
Bài đọc 1  Cv 1,1-11

Khởi đầu sách Công vụ Tông Đồ.

Thưa ngài Thê-ô-phi-lô, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những việc Đức Giê-su 
làm và những điều Người dạy, kể từ đầu cho tới ngày Người được rước lên trời. Trước ngày ấy, 
Người đã dạy bảo các Tông Đồ mà Người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần. Người lại còn dùng 
nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là Người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình : trong bốn 
mươi ngày, Người đã hiện ra nói chuyện với các ông về Nước Thiên Chúa. Một hôm, đang khi 
dùng bữa với các Tông Đồ, Đức Giê-su truyền cho các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, 
nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, “điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, đó 
là : ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa 
trong Thánh Thần.”

Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng : “Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc 
Thầy khôi phục vương quốc Ít-ra-en không ?” Người đáp : “Anh em không cần biết thời giờ và 
kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần 
khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, 
trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất.”

Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến 
các ông không còn thấy Người nữa. Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người 
đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói : “Hỡi những người Ga-li-
lê, sao còn đứng nhìn trời ? Đức Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ 
ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời.”
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CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH - Ngày 16 Tháng 5, Năm 2021

BÍ TÍCH
Giải Tội
20 phút trước các Thánh Lễ

Rửa Tội Trẻ Em
3:30 PM thứ Bảy cuối tháng

Hôn Phối
Xin liên lạc văn phòng hoặc quý Cha 6 tháng 
trước ngày lễ cưới để lập hồ sơ

Xức Dầu Bệnh Nhân
Liên lạc với linh mục bất cứ lúc nào

Trao Mình Thánh cho Bệnh Nhân
Liên lạc với văn phòng hoặc quý Cha

THÁNH LỄ
Thứ Hai - Thứ Sáu
11:00 AM; 6:00 PM

Thứ Bảy
9:30 AM: Lễ Kính Đức Mẹ
6:00 PM: Lễ Thiếu Nhi

Chúa Nhật
9:00 AM; 11:00 AM; 6:00 PM

Chầu Thánh Thể
Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chúa Nhật Đầu Tháng: 
5:30 PM

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ 
Chủ Tịch
Phaolô Nguyễn Ngọc Ánh  .   .   . 587 889 7907

Phó Nội Vụ
Giuse Trần Thanh Hải .   .   .   .   .   . 403 608 0733

Phó Ngoại Vụ
Michael Nguyễn  .  .  .  .  .  .  .  . 403 615 9568

Thư Ký
Maria Vũ Thị Hồng  .  .  .  .  .  .  . 403 889 9872

Thư Ký Giáo Xứ
Maria Đặng Thị Mỹ Loan   .  .  . 403 262 1078

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM
2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4
Phone / Fax: 403 262 1078

Linh Mục Chánh Xứ
J .B . Nguyễn Đức Vượng  .  .  .  . 403 479 4638

Linh Mục Phó Xứ
Giuse Phạm Công Liêm   .  .  .  . 403 465 3101
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Bài đọc 2  Ep 1,17-23 
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.

Thưa anh em, tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa 
của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần 
khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người. Xin 
Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là niềm hy vọng 
anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp 
vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh,  
đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng 
ta là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu 
lực, mà Người đã biểu dương nơi Đức Ki-tô, khi làm cho Đức 
Ki-tô trỗi dậy từ cõi chết, và đặt ngự bên hữu Người trên trời. 
Như vậy, Người đã tôn Đức Ki-tô lên trên mọi quyền lực thần 
thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế 
giới hiện tại, mà cả trong thế giới tương lai. Thiên Chúa đã đặt 
tất cả dưới chân Đức Ki-tô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội 
Thánh ; mà Hội Thánh là thân thể Đức Ki-tô, là sự viên mãn 
của Người, Đấng làm cho tất cả được viên mãn.

Tin Mừng   Mc 16,15-20
Kết thúc Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các 
ông rằng : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo 
Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được 
cứu độ ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ 
sẽ đi theo những ai có lòng tin : nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được 
quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và 
dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt 
tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh 
khoẻ.”

Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu 
Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có 
Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm 
theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

LỊCH PHỤNG VỤ
16      CHÚA NHẬT 7 MÙA PHỤC SINH. CHÚA 
THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Cv 1,1-11; Ep 4,1-13; Mc 
16,15-20.

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Có những tội nào nghịch lại đức mến?
T. Có những tội này: Một là dửng dưng trước tình yêu của 
Thiên Chúa; Hai là vô ơn không đáp lại tình yêu của Người; 
Ba là lười biếng không chu toàn bổn phận đối với Thiên 
Chúa; Bốn là thù ghét và chống lại Người (GLHT, 488).

CHIA SẺ

Một đứa con được cha mẹ sinh dưỡng và lo cho ăn học thành 
tài, nhưng khi có sự nghiệp lại quên mất công ơn lớn lao ấy: 
không hề quan tâm tới cha mẹ già yếu; Ngày Tết cũng không 
trở về để thăm viếng cha mẹ, khiến cha mẹ cứ mãi trông chờ. 
Đó là một thái độ vô ơn đáng trách. Cũng vậy, đứng trước 
tình yêu vô biên của Thiên Chúa, nhiều lúc chúng ta dửng 
dưng, vô ơn và rất ít khi dâng lời tạ ơn; lại còn lười biếng 
không chu toàn bổn phận của một người con như đọc kinh, 
cầu nguyện, dự lễ; không làm việc bác ái; không trung thành 
giữ lề luật Chúa và Hội Thánh dạy. Chúng ta hãy cố gắng sửa 
sai và sống tốt hơn để đáp lại tình Chúa thương ta.

17        Thứ Hai. Cv 19,1-8; Ga 16,29-33
18        Thứ Ba. Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a
19        Thứ Tư. Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19
20        Thứ Năm. Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26
21        Thứ Sáu. Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19
22        Thứ Bảy tuần 7 PS.
Sáng: Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25
Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 
(Đ) Xh 19,3-8a,16-20b; Rm 8,22-27; Ga 7,37-39

23 LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. 
Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23

THÔNG BÁO
GHI NHẬN “QUÀ XÂY DỰNG LINH ĐÀI ĐỨC MẸ 
LA VANG” CHÚA NHẬT 2/5/21.

1.1 G.Đ Từ Resigna hứa Dâng Đế Tượng Đức Mẹ
     $10,000 .00 (9/5)
2. Ô. B Nguyễn Phưởng & Nhiệm #221 $  1,000.00 (9/5)
3. A. C Lương Lâm & Nhung #312 $     500.00 (95)

Để ghi dấu ấn kỷ niệm việc xây dựng Đài Đức Mẹ La 
Vang.Quý Cha, cùng Hội Đồng Mục Vụ đồng ý làm 
bảng Tri Ân, Tạ Ơn và Cầu Nguyện cho các Linh Hồn 
sau Đài Đức Mẹ La Vang,  kể từ trước, bây giờ và 
tương lai của các gia đình.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HẠN CHẾ SỐ NGƯỜI 
DỰ LỄ TẠI THÁNH ĐƯỜNG (REVISED)

Theo thông báo mới nhất từ sở y tế Alberta và của giáo phận 
Calgary, bắt đầu từ ngày 5 tháng 5 các thánh lễ trong tuần sẽ 
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giảm xuống còn 15 người tham dự. Để giúp cho nhiều gia đình 
có người đại diện tham dự thánh lễ trong thời gian hạn chế vì 
đại dịch Covid-19, mỗi gia đình chỉ được 1 hay 2 người đại diện 
ghi danh cho mỗi thánh lễ cuối tuần. Ngoài ra, giáo xứ sẽ có 
livestream vào các lễ Thứ Bảy 6:30 PM và Chúa Nhật 9:00 AM.
As we comply with the latest directives from the Government 
of Alberta and from the Calgary Diocese, the maximum num-
ber of attendees at mass is now limited to 15 people. In order 
to have more families present at each mass, we have changed 
our reservation system to allow up to two people per registra-
tion only. In addition, we will livestream masses on Saturday 
6:30 PM and Sunday 9:00 AM.
Chân thành cám ơn sự hợp tác của quý Ông Bà Anh Chị Em,
Hội Đồng Mục Vụ

QUÝ CHA THAM DỰ KHOÁ TĨNH TÂM NĂM

Kính thưa quý ông bà anh chị em, từ ngày 17/5 - 21/5, quý 
cha trong toàn giáo phận Calgary sẽ tham dự khoá tĩnh tâm 
năm 2021, nên trong giáo xứ sẽ không có thánh lễ buổi trưa 
lúc 11:00 am.  Riêng thánh lễ buổi chiều lúc 6:00 am vẫn sẽ 
bình thường. Xin quý ông bà anh chị em thêm lời cầu nguyện 
cho quý cha để tuần tĩnh tâm được sốt sắng và gặt hái nhiều 
kết quả tâm linh.

