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MẸ HẰNG CỨU GIÚP CỦA CHÚNG TA 

Nhân dịp Lễ Bổn mạng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp năm 2019 này, 
tôi xin gửi lời chúc mừng Lễ Bổn mạng đến tất cả ông bà và anh chị 
em trong Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cách riêng những hội viên đau 
yếu. 

Khi nói về tước hiệu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Our Mother of 
Perpetual Help), chúng ta có thể bắt gặp các tước hiệu tương tự là Đức 
Bà Hằng Cứu Giúp (Our Lady of Perpetual Help) hoặc ít gặp hơn là 
Đức Bà Hằng Cứu Cấp (Our Lady of Perpetual Succor).  

Trước hết, khi nói về Đức Trinh nữ Maria là Đức Bà là chúng ta 
nhìn nhận Mẹ là người có nhiều ảnh hưởng trong ngôi vị Hoàng Thái 
hậu tức mẹ của Vủa Giêsu, và vì thế Mẹ có thể cầu thay cho chúng ta 
trước mặt Chúa.  

Tuy nhiên, khi chúng ta nói 
Đức Maria là Mẹ như trong bức 
linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp có 
ghi viết tắt bằng tiếng Hy lạp 
“theotokos” nghĩa là “Mẹ Thiên 
Chúa” thì Mẹ cũng là Mẹ của 
chúng ta khi Chúa Giêsu ban Đức 
Maria cho chúng ta qua Thánh 
Gioan khi Ngài sắp trút hơi thở 
cuối cùng trên cây thập giá. Nếu 
chúng ta nghĩ rằng Đức Maria là 
một phụ nữ có nhiều ảnh hưởng 
thì thiết tưởng có ảnh hưởng nào 
lớn lao hơn cho bằng ảnh hưởng 
của mẹ chúng ta là người đã cho 
chúng ta sự sống và quan tâm đến 
lợi ích của chúng ta ngay từ lúc cưu mang trong dạ. Nói một cách khác, 
khi chúng ta đón nhận Bí tích Thánh tẩy là chúng ta được tái sinh thành 
con cái của Thiên Chúa và là những người em của Chúa Giêsu với Đức 
Maria là người mẹ luôn quan tâm săn sóc cho mỗi người chúng ta như 
Mẹ đã chăm sóc Con của Mẹ là Chúa Giêsu. 
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Còn về tước hiệu “Đức Bà Hằng Cứu Cấp” có lẽ chúng ta ít gặp 
hơn nhưng vẫn còn ở một số nhà thờ Châu Âu. Trong khi “sự cứu giúp” 
(help) có thể được thực hiện trong mọi hoàn cảnh thì “sự cứu cấp” 
(succor) nói đến sự khẩn thiết bởi vì chúng ta đang trong sự thất vọng 
và nguy khốn. 

Nhưng cho dù dưới tước hiệu “Đức Bà” hoặc “Đức Mẹ”, “Hằng 
Cứu Giúp” hoặc “Hằng Cứu Cấp”, thì chúng ta tin tưởng rằng Đức 
Trinh nữ Maria là người phụ nữ có nhiều ảnh hưởng vì là người mẹ 
luôn quan tâm và sẵn sàng đến với chúng ta khi chúng ta cần đến trong 
mọi nơi và mọi lúc. 

Ước gì mệnh lệnh của Đức Chân phước Giáo hoàng Piô IX vào 
năm 1866 đối với sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế: “Hãy làm cho thế giới biết 
đến Mẹ” cũng là mệnh lệnh cho mỗi người hội viên của Hội Đức Mẹ 
Hằng Cứu Giúp, không chỉ qua việc phổ biến rộng rãi về lòng sùng 
kính Đức Mẹ dưới tước hiệu này, mà quan trọng hơn nữa là sống tinh 
thần của người môn đệ Chúa Giêsu như Đức Mẹ qua việc noi gương 
Mẹ trong sự khiêm nhường, phó thác, yêu thương, hy sinh và tha thứ. 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu cho chúng con! 
Lạy Đức Bà Hằng Cứu Giúp, xin cầu cho chúng con! 
Lạy Đức Bà Hằng Cứu Cấp, xin cầu cho chúng con! 

Lm. Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R. 

Mẹ Maria! 
Mẹ nguồn hi vọng của muôn dân 
Mẹ ánh sao mai giữa cõi trần 
Mẹ dẫn đoàn con về cõi phúc 
Mẹ đưa ân sủng tới tha nhân 
Mẹ mong mọi sự đều thăng tiến 
Mẹ ước trăm điều được cách tân 
Mẹ sẽ không quên lời đã hứa 
Mẹ Hằng Cứu Giúp những ai cân. 
 
       Từ Thanh Hà,   tháng 5-2019 
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Lá thư ngỏ 

Kính thưa Cha Linh Hướng 

Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em Hội Viên Hội ĐMHCG 

Khi đọc bài chúc mừng của Cha Linh Hướng nhân dịp Lễ Bổn Mạng 
2019 đăng  nơi trang 02, chắc chắn quý vị sẽ hết thắc mắc tại sao có 
kinh đọc là Đức Mẹ, có kinh đọc là Đức Bà.  

Mặc dù đã được nghe giảng về điều đó nhưng qua bài viết của Cha, 
chúng ta hiểu rõ hơn Đức Bà hay Đức Mẹ là nhấn mạnh vào ý gì.  Đó 
chính là ưu điểm của phương pháp thính-thị. Do đó việc xuất bản tở 
Nội San cũng rất ích lợi cho mọi người. Chúng ta nên tiếp tục việc này. 

