CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM C – April 28th, 2019
LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
- Chúa Nhật II Phục Sinh 28/4. Chúa Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót.
Quyên tiền lần 2 cho Cơ Quan Cứu Trợ Công Giáo (Catholic Relief Services)
- Thứ Hai trong Tuần II Phục sinh 29/4. Lễ Thánh Catarina Siêna, Trinh nữ. Lễ Nhớ.
- Thứ Ba trong Tuần II Phục sinh 30/4. Lễ Thánh Giáo hoàng Piô V. Cầu nguyện cho Quê hương
Việt Nam.
- Thứ Tư trong Tuần II Phục sinh 1/5. Lễ Thánh Giuse Thợ.
- Thứ Năm trong Tuần II Phục sinh 2/5. Lễ Thánh Athanasiô, Giám mục & Tiến sĩ Hội thánh. Lễ
Nhớ.
- Thứ Sáu trong Tuần II Phục sinh 3/5. Lễ Thánh Philiphê & Giacôbê Tông đồ. Lễ Kính.
- Thứ Bảy trong Tuần II Phục sinh 4/5.
- Chúa Nhật 5/5. Chúa nhật III Phục sinh.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------THÔNG BÁO
Ý CHỈ CẦU NGUYỆN ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 5/2019
The Pope’s Prayer Intention in May 2019
* Cầu Cho Giáo hội tại Phi châu trở nên Hạt giống của sự Hiệp nhất. Xin cho Giáo Hội ở Phi
Châu, nhờ việc dấn thân của các tín hữu, trở thành hạt giống của sự hiệp nhất trong các dân tộc và là dấu
chỉ của niềm hy vọng cho toàn lục địa
* For the Church in Africa, a Seed of Unity. That the Church in Africa, through the commitment
of its members, may be the seed of unity among her peoples and a sign of hope for this continent.
PHÂN ƯU
Cộng đoàn dân Chúa Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp xin chân thành phân ưu cùng tang quyến
trước sự ra đi trong những ngày gần đây của
Cụ Bà Têrêsa Nguyễn Thị Vân
(14/02/1911 - 18/4/2019)
Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Nhu
(7/10/1930 - 18/4/2019)
Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh, cộng đoàn nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa các linh
hồn Phêrô và Maria về Thiên Đàng cùng ban niềm an ủi và cậy trông cho các tang quyến.
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BỔN PHẬN MÙA PHỤC SINH
Easter Duty Obligation
Theo luật Hội thánh, các tín hữu phải rước lễ cách xứng đáng (sau khi xưng tội nếu cần thiết) trong
Mùa Phục Sinh bắt đầu từ Chúa nhật Phục Sinh (21/4) cho đến ngày Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần
Hiện Xuống (9/6).
Holy Communion should be received worthily (after Confession, if necessary) anytime beginning
on Easter Sunday (April 21) through Pentecost Sunday (June 9).
THÁNG ĐỨC MẸ (THÁNG HOA)
Tháng Đức Mẹ (còn gọi là Tháng Hoa) để chỉ việc sùng kính Đức Maria được tổ chức ở các Giáo
hội Công giáo trong tháng 5 mỗi năm. Maria được coi là "Nữ hoàng của tháng"
Nguồn gốc của Tháng Đức Mẹ bắt nguồn từ việc tôn kính Nữ thần mùa xuân. Vào những thế kỷ
đầu khi tháng Năm về, những người Rôma tổ chức những ngày lễ tôn kính Hoa là Nữ thần mùa Xuân
đánh dấu sự kết thúc một mùa đông dài. Các Kitô hữu ban đầu đã thánh hóa tập tục trên và tổ chức những
cuộc rước kiệu hoa và cầu nguyện cho mùa màng phong phú. Có nơi người ta tổ chức các cuộc "Rước
xanh" bằng việc đi cắt các cành cây xanh tươi đang nở hoa, đưa về trang hoàng trong các nhà thờ và đặc
biệt các bàn thờ dâng kính Đức Mẹ.
Đến thế kỷ 14, linh mục Henri Suzo dòng Đaminh, vào ngày đầu tháng 5, đã dâng lên Đức Mẹ
những việc tôn kính đặc biệt và lấy hoa trang hoàng tượng Đức Mẹ. Thánh Philíp đệ Nêri đã tập họp các
trẻ em lại chung quanh bàn thờ Đức Mẹ trong tháng này. Tới đầu thế kỷ 17, các nữ tu Dòng Phanxicô
cũng thể hiện sự tôn sùng với Đức Mẹ. Từ ngày đó, tháng Đức Mẹ nhanh chóng lan rộng khắp các xứ
đạo. Năm 1654, linh mục Nadasi dòng Tên xuất bản tập sách nhỏ kêu gọi tôn kính Đức Mẹ[2].
