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SINH HOẠT NHÓM CẦU NGUYỆN MỄ DU
SAIGON
Chúng từ - Tâm tình tháng Sáu của Con
Cái Đức Mẹ trong
NHÓM CẦU NGUYỆN ĐỨC MẸ MỄ̃ DU SÀI
SÒN.
Hôm nay thứ Tư, nhóm cầu nguyện bắt đầu
lúc 6 giờ 20. Nhà thờ đã rất đông từ lúc có
Thánh Lễ ban chiều và mọi người ở lại dự
buổi cầu nguyện hàng tuần này. Mọi người
từ bốn phương đến, gần thì ở các quận,
huyện nội thành; xa thì gồm có Biên Hòa,
Bình Dương, Bến Tre…tất cả đều đến đây với tấm lòng thành kính,
yêu mến Mẹ Maria và Chúa Giêsu.
Anh Trưởng Nhóm nói vài lời giới thiệu về một nhóm cầu nguyện mới
thành lập và ngày mai cũng sẽ có một nhóm nữa được rước Mẹ về.
Thành tâm yêu mến Mẹ, anh Trưởng Nhóm đã hướng dẫn nhóm thực
hiện Sứ Điệp của Mẹ một cách tích cực tập trung vào “Năm Hòn Sỏi”
là năm vũ khí Mẹ ban chođể chống lại Satan đó là :
1.
2.
3.
4.
5.

Cầu nguyện bằng trái tim , lần ba chuỗi Mân Côi mỗi ngày.
Tham dự Thánh Lễ mỗi ngày (nếu có thể ) .
Đọc một đoạn Thánh Kinh mỗi ngày.
Xưng tội mỗi tháng một lần.
Ăn chay thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần.

Nay để khuyến khích phát triển thêm nhiều nhóm cầu nguyện theo ý
Mẹ ở mỗi giáo xứ, anh Trưởng Nhóm có nhã ý đề nghị Nhóm Cầu
Nguyện nào có khoảng ba mươi người sống sứ điệp “Năm Hòn Sỏi” sẽ
được rước một bản sao Thánh Tượng Mẹ Mễ Du về giáo xứ của mình.
Hầu như tuần nào cũng có Nhóm Cầu Nguyện mới được thành lập.
Mọi người rất vui mừng. Mong sao cho kế hoạch của Thiên Chúa mau
chóng thành tựu để mọi dân mọi nước được cứu rỗi.
Tiếp theo anh Trưởng Nhóm cảm tạ Chúa và Mẹ đã ban ơn cho
khoảng 360 ý nguyện tuần qua và đọc thêm các ý nguyện xin.

Sau đó cộng đoàn hát Thánh Ca và đọc các Kinh Nguyện do Mẹ dạy.
Anh Trưởng Nhóm bắt đầu đọc Thánh Kinh, tiếp theo là Lm. Long,
Cha Linh Hướng của nhóm cầu nguyện giảng Lời Chúa nhưng đúng
hơn là Cha chia sẻ tâm tình kể chuyện cho giáo dân nghe với lời nói
lôi cuốn, vui tươi, sống động, đầy ý nghĩa. Cha nói Cha đến đây từ lúc
2 giờ, hướng dẫn buổi cầu nguyện Lòng Chúa Thương Xót đến 4 giờ.
Cha rảnh rang lúc 4 giờ đến 6 giờ nên đi lanh quanh sân nhà thờ. Có
khi Cha làm phép các ảnh tượng; có khi Cha giúp giải tội cho những
người muốn giải hòa với Chúa. Cha nói cha gặp nhiều “con cá mập”;
ý nói “các linh hồn”; có người 2 hoặc 3 năm, có người từ 5 hay 10
năm hoặc từ 40 năm qua đã sống xa Chúa không xưng tội, không dự
Thánh Lễ, nay ao ước trở về với Chúa. Hôm nay, Cha uống nước trà
đá ở một quán cóc gặp một thiếu nữ quen biết đi cầu nguyện cùng
với Nhóm Mễ Du. Khi Cha hỏi về cầu nguyện thì cô trả lời cô rất thích
đến đây, cô nói :
- Nhà thờ đông quá nên con và anh ấy đứng dưới cuối nhà thờ. Trong
bầu không khí cầu nguyện trang nghiêm sốt sắng ấy con vừa cầu
nguyện vừa khóc. Nhưng kỳ lạ lắm Cha ơi, chúng con đi cầu nguyện
được bốn tuần thì bị bồ bỏ.
Cha ngạc nhiên hỏi :
- Ủa! Sao kỳ vậy ?
- Dạ, chuyện là vầy : sau mấy tuần cùng nhau đi cầu nguyện, anh ấy
đột nhiên từ chối không đi cầu nguyện với con nữa, con linh cảm có
chuyện gì sắp xảy ra. Thật vậy, một hôm anh hẹn gặp con và nói lời
chia tay với lý do là : anh muốn đi tu !!! Con tuy rất buồn nhưng tôn
trọng quyết định của anh ấy và chúng con không gặp nhau nữa. Biết
bao lần con định gọi cho anh đi cầu nguyện chung , nhưng lại thôi, vì
con biết anh vẫn còn yêu con. Con đã dứt khoát xóa số điện thoại của
anh rồi. Cha biết không đó là cuộc tình tay ba đó cha ơi : giữa Chúa
Giêsu, anh ấy và con ! Con cầu nguyện và con biết Thánh Ý Chúa
muốn anh ấy ra đi như thế là để giúp ích được cho nhiều người hơn.
Sau câu chuyện cảm động ấy, Cha nói tiếp theo về cầu nguyện. Cha
bảo cộng đoàn nên cầu nguyện cho người khác thì tốt hơn vì nhiều
khi cầu xin cho mình không được lại thất vọng lại thêm buồn. Nhiều
khi cầu xin cho chồng con ơn hoán cải mà chồng con không được
nhưng Chúa lại cho chồng con người hàng xóm ơn ấy thì cũng nên vui
mừng. Vì Chúa ban ơn cho ai, lúc nào là tùy Thánh Ý Chúa. Chúng ta
chỉ cần cầu nguyện, tin tưởng, phó thác cho Chúa và nhờ lời cầu
nguyện cho nhau Chúa sẽ ban nhiều ơn lành cho mọi người. Thiên
Chúa là Đấng Toàn Năng, Ngài có thể làm được mọi sự, nhưng Ngài