 Ban Điều Hành xin gởi tới quý vị tờ Nội San số 14 với 2 hình thức:  

1. Báo Đọc như đã làm từ 13 số trước đây. 
2. Báo ONLINE là báo điện tử: nơi đây quý vị sẽ được đọc tờ 

báo trên TV, Computer hay trên điện thoại smartphone,  

Đặc điểm của báo ONLINE là nhiều hình ảnh hơn, có thể xem video, 
và nhiều chi tiết đầy đủ hơn khi cần. thí dụ: khi quý vị có thời giờ, có 
thể xem lại toàn bộ các buổi của tam nhật tĩnh tâm vừa qua, hoặc muốn 
coi lại bài múa chúc mừng lễ Bổn Mạng Phê-rô Phao-lô xin xem tại 
links:   http://cdfiat.net/my_parish 

BĐH xin chân thành cảm ơn quý vị đã giúp cho tờ Nội San được tiếp 
tục qua các đóng góp về tinh thần cũng như vật chất.  

Xin Mẹ Hằng Cứu Giúp đổ đầy tràn Ơn Lành trên quý vị đã chung sức 
làm cho nhiều người biết đến Linh Ảnh của Mẹ Hằng Cứu Giúp. 

                                                                       Thay mặt BDH  

                                                                        Phạm Đức Lâm

http://cdfiat.net/my_parish
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Hình ảnh lễ tuyên hứa 2019 
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Cảm nghĩ về một chuyến đi hành 
hương 
 
Cuối năm ngoái 2018 chúng tôi có dịp đi hành hương Roma và Đất 
Thánh với một số Anh Chị Em bên Grand Prairie và Arlington, rất may 
mắn có Cha Giuse Trịnh Đức Hoà, nguyên Chánh Xứ Giáo Xứ Đức 

Mẹ Hằng Cứu 
Giúp làm linh 
hướng cho 
chuyến đi, và 
vì Cha đã từng 
du học tại 
Roma và từng 
hướng dẫn đi 
Thánh Địa nên 
chuyến đi của 
chúng tôi gặt 
hái được rất 
nhiều điều bổ 
ích và ơn ích 

thiêng liêng.Chuyến đi kéo dài chỉ 10 ngày nhưng đã đưa chúng tôi đến 
rất nhiều nơi, ở nhiều chỗ, nhìn tận mắt, sờ tận tay nhiều di tích, kỷ vật 
thánh thiêng. Nhiều nơi đã lấy được rất nhiều nước mắt của các khách 
hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới đổ về. Vì khuôn khổ tờ báo 
có hạn, chúng tôi chỉ xin được khái quát một số điểm nổi bật theo cá 
nhân trong quá trình hành hương. 
Ngày đầu tiên chúng tôi được đưa đến Rome, nơi có công trường Thánh 
Phero để tham dự buổi chúc lành của Đức Giáo Hoàng Phanxico, muốn 
vào được bên trong khuôn viên phải xếp hàng dài cả dặm và qua nhiều 
tầng lớp an ninh, nơi đây cả trăm ngàn ghế đã được sắp sẵn có chừa 
những lối đi như bàn cờ để sau khi Đức Giáo Hoàng giảng thuyết, Ngài 
sẽ đứng trên xe mui trần và đi vòng quanh. Thật lạ lùng, chúng tôi phải 
đứng khá xa đường Ngài đi qua và chúng tôi đã chụp được tấm hình 
của Ngài với vầng sáng từ trời chiếu soi bao phủ lấy Ngài dưới đây ( 
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chúng tôi muốn nói thêm là chụp bằng phone và không hề biết đến 
photoshop là gì) 
 

 
Tấm ảnh này chúng tôi đã báo ngay với Cha linh hướng và chia sẻ cho 
hầu hết mọi người trong đoàn hành hương, mọi người đều cho rằng đây 
là dấu lạ, thể hiện chúng tôi được ơn đặc biệt và cùng nhau tạ ơn Chúa. 
Tiếp theo viếng Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả, theo truyền 
thuyết Đức Mẹ hiện ra với quý tộc Giovanni và Đức Giáo Hoàng 
Liberio đã truyền xây nhà thờ để dâng kính Đức Mẹ. 
Viếng Nhà Thờ Đức Mẹ Cầu Thang, trong nhà thờ có mộ phần của Bậc 
Đáng Kính Phan Xi Cô xa vie Nguyễn Văn Thuận 

 
Ngài qua đời      : 16-9-2002 
Cải táng về đây : 08-6-2012 
 
 
Viếng Vương Cung Thánh Đường Thánh Phê rô, đây là 1 trong những 
nhà thờ lớn nhất thế giới với những họa tiết tinh xảo và độc đáo. Chính 
nơi đây có mộ của Thánh Phê rô và mộ của Thánh Giáo Hoàng John 
Paul II. Ôi linh thiêng, ôi huyền diệu vô cùng .... 
Những ngày tiếp theo chúng tôi đi đến Jerusalem và đi về Nazareth nơi 

