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SINH HOẠT NHÓM CẦU NGUYỆN MỄ DU SAIGON
Chúng từ - Tâm tình của Con Cái Đức Mẹ trong
NHÓM CẦU NGUYỆN ĐỨC MẸ MỄ DU SÀI SÒN.
Ngay tại trung tâm thành phố, Nhóm Cầu Nguyện
Đức Mẹ Mễ Du Sài Gòn sinh hoạt tại nhà thờ
Huyện Sỹ mỗi chiều thứ tư tấp nập, đông vui như
một ngày hội. Các thành viên đến với nhóm từ
nhiều giáo xứ khác nhau, người thì ở Xóm Mới,
Trung Chánh, Bùi Môn, người thì ở Bến Tre, Vũng
Tàu, Biên Hòa, Thủ Đức…. Họ đến từ sớm để kịp
tham dự buổi cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa
lúc 2 giờ 30 chiều. Mộṭ Thánh Lễ trang trọng cử
hành lúc 5 giờ 30. Sau Thánh Lễ, mọi người đắm
chìm trong bầu khí thiêng liêng của buổi cầu
nguyện Đức Mẹ Mễ Du.
Gần ba ngàn người chật kín trong khuôn viên
khiêm tốn của nhà thờ Huyện Sỹ, mọi người trang
nghiêm, sốt sắng cầu nguyện. Những cụ ông, cụ
bà, những cô gái trẻ, chàng trai, những hiền mẫu,
gia trưởng… đến từ sớm để có ghế ngồi, chỉ trễ
một chút là phải đứng dọc các lối đi nhưng tất cả
không một lời trách móc. Dường như họ rất vui,
nét mặt ánh lên niềm hạnh phúc vì được đến đây
tâm tình với Mẹ.
Nhiều người thắc mắc vì sao chỉ trong một thời
gian ngắn từ 30-08-2006 nhóm chỉ có khoảng hơn
một trăm thành viên đến nay đã lên tới gần ba
ngàn người ! Vì sao họ không quản ngại đường xá
xa xôi hàng trăm cây số vất vả đến đây chỉ mong
được nguyện cầu với Mẹ mặc dù điều kiện chật
chội, thiếu thốn ? Vì sao khi đến đây một lần rồi
lại muốn đến lần nữa, rồi lại rủ thêm người thân
cùng đến với mình ?

Câu trả lời rất đơn giản là họ nhận được nhiều ơn
quá ! Nhiều nhất là ơn hoán cải, có người bỏ đạo
mấy chục năm rồi, nay đã xưng tội rước lễ, trở
nên thành viên tích cực trong nhóm. Có người bị
bệnh nan y, bác sỹ bó tay thì nay sung sướng chia
sẻ niềm vui hết bệnh với cộng đoàn…. Niềm vui
thì không sao kể siết, nhưng chắc chắn niềm hạnh
phúc nhất là người ta nhận ra Chúa Giêsu có thật,
Mẹ Maria có thật, các Ngài đang ở gần chúng ta
và cứu giúp chúng ta mỗi khi ta thành tâm kêu
xin Ngài !
Tại sao cộng đoàn nhận được nhiều ơn như vậy ?
Câu trả lời vì cộng đoàn sống Sứ Điệp của Đức
Mẹ. Các Sứ Điệp của Mẹ Maria được trích từ Phúc
Âm mà ra. Sống Sứ Điệp của Mẹ là thực hành Lời
Chúa. Điều này làm Chúa rất vui lòng. Phương
châm của Nhóm là “Trước hết hãy tìm kiếm nước
Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất
cả những thứ kia người sẽ thêm cho.” (Mt 6 ,33).
Các thành viên cầu xin, nhưng họ xin cho họ được
có Chúa, xin cho họ được có đức tin, xin cho họ có
lòng yêu mến Chúa. Họ không nài nỉ Chúa phải
thực hiện bằng được ý họ muốn nhưng họ luôn
luôn xin rằng : “Nếu đẹp Thánh Ý Chúa và Mẹ
Maria, xin cho họ được ơn hoán cải, ơn hết
bệnh…” Họ hiểu rằng Chúa luôn yêu thương họ.
Chúa biết rõ họ cần gì, thiếu cái gì, Người sẽ thêm
cho sau. Trước hết họ phải có Chúa, có Chúa là có
tất ca ̉ !
Hằng tuần, mỗi người chuẩn bị một món quà dâng
lên Mẹ. Món quà đó là một lời hứa thực hành Sứ
Điệp của Mẹ. Năm Hòn Sỏi Mẹ ban để chiến thắng
Satan – Tên ác thần gây ra biết bao chết chóc đau
khổ. Để thực hành trọn vẹn Năm Hòn Sỏi ngay thì
chưa được. Phải từ từ, mỗi tuần một chút, Ví du :
Tuần này con viết thơ hứa với Me,̣ con sẽ đọc năm
kinh Kính Mừng mỗi tối, thật sốt sắng. Tuần sau
lại hứa sẽ tăng thêm 2 kinh nữa, nghĩa là sẽ đọc
mỗi tối 7 kinh Kính Mừng… dần dần con sẽ cầu
nguyện say mê trọn một chuỗi 50 kinh. Con yêu
Mẹ hồi nào con cũng không biết nữa ! Cầu nguyện
bằng con tim là như vậ y !