cần sự hợp tác của chúng ta qua lời cầu nguyện. Nhờ lời cầu nguyện
mà bình an của Chúa sẽ ở lại cùng chúng ta cho dù trong khốn khó,
nguy nan, đau khổ… nhưng chúng ta vẫn được bình an trong Chúa
như lời chúc của vị Linh Mục trong Thánh Lễ :
- “ Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.”
Và chúng ta hãy nhớ rằng “Bình an của Chúa không phải như bình an
của thế gian ban tặng.”
Sau lời Cha giảng là giờ nguyện kinh Mân Côi. Anh Trưởng Nhóm và
anh phụ trách việc xướng kinh luôn luôn quì gối cầu nguyện ở Cung
Thánh nêu gương sáng cho cộng đoàn sốt sắng hơn trong giờ cầu
nguyện đặc biệt này. Ngôi nhà thờ trở nên nhỏ bé trước số đông cộng
đoàn từ khắp nơi đến đây. Các lối đi cũng chật người nhưng không
thấy ai tỏ ý phiền hà chỉ thấy mắt nhìn hướng về Mẹ trong lời Kinh,
lời Thánh Ca. Tôi có cảm tưởng đây là Mễ Du. Rõ ràng Mẹ đã chọn
giáo xứ Huyện Sĩ là nơi truyền bá Sứ Điệp của Mẹ, là một Mễ Du nhỏ
bé thứ hai của Mẹ, qui tụ lại một cộng đoàn yêu mến Mẹ và Sống Sứ
Điệp của Mẹ để chống lại thế lực sự dữ trên thế gian này.
Tôi nhớ lại khoảng tháng Tám năm ngoái, tôi nghe chị tôi kể một sự
lạ xảy ra tại khuôn viên nhà thờ Huyện Sĩ : lúc đó khoảng 3 giờ 30
khi cộng đoàn lần chuỗi Chúa Thương Xót xong, đang lần hạt Mân
Côi thì bất chợt có người nhìn ra cửa sổ nhà chầu Thánh Thể phát
hiện thấy mặt trời đang quay trên bầu trời rực sáng vàng chói. Và
hiện tượng đó lại xảy ra một lần nữa cách khoảng một tháng sau.
Thật tuyệt vời ! Đó là mặt trời của Cha Trên Trời yêu thương loài
người cho “mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt” (Mt 5 ,45 )
Điều đó khiến tôi nhớ tới Mễ Du nơi ánh sáng Thiên Đàng luôn chiếu
soi rực rỡ với bao nhiêu là điều lạ xảy ra hàng ngày.
“Mẹ ơi, có phải lời cầu nguyện của chúng con đã làm Cha Trên Trời
cảm động và làm cho Mẹ vui lòng phải không hở Mẹ ? Để rồi Người
cho mặt trời của Người vui mừng nhảy múa cho lòng chúng con cũng
xôn xao quá trước Tình Yêu của Cha Trên Trời.”
Trở lại với bầu không khí cầu nguyện sốt mến của cộng đoàn Mễ Du
Việt Nam , tôi cũng như bao người đã đắm chìm vào giờ phút linh
thiêng ấy ngỡ như Mẹ thật sự hiện diện trong từng đôi mắt đức tin.
Giờ cầu nguyện nào Thánh Tượng Mẹ cũng ở bên trái cung thánh
sáng rực đèn, những giỏ hoa tươi và những ngọn nến lung linh dưới
chân Mẹ và còn những bức thư gói ghém tình yêu của các con thảo
dâng lên cho Mẹ hàng tuần. Mẹ đứng đó cho cuộc đời chúng con êm
ả, bình yên trong niềm cậy trông, phó thác. Mẹ đứng yên, lắng nghe