quê hương 
thời niên 
thiếu của 

Chúa 
Jesus. Đến 

viếng 
Thánh 
Đường 
Truyền 

Tin, nơi 
Mẹ đã nói 
lời Xin 
Vâng, nơi 
đó có Nhà 
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Thờ Cana, là nơi Chúa làm phép lạ đầu tiên biến nước thành rượu, Cha 
Trịnh Đức Hoà dâng Thánh Lễ long trọng và đặc biệt những người đi 
hành hương là vợ chồng, Cha có nghi lễ cho từng cặp lặp lại lời hôn 
ước trong một trong Thánh Lễ trang nghiêm và sốt sắng, mọi người đều 
coi như là Renew Wedding. 
Chúng tôi còn được cho đến Biển Hồ Galilee, nơi đây Chúa đã thực 
hiện nhiều phép lạ, trải nghiệm bằng cách ngồi trên du thuyền bập bềnh 
sóng vỗ và được Cha Hoà thuyết trình như khi xưa Chúa nói với các 
môn đệ. 
Viếng hang Bethlehem, cánh đồng mục tử và được Cha Hoà cử hành 
Thánh Lễ trong hang của Thánh Địa này, thật mầu nhiệm của ân sủng 
cứu độ. 

 
Chúng tôi còn được đến dòng sông Jordan, nơi Chúa chịu phép rửa bởi 
tay Thánh Gioan, nơi đây, từng người được Cha Hoà tái hiện phép 
Thánh Tẩy trên dòng sông và đều cảm thấy nhẹ nhõm trong tâm hồn và 
thể xác. 

 
Được đưa lên núi Cây Dầu đến tận nơi của một số sự kiện quan trọng 
trong cuộc đời Chúa Jesus như nơi Chúa cầu nguyện, nơi Chúa bị bắt, 
nơi Chúa dùng bữa tiệc ly với các môn đệ. Thăm Nhà Nguyện Đức Mẹ 
lên trời đánh dấu nơi Đức Mẹ rơi vào giấc ngủ vĩnh cửu và đặc biệt hơn 
là Nhà Thờ Đức Bà của hòm giao ước, nơi đây Nhà Thờ và tu viện hiện 
nay được xây lại năm 1924 trên nền móng của Nhà Thờ Byzantine có 
từ thế kỷ thứ IV. Một điểm nữa đáng lưu ý là cũng chính nơi này, bàn 
thờ và tượng Đức Mẹ La Vang Việt Nam bằng đá cẩm thạch trắng cao 
gần 2 met sẽ được dựng vào ngày 18-10-2018. Thật hãnh diện và tự 
hào cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam và cho toàn thể nhân dân VN. 
Tiếc rằng chúng tôi phải về trước vài ngày nên không được dự lễ khánh 
thành trọng đại này. 
Tiếp theo chúng tôi được đưa đến Vương Cung Thánh Đường Mộ 
Chúa, nơi Chúa chịu đóng đinh và táng xác, cùng đi và cùng nhau vác 
Thánh Giá trên con đường Chúa đã đi qua. Đến tận nơi táng xác Chúa 
với tảng đá lấp mồ còn nguyên vẹn và được bảo quản kỹ lưỡng, không 
ai bảo ai mọi người đều quỳ xuống cung kính hôn mộ, hôn tảng đá và 
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biết bao giọt lệ khóc thương tuôn trào, lắng đọng sâu thẳm trong từng 
người tham gia hành hương của mọi dân tộc. 

Ngoài ra chúng tôi còn được đưa 
đến rất nhiều nơi, nhiều điểm thánh 
thiêng như nơi sinh của Đức Mẹ 
với Nhả Thờ Thánh Anna, nơi sinh 
của Thánh 
Gioan với Thánh Đường Đức Mẹ 
thăm 
viếng và nhiều thật nhiều điểm linh 
thiêng khác....Đặc biệt là chúng tôi 
đã thấy được những bia đá khắc 
kinh lậy cha, kinh Magnificat bằng 
tiếng Việt, được đặt trang trọng 
cùng với các ngôn ngữ khác trong 
quá trình hành hương, điều này đã 
làm cho đoàn thêm yêu mến Chúa, 

gần gũi với Mẹ Maria nhiều hơn. 
Cảm tạ Chúa đã cho chúng con một chuyến đi nhớ đời, một chuyến đi 
giúp củng cố niềm tin trên hành trình đức tin của mình và nhờ đó hiểu 
rõ hơn về thánh kinh trong đời sống hàng ngày. 
                                                           Vũ Trung Thành 

Đời ta có Mẹ 
Đời ta có Mẹ như gấm thêu hoa. Không phải gấm hoa phồn hoa giả tạo, 
nhưng là “gấm hoa ân sủng Chúa” của Mẹ ở cùng ta. 

Đời ta có Mẹ, đời ta sáng ngời. Không phải sáng ngời của cải bạc vàng, 
nhưng sáng ngời Đức tin của Mẹ ở trong ta. 

Đời ta có Mẹ, đời ta rạng rỡ. Bởi từ muôn thuở Chúa đã tiền định Mẹ 
là bình minh ơn Cứu độ dân Người, giúp nhân loại tìm về chân hạnh 
phúc. Mẹ chính là Ân Mẫu đích thực của đời ta. 
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Đời ta có Mẹ không phải ta muốn là 
có. Nhưng do Thánh Tử nhân từ của 
Mẹ là Chúa chúng ta, từ Thánh Giá 
đã khứng ban Mẹ Chúa làm Mẹ ta, 
để Chúa và ta có cùng một Mẹ, và để 
hết thảy chúng ta là huynh đệ trong 
gia đinh của Chúa Cha trên trời. 