Những ngày đầu nhóm chỉ hơn một trăm người,
nhưng nhờ những lá thơ viết cho Mẹ, được đặt
dưới chân Mẹ trước buổi cầu nguyện tăng dần, lúc
đầu mỗi tuần chỉ vài chục lá thơ, rồi tăng lên hơn
một trăm, hai trăm, ba trăm, bốn trăm, năm
trăm…. lá thơ trong đó có những lời hứa thực
hành Sứ Điệp của Mẹ rất đơn sơ mộc mạc. Những
ơn lành cộng đoàn nhận được từ Thiên Chúa cũng
gia tăng nhanh chóng. Những tuần đầu là 30, 40
người được ơn, càng về sau càng có nhiều người
chia sẻ niềm vui. Đến nay, tuần mới nhất ngày
18/04/2007 tổng số những người được ơn là 397
người. Ơn nhiều nhất và trọng đại nhất là ơn hoán
cải. Số lượng người tham dự đã lên đến trên dưới
ba ngàn người ! Nhà thờ Huyện Sỹ thực sự khiêm
tốn trước số người tham gia ngày càng đông ! Tạ
ơn Chúa và Mẹ Maria đây thực sự là một phép lạ !
Tài trí của con người không bao giờ làm được !
Thế kỷ 20 Đức Mẹ đã hiện ra gần ba trăm nơi. Đặc
biệt tại Mễ Du, Mẹ hiện ra liên tục, không biết mỏi
mệt để dẫn đưa con cái trở về với Chúa. Loài
người ngày càng chối bỏ Chúa, phỉ báng Chúa. Họ
chọn con đường lao nhanh xuống hỏa ngục. Biết
bao đau khổ, chết chóc đang dày xéo các gia
đình. Là người Mẹ rất mực yêu thương con mình,
Mẹ không thể làm ngơ trước thảm cảnh này. Mẹ
đã ban hàng ngàn Sứ Điệp, chỉ ra cách giúp con
cái của Mẹ được hạnh phúc và bình an ngay khi
còn sống trên dương thế. Muốn được như vậy, Mẹ
chờ đợi các con đưa tay cho Mẹ dắt tới Chúa Giêsu
– Vua Bình An, suối nguồn yêu thương. Hành
động đưa tay cho Mẹ dắt chính là hành động sống
Sứ Điệp. Nhiều khi con cái của Mẹ thích tìm những
dấu lạ, điềm thiêng, thích nghe những Sứ Điệp
hay và mới nhất của Mẹ. Nhưng lại không chịu
thực hành lời Mẹ chỉ dạy. Họ thích xin ơn cho
phần xác hơn phần hồn. Họ hướng về những thự̣c
tại mau hư nát hơn là hướng lòng về Quê Trời. Kết
quả là Mẹ muốn cứu các con mà không được. Mẹ
muốn các con được tận hưởng vị ngọt của Thiên
Đàng nhưng con cái của Mẹ lại chối từ bằng cách
ngoảnh mặt trước lời mời gọi tha thiết của Me :
“Hãy làm hòa với Thiên Chúa và với nhau !”.

Những điều kỳ diệu đang xảy ra tại nhóm Mễ Du
Sài Gòn là bằng chứng sống động về việc sống và
thực hành Sứ Điệp của Mẹ. Nhiều đức ông chồng
lấy vợ Công Giáo không chịu vô đạo thì nay học
giáo lý dự tòng và được chịu các Bí Tích ở tuổi đã
có cháu ngoại ! Các gia đình tưởng chừng tan vỡ,
không thể hàn gắn được nữa thì nay sống hòa
thuận, hạnh phúc. Những người đạo Phật lần
chuỗi Mân Côi, tham dự Thánh Lễ Misa sốt sắng !
Những tiếng khóc vỡ òa vì sung sướng nhận ra
mình đã hết bệnh một cách kỳ lạ mà bác sỹ không
giải thích được ! … Tất cả là hồng ân của Thiên
Chúa. Những phép lạ sẽ xảy ra nếu con cái biết
lắng nghe và làm theo những gì Mẹ chỉ dạy.
Nguyện xin Mẹ Maria cầu bầu cho từng người
chúng con được ơn sống và thực hành các Sứ Điệp
của Mẹ. Đây là phương cách mạnh mẽ để chúng
con được giải thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi.
Chúng con được tự do đến với Chúa. Đến với Chúa
chúng con mới nhận thấy ý nghĩa đích thực của
cuộc đời.
Một người con yêu mến Mẹ Mễ Du,
Giuse Nguyễn Lê.
www.tinhthanmeduvn.conggiao.net