Giáo hoàng Piô XII, trong Thông điệp "Đấng Trung gian Thiên Chúa", cho "việc tôn kính Đức Mẹ
trong tháng Năm là việc đạo đức được thêm vào nghi thức Phụng vụ, được Giáo hội công nhận và cổ
võ". Thánh Giáo hoàng Phaolô VI, trong Thông điệp “Tháng Năm” viết: "Tháng Năm là Tháng mà lòng
đạo đức của giáo dân đã kính dâng cách riêng cho Đức Mẹ. Đó là dịp để bày tỏ niềm tin và lòng kính
mến mà người Công giáo khắp nơi trên thế giới có đối với Đức Mẹ Nữ Vương Thiên đàng. Trong tháng
này, các Kitô hữu, cả ở trong thánh đường cũng như nơi tư gia, dâng lên Mẹ từ tấm lòng của họ những
lời cầu nguyện và tôn kính sốt sắng và mến yêu cách đặc biệt. Trong tháng này, những ơn phúc của
Thiên Chúa nhân từ cũng đổ tràn trên chúng ta từ ngai tòa rất dồi dào của Đức Mẹ.”
HỘI HIỆP SĨ COLUMBUS HỌP HẰNG THÁNG (1/5)
Hội hiệp sĩ Columbus sẽ có buổi họp hằng tháng từ 7:45pm – 8:45pm vào thứ Tư ngày 1 tháng 5 tại
Trung tâm Thánh An Phong ở phòng 115. Kính mời anh em Hiệp Sĩ cố gắng tham dự đông đủ.
CHẦU THÁNH THỂ THỨ SÁU ĐẦU THÁNG (3/5)
Thứ Sáu Đầu Tháng ngày 3/5/2019 sẽ có Chầu Thánh Thể liên tục tại Nhà Nguyện từ sau Thánh
Lễ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Đặc biệt từ 3-3:15pm có đọc chung kinh Lòng Chúa Thương xót.
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Kính mời cộng đoàn đến để cầu nguyện, tôn kính và thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nguồn sức
mạnh và ơn chữa lành cho tâm hồn, gia đình, cộng đoàn, xã hội.
RỬA TỘI TRẺ EM THÁNG 5-2019
Giáo xứ có chương trình Rửa tội hằng tháng cho các em nhỏ lúc 4 giờ chiều thứ Bảy ngày 11
tháng 5 tại Nhà thờ. Theo yêu cầu của Giáo phận, cha mẹ em bé cùng với người đỡ đầu phải tham dự
Khóa Hướng Dẫn Rửa Tội lúc 7 giờ tối thứ Bảy Đầu tháng Năm tức ngày 4 tháng 5 tại Phòng 115 của
Trung tâm Thánh Anphong. Nếu cha mẹ nào muốn con em được rửa tội phải làm đơn và nộp lại cho
Văn phòng Giáo xứ ít nhất là 10 ngày trước ngày rửa tội.
Xin lưu ý, người đỡ đầu (godparent) không được là cha mẹ và phải là người Công giáo sống đạo
và đã nhận Bí tích Thêm Sức. Người đỡ đầu không nhất thiết phải có cùng tên thánh và cùng phái tính
với em bé được rửa tội.
HỘI HIỆP SĨ COLUMBUS & QUYÊN GÓP MUA XE LĂN
Như một phần trong chương trình thiện nguyện của Hội Hiệp sĩ Columbus, vào Chúa Nhật ngày 5
tháng 5 từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, một số anh em trong Hội Hiệp sĩ của Giáo xứ sẽ có một bàn ở
Trung tâm Thánh An Phong để xin mọi người ủng hộ cho việc mua xe lăn cho những người đau yếu và
khuyết tật. Ngoài ra, vào ngày này, Hội Hiệp sĩ cũng sẽ nhận các tràng hạt cũ hoặc không dùng để sau
này phát ở các phòng khám phá thai.
