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Tin Công giáo Việt Nam 
Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới 

(Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) 
Web site: http://www.conggiaovietnam.net 

E-mail: conggiaovietnam@gmail.com 

CHO NƯỚC VIỆT XINH TƯƠI, ĐỨC TIN SÁNG NGỜI 
 
 

 

 

Ngày 13 tháng 10 vừa qua, kỷ niệm đúng 99 năm Đức Mẹ hiện ra ở Pha-ti-ma với sứ 
điệp kêu gọi mọi người sám hối, siêng năng cầu nguyện và dâng nhân loại cho Trái Tim 
Vô Nhiễm Mẹ, với lời hứa “Trái Tim Mẹ sẽ thắng”. Như thế chúng ta chính thức bước 
vào năm kỷ niệm 100 năm biến cố hồng ân này. 
 
Theo một số thông tin nhận được, riêng tại Vi ệt Nam, có nhiều tín hiệu tích cực nhằm 
đáp trả lại sứ điệp của Đức Mẹ. Ngày 13 vừa qua, nhiều cuộc hành hương lớn được tổ 
chức ở nhiều địa điểm khác nhau trên toàn lãnh thồ, không ai bảo ai, từng đoàn người lũ 
lượt đến với Đức Mẹ, tiếng hát ca cầu nguyện, tiếng kinh trầm lặng đều đặn sốt sắng, 
tiếng khấn nài vang vọng một góc trời. Pha-ti-ma Bình Triệu tràn ngập khách hành 
hương, một người dân mở một cửa tiệm cung cấp các ảnh tượng đã than thở về sự quá tải 
của chính anh và nhân viên phục vụ. Tà Pao đông không kể xiết, năm nay có thể thêm 
những địa điểm khác như: Măng Đen, Bãi Dâu.  
 
Nghe nói rằng trong một lần gặp mặt các vị Giám Mục Việt Nam, một vị Giám Mục đặt 
câu hỏi với các vị đồng khóa rằng: “Các Giám Mục chúng ta có yêu mến Đức Mẹ không? 
Nếu có, sao không thấy các vị dẫn đoàn Dân Chúa thường xuyên đến với Đức Mẹ? Nếu 
có sao không thấy các vị viết bài quảng bá về lòng tôn kính Đức Mẹ?”... 
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Nói như vậy không phải là mặc nhiên nhìn nhận các Giám Mục Việt Nam không yêu 
mến Đức Mẹ, ngay người tín hữu Việt Nam bình thường cũng đã có lòng yêu mến Đức 
Mẹ một cách đặc biệt rồi, huống chi các đấng các bậc trong Hội Thánh, nhưng nói như 
vậy hình như để chia sẻ một hình thức mục vụ mà có thể vì quá bận rộn nhiều việc khác 
mà chúng ta chưa coi trọng để tạo điểm nhấn trong lòng những người bình dân. 
 
Mấy năm gần đây người ta thấy, một vài Giáo Phận đã xây dựng Trung Tâm Hành 
Hương Đức Mẹ, một vài vị Giám Mục Giáo Phận đã sắp xếp để khá thường xuyên 
(thường là thứ bảy đầu tháng) đến dâng lễ và giảng dạy tại Trung Tâm Hành Hương Giáo 
Phận nhà. Không tổ chức, người ta vẫn đến để hành hương, tổ chức hành hương càng làm 
người ta đến nhiều hơn, Giám Mục xuất hiện dâng lễ và giảng dạy đã lôi kéo rất nhiều 
người đến. Ở đó người ta được sống bầu khí hành hương, được giúp sám hối, được xưng 
tội, được tham gia cầu nguyện, được dâng Thánh Lễ, được nghe giảng dạy, được làm việc 
bác ái... Bao nhiêu ơn ích tuôn đổ xuống làm nhiều lòng người sốt sắng, thay đổi đời 
sống, gắn bó hơn với Chúa Giê-su Ki-tô, với niềm tin của mình. Niềm tin được củng cố, 
niềm tin được nuôi dưỡng. 
 