Đời ta có Mẹ, như con thơ có Mẹ 
hiền che chở. Ta không sợ chi ai, 
chẳng sợ gì ai. Dù hiện thế ma quỷ, 
thế gian có muôn vàn cám dỗ, ta 
vững tin Mẹ nhân từ vẫn đỡ đần ta. 

Đời ta có Mẹ, ta không lo lạc xa 
đàng rỗi. Mẹ là nẻo chính đường ngay để ta đi về nhà Chúa. Mẹ là cơ 
hội để ta được rỗi linh hồn. 

Đời ta có Mẹ, linh hồn ta mừng rỡ. Mẹ ở đâu linh hồn ta ở đó, và tất cả 
chúng ta cùng Mẹ sẽ hạnh phúc viên mãn muôn đời trong Chúa Ba 
Ngôi. 

Giuse Dominico Phạm Thới
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BÁO CÁO TÀI CHÁNH: quý 1 -2019 
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến 31 tháng 3 năm 2019 

A. THU: 
1.  Tồn quỹ từ cuối năm 2018                 1,561 $ 
2.  Tiền niên liễm năm 2019    3,440 $ 

Tổng kết quỹ có tính đến 31/3:                   5,001 $ 
 

 
B.  CHI:  
1. Xin 13 lễ Chúa Nhật:      260 $

   
2. Xin 6 lễ Đưa Chân:       120 $ 
3. Xin 15 Lễ Giỗ:       300 $

  
4. Sinh hoạt chung của Hội:       200 $ 
5. Mừng ca đoàn Trinh Vương:                  100 $ 

Tổng số chi trong 3 tháng đầu năm              980 $ 
C. KẾT TOÁN:  (5,001- 980 =) 

Tiền quỹ của Hội tính đến 31-3-2019 là:   4,021 $ 
 

BÁO CÁO TÀI CHÁNH: quý 2-2019 
Từ ngày 1 tháng 4 năm 2019 đến 30 tháng 6 năm 2019 

A. THU: 
1.  Tiền niên liễm          650 $ 
2. Tiền tồn quỹ từ quý 1:                   4021 $ 

Tổng số quỹ hiện có:                   4671 $ 
 

 
B.  CHI:  
1. Xin 13 lễ Chúa Nhật:       260 $ 

  
2. Xin 5 lễ Đưa Chân:       100 $ 
3. Xin 7 Lễ Giỗ:        140 $  
4. Sinh hoạt chung của Hội:       100 $ 
5. Mừng Bổn Mạng các hội đoàn bạn:      500 $ 

Tổng số chi:                   1100 $ 
C. KẾT TOÁN:  (4671 – 1100=) 

Tiền quỹ của Hội tính đến 30-6-2019 là:    3571 $ 
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TÌM HIỂU Ý NGHĨA BỨC LINH ẢNH ĐỨC MẸ HẰNG 
CỨU GIÚP. 
 
1. Các kí hiệu viết bằng tiếng Hy Lạp trong hình 
 
- Mẹ Thiên Chúa ('MP-ΘΥ i.e. Μήτηρ Θεού) 
- Tên Cực Thánh Giêsu Kitô (Iς-Xς --- Ἰησοῦς Χριστός ) 
- Tổng lãnh Thiên thần Micae (OAM) 
- Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel (OAΓ) 
 
 
2. Ngôi sao 
 
- Mẹ chính là ánh sáng loan báo Tin mừng Chúa Giêsu đến trong thế 
gian - Tượng trưng cho vai trò của Mẹ trong mầu nhiệm của Thiên 
Chúa và Giáo hội. 
- Ngôi sao cũng chỉ cho chúng ta biết Mẹ là người duy nhất dẫn chúng 
ta đến với Chúa. 
3. Mắt 
- Chan chứa tình yêu và lòng Trắc ẩn, luôn dõi theo chúng ta là con cái 
của Mẹ nơi trần thế 
- Là nguồn an ủi và hy vọng bất tận của chúng ta - mắt Mẹ có sức hút 
mãnh liệt mỗi khi chúng ta nhìn lên Mẹ, để hướng về mầu nhiệm Cứu 
Chuộc là chính Chúa Giêsu mà Mẹ đang bồng trên tay. 
- Mắt của Mẹ thì mở to, luôn hướng nhìn về phía chúng ta. 
 
4. Tổng lãnh Thiên thần Micae. 
 
- Ngài cầm trong tay một ngọn giáo, một khúc lau dài và một bình dấm 
- Những vật dụng này sẽ xuất hiện trong cuộc Thương khó của Chúa 
Giêsu 
- Tay của Ngài được phủ bởi một tấm vải nhằm khắc ghi và tôn kính 
những vật linh thánh. 
 
5. Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel. 
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- Ngài nắm cây Thánh Giá với các mũi đinh trên tay - biểu trưng cho 
giờ lâm tử sắp đến. Điều này khiến Hài Nhi Giêsu ôm lấy Mẹ của mình 
để được nâng đỡ, chở che. 

- Tay của Ngài được phủ bởi một tấm vải nhằm khắc ghi và tôn kính 
những vật linh thánh. 
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6. Áo Choàng. 
 
- Màu đỏ là màu áo các trinh nữ đã mặc trong thời đại của Đức Kitô, 
biểu trưng cho sự đồng trinh. 
- Màu xanh thẫm thiên chức làm Mẹ - màu các bà mẹ Palestine mặc 
trong thời đó. 
- Màu sắc trên áo Mẹ còn tượng trưng cho xuất thân hoàng gia (dòng 
dõi vua David) của Mẹ. 
 