PHÁT HÀNH ĐẶC SAN LINH ĐÀI ĐỨC MẸ LA VANG
Thông báo về việc Phát hành Đặc San Nhân ngày Khánh Thành 
Linh Đài Đức Mẹ La Vang Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm 
Kính Chào quý Cha, quý Ông Bà Anh Chị Em Giáo xứ Thánh 
Vinh Sơn Liêm Calgary Alberta 
Nhân ngày Đại hội Đức Mẹ La Vang lần IV và cũng là ngày 
Đại lễ Khánh Thành Linh Đài Đức Mẹ La Vang tại giáo xứ 
Vinh Sơn Liêm Calgary Alberta vào trung tuần tháng 8/ 2021 
Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm xin được 
kêu gọi tất cả mọi thành phần đoàn thể, cá nhân cùng tham gia 
đóng góp bài vở để phát hành một đặc san chủ đề về Đức Mẹ 
La Vang thể hiện qua các thể loại như Ca khúc, Thơ, Văn, bút 
ký, hồi ký, những mẩu chuyện thuật lại từ những người đến 
khấn cầu xin Mẹ Maria và được ơn,..chuyện vui, mẹo vặt,… 
Rất hoan nghênh và cảm ơn sự nhiệt tình tham gia cộng tác 
của quý vị. Mong rằng thời gian tới chúng tôi sẽ nhận được 
sự cộng tác quý báu của quý vị. Các bài vở, ảnh gửi kèm theo 
bài viết xin gửi qua địa chỉ email: St.vsl@telus.net hoặc điện 
thoại số: (587)889-7907 (Ông Ánh)  bắt đầu từ hôm nay đến 
hết ngày 15/ 7/2021 .

TIỀN THU CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH 9/5/2021
  

1. Thánh lễ 5 giờ chiều thứ Bảy  $      70.00
2. Thánh lễ 6 giờ 30 chiều  thứ Bảy  $    220.00

3. Thánh lễ 9 giờ sáng Chúa nhật  $    285.00
4. Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật   $    195.00
5. Thánh lễ 11 giờ sáng Chúa nhật  $      75.00     
6. Thánh lễ 6 giờ chiều Chúa nhật  $    345.00

CỘNG 6 LỄ     $ 1,190.00

Quỹ Xây Dựng    $     170.00
Đài Đức Mẹ La Vang    $ 2,050.00
Quảng cáo
1. $200.00     2. $400.00      3. $400.00

TỔNG CỘNG THU CUỐI TUẦN  $5,400.00

TIỀN THU CHÚA NHẬT 9/5, SỐ TIỀN TRÊN $50

221 ô. B Nguyễn  Phưởng & Nhiệm $1,000.00
312 A. C Lương Lâm & Nhung  $500.00
 BS. Trương Lâm Liễu Kim  $500.00
258 A. C Nguyễn Tùng & Hằng  $200.00
8 Ô. B Cố Bùi  Hùng & Hương  $140.00
124 A. C Nguyễn Bảo & Hải  $100.00
362 A. C Trần Phát & Loan  $100.00
623 A. C Phạm  Huy & Hiền  $100.00
 Nguyễn Ai Nguyên   $100.00
641 K & C Nail Spa   $100.00
318 A. C Phan Thạch  & Trâm  $60.00
189 A. C Nguyễn Long & Thy  $50.00
248 A. C Nguyễn  Tích & Huyền  $50.00
 Ẩn Danh 3    $50.00

XIN CHÂN THÀNH TRI ÂN NHỮNG NGHĨA CỬ CAO ĐẸP, 
TẤM LÒNG BÁC ÁI VÀ THƯƠNG XÓT BAO LA 

QUÝ VỊ ĐANG DÀNH CHO GIÁO XỨ LÚC CƠN ĐẠI DỊCH.

