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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 18 tháng 3, 2021 Legio Mariae, 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. 

Thật là vui mừng và cãm động khi anh chị em hội viên Legio và tán trợ 
được trở lại ngôi thánh đường Trung Tâm Thánh Mẫu LaVang Tôma 
Thiện để lập lại lời hứa dâng mình cho Đức Mẹ. Sự việc này làm chúng ta 
nhớ lại vào năm ngoái , tháng 3/2020, do dịch Covid-19 và do phải tuân 
hành lệnh lockdown nên chúng ta không được đến ngôi thánh đường để 
lập lại lời hứa dâng mình cho Đức Mẹ mà anh chị em hội viên Legio và tán 
trợ đều thực hiện trong hơn 20 năm qua.  

Mở đầu Cha  Linh Giám Gioan Baotixita Đặng Nhật Trường   chia sẽ về “Ý 
Nghĩa về ngày dâng mình cho Đức Mẹ”. 

Cha đặt câu hỏi anh chị em Legio có hiểu từ Acies là gì không ? 

Theo thủ bản của Legio,Acies có nguồn gốc từ Latin La mã là Army, có nghĩa 
là quân đội , là đội quân của Đức Mẹ. Những điều liên quan đến Acies gồm có: 

1/ Hiện diện 

Hiện diện ở đây là hiện diện trong thánh lễ ngày hôm nay, hiện diện trong tổ 
chức Legio của mình, hiện diện không những ở thân xác  mà còn với tất cả con 
tim , tâm hồn của mình. Theo câu chuyện dụ ngôn Chúa Giêsu  kể về  người nhà 
giàu và ông Lazaro . Ông Lazaro ở phía trước cửa nhà người nhà giàu, nhưng 
lại có một hố sâu vô tận làm cho hai người họ không gặp nhau. 

Ở đây cha muốn nói đến sự hiện diện của ông bà anh chị em với tất cả thân xác 
tâm hồn trong đạo binh Đức Mẹ. Một người lính hay một đạo quân không thể đi 
chiến đấu một mình  được, mà trong thủ bản Legio nói chúng ta hiện diện để 
nâng đở nhau , chúng ta là một cộng đoàn đức tin. Nhiều khi chúng ta suy nghĩ 
hôm nay đau ta không tham dự, cũng không sao, nhưng không đúng, vì sự hiện 
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diện của mỗi người chúng ta đều có một giá trị riêng, 100 người mà thiếu vắng 
1 người cũng không sao ! hãy nhớ trong Tin mừng 1 con chiên lạc  trong 100 
con chiên! Bởi vì mỗi con chiên có giá trị riêng của nó. Vì vậy sự hiện diện của 
mỗi ông bà anh chị em cũng vậy, cũng rất quan trong , cũng có giá trị riêng. Do 
đó sự hiện diện, hay cộng tác hay cầu nguyện chung của Legio , của ông bà anh 
chị em rất là quan trọng 

2/Ý nghĩa thứ hai của ngày lễ Acies hôm nay là ông bà anh chị em dâng 
mình choThiên Chúa, dâng mình cho  Đức Mẹ.  

Dâng mình cho Thiên Chúa, dâng mình cho Đức Mẹ như thế nào ?Trong kinh 
tận hiến, phần đầu tiên là chúng ta tận hiến cho Thiên Chúa, Tại sao chúng ta 
phải tận hiến cho Thiên Chúa, cho Đức Mẹ? Bởi vì chúng ta phải khiêm nhường 
đủ để nhìn nhận Thiên Chúa là đấng đã dựng nên chúng ta,yêu thương chúng ta, 
đặc biệt  Ngài là đấng tuyệt vời để chúng ta tin tưởng mà trao phó cuộc đời tận 
hiến cho Ngài 

Câu chuyện kể  việc Chúa Giêsu lên Giêrusalem và tiên đoán là Con Người sẽ 
bị giết, bị sĩ nhục.... Và chuyên gì xảy ra? Ông Phêrô kể rằng chưa bao giờ Chúa 
Giêsu trách mắng ai, vậy mà Chúa đã mắng ông Phêrô  “ Satan hãy lui ra đàng 
sau” vì bất kỳ người nào ngăn trở hay cản lối việc Chúa Giêsu thực hiện ý của 
Chúa  Cha thì Chúa Giêsu không thể chấp nhận được.  

Ông bà anh chị em là đạo binh, chúng ta cùng nhau đi theo Chúa Kitô đến 
Giêrusalem, nhưng đôi khi chúng ta vì lý do này hay lý do khác, thay vì vác 
thập giá theo Chúa Giêsu, thì chúng ta lại giống như những người lính ngoài  
đời, vác súng  để bắn nhau cho vui. Không!  ta là những người lính đi theo 
Chúa, vác thập giá đi theo Chúa,thập giá đó là biểu tượng của sự hy sinh , của 
tình yêu   

Vậy ngày hôm nay trước khi tận hiến cho Thiên Chúa, tận hiến cho Đức 
Mẹ,chúng ta phải biết lý do tại sao chúng ta tận hiến ? chúng ta phải biết rằng 
chúng ta thuộc về Thiên Chúa, Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta. Chúng ta 
dâng lên Thiên Chúa những gì Chúa đã ban cho chúng ta.  Chúng ta tin tưởng 
Thiên Chúa, Thiên Chúa Cha là đấng tuyệt vời. Đức Maria là người Mẹ tuyệt 
vời. Chúng ta sẽ hứa với Đức Mẹ toàn thân con thuộc về Mẹ , mọi sự của con là 
của Mẹ. Và Đức Mẹ sẽ thánh hóa những gì chúng ta dâng cho Mẹ, có nghĩa là 
chúng ta không sử dụng những gì chúng ta có trái với thánh ý Thiên Chúa. Từ 
« Thánh » có nghĩa là để dành riêng cho Thiên Chúa . Và những gì đã được 
Thiên Chúa hay Đức Mẹ thánh hóa thì những đồ đó sẽ giúp chúng ta  sử dụng 
một cách thánh thiên , theo đúng ý của Thiên Chúa. 

Giờ đây mỗi người chúng ta  hãy ý thức sẳn sàng mạnh mẽ hơn để hứa với Đức 
Mẹ, dâng mình cho Đức Mẹ, dâng lên Mẹ gia đình mình, những gì liên hệ đến 
mình và nhất là bản thân mình . /.     
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