TIỀN BÁC ÁI MÙA CHAY
Những ai có công ăn việc làm đã để dành ra 1 Mỹ kim mỗi ngày trong suốt 40 ngày Mùa Chay để
giúp người nghèo, xin vui lòng đưa lại cho Giáo xứ để tổng kết. Xin bỏ tiền mặt hoặc check vào trong
bì thư dùng cho mục đích này được để ở quầy bán tượng ảnh ở cuối Nhà thờ. Có thể đem những phong
bì này ở văn phòng Giáo xứ hoặc bỏ vào trong giỏ xin tiền. Chân thành cảm ơn.
TẬP DƯỢT CHO LỄ RLLĐ
Rehearsal For First Holy Communion Mass
Xin Quý phụ huynh Lớp Rước Lễ Lần Đầu đưa các em đến nhà thờ để các em tập dượt cho Lễ
RLLĐ ngày 28 tháng 04 (1:45pm – 3pm) & ngày 05 tháng 05 (3:15pm – 4:30pm).
Parents of the First Holy Communion Class Students, please bring your child to the Church for the
Mass rehearsal on Sunday, April 28 from 1:45pm to 3pm & Sunday, May 05 from 3:15pm to 4:30pm.
THỜI KHÓA BIỂU CỦA VĂN PHÒNG GIÁO DỤC
Education Office Schedule
* Sun, Apr 21: Lễ Phục Sinh – Văn phòng KGD đóng cửa (Không có ghi danh)
Easter – School Education Office closed (No registration)
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* Sun, Apr 28, May 05, May 12, May 19: Ghi danh trễ / Late Registration
* May 26, June, July, and Aug 06: Nghỉ Hè Văn phòng KGD sẽ đóng cửa (Không có ghi danh)
Summer Break - School Education Office closed (No registration)
* Sun, Aug 11: Niêm yết danh sách trên website KGD / Student Schedules posted online
* Sun, Aug 11 & 18 (8:30am – Noon): Văn phòng KGD mở cửa - Ngày cuối cùng ghi danh trễ
School Education Office open (Last Day of Late Registration )
* Sun, Aug 25: Khải giảng niên khóa 2019-2020 // First Day of GLVN/TNTT
* Sun, Sep 01: Lễ Lao Động – Nghỉ học GLVN/TNTT
Labor Day Weekend - No GLVN/TNT
* Sun, Sep 08 (9am-10:15am & 1:45pm – 3pm): Họp Phụ Huynh // All-School Parent Meeting
* Sun, Sep 08: Chúa nhật cuối cùng để rút tên và nhận tiền hoàn trả
Last day to withdraw & receive full refund
* Sun, Sep 08 (10:30am -11:45am): Chào Cờ // All-School Assembly
*** Lệ phí ghi danh trễ, sau April 14 - sẽ là:
Late Registration Fee (after Apr 14): Việt ngữ: $80 - Giáo Lý: $100 – Thiếu nhi: $40
THÁNH LỄ TẠ ƠN & QUÀ CHO HỌC SINH TỐT NGHIỆP LỚP 12
Thanksgiving Mass & Gift For 2019 High School Graduates
Giáo xứ sẽ có Thánh lễ Tạ Ơn & Quà cho các em học sinh tốt nghiệp trung học trong mùa Hè
2019. Xin các em học sinh đến Văn phòng Giáo xứ hoặc Văn phòng Khối Giáo dục để lấy đơn ghi
danh tham dự Thánh lễ này lúc 12 giờ trưa các Chúa nhật ngày 19/5. Hạn chót để đưa lại các đơn này
cho Văn phòng Giáo xứ hoặc Văn phòng Khối Giáo dục là ngày 28/4.
* What: Attendance at Mass of Thanksiving
* Who: All high school graduates of 2019
* How: Please pick up a form in the KGD or parish office & return to parish office by May 15th.
* When: Sunday, May 19 at Noon Mass

NHẮC NHỞ NHAU
Để bày tỏ sự tôn trọng đối với Thiên Chúa và cộng đoàn, xin mọi người vui lòng gìn giữ sự ngăn
nắp và sạch sẽ trong Thánh đường. Xin để lại ngay ngắn các sách hát và sách lễ sau khi dùng. Xin lấy đi
những khăn giấy hoặc rác rến. Cũng đừng cho trẻ em viết vào sách hoặc xé sách vì đây là không phải là
đồ chơi cho các em trong Thánh lễ. Xin cảm ơn về sự cộng tác của mọi người.
