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"Anh em cứ xin thì sẽ được,
cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ
cửa thì sẽ mở ra cho..."
Hình AinVaresArt

Lời nguyện cầu 60 năm
lớp 62
Người bạn thân 62
hân kỷ niệm 60 năm ngàyy lớp SB 62 nhập học
tại Tiểu chủng viện (TCV) Sao Biển, xin chia
sẻ với anh em tâm tình kính dâng Mẹ Sao Biển ,
vì những Hồng ân tốt lành Mẹ đã thương ban cho
đoàn con cái của Mẹ , ở Việt Nam cũng như ở khắp
mọi nơi trên thế giới.
Lạy Mẹ Maria, chúng con đang sống trong dịp
kỷ niệm mừng 60 năm ngày được trở thành người
con của Mẹ dưới mái trường TCV Sao Biển. Chúng
con xin kính dâng lên Mẹ những tâm tình tin yêu
phó thác và lòng cảm tạ tri ân, vì biết bao ơn lành
qua bàn tay yêu thương bầu cử của Mẹ, Chúa đã
ban xuống cho anh em chúng con. Một gia đình
bé nhỏ SB 62 nói riêng, và một gia đình SB lớn
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hơn sống rải rác trên toàn thế giới. Những người
anh em SB đã sống với nhau dưới mái nhà TCV
Thanh hải Nha Trang, rồi Chúa Chiên Lành Đà
lạt. Chúng con tin tưởng luôn có Mẹ ở bên cạnh,
để cùng chia vui sẻ buồn với chúng con mỗi ngày.
Lạy Mẹ Maria, trong cõi nhân sinh này, mọi sự
đang qua đi, mọi sự luôn thay đổi, mọi sự đang bị
huỷ diệt, nhưng mọi sự luôn đặt niềm tin tưởng
phó thác vào Thiên Chúa tình yêu và tình Mẫu tử
tuyệt vời của Mẹ. Mẹ là Mẹ của Giáo Hội, của nhân
loại chúng con. Mẹ là bông hoa tuyệt mỹ, nhân
loại chúng con xin dâng lên Thiên Chúa. Trong
muôn ngàn bông hoa đẹp của trần gian, Thiên
Chúa đã chọn bông hoa tuyệt mỹ Maria để tô điểm
cho Vườn hoa Thiên Quốc, để trang hoàng rực rỡ
cho Ngai toà của Ngôi Hai Cứu Thế. Chúng con
xin ngưỡng mộ bông hoa tuyệt mỹ Thiên Chúa đã
đích thân tuyển chọn và chiêm ngắm. Ôi vẻ đẹp
cao cả và diễm lệ của Bông hoa tuyệt sắc , tuyệt
vời, Vị Nữ Hoàng Thiên Quốc, luôn toả hương
thơm ngát bên Toà Chúa, luôn tưới rắc những nét
đẹp mỹ miều cho con cái loài người.
Chúng con nhìn vào gương từ mẫu qua những
sự kiện trong cuộc đời của Mẹ. Từ một thiếu nữ
đơn sơ chân thành, đạo đức. Từ một người mẹ
tận tuỵ, hy sinh, lo lắng cho chồng con. Mẹ đã
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chu toàn bổn phận của một người mẹ thật khiêm
nhu, âm thầm và hoàn toàn phó thác. Vai trò của
Mẹ bên cạnh Chúa Giêsu và Thánh cả Giuse là lò
sưởi mang hơi ấm tình thương, tình yêu, tình mẫu
tử. Mẹ luôn giữ các kỷ niệm êm đềm và đáng ghi
nhớ trong căn nhà quê nghèo Nazareth. Không
cao sang giàu có, không bon chen tìm kiếm của
cải trần thế. Chúa ban cho Mẹ mỗi ngày đủ lương
thực cần thiết để sống. Chúa trao cho Mẹ tình
thương gói ghém trong những bữa cơm đạm
bạc. Chúa ở bên cạnh Mẹ từng ngày để hoà nhịp
với tâm tình cầu nguyện và tôn thờ Thiên Chúa
Gia-vê. Người nữ, người mẹ đáng tôn kính, đáng
trân trọng, vì chính nơi mẫu gương tuyệt hảo, con
người chiêm ngưỡng bàn tay quyền năng Thiên
Chúa đã tỏ hiện để nâng cao kẻ hèn kém, đập tan
kẻ kiêu căng. Chúa thương dân tộc Chúa chọn,
Chúa thương đoàn dân đi theo Chúa, và Chúa nhờ
Mẹ an ủi vỗ về và âu yếm chăm sóc đoàn dân của
Chúa. Và qua muôn thế hệ, Mẹ vẫn là người mẹ
kiên vững, yêu thương và đậm đà tình mẫu tử cao
vời. Chúng con xin phó thác, tin cậy và trao tất cả
nhân loại, vũ trụ vào bàn tay từ mẫu của Mẹ. Mong
Mẹ thương cứu giúp nhân loại và thế giới đang
lâm vào cơn chiến tranh đau khổ chết chóc. Xin
Mẹ thương cứu trợ và đập tan sự dữ, sự ác trong
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đầu óc bệnh hoạn của những người cầm quyền
đang tác oai, tác quái trên những người dân vô tội
và đáng thương. Chúng con xin Mẹ giang tay vỗ về
che chở cho bao người còn quá thất vọng vì bom
đạn, và bị vây hãm không có cơ may được cứu vớt.
Thật khổ đau và tuyệt vọng, xin Mẹ thương ra tay
ban ơn và giải thoát.
Chúng con đang ở cõi trần thế, gian truân
và lắm phiền luỵ, khổ cực. Nhìn lên Mẹ nơi quê
hương vĩnh hằng. Trông cậy van xin và cầu khẩn,
vì chỉ có Mẹ mới là Đấng trung gian hoàn hảo tích
cực giúp chúng con vượt thắng được cõi trần này
trong bình an và tin tưởng. Chúa đã trao Mẹ cho
chúng con, Mẹ chính là cầu thang vững chắc cho
chúng con lần bước mỗi ngày về Quê Trời. Mẹ
không bỏ rơi con cái Mẹ. Từng ngưoi, từng người
hãy giang tay kêu cầu và nắm bắt vào lợi khí tuyệt
hảo Mẹ trao cho để mạnh dạn tiến bước. Mẹ đứng
ở đầu cầu thang vinh hiển, toả sáng đón chờ từng
người con của Mẹ. Không có gì khó đối với Mẹ,
nhưng phải quyết tâm, nhìn lên và vững chí, vì Mẹ
luôn là Mẹ yêu thương và hằng cứu giúp.
Chicago chiều 27.6.2022