7. Đôi bàn tay Mẹ. 
 
- Hai tay của Chúa Con đặt trọn vào lòng bàn tay phải của Đức Mẹ như 
một điểm tựa vững chắc để chỉ ra rằng : Mẹ đang giới thiệu Chúa Giêsu 
– Con của Mẹ tới tất cả chúng ta. 
- Bàn tay phải của Mẹ hướng trực tiếp vào Thánh Tâm và hướng lên 
cây Thánh giá của Thiên Thần Gabriel 
- Vị trí bàn tay trái cùng chiều với bàn tay phải, đặt Chúa Giêsu lên Trái 
tim Mẹ hướng về phía chúng ta - những người đang chiêm ngưỡng bức 
ảnh và nhắn nhủ: “Hãy vâng nghe lời Người” (Lc 9,35). 
 
8. Khuôn mặt Chúa Giêsu. 
 
- Hài nhi Giêsu lo sợ nhìn về phía Thập giá với ánh nhìn xa xăm - vì đó 
là giá để cứu chuộc nhân loại. 
- Trong khi mang trong mình hình hài của một trẻ thơ, thì khuôn mặt 
của Chúa Giêsu toát lên sự trưởng thành, chín chắn tượng trưng cho 
đức khôn ngoan vượt trên tuổi tác. 
 
9. Bàn tay của Chúa Giêsu. 
 
- Bàn tay của Chúa Con bám chặt lấy bàn tay của Đức Mẹ biểu thị mối 
tương quan nghĩa thiết giữa ý muốn của Mẹ với ý muốn của Người Con 
để tất cả nên một trong người Con, như vậy Mẹ đã tham gia vào chương 
trình Cứu chuộc nhân loại. 
 
10. Màu sắc trên trang phục của Chúa Giêsu. 
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- Áo choàng màu xanh lá tượng trưng cho hai bản tính con Người và 
bản tính Thiên Chúa. 
- Đai lưng màu đỏ tượng trưng cho: Chúa Kitô đổ máu đào để cứu rỗi 
nhân loại thoát khỏi tội lỗi. 
- Chiếc áo choàng vàng là biểu tượng của sự Phục Sinh - Chúa sẽ sống 
lại từ cõi chết. 
- Như vậy, màu sắc trên trang phục của Ngài hòa quyện với nhau là sự 
tuyên bố chắc chắn về mầu nhiệm Nhập Thể, Cuộc Khổ Nạn, Sự Chết 
và Phục Sinh của Chúa Kitô. 
11. Miệng 
- Miệng nhỏ trên khuôn mặt của Mẹ dạy chúng ta bài học thinh lặng 
trước sự hiện diện của Thiên Chúa. 
 
12. Đôi giày và bàn chân Chúa Giêsu. 
 
- Chiếc giầy rơi khỏi chân nói lên Thiên Chúa đã trở thành con người 
như chúng ta ngoại trừ tội lỗi. 
- Gót chân của Thiên Chúa được tỏ hiện rõ ràng: suy ra từ lời hứa của 
Đức Chúa trích sách Sáng Thế: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người 
đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ 
đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó" (St 3,15). 
 
13. Màu vàng nền của bức linh ảnh. 
 
- Màu vàng đại diện cho Thiên Đàng vĩnh cửu và ánh sáng huyền siêu 
của sự Phục Sinh chiếu tỏa qua y phục của Chúa Giêsu và Mẹ Maria 
để ban ơn cho những ai cầu nguyện trước linh ảnh này. 
 
14. Bàn tay trái đỡ Chúa Giêsu của Mẹ. 
 
- Bàn tay trái của Đức Mẹ đỡ nâng trẻ Giêsu - Mẹ là Mẹ của Người. Đó 
là bàn tay êm ái cho tất cả mọi người tìm đến bên Mẹ. 
* Nguồn gốc: Bức ảnh này được sơn trên gỗ, các họa sĩ đã thiết kế bằng 
sự pha trộn các màu sắc. Tỷ lệ bức ảnh: Chiều cao 21 inch, chiều rộng 
7 inch. 
Vũ Trung Thành sưu tầm 
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Đức Mẹ đi tu 15 năm Beatrice 
LTS. Có nhiều truyện kể về phép lạ Đức Mẹ đã làm. Dưới đây là truyện 
kể về việc Đức Mẹ đã giữ danh thơm cho nữ tu Beatrice. 

 
Đức Mẹ đi tu 15 năm, 1 thiếu nữ còn trẻ xinh đẹp. Chị được ơn kêu gọi 
gia nhập Nữ tu viện ở Pondro, Tây ban Nha. Khi vào dòng, chị được 
Mẹ Bề Trên và các chị dòng rất yêu mến, vì Beatrice tỏ ra hiền lành, 
đạo hạnh, chu toàn mọi phận sự được giao phó. Chỉ 1 thời gian sau, chị 
được giao nhiệm vụ coi sóc nhà thờ, trưng bày hoa nến, đóng mở cửa 
nhà thờ cho người ta đến kính viếng. Những thì giờ rảnh rỗi, chị thường 
đến quỳ dưới chân Đức Mẹ cầu nguyện và lần chuỗi Mân Côi. Hôm ấy 