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Please leave the church in good order when you leave Mass. Take any wrappers, tissues, and trash
with you so that we can show respect for God and for our brothers and sisters who may be coming to
Mass later. Also do not allow your children to write in any of the books or tear the pages. They are not
toys for the children play with during Mass. Thank you for your help.

5K CHẠY/ĐI BỘ VÌ NGƯỜI NGHÈO
SỰ KIỆN: 5K Chạy/Đi Bộ Vì Người Nghèo (sau bữa ăn trưa sẽ có các trò chơi cho trẻ em và thể
thao cho người lớn)
THỜI GIAN: Ngày 04 Tháng 5, 2019 từ 9am tới 1pm
ĐỊA ĐIỂM: Breckenridge Park (Sẽ có xe đưa đón những người lớn tuổi)
NGƯỜI THAM DỰ: Dành cho mọi lứa tuổi
LÝ DO: Tạo cơ hội gặp gỡ, sinh hoạt, và đồng thời nâng cao tinh thần bác ái giúp người túng cực.
Mọi sự đóng góp sẽ gửi về cho người nghèo tại Việt Nam.
QUÀ TẶNG: Áo T-shirt + Huy Chương + Giải Thưởng + Bữa ăn trưa
GHI DANH: Ngày 17, 21 và 28 tháng 4, 2019 sau giờ lễ hay online: www.dmhcg5krun.org
5K RUN/WALK FOR THE POOR
WHAT: 5K Run/Walk for the Poor (Games and sports will follow after Lunch)
WHEN: Saturday, May 4, 2019 @ 9AM - 1PM
WHERE: Breckenridge Park, Richardson – Entrance C
WHO: Everyone of all ages!
WHY: To help make a difference for those living in poverty. Proceeds go to the poor in Vietnam.
INCLUDES: T-Shirt + Medal + Lunch - Trophies Top 3 in Age Group
REGISTRATION: April 17th, 21st, and 28th - After masses or ONLINE: www.dmhcg5krun.org
TUẦN TÌM HIỂU ƠN GỌI DÒNG CHÚA CỨU THẾ
Redemptorist Vocation Discernment Week (Jun 24 – Jul 2)
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Những nam thanh niên độc thân tuổi từ 18-40 muốn tìm hiều về đời sống linh mục và tu sĩ Dòng
Chúa Cứu Thế, xin mời đến tham dự “Tuần Tìm Hiểu Ơn Gọi Dòng Chúa Cứu Thế” được tổ chức từ
ngày 24/6 đến 2/7 tại Nhà dòng John Neumann (3912 S. Ledbetter Dr., Dallas, TX 75236). Việc ăn
uống và nơi ngủ được Nhà dòng chu cấp miễn phí. Không có áp lực buộc những người tham dự phải
cam kết gì cả. Muốn biết thêm chi tiết và ghi danh xin vào website www.cssrvocations.com hoặc gọi
điện thoại cho Lm Steven Tran, C.Ss.R (832-670-0146) hoặc Lm Lê Minh Duy, C.Ss.R. (214-4489307)
The Redemptorist Vocation Discernment Week (June 24 – July 2) will be held at John Neumann
Redemptorist Monastery (3912 S. Ledbetter Dr., Dallas, TX 75236). This is an opportunity for single
men, ages 18-40, to make their discernment for God’s call in their lives for a possibility of being a
Redemptorist religious. No fees. Food and accommodations are provided. For registration, please go
to www.cssr.vocations.com or call Fr. Steven Tran, C.Ss.R. (832-670-0146) or Fr. Duy Le, C.Ss.R.
(214-448-9307.
TÌM HIỂU GỐC TÍCH THÁNG HOA ĐỨC MẸ
Là người Công giáo Việt Nam, nhất là những người đã lớn lên trong một xứ đạo miền Bắc, Trung
hoặc Nam, có lẽ họ không lạ gì sinh hoạt tôn giáo trong tháng Năm, tháng Hoa Đức Mẹ. Khi ngàn hoa
xanh, đỏ, trắng, tím, vàng nở rộ trong cánh đồng, thì con cái Mẹ cũng chuẩn bị cho những đội dâng
hoa, những cuộc rước kiệu, để tôn vinh Mẹ trên trời. Những điệu ca quen thuộc trìu mến bỗng nổi dậy
trong tâm hồn cách thân thương, nhất là bài "Đây Tháng Hoa" của nhạc sĩ Duy Tân với điệu 2/4 nhịp
nhàng:
"Đây tháng hoa, chúng con trung thành thật thà. Dâng tiến hoa lòng mến dâng lời cung chúc.
