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DAÂNG CHUÙA TRONG ÑEÀN THÔØ 

Chỉ là một biến cố nhỏ trong thời thơ ấu của Chúa Giêsu, nhưng ý nghĩa ẩn 

chứa đàng sau lại không nhỏ chút nào. Biến cố ấy hướng đời tín hữu tới 

những chân trời của mầu nhiệm nhập thể. Tất cả được đọc thấy qua những 

góc cạnh khác nhau của một chữ “tuân”: 

1. Tuân giữ luật lệ. Theo luật lệ Do Thái, 40 ngày sau khi sinh, người mẹ 

phải ẵm con lên đền thờ để dâng cho Thiên Chúa: mẹ được thanh tẩy; con 

được trình dâng. Dầu Hài Nhi Giêsu có gốc nguồn thiêng thánh, nhưng vẫn 

được cha mẹ trần thế tiến dâng cho Chúa theo luật định. Điều này cho thấy 

thánh gia không đòi hỏi một sự miễn trừ, dẫu chính đáng, nhưng đã tuân 

giữ lề luật một cách tự nguyện và sẵn sàng. 

2. Tuân hành Ý Chúa. Tại đền thờ, nếu cụ Simêon và bà Anna đã hạnh 

phúc được gặp Đấng Cứu Độ, để mỗi vị theo cách của mình đã lên tiếng ca 

tụng tình thương của Chúa, thì Mẹ Maria lại hoàn tất lễ dâng của mình 

bằng việc âm thầm tuân hành Ý Chúa. Làm sao Mẹ hiểu hết tầm vóc lời cụ 

Simêon nói về Hài Nhi? Không biết! Chỉ biết một điều là trong đời Mẹ, đã 

xuất hiện “một lưỡi gươm đâm thấu tâm hồn”. 

3. Tuân theo quá trình tăng trưởng. Trở lại quê nhà sau dịp lễ, trẻ Giêsu 

lớn lên giữa gia đình, cả về tầm vóc lẫn tinh thần, trước mặt Thiên Chúa và 

xóm làng. Con Thiên Chúa làm người cũng tuân theo quá trình tăng trưởng 

tự nhiên của đời người. Đây là những năm tháng “vâng lời chịu lụy” đã 

thành mẫu số chung cho mọi biến cố tuổi thơ của Chúa Giêsu và nên 

gương sống tuyệt hảo cho đời tín hữu. 

Tóm lại, qua một chữ “tuân”, những chân trời của mầu nhiệm nhập thể đã 

được tỏ bày. Xin cho mỗi người khi cử hành biến cố “Đức Mẹ dâng Chúa 

Giêsu trong đền thờ”, cũng tập sống tinh thần xóa mình như Đức Mẹ, chịu 

lụy như Chúa Giêsu, hòa nhập vào nhịp sống chung, mong đem lại niềm 

vui Phúc Âm cho mọi người.  

Thiết nghĩ đó cũng là cách sống mầu nhiệm nhập thể trong năm nay, “Năm 

Phúc-Âm hóa đời sống giáo xứ và cộng đoàn”. 



 

YÙ khaán thaùng 02  

 -Xin ñöôïc NHÖ YÙ : 10.421 

  -Xin cho GIA ÑÌNH haïnh phuùc : 9.817 

   - Xin sôùm ñöôïc KHOÛI BEÄNH : 9.215 

-Xin cho COÂNG VIEÄC thuaän lôïi : 9.215 

-Xin BOÛ TAÄT XAÁU : 10.673 

-Xin cho CON CAÙI chaêm hoïc : 4.103 

… Xin cho KITOÂ HÖÕU HIEÄP NHAÁT : 4.375 

  -Xin cho LINH MUÏC TU SÓ neân thaùnh : 645 

34. Haønh höông Ñöùc Meï Taøpao thaùng 02 haèng naêm coù gì ñaëc 

bieät? 

-Ngaøy 11 thaùng 2, phuïng vuï cho ta möøng leã Ñöùc Meï Loä Ñöùc, cuõng laø ngaøy 

Quoác Teá Beänh Nhaân. Taïi Loä Ñöùc (Phaùp), Ñöùc Meï ñaõ hieän ra vaø chöõa laønh 

nhieàu beänh nhaân theá naøo, thì nôi Taøpao ñaây, cuõng coù nhieàu ngöôøi ñau yeáu vôùi 

nhöõng chöùng beänh khaùc nhau, thuoäc moïi thaønh phaàn khaùc nhau: Linh muïc, tu 

só, giaùo daân vaø caû löông daân nöõa… thaønh taâm khaán xin Meï Maria vaø ñaõ ñöôïc ôn 

chöõa laønh. 

-Dòp haønh höông thaùng naøy cao ñieåm daønh cho beänh nhaân, neân toái 12 coù 

Thaùnh Leã Caàu Cho Beänh Nhaân vaø nghi thöùc ban Bí tích Xöùc Daàu Beänh Nhaân, 

“ñeå naâng ñôõ beänh nhaân vaø ngöôøi giaø yeáu veà phaàn hoàn cuõng nhö phaàn xaùc, giuùp 

beänh nhaân keát hôïp vôùi cuoäc khoå naïn cuûa Chuùa Kitoâ ñeå sinh ích cho hoï vaø cho 

Hoäi Thaùnh, mang laïi nieàm an uûi vaø loøng can ñaûm ñeå chòu ñöïng nhöõng ñau ñôùn 

cuûa beänh taät hoaëc tuoåi giaø vaø ñöôïc chöõa laønh thaân xaùc neáu phuø hôïp vôùi yù 

Chuùa.” (Giaùo lyù HÑGMVN, caâu 303.310)  

       Taâm tình beân Meï 

Ngöôøi nhaø con beänh naëng gheâ   

Thaày lang, baùc só ñaõ cheâ caû roài 

Nöôùc coøn thì taùt Meï ôi 

Taøpao con khaán vaâng lôøi yù treân. 