chúng con nguyện kinh Mân Côi và con tin chắc Mẹ cũng đang khóc
một niềm vui vì đoàn con hiếu thảo biết vâng nghe lời Mẹ. Lời Kinh
Nguyện và Thánh Ca vừa dứt, anh Trưởng Nhóm nói vài lời với cộng
đoàn :
“Thưa cộng đoàn, có người thắc mắc sao Nhóm Cầu Nguyện Mễ Du
lại đông như vậy. Và cũng có lời giải đáp là vì có những dấu lạ nên
người ta hiếu kỳ đến xem. Có người đến hỏi tôi và tôi trả lời : đúng
vậy. Có phải là dấu lạ không khi người ta bao năm sống xa Chúa nay
lại ăn năn trở về sau 20 ,40 năm xa cách ? Có phải là dấu lạ không
khi có người bị bịnh ung thư, các bác sĩ đã bó tay ở các nhà thương
nay đột nhiên căn bệnh biến mất trước nỗi kinh ngạc của khoảng 20
bác sĩ ? Có phải là…có phải là…thật sự có nhiều dấu lạ và những dấu
lạ cứ liên tiếp hiện ra khi cộng đoàn sống các Sứ Điệp Mẹ ban. Chính
Mẹ đã nói : “Duy chỉ Lần Hạt Mân Côi thôi, cũng đủ làm nên các
sự lạ trong thế giới và trong cuộc sống các con.” (SĐ 25.1.1991)
Vậy, cộng đoàn chúng ta hãy kiên trì cầu nguyện và thực hiện “Năm
Hòn Sỏi” của Mẹ. Chúng ta hãy xin ơn hoán cải cho mình và cho mọi
người. Theo tôi, thì ơn hoán cải là ơn trọng nhất vì ai ai cũng phải
thay đổi nếp sống xưa của mình, cùng với việc cầu nguyện và đọc
Thánh Kinh hàng ngày, chúng ta sẽ biết sống theo Thánh Ý Chúa để
rồi muôn hồng ân của Thiên Chúa lại tuôn đổ trên đời sống của chúng
ta.
Giờ đây chúng ta vui mừng tiếp đón một Nhóm Cầu Nguyện mới được
thành lập. Và ngày mai lại có thêm một Nhóm Cầu Nguyện nữa. Xin
cho ý nguyện của Mẹ được thành tựu là mỗi giáo xứ có một Nhóm
Cầu Nguyện để cùng nhau hợp tác với Mẹ thực hiện kế hoạch của Cha
Trên Trời. Bây giờ xin mời toàn nhóm lên khấn hứa với Mẹ.”
Khoảng ba mươi người tay cầm hình Mẹ Mễ Du lớn đứng hàng ngang
trước Cung Thánh và cùng cộng đoàn cầu nguyện chung.
Sau đó, Linh Mục Linh Hướng làm phép các ảnh tượng, cầu nguyện
chữa lành và Ban Phép Lành của Chúa Giêsu cho cộng đoàn. Anh
Trưởng Nhóm trân trọng trao Tượng Mẹ Mễ Du cho người đại diện và
họ cảm động cung nghinh Mẹ về giáo xứ của họ trong hân hoan. Mọi
người tạ từ Mẹ trở về trong tiếng hát Thánh Ca mà lòng vẫn còn như
luyến tiếc một điều gì vì tôi còn thấy đọng lại trên những đôi mắt là
những giọt lệ với rất nhiều ý nghĩa.
Đồng hồ vừa chỉ số 8 giờ 30 để kết thúc một buổi cầu nguyện đáng
ghi nhớ vào ngày cuối tháng Hoa của Mẹ.
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