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

Keysborough 

Mừng Lễ Dâng Mình cho Đức Mẹ ( ACIES) 

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

Hôm nay, ngày 30 tháng 3, 2019, 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  Linh Giám Giuse Vũ Ngọc Tuyển  chia sẽ về “Ý Nghĩa dâng mình cho 

Đức Mẹ”. 

Khi ta đọc câu : “ Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn 

thân con thuộc về  Mẹ, mọi sự của con là của 

Mẹ...” 

Đây không phải là một lời đọc cho vui, mà là đọc 

tận trong tâm hồn cũa mình, vì khi ta gọi ai là Mẹ, 

là có sự yêu thương, vì người đó đã sanh ra mình, 

do đó mình phải có những tố chất, những điễm 

giống Mẹ mình.  

Vậy mình nhìn lại mình có những tố chất nào 

giống Mẹ mình không? Nếu mình đọc câu : “ Lạy 

Nữ Vương là Mẹ con...” 

 

Dưới chân Thánh giá, Chúa Giêsu đã trao Mẹ 

mình cho Thánh Gioan, cũng là Mẹ của chúng ta. 

Vậy mình phải ý thức mình là con của Mẹ mình, 

mình có tố chất nào giống Mẹ mình không? 

Mình là Legio Mariae, là con của Mẹ, mình phải 

xứng đáng với tên gọi mà mình được mang tên đó. 
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Chúng ta là Legio, là đạo binh của Đức Mẹ, chúng ta phải có tố chất nào của Đức Mẹ. 

Chúng ta phải biết xa hơn, những công việc 

chúng ta làm trong Đạo binh Mẹ,vì lý do chúng 

ta đến đây không phải dưới ý định riêng của ta, 

mà dưới khía cạnh chung là xin vâng. Do đó, 

việc ta làm dù lớn , dù nhỏ cũng có ý nghĩa trước 

mặt Thiên Chúa, vì chúng ta làm một việc trong 

sự hướng dẫn của Mẹ, đó là lý do chúng ta cần 

đọc lại Lời Tuyên Khấn. 

 

Hai điều quan trọng chúng ta cần làm để giống Đức Mẹ là :  

 

1/ Khiêm nhường: Là một nét nỗi bật nơi cuộc đời của Đức Mẹ. Mẹ đã khiêm tốn thưa : “ 

Này tôi là tôi tớ của Thiên Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền” 

Đức Maria và Chúa Giêsu cũng khiêm tốn, đó là điểm giống nhau giữa Mẹ và Chúa Giêsu. “ 

Hãy học cùng tôi vì tôi khiêm tốn và hiền lành” 

Chúng ta hãy nhìn vào gương của Chúa Giêsu , của Mẹ để biết chúng ta phải làm thế nào? 

 

2/ Xin vâng: Nơi Đức Mẹ và Chúa Giêsu cũng “Xin Vâng”. Chúa Giêsu  xin vâng theo ý 

Chúa Cha. 

Vì vậy chúng ta phải sống mầu nhiệm Khiêm tốn và Xin vâng. 

 

Chúng ta phải ý thức lời chúng ta đọc, để chúng ta nhờ ơn Chúa, nhờ lời cầu bàu của Mẹ, 

chúng ta sống lời Tuyên hứa đó.  

 

Têrêsa NL ghi lại 

 

 

 

 