nhà dòng có đại hội, thiện 
nam tín nữ đến cầu nguyện 
rất đông. Trong số đó có 1 
chàng trai thanh niên hào 
hoa phong nhã, cứ chăm 
chú nhìn nữ tu Beatrice, 
mường tượng như chàng đã 
gặp chị ở đâu. Rồi khi tan 
lễ, chàng nán ở lại để tìm 
cách tâm sự với chị. Hai bên 
gặp nhau 1,2 lần, rồi chị đã 
bị lôi cuốn bởi cơn cám dỗ 
rất nặng nề, không sao 
chống trả nổi. Chị đã quyết 
định cùng chàng trai bỏ nhà 
dòng trốn đi, xây tổ uyên 
ương. Trước khi ra đi, chị 
đem áo dòng và chìa khóa 
đặt dưới chân tượng Đức 
Mẹ, và nói: Xin Mẹ tha thứ 
tội lỗi cho con. Con không 

thể ở lại và con ra đi… Sau 15 năm, sống theo đàng tội lỗi, thoả mãn 
xác thịt với chàng trai xinh đẹp. Nhưng với thời gian trôi qua, nhan sắc 
tàn phai. Chàng thanh niên ruồng rẫy và sinh lòng phản bội. Chị cảm 
thấy đau khổ, rồi mắc nhiều bệnh nan y, không phương cứu chữa. Lúc 
ấy chị mới cảm thấy cái đau xót ê chề. Trước đây 15 năm, cuộc sống 

https://1.bp.blogspot.com/-UhEHIz0YPLU/VGNwvvAGqoI/AAAAAAAAAD0/aJzgU3n12pA/s1600/0031-39_900gr_30x40cm.png
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hạnh phúc, tâm hồn an vui, nhớ lại không khí êm đềm trong nhà dòng 
. Chiều chiều dưới chân Đức Mẹ, chị cùng các bạn đọc kinh khấn 
nguyện trong sự thinh lặng hiếm có này. Bây giờ không còn nữa!…Chị 
hối tiếc dĩ vãng, nguyền rủa hiện tại, và ngã lòng ở tương lai. Rồi tình 
cờ 1 ngày kia, chị gặp người cung cấp lương thực cho nhà dòng, chị 
đánh bạo hỏi thăm: Anh có biết dì phước Beatrice không ? Anh trả lời: 
Tôi biết : Dì là 1 vị thánh sống, và hiện nay là Bề Trên Tập Viện. Hết 
sức ngạc nhiên, Beatrice không hiểu truyện gì đã xảy ra . Người ta có 
lầm lẫn không? Chị quyết định ăn mặc sang trọng, giả làm khách ở xa 
đến thăm nhà dòng. Chị bấm chuông xin gặp các nữ tu, hỏi thăm từng 
người và từng sự việc xảy ra. Được nhiều người cho biết: chị dòng 
Beatrice năm xưa vẫn còn đó. Bỡ ngỡ chị vội chạy vào nhà thờ, thì thấy 
Đức Mẹ hiện ra nói: Con đã bỏ Mẹ 15 năm, nhưng không bao giờ Mẹ 
bỏ con. Để giữ tiếng tốt cho con. Mẹ đã thay thế con coi nhà thờ. Không 
ai biết việc này. Bây giờ con ăn năn trở laị. Mẹ trả áo dòng và chìa khóa 
cho con , tiếp tục nhiệm vụ như xưa” Nói đoạn Đức Mẹ biến đi. 
Beatrice vào tu trở lại 1 cách hết sức tự nhiên và thánh thiện. Trước khi 
qua đời chị kể lại đầu đuôi sự việc này cho mọi người nghe, và kết thúc: 
Đức Mẹ đã cứu tôi vì tôi đã lần chuỗi Mân côi hằng ngày. Lời bàn : 
Câu truyện có vẻ khó tin, nhưng có thật, vì đã có hơn 10 thày dòngTên 
xác nhân là đúng. Đó là các thày Cesario, thày Rho, thày Raymond và 
thày Piquet…. Dựa vào quyền lực của chuỗi Mân Côi, thì việc gì Đức 
Mẹ cũng làm được để bảo vệ uy tín cho con cái Mẹ. 
 

PDL sưu tầm. 
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Một số hình ảnh lễ tuyên hứa 2019: Bài Đọc 1    

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Lễ Bổn Mạng 2019: Chụp hình với cha chánh xứ kiêm Linh Hướng  
& và thầy Sáu Đàm Hữu Thư.                             
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Một số hình ảnh tiệc Bổn Mạng tại Hội Trường Giê-ra-đô 
 
Hoạt cảnh: Ca Mừng Thánh Phê-rô Phao-lô: 
Xem video tại: http://cdfiat.net/my_parish 

 
 
 

http://cdfiat.net/my_parish
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Nỗi Buồn Châu Pha.   xem video tại: http://cdfiat.net/my_parish 
 

 
 
 
 
