
MỪNG LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI 

BỔN MẠNG LEGIO, CURIA TOMA THIỆN 

------------ 

Trong ngày lê ̃mừng kińh Đúc Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội hôm nay. Là quan 

thầy của Đạ o Binh Đức Mẹ trực thuộc Curia Toma Thiện. Chúng con rát vui 

mừng được chào đón qui ́vị  tới tham dự thánh lễ cùng chúng con. 

Con xin được tóm tắt về hoạ t động của Curia Toma Thiện:- Hiện Curia có 7 

Praesidium, tức là 7 đơn vị  : 5 đơn vị  sinh hoạ t tạ i Trung Tâm Thánh Mẫu 

Lavang mỗi tối thú năm hằng tuần. Khai mạ c lần chuổi Mân Côi lúc 6:30pm 

rồi dự thánh lễ lúc 7pm và sau thánh lễ thi ̀họp riêng từng đơn vị . Còn 2 

đơn vị  khác thi ̀ sinh hoạ t tạ i giáo xứ Springvale sau thánh lê ̃ 3 giờ chiều 

mỗi chúa nhậ t. 

Tổng số hội viên hoạ t động của 7 đơn vị  là 70 hội viên. Nhiệm vụ chińh của 

hội viên hoạ t động là tham dự buổi họp hằng tuần và thăm viếng người già 

yếu, bệnh tậ t, cô đơn...tạ i các bệnh viện , nhà dưỡng lão hoặc tạ i tư gia. 

Ngoài hội viên hoạ t động thi ̀ còn có 108 hội viên tán trợ.Các hội viên tán 

trợ không phải đi họp hằng tuần, chỉ  cầu nguyện hằng ngày bằng chuỗi 

Mân Côi và cầu nguyện theo bản kinh Tessera của Legio. Mỗi năm hội viên 

hoạ t động và tán trợ cùng tham dự lễ dâng miǹh cho Đúc Mẹ( Lễ Acies) 

vào ngày 25/3 , lễ sinh nhậ t Đức Mẹ vào tháng 9 và lễ thánh quan thầy 

ngày 8/12. Năm nay do dị ch Covid 19 lây lan nên mọi sinh hoạ t đoàn thể 

dều tạ m ngưng hoạ t dộng. Hy vọng năm tói mọi sinh hoạ t tốt đẹp hơn. 

Như con đã triǹh bày, hội viên hoạ t động khoảng 70 hội viên, nhưng phần 

lón đã già yếu, bệnh tậ t nên công tác thăm viếng cũng bị  hạ n chế. Nên dị p 

nầy chúng tôi xin mời gọi những anh chị  trẻ tham gia vào đạ o binh Đức Mẹ 

đễ cùng hoạ t động tông đồ, phục vụ tha nhân. 

Kińh xin hai cha cùng toàn thể qui ́vị  cầu nguyện cho chúng con biết noi 

gương Mẹ Maria dể sống cuộc đời cầu nguyện, khiêm nhường, phục vụ 

trong yêu thương và nhất là luôn xin vâng theo thánh ý Chúa. Xin cho 

chúng con được bền đổ trong ơn gọi làm quân binh của Mẹ. 

Nhờ lời chuyễn cầu của Đức Maria Vô Nhiêm̃ Nguyên Tội, xin Chúa ban 

nhiều ơn lành hồn xác cho hai cha và toàn thể qui ́vị . 

Chúng con xin chân thành cám ơn. 

                                                        Tm.Curia chị  phó Maria Nguyễn thị  Lành 