Hương sắc bay tỏa ngát nhan Mẹ diễm phúc. Muôn tháng qua lòng mến yêu Mẹ không nhòa.
- Đây muôn hoa đẹp còn tươi thắm xinh vô ngần. Đây muôn tâm hồn bay theo lời ca tiến dâng. Ôi
Maria, Mẹ tung xuống muôn hoa trời. Để đời chúng con đẹp vui, nhớ quê xa vời.
- Muôn dân trên trần mừng vui đón tháng hoa về. Vang ca tưng bừng ngợi khen tạ ơn khắp nơi. Ánh
hồng sắc hương càng tô thắm xinh nhan Mẹ. Sóng nhạc reo vang tràn lan đến muôn muôn đời".
Nếu có ai tự hỏi: Tháng Hoa có từ đời nào? Do ai khởi xướng? thì câu trả lời cũng không khó
khăn gì.
Gốc tích như thế này:
Vào những thế kỷ đầu, hàng năm, khi tháng Năm về, người Rôma tôn kính sự thức giấc sau mùa
đông dài của thiên nhiên bằng những cuộc tổ chức gọi là những ngày lễ tôn kính Hoa là Nữ thần mùa
Xuân.
Các tín hữu Công giáo trong các xứ đạo đã thánh hóa tập tục trên. Họ tổ chức những cuộc rước
kiệu hoa và cầu nguyện cho mùa màng phong phú. Có nơi người ta tổ chức các cuộc "Rước xanh".
Người ta đi cắt các cành cây xanh tươi đang nở hoa, đưa về trang hoàng trong các nhà thờ và đặc biệt
các bàn thờ dâng kính Đức Mẹ. Các thi sĩ cũng như các thánh đua nhau sáng tác những bài hát, bài
giảng ca tụng những ngày lễ đó cũng như ca tụng Đức Mẹ.
Đến thế kỷ 14, linh mục Henri Suzo dòng Đaminh, vào ngày đầu tháng 5, đã dâng lên Đức Mẹ
những việc tôn kính đặc biệt và lấy hoa trang hoàng tượng Đức Mẹ.
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Qua thế kỷ 16, Thánh Philipe đệ Nêri, cũng vào ngày 1 tháng 5, thích tập họp các trẻ em lại chung
quanh bàn thờ Đức Mẹ, để cùng các bông hoa mùa xuân, Ngài dâng cho Đức Mẹ các nhân đức còn ẩn
náu trong tâm hồn non trẻ của chúng.
Đầu thế kỷ 17, tại Napoli, nước Ý, trong thánh đường kính thánh Clara của các nữ tu Dòng
Phanxicô, tháng Đức Mẹ được cử hành công cộng: Mỗi chiều đều có hát kính Đức Mẹ, ban phép lành
Mình Thánh. Từ ngày đó, tháng Đức Mẹ nhanh chóng lan rộng khắp các xứ đạo.
Năm 1654, cha Nadasi, dòng Tên, xuất bản tập sách nhỏ khuyên mời giáo hữu dành riêng mỗi
năm một tháng để tôn kính Đức Mẹ Chúa Trời.
Đầu thế kỷ 19, hết mọi xứ trong Giáo hội đều long trọng kính tháng Đức Mẹ. Các nhà thờ chính
có linh mục giảng thuyết, và gần như lấy thời gian sau mùa chay là thời gian chính thức để tôn kính
Đức Mẹ. Trong việc này linh mục Chardon đã có nhiều công. Không những ngài làm cho lòng sốt sắng
trong tháng Đức Mẹ được phổ biến trong nước Pháp mà còn ở mọi nước Công giáo khác nữa.
- Đức Giáo hoàng Piô 12, trong Thông điệp "Đấng Trung gian Thiên Chúa", cho "việc tôn kính
Đức Mẹ trong tháng Năm là việc đạo đức được thêm vào nghi thức Phụng vụ, được Giáo hội công
nhận và cổ võ".
- Đức Thánh Giáo hoàng Phaolô 6, trong Thông điệp “Tháng Năm”, số 1 viết:
"Tháng Năm là Tháng mà lòng đạo đức của giáo dân đã kính dâng cách riêng cho Đức Mẹ. Đó là
dịp để " bày tỏ niềm tin và lòng kính mến mà người Công giáo khắp nơi trên thế giới có đối với Đức
Mẹ Nữ Vương Thiên đàng. Trong tháng này, các Kitô hữu, cả ở trong thánh đường cũng như nơi tư
gia, dâng lên Mẹ từ các tấm lòng của họ những lời cầu nguyện và tôn kính sốt sắng và mến yêu cách
đặc biệt. Trong tháng này, những ơn phúc của Thiên Chúa nhân từ cũng đổ tràn trên chúng ta từ ngai
tòa rất dồi dào của Đức Mẹ.”