Xin cầu cho Các Hội Viên đã qua đời trong 6 tháng qua:  

http://cdfiat.net/my_parish
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Đức Mẹ hiện ra với Thánh Nứ Bernadette 
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Hôm nay, thứ Bảy ngày 13 tháng 7 năm 2019 cha chủ tế nhắc tới thánh  
Bernadette và nhấn mạnh ở chỗ Đức Mẹ đã nói cho Bernadette biết 
rằng: “Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.” 
Xin cống hiến quý độc giả thêm vài chi tiết về vị thánh: 
Bernadette  hay Marie Bernarde Soubirous (tiếng 
Gascon: Bernadeta Sobiróus; sinh ngày 7 tháng 1 năm 1844 - mất 
ngày 16 tháng 4 năm 1879) sinh ở Lourdes(Lộ Đức), Pháp và là 
một Thánh nữ Công giáo. Bà được biết đến bởi ba sự kiện:  
1/Chứng kiến Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức.  
2/Thân xác không hư nát mặc dù đã mất từ rất lâu. Giáo hội quyết định 
khám nghiệm thi hài Thánh nữ, và thấy thi hài vẫn như người sống. 
3/ Cô lấy tay bới đất theo lời chỉ dẫn của Đức Mẹ để tạo ra suối nước 
Lộ Đức, là nơi cuốn hút khách hành hương đông đảo từ đó cho tới nay. 

Cuộc đời  
Bernadette là con cả trong một gia đình thợ may nghèo ở Lourdes (Lộ 

Đức), thuộc miền Nam nước Pháp. Gia 
đình sống ở tầng hầm một trong khu dân 
cư tồi tàn. Cha của Bernadete là ông 
Francis Soubirou và mẹ là bà Louis 
Catero. Cô bị bệnh suyễn ngay từ nhỏ 
nên cơ thể chậm phát triển tuy vậy 
Bernadete cũng khá hoạt bát. Do bị bệnh 
nên Bernadete không học chữ được 
nhưng lại học đạo rất giỏi.  
Ngày 3 tháng 7 năm 1866, Bernadette 
vào dòng thánh Gildard. Sau một thời 
gian ở tu viện, Bernadette được mặc áo 
dòng và đổi tên là Maria Bernard. 
Năm 1867 Bernard bị phong thấp nhưng 
vẫn cố gắng làm công việc của một y tá. 

Từ tháng 10 năm 1875 sức yếu dần, Bernard không thể làm việc được 
nữa. Năm 1877, bệnh tình trở nặng và hấp hối giữa tuần Phục sinh năm 
1879. Cô mất lúc 35 tuổi. và được an táng trong hầm mộ tu viện. 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ti%E1%BA%BFng_Gascon&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ti%E1%BA%BFng_Gascon&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/7_th%C3%A1ng_1
https://vi.wikipedia.org/wiki/1844
https://vi.wikipedia.org/wiki/16_th%C3%A1ng_4
https://vi.wikipedia.org/wiki/1879
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lourdes
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%99_%C4%90%E1%BB%A9c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1nh_n%E1%BB%AF_C%C3%B4ng_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%A9c_M%E1%BA%B9_L%E1%BB%99_%C4%90%E1%BB%A9c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gia_%C4%91%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%A3_may
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lourdes
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%99_%C4%90%E1%BB%A9c
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%99_%C4%90%E1%BB%A9c
https://vi.wikipedia.org/wiki/3_th%C3%A1ng_7
https://vi.wikipedia.org/wiki/1866
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%B2ng_th%C3%A1nh_Gildard&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/1867
https://vi.wikipedia.org/wiki/1875
https://vi.wikipedia.org/wiki/1877
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30 năm sau (1909), vì một nghi lễ tôn giáo, nhà thờ đã khai quật mộ. 
Đại diện nhà thờ, bác sĩ phẫu thuật và những người chứng kiến đã vô 
cùng kinh ngạc khi thấy thi thể của bà vẫn nguyên vẹn, dường như đang 
trong một giấc ngủ dài. 
Bác sĩ phẫu thuật Tourdan đã ghi lại những gì ông quan sát được: “Cỗ 
quan tài của bà được mở ra dưới sự chứng kiến của mọi người 
trong đó có tôi. Thi hài của Thánh Bernadette trong trang phục nữ 
tu không hề có mùi xú uế. Khuôn mặt, bàn tay và cẳng tay lộ ra 
bên ngoài, đầu nghiêng sang một bên, miệng hé mở có thể nhìn thấy 
hàm răng trắng. Hai tay đặt trên ngực, vẫn giữ được lớp da hoàn 
hảo”. Gia đình Bernadette đã làm lễ tắm rửa, thay quần áo và quan tài 
mới rồi đặt vào một vị trí khác sâu trong nhà mồ. 

Năm 1913, Giáo 
hoàng Pius X 
chuẩn bị phong 
Thánh cho 
Bernadette. Để 
chứng nghiệm, 
quan tài của bà 
được yêu cầu mở 
ra một lần nữa 
nhưng do Chiến 
tranh thế giới thứ 
nhất bùng nổ nên 

việc này bị hoãn đến năm 6 năm sau. Năm 1919, lúc mở quan tài lần 
hai, thi hài của bà vẫn nguyên vẹn. Năm 1925, Giáo hoàng Pius XI đã 
chính thức phong Thánh cho Bernadette. Lần cuối, mộ bà lại được mở 
ra, thi hài được đưa vào quan tài pha lê đặt tại nhà nguyện của nhà thờ 
Lourdes để mọi người chiêm ngưỡng cho đến nay. 

Đức Mẹ đã nói với Benardette: “Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”  

Như vậy, nhân loại có 2 người nữ được sinh ra không mắc tội truyền: 
Eva đầu tiên và Đức Maria: Eva mới. 

Người đầu tiên đã phạm tội bất tuân luật Chúa: kết quả là nhân loại phải 
mang tội tổ tông truyền. 
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Lòng Thương Xót Chúa đã cho E-và Mới không vướng tội tổ tông. Và 
Mẹ  đã sống đời Xin Vâng để công trình Cứu Độ của Thiên Chúa được 
thực hiện. Hai hình ảnh tương phản rõ rệt làm nổi bật nét đẹp của cuộc 
sống Xin Vâng. Còn gì đẹp hơn cuộc sống Xin Vâng. Từ bỏ ý riêng để 
Xin Vâng theo Thánh Ý Chúa. Xin Vâng chính là cách để cho Ý Chúa 
được thực hiện. 

X. Đoàn. 

 

An Vui Có Mẹ 
Mẹ ánh bình minh thật tuyệt vời! 

Mẹ hoa năm sắc rất xinh tươi 

Mẹ nên gương sáng cho nhân thế 

Mẹ tạo niềm tin giữa đất trời 

Mẹ đã dắt dìu người bất hạnh 

Mẹ hằng thương đoái kẻ đơn côi 

Mẹ là kho chứa lòng thương xót 

Mẹ giúp chúng con đến với Lời ! 

Từ Thanh Hà  5/2019 

Nhắn tin 
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Xin quý vị Hội Viên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu 
Giúp cố gắng viết bài cho Nội San để cùng 
nhau làm cho mọi người biết đến Linh Ảnh 

của Mẹ Hằng Cứu Giúp. 

 

 
 

Điều Răn Thứ 2 
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Có lẽ ai trong chúng ta cũng đều biết là ở Việt Nam của mình 
cúp điện là chuyện xảy ra hàng ngày như cơm bữa phải không 
qúy vị? Vào một buổi tối cúp điện trời tối đen như mực, trong 
nhà thờ chỉ có một vài cây đèn dầu, có một cô bé đi dâng thánh 
lễ, vì không thấy rõ lối đi nên vấp phải chân ghế trong nhà thờ 
té ngã và cô bé la lên :" Mô Phật " 
Ngay lúc đó, có một cụ già đến đỡ cô bé đứng lên và hỏi :"Sao 
con lại kêu Mô Phật trong nhà thờ." 
Cô bé cám ơn cụ già và tỉnh bơ trả lời một cách vô tội vạ :"Dạ 
dạ... nếu con kêu lạy Chúa tôi thì con lỗi phạm đến điều răn thứ 
hai là kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ ạ....!"  

Cái Bao 

Chuyện kể rằng, có một vị linh mục già ở giáo xứ nọ chết đã 
lâu nhưng chưa được vào cửa thiên đàng vì ông thánh Phêrô bắt 
đứng đợi ở cửa chờ đến lượt. Một ngày kia thì bà sơ giúp việc 
ngày trước của vị linh mục cũng chết và khi đến cửa thiên đàng 
, bà sơ gặp lại vị linh mục và hỏi :" Ủa, cha chết lâu rồi sao còn 
đứng ở đây? "  
Vị linh mục trả lời :" Ông thánh Phêrô bảo phải đợi".  
Bà sơ liền dẫn vị linh mục ra ngoài đưa cho "cái bao" và nói 
với vị linh mục :" Sao cha dở quá, gặp những chuyện rắc rối là 
phải gặp các sơ. Thôi bây giờ cha cứ cầm cái bao này đi vào và 
nếu ông thánh Phêrô có chận lại thì cha cứ việc biếu tặng cái 
bao này cho ông thánh Phêrô." 
Nghe theo lời của sơ, vị linh mục già đi vô thì ông thánh Phêrô 
chận lại hỏi, vị linh mục già liền mở cái bao đưa cho ông thánh 
Phêrô, ngay lập tức ông thánh Phêrô niềm nở cầm tay vị linh 
mục kéo vô trong cửa thiên đàng và nói: " Cha vào nhanh đi, 
đứng ở đây hoài thì thật là phiền cho con." 
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Khi vào bên trong cửa thiên đàng, vị linh mục già mới hỏi bà 
sơ: " Cái gì ở trong bao mà linh thiêng vậy?" 
Bà sơ cười cười và nói nhỏ vào tai vị linh mục già khả kính: 

"Dạ ...dạ, con gà cồ." 

Xương Chúa 

                            Có một anh chàng    thanh 
niên ở một giáo xứ nhỏ thuộc miền quê của thành phố nọ, anh 
ta nổi tiếng là bê bối, rượu chè say sưa từ ngày này qua ngày 
kia nên người đời gọi anh ta là "Con sâu rượu". Vào một ngày 
Chúa Nhật đẹp trời, anh chàng thanh niên đi tham dự thánh lễ 
Chúa Nhật và đi lên rước mình máu Chúa trong lúc anh ta đang 
say rượu. Khi vị linh mục thấy anh ta, thì rất là lúng túng vì biết 
rằng không thể cho kẻ say rượu rước mình máu Chúa. Nhờ ơn 
Chúa sáng soi, ngay lúc đó, vị linh mục nhớ là mình có một hột 
nút áo dòng bị đứt đang nằm trong túi, Ngài liền lấy ra và đút 
vào miệng anh chàng thanh niên. Sau khi rước mình máu Chúa, 
anh chàng thanh niên cảm thấy sao mình máu Chúa hôm nay 
cứng quá, anh ta nghĩ thầm: " Chắc là hôm nay ta không được 
may mắn nên nhận lãnh trúng xương của Chúa."  
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