Những việc đạo đức tốt lành nói trên được cử hành trên đất nước quê hương Việt Nam, 
mảnh đất mang quá nhiều đau thương trong quá khứ, đau thương bởi chiến tranh, cuộc 
nội chiến huynh đệ tương tàn kéo dài hơn 20 năm, chiến tranh bảo vệ đất nước trước nạn 
bành trướng phương Bắc, những sai lầm trong các chính sách kinh tế xã hội chính trị, và 
ngày nay mọi sự hầu như đều tan hoang rệu rã do bị đầu độc khắp nơi khắp chốn. 
 
“Làm sao không âu lo trước tình hình đạo đức xuống cấp nghiêm trọng, tội ác gia tăng 
không những về số lượng mà cả về mức độ dã man, phá thai và nghiện ngập tràn lan, 
nhất là nơi giới trẻ! Làm sao vui được trước sự hoành hành của tệ nạn tham nhũng, vốn từ 
lâu đã được coi là quốc nạn nhưng đến nay vẫn không hề suy giảm! Làm sao không lo 
lắng trước tình trạng ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, hạn hán tại các tỉnh Tây 
nguyên, thảm họa môi trường biển tại miền Trung! Đó là chưa kể đến mối đe dọa hằng 
ngày từ các thực phẩm bẩn và độc hại, có thể ngay trong các quầy hàng và trên bàn ăn 
của mỗi gia đình!” (Thư Chung Hội Đồng Giám Mục Việt Nam năm 2016, số 2). 
 
“... Cách riêng trong những ngày này, chúng tôi nghĩ đến những đau khổ mà đồng bào 
bốn tỉnh miền Trung đang phải gánh chịu vì thảm họa môi trường biển.” (đã dẫn). 
 
Tất cả những âu lo băn khoăn này chúng ta có gói ghém trình lên người Mẹ của lòng xót 
thương mà chúng ta chạy đến hay không? Chúng ta đã nói với Mẹ những gì khi chúng ta 
cùng nhau đến với Mẹ? Chỉ những nhu cầu cho cá nhân chúng ta, cho gia đình chúng ta 
thôi sao? Còn vận mệnh đất nước, sự tồn vong của dân tộc, những khổ đau của anh chị 
em mình thì sao? Lòng tôi xót xa khi nghe được câu chuyện kể về một nhân vật cấp cao 
vị vọng, trên hành lang đến dự một hội nghị, ông cằn nhằn: “Có mấy con cá chết mà cứ 
nói hoài!” 
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Kỷ niệm 100 năm Mẹ hiện ra với lời hứa “Trái Tim Mẹ sẽ thắng”, chúng ta phải quyết 
tâm thực hiện các “mệnh lệnh Pha-ti-ma” một cách dứt khoát và kiên trì nếu chúng ta còn 
muốn Trái Tim Mẹ sẽ thắng thật sự trên quê hương đất nước chúng ta. Ăn năn sám hối, 
siêng năng cầu nguyện, lần hạt Mai Khôi, dâng mình và gia đình mình, quê hương mình 
cho Trái Tim Mẹ. 
 
Sẽ phải có một Đức Tin sáng ngời trên một nước Việt xinh tươi... 
 
 
Lm VĨNH SANG, 
DCCT, 14-10-2016 

 
 

 
Kính thưa Quý vị, đặc biệt các bạn trẻ, 
 
Trong số những người thân của chúng ta không phải tất cả đều đã có máy điện toán (vi 
tính) hoặc có dùng email, hoặc đã có thể nhận được những thông tin này... Vì vậy, xin 
hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách phổ biến thông tin này bằng email hoặc in ra, photocopy 
và gởi cho người thân của Quý vị. 
 
Đặc biệt xin gởi cho những ai chưa có sử dụng internet. 
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Xin chân thành cám ơn 
conggiaovietnam@gmail.com 
http://www.conggiaovietnam.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguồn: Internet E-mail by conggiaovietnam@gmail.com chuyển 
 
 

Đăng ngày Thứ Hai, October 17, 2016 
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH 