DANH SÁCH NGƯỜI QUA ĐỜI THÁNG 5

Giáo xứ dành thánh lễ lúc 6 giờ chiều trong tuần dâng lễ cầu 
nguyện cho những linh hồn theo ngày qua đời. Bắt đầu vào 
tháng Tư thời tiết ấm hơn, nếu gia đình nào muốn mời quý cha 
ra nghĩa trang đọc kinh giỗ cho người thân xin cho chúng con 
biết để tiện sắp xếp. Xin quý vị trong gia đình cùng hiệp thông 
với quý cha theo ngày qua đời cầu nguyện cho họ

1. Bà Maria Đoàn Thị Hiền 82 tuổi. Mất ngày 
16/5/2013. Dâng lễ Chúa nhật ngày 16/5/21

2. Ông Phao-lô Nguyễn Văn Thêm 83 tuổi. Mất ngày 
23/5/1993. Dâng lễ ngày Chúa nhật 23/5/21

3. Cha Giuse Đỗ Văn Lực 64 tuổi. Mất ngày  
29/5/2009. Dâng lễ thứ Bảy ngày 29/5/21

4. Anh Gioan Dương Văn Bằng 55 tuổi. Mất 31/5/20. 
Dâng lễ thứ Hai 31/5/21
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GIÊSU MARIA GIUSE CON MẾN YÊU
XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN

BGL Thiếu Nhi thông báo đến các phụ huynh 
các em học sinh lớp 3
1. Thứ năm Ngày 20/5 từ 7:30-8:30 pm kính mời quý phụ huynh 
tham dự buổi họp cùng với Cha Xứ & BGL qua Zoom về việc 
chuẩn bị cho các cháu trong buổi Tĩnh Tâm Xưng Tội và Rước 
Lễ Lần Đầu. Kính mong quý phụ huynh sắp xếp thời gian để 
cùng gia dự đầy đủ. BGL sẽ gởi Zoom link Meeting sau
2. Thứ bảy ngày 22/5 từ 1:30-3:30 pm các em lớp 3 sẽ thực tập 
cách thức xưng tội và rước lễ tại nhà Thờ. Xin quý phụ huynh 
nhớ đưa em các em tới nhà thờ đúng giờ
3. Thứ bảy ngày 12/6 , 2021 từ 10:00 am-12:00 pm các em lớp 
3 sẽ Tĩnh Tâm, Xưng Tội và tập nghi thức tại nhà thờ.
4. Chúa Nhật ngày 13/6, 2021 các em sẽ Rước Lễ Lần Đầu 
trong thánh lễ 4 giờ chiều (các em cần có mặt lúc 3 giờ để 
chuẩn bị)
Đính kèm là danh sách tất cả các em sẽ lãnh nhận bí tích Xưng 
Tội Rước Lễ Lần Đầu vào ngày 12 & 13 tháng 6, 2021. Xin 
quý phụ huynh coi lại nếu cần điều chỉnh gì xin báo cho ban 
giáo lý biết.
Cảm ơn sự cộng tác của quý phụ huynh trong việc học hỏi đức 
tin của các em. Cầu chúc quý phụ huynh được luôn tràn đầy 
Hồng Ân Thiên Chúa luôn khỏe mạnh, hạnh phúc bình an
BGL Thiếu Nhi

DANH SÁCH CÁC EM LỚP 3 SẼ XƯNG TỘI RƯỚC LỄ 
LẦN ĐẦU NGÀY 12 & 13/6/2021

1. Đỗ Maria;      2. Giuse Lê Nguyễn Phi Hải;      3. Peter Lê Ryan;      
4. Maria Lê Trúc Quỳnh;      5. Đaminh Ngô Hoàng Gia Bảo; 6. 
James Nguyễn Đức Thịnh Tyler;      7. Joseph Nguyễn Kingston;      
8. Maria Nguyễn Sophie;      9. Philiphe Nguyễn Trọng Hiếu Ethan;      
10. Maria Nguyễn Vicky;      11. Joseph Phạm Quinton;      12. Fran-
cis of Assisