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

Keysborough 

Mừng Lễ Bổn Mạng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 

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

Têrêsa NL ghi lại 

 

Hôm nay, ngày 5 tháng 12, 2020, trong thánh đường Trung Tâm Thánh Mẫu 

LaVang Tôma Thiện Keysborough , Curia  Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội  

Tôma Thiện Keysborough mừng kính lễ Bổn Mạng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên 

Tội. 

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 , vì vậy chỉ hiện diện được 150 người gồm hội 

viên hoạt dộng và đại diện các ban nghành. 

Sau một thời gian dài do phải cách ly vì dịch bệnh, hôm nay các anh chị em 

Legio Mariae  mới có dịp gặp lại nhau để cùng mừng kính lễ bổn mạng của 

Curia. Không khí thánh đường thật nghiêm trang, nhưng lại rực rỡ với những 

màu áo dài  xanh da trời , màu của Mẹ Thân Yêu. 

Cạnh bên trái của Bàn Thánh là một túp lều tranh , có Chúa Giêsu Hài Đồng 

nằm trong máng cỏ,  bên cạnh máng cỏ Mẹ Maria và Thánh Giuse, xung quanh 

có bò lừa sưởi ấm cho Chúa Hài Đồng. 

Cha Tuyên Úy cũng là Cha Linh Giám của Curia chủ tế Thánh lễ. 

Bài giảng được bắt đầu bằng việc nhắc lại chương trình xây dựng ngôi thánh 

đường Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang này đã ròng  rà suốt gần 30 năm ! Có 

rất  nhiều người đã tiết kiệm để đóng góp xây dựng nhà thờ, và nhà thờ là một 

ngôi đền thật sự để Thiên Chúa ngự vào.Một chương trình dài ngàn năm từ khi 

Thiên Chúa tạo dựng loài người cho đến khi Đức Maria sinh ra Chúa Cứu Thế. 

Kinh Thánh không phải là cuốn sách khoa học, mà là điều Thiên Chúa đã mặc 

khải,  là sự tội, và Thiên Chúa cứu độ như thế nào . Con người nghe lời con rắn 

dụ dỗ, và con người phạm tội, có nghĩa là tương quan giữa Thiên Chúa và con 

người bị phá vỡ, và Thiên Chúa lên chương trình cứu độ con người. Con rắn đại  

diện cho sự dữ, và một người đàn bà sẽ đạp đầu con rắn. 
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Hôm nay , là lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ là người được Thiên Chúa 

chọn, được vẹn sạch , và được Thiên Chúa ngự vào lòng Mẹ. Một điều quan 

trọng là Đức Maria nói lời “Xin Vâng”, giống như một người đem quà đến nhà 

cho chúng ta là một thực tại, vậy ta có mở quà ra không? 

Khi ta nói lời “Xin Vâng », là một món quà tuyệt vời nhất, chúng ta được mời 

gọi sống lời “Xin Vâng” , là món quà mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. 

Kết thúc Thánh  lễ là lời cám ơn của chị Phó Curia: 

- Một năm qua do tình hình dịch bệnh Covid-19, nên Curia không được 

sinh hoạt với Cha Linh Giám 

- Curia gồm có 7 đơn vị hoạt động, 

-  tổng sồ là 70 hội viên, nhưng phần nhiều là già yếu 

- Nhiệm vụ của hội viên là tham dự các buổi họp hàng tuần của đơn vị, đi 

thăm viếng nhà dưỡng lão, thăm anh chị em đau yếu , bệnh hoạn.. 

- Ngoài ra còn có 108 hội viên tán trợ. 

- Mỗi năm Curia có lễ Acies,vào tháng 3 hàng năm, là Lễ Dâng Mình Cho 

Đức Mẹ, nhắc lại lời khấn với Mẹ. 

- Và 8/12 là lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, là lễ Bổn Mạng của 

Curia ,  

- Năm nay do tình hình dịch bệnh nên không thể mời các anh chị em tán 

trợ tham dự, vì bị hạn chế chỉ được phép 150 người mà thôi. 

- Xin các anh chị em trẻ tham gia vào hội viên Legio là Đạo binh của Đức 

Mẹ. 

- Đạo binh của Đức Mẹ là có sự hy sinh, với sức của mình không thể làm 

được, mà phải nhờ có sức mạnh của Thiên Chúa  của Mẹ.  

 

 

 

 

 