13 thaùng 03 coù gì ? 

- Caùc Gia Tröôûng haønh höông dòp möøng Boån maïng haèng naêm. 

-Ñöùc giaùm muïc chuû söï : Kieäu Ñöùc Meï luùc 07g00 toái 12 vaø cuøng Meï chaàu Chuùa 

suoát ñeâm ; giôø Khaán luùc 06g30 vaø Thaùnh Leã ñoàng teá luùc 07g00 saùng 13. 

-Caùc Cha ban Bí tích Giao hoaø töø chieàu ngaøy 12 ñeán saùng13. 



Chöùng töø 

Dòp ngaøy Quoác Teá Beänh Nhaân, xin toång keát caùc chöùng 

töø cuûa nhieàu ngöôøi ñöôïc laønh beänh qua lôøi baàu cöû cuûa 

Ñöùc Meï Taøpao vaø trích taâm tình cuûa hoï:  

01. Beänh tim nguy töû ñöôïc khoûi-Anphongsoâ Voõ Tieán 

Duõng, sinh 1953, laø giaùo daân giaùo xöù Voõ Xu-Phan 

Thieát: “Meï Taøpao ñaõ chöõa laønh vaø cöùu soáng toâi. Toâi 

muoán noùi leân ñeå nhieàu ngöôøi bieát veà tình thöông bao la 

cuûa Meï daønh cho toâi, moät ñöùa con cöùng loøng.” 

02. Baïi naõo, lieät chaân ngoài xe laên… ñi ñöôïc-Maria 

Nguyeãn Thò Taâm, sinh 1953, thuoäc giaùo xöù Quang Laâm-Xuaân Loä: “Taï ôn Meï 

Taøpao ñaõ cho con ñöùng daäy, böôùc ñi, traû laïi cho con nhöõng khaû naêng sinh hoaït 

ñôøi thöôøng maø con bò maát do baïi lieät…!” 

03. Ung thư bướu cổ được khỏi-Nhaïc só Tuaán Kim- Sunnyvale, Hoa Kyø: “Sau 

6 thaùng töø luùc mang beänh, vôï con ñi taùi khaùm vaø thöû maùu -laï luøng thay, caên 

beänh ñaõ ñöôïc thuyeân giaûm! Vaø töø ñoù cho ñeán nay vôï con bình phuïc hoaøn toaøn. 

Caùc baùc só raát kinh ngaïc vaø khoâng hieåu taïi sao vôï con ñöôïc bình phuïc caùch laï 

thöôøng nhö theá... Gia ñình con tin raèng, ñaây laø ôn laønh vôï con ñaõ nhaän ñöôïc nhôø 

lôøi caàu baàu cuûa Meï Taøpao vôùi Chuùa…” 

04. Ñau nhöùc chaân ñöôïc khoûi- LM. Gioan B. Traàn Ñình Phuøng-giaùo phaän 

Phuù Cöôøng: “Chôït nhôù tôùi chaân ñau cuûa mình toâi noùi: aø cha cuõng xin Ñöùc Meï 

chöõa caùi chaân, ñau quaù, naõy queân chöa xin. Toâi quay laïi töôïng Ñöùc Meï, ñaët hai 

tay döôùi chaân Töôïng vaø thaàm khaán: xin Ñöùc Meï cho con khoûi ñau goùt chaân, chöù 

uoáng thuoác ñaéng quaù. Toâi ñi trôû xuoáng loøng raát bình an vaø toâi tin Ñöùc Meï chöõa 

laønh. Duø ñi nhieàu, toâi chæ thaáy moûi maø khoâng ñau nhöùc. Veà nhaø toâi khoâng uoáng 

thuoác nöõa vaø cuõng khoâng coøn thaáy ñau gì…” 

05. Ñöôïc khoûi tay ñau naëng- Isave Ñoaøn Thò Dieäp, sinh 1937 laø giaùo daân 

giaùo hoï Lavang, giaùo xöù Thanh Xuaân, Phan Thieát : “Vì khoâng coù ñieàu kieän vaø 

thieáu tieàn chaïy chöõa, neân caùnh tay cöù ñau nhöùc luoân, nhaát laø nhöõng luùc trôû trôøi, 

toâi chæ bieát caén raêng chòu ñöïng hôn 20 naêm daøi… Ñeán naêm 2008, quì tröôùc 

töôïng Ñöùc Meï Taøpao khoaûng 3 giôø chieàu, toâi tha thieát naøi xin: “Laïy Ñöùc Meï 

thöông cho con laønh ñi! Nhöng Meï muoán theá naøo, con cuõng xin vaâng yù Meï.” Sau 

moät hoài ñoïc kinh laàn haït vaø caàu nguyeän beân töôïng Ñöùc Meï, toâi vöøa böôùc trôû 

xuoáng thì boång coù caûm giaùc nhö ai ñoù keùo maïnh tay laøm cho xöông vaø gaân coát 

giaõn ra keâu thaønh tieáng. Töï nhieân tay toâi khoâng coøn ñau ñôùn gì nöõa, cöû ñoäng 

xoay chuyeån deã daøng…” 

 



 

 

 


