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Legio Mariae, Curia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Tôma Thiện – 

Keysborough 

Mừng Lễ Dâng Mình cho Đức Mẹ ( ACIES) 

    ***************************  Têrêsa NL ghi lại 

Hôm nay, ngày 25 tháng 3, 2017, Giáo Hội 

mừng kính Lễ Đức Mẹ Truyền Tin , nhân dịp 

này mỗi  năm Curia  Đức Mẹ Vô Nhiễm 

Nguyên Tội  Tôma Thiện Keysborough lập 

lại lời hứa với Đức Mẹ bằng Lễ Dâng Mình 

cho Đức Mẹ, cũng được gọi là Lễ Acies.  

Mở đầu Cha Tuyên Úy J.B Đặng Nhật 

Trường chia sẽ về “Ý Nghĩa dâng mình 

cho Đức Mẹ”. 

Tôn chỉ của Legio Mariae là Tôn vinh danh 

Chúa, Sùng kính Đức Mẹ và đưa linh mục đến với các tông đồ, giáo dân. Giáo Hội kêu 

gọi mỗi người chúng ta thực hiện các bí tích , là dấu hiệu mà Chúa Giêsu đã lập ra để 

Người ban ân sủng, tình thương đến cho mọi người. Chia sẽ Tin Mừng là phương tiện 

hữu hiệu  của Thiên Chúa đến cho người khác.   

Hôm nay là ngày Lễ Dâng Mình, là 

dâng toàn thân mình cho Chúa, là 

yêu mến Thiên Chúa bằng hết lòng, 

hết trái tim của mình.Việc dâng 

mình hay tận hiến cho Chúa bằng 3 

lời Khấn Tin Mừng, đó là khó nghèo, 

khiết tịnh và Vâng phục. 

Tất cả mọi người theo Chúa đều được 

mời gọi sống ba lời khuyên Phúc Âm 

mà Chúa Giêsu đã lập ra. Trong đời 

sống của mình, tu sĩ hay giáo dân, 

đều được mời gọi sống theo Đức Kitô, đó là đòi hỏi mà ta không thể bội ước được. 

Ba lời khuyên Phúc Âm là : đức Tin, đức Cậy, đức Mến .Mỗi người tín hữu buộc phải 

sống trọn vẹn ba nhân đức này .Qua đời sống Khiết tịnh, Vâng phục, Khó nghèo, giáo 

dân được mời gọi sống thánh thiện giống Thiên Chúa. 

Khiết tịnh – Bí tích hôn nhân là bí tích đã được Thiên Chúa thánh hóa.Đồng trinh, 

như Đức Maria, là hướng một lòng về Thiên Chúa.Không phải chỉ những người tu sĩ 

mới sống khiết tịnh mà tất cả mọi người đều được mời gọi sống khiết tịnh.  
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Khó nghèo – về tinh thần là từ bỏ tất cả 

mọi sự để theo Chúa. Không phải là sống 

nghèo, việc ta có được của cải là ơn Thiên 

Chúa ban. Nghèo đây là tinh thần khó 

nghèo, vì lúc đó ta mới có cơ hôi được chạm 

đến người nghèo. Từ người nghèo ta học 

được nơi họ sự tin tưởng vào Chúa.Khó 

nghèo Phúc Âm có ý nghĩa tông đồ là phản 

đối quyết liệt việc tôn thờ tiền tài vật chất. 

Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta đừng tôn thờ 

của cải vật chất vì đó chỉ là phương tiện giúp đưa ta đến với Chúa.   

Vâng phục – Vâng phục thể hiện đặc tính của người con chứ không phải nô lệ. Ta 

làm công việc tông đồ bởi vì ta muốn gần với Chúa , muốn sống tốt lành, có nghĩa là đi 

vào tình thân với Thiên Chúa, đó là Thiên đàng của chúng ta.Thực hiện việc bắt chước 

Chúa Kitô,ta làm tông đồ vì yêu mến Thiên Chúa . 

Tóm lại dâng mình là dâng bản thân mình cho Chúa, dâng 100%, yêu mến Thiên 

Chúa hết lòng, hết trí khôn, qua 3 lời khuyên Tin Mừng là khó nghèo, khiết tịnh và 

vâng phục.  