Một câu truyện cũ đáng ta suy nghĩ:
Ở thành Nancêniô trong nước Pháp, có một gia đình trung lưu. Vợ đạo đức, chồng hiền lành
nhưng khô khan. Vợ luôn cầu xin Chúa mở lòng cho chồng sửa mình , nhưng chồng cứng lòng mãi.
Năm ấy đầu tháng Hoa Đức Mẹ, bà sửa sang bàn thờ để mẹ con làm việc tháng Đức Mẹ. Chồng
bà bận việc làm ăn, ít khi ở nhà, và dù ông ở nhà cũng không bao giờ cầu nguyện chung với mẹ con.
Ngày lễ nghỉ không bận việc làm thì cũng đi chơi cả ngày, nhưng ông có điều tốt là khi về nhà, bao giờ
cũng kiếm mấy bông hoa dâng Đức Mẹ.
Ngày 15 tháng Sáu năm ấy, ông chết bất thình lình, không kịp gặp linh mục. Bà vợ thấy chồng
chết không kịp lãnh các phép đạo, bà buồn lắm, nên sinh bệnh nặng, phải đi điều trị ở nơi xa. Khi qua
làng Ars, bà vào nhà xứ trình bày tâm sự cùng cha xứ là cha Gioan Vianey.
Cha Vianey là người đạo đức nổi tiếng, được mọi người tặng là vị thánh sống. Bà vừa tới nơi
chưa kịp nói điều gì, cha Gioan liền bảo:
- Đừng lo cho linh hồn chồng bà. Chắc bà còn nhớ những bông hoa ông vẫn đem về cho mẹ con
bà dâng cho Đức Mẹ trong tháng Hoa vừa rồi chứ?
Nghe cha nói, bà hết sức kinh ngạc, vì bà chưa hề nói với ai về những bông hoa ấy, nếu Chúa
không soi cho cha, lẽ nào người biết được?
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Cha sở nói thêm: Nhờ lời bà cầu nguyện và những việc lành ông ấy đã làm để tôn kính Đức Mẹ,
Chúa đã thương cho ông ấy được ăn năn tội cách trọn trong giờ chết. Ông ấy đã thoát khỏi hỏa ngục,
nhưng còn bị giam trong luyện ngục, xin bà dâng lễ, cầu nguyện, làm việc lành thêm cầu cho ông
chóng ra khỏi nơi đền tội nóng nảy mà lên Thiên đàng.
Nghe xong lời cha Gioan, bà hết sức vui mừng tạ ơn Đức Mẹ. (Sách Tháng Đức Bà, Hiện Tại xuất
bản, 1969, trang 10).
Nếu chỉ vì mấy bông hoa mọn dâng kính Đức Mẹ cũng được Đức Mẹ ban ơn cứu rỗi lớn lao như
vậy, thử hỏi, những ai trong tháng Năm này tham dự dâng Hoa, rước kiệu, đọc kinh Mân côi, hơn nữa,
họ dâng lên Mẹ những hoa tin, cậy, mến, hi sinh, đau khổ, bệnh nạn…chắc sẽ còn được Đức Mẹ ban
muôn ơn trọng hơn nữa vì Mẹ thích những bông hoa Xanh của lòng Cậy, hoa Đỏ của Lòng mến, hoa
Trắng của lòng trong sạch, hoa Tím của hãm mình, hoa vàng của niềm tin, hoa Hồng của kinh Kính
mừng lắm lắm.
Thánh Anphongsô Ligôri, Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế, quả quyết rằng: "Nếu tôi thật lòng
yêu mến Mẹ, thì tôi chắc chắn được lên thiên đàng".
Thánh Bênađô diễn tả văn vẻ hơn:
"Được Mẹ dẫn dắt, bạn sẽ không ngã. Được Mẹ che chở, bạn sẽ không sợ. Được Mẹ hướng dẫn,
bạn sẽ an lòng. Được Mẹ ban ơn, bạn sẽ đạt đích mong chờ".
Lm. Đoàn Quang, CMC
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