TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG LA MÃ BẾN TRE HÀNH HƯƠNG MINH
NIÊN:
Như một “truyền thống” tốt đẹp khởi đi từ
“Thiếu Nhi Thánh Thể Cha Thành Tâm”,
ngày mùng 5 Tết hàng năm là để hành
hương minh niên và dâng Thánh Lễ tạ ơn
Chúa tại trung tâm La Mã, Bến Tre. Với
lòng kính mến Đức Mẹ, ngày 31 tháng
Giêng năm 2017, mùng 5 Tết Đinh Dậu,
không chỉ có sự hiện diện của “Thiếu Nhi
Thánh Thể Cha Thành Tâm” mà của cả
nhiều người khác nữa.
Thánh Lễ tạ ơn được cử hành lúc 10 giờ
30 sáng, dưới sự chủ tế của Đức Cha
Phêrô Huỳnh Văn Hai – Giám Mục Giáo
Phận Vĩnh Long. Cùng đồng tế với Đức Cha Phêrô có Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích – Giám
Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế, Cha Đaminh Bùi Văn Đằng – Quản Hạt Bến Tre, quý Cha bề trên,
quý cha giáo và quý cha trong và ngoài Giáo Phận.
Trong bài chia sẻ, Cha Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh – bề trên cộng đoàn Phú Dòng – Dòng Chúa
Cứu Thế, mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lên Mẹ Maria với biến cố Fatima. Cha gợi lại những
huấn lệnh, Lời của Mẹ Maria tại Fatima: nếu tuân giữ thì sẽ nhận được sự bình an nhưng rồi con
người không nghe lời Mẹ nên xảy ra chiến tranh thế giới thứ hai. Và rồi, ngày hôm nay gia đình,
xã hội vẫn còn đó những chiến tranh, bất hòa do chúng ta không thực hiện lời của Mẹ dạy.
Cha Phêrô mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lại biến cố Mẹ hiện ra tại La Mã. Mẹ vẫn hiện ra và vẫn
mời gọi: “Hãy siêng năng lần hạt Mân Côi”. Cha Phêrô mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lại biến cố
năm 1917 với năm 2017: có những mức độ tàn sát như nhau. Cha mời gọi mỗi người hãy đến và
rước Mẹ về nhà và cùng thủ thỉ với Mẹ. Chúng ta hãy thực hiện việc đón Đức Mẹ để gia đình
chúng ta đứng vững nếu như có Mẹ ở cùng. Để kết thúc bài giảng, Cha Phêrô mời gọi cộng đoàn
cùng thực hiện lời dạy của Mẹ hãy sám hối, siêng năng lần hạt Mân Côi để cho gia đình chúng ta
đứng vững trước những băn khoăn.