Ước gì Legio , là đạo binh của Đức Mẹ,  ý thức việc dâng mình cho Dức Mẹ và thực 

hiện hữu hiệu việc dâng mình .  

   ************************************* 

Bài chia sẽ thứ 2  do Cha Tuyên Úy 

Giuse Vũ Ngọc Tuyển  

Hôm nay , qua nghi thức “Dâng Mình”,  đã 

nói với cộng đoàn là tôi đã trở thành thành 

viên Legio. “ Toàn thân con thuộc về Mẹ, 

mọi sự của con là của Mẹ.” , mọi người đều ý 

thức được điều đó.Khi ta đặt tay dưới lá cờ 

Legio, đọc lên điều đó, có nghĩa là Đức Mẹ 

đã nghe ta nói, đã chứng giám lời “dâng 

mình” của ta.  

Để hiểu rỏ hơn việc “dâng mình” quan trọng và có ý nghĩa như thế nào, Cha mời gọi 

các anh chị em hội viên Legio và tán trợ về nhà đọc lại bài kinh dâng mình mà Cha đã 

đọc trước khi bắt đầu cử hành việc dâng mình.  

Việc dâng mình nhắc ta nhớ lại cuộc đời của Đức Mẹ, được sinh ra, và đã dâng trọn 

vẹn mình cho Thiên Chúa. Hôm nay khi sứ thần đến truyền tin cho Đức Maria, điều 

đó chỉ xảy ra một lần trong cuộc đời, và Đức Maria đã xin vâng :” này đây, tôi là tôi tớ 

Thiên Chúa, xin hãy làm như sứ thần truyền...” “Xin Vâng” của Mẹ rất quan trọng 
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trong mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa, trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. “ 

Xin Vâng” là Mẹ đã được mang thai . Trong thời đó,ta  nên hiểu rằng mang thai mà 

không có chồng có nghĩa là phải đối diện với sự ném đá cho đến chết.  Nhưng Mẹ đã 

“Xin Vâng” để sống theo thánh ý Chúa.Mẹ đã “Xin Vâng “ cho cuộc đời của Ngài, cùng 

cộng tác với Ơn cứu độ của Thiên Chúa, đến độ dâng con mình bị đóng đinh trên thập 

giá cho đến chết. 

Trong kinh “Dâng Mình”, Đức Mẹ đã chịu đau khổ lớn lắm,tiếp tục chịu đau khổ , 

khộng cậy  vào người con của mình. Tất cả những hành động, tước vị cao trọng mà 

Giáo Hội phong cho Đức Mẹ không bao giờ được  tách rời ra khỏi dau khổ của Đức 

Kitô. Cuộc đời của Đức Mẹ luôn luôn gắn bó với con của Mẹ.Hôm nay ta dâng toàn 

thân ta thuộc về Mẹ, và điều này chỉ có ý nghĩa khi ta thuộc về Đức Kitô. Toàn thân 

con thuộc về Mẹ là ta đã cho Mẹ để toàn thân ta thuộc về Đức Kitô 

Ta phải ý thức điều này là ta thuộc về Mẹ, là chiến sĩ, đạo binh , chiến binh của Mẹ , có 

nghĩa là ta phải mạnh mẽ, phải rèn luyện để bảo vệ cho mình, cho gia đình, cho cộng 

đoàn, cho thế  giới. 

Khi ta lãnh nhận bí tích Thêm sức là ta đã trở thành chiến sĩ của Chúa Kitô, là có đủ 

sức mạnh để bảo vệ đức tin cho mình và cho người khác.Khi ta nói đến chiến đấu, là ta 

nghĩ về kẻ thù, mà ta không được xem bất cứ ai là kẻ thù của mình, cho dù kẻ đó là 

khủng bố, là..... 

Anh chị em hãy về nhà cầu nguyện và suy nghĩ xem kẻ thù của ta là ai ?, đôi khi kẻ thù 

của ta là tánh hư tật xấu của ta, là những thói quen của ta, vì vậy ta phải cầu nguyện để 

xin ơn Chúa suy gẫm.   

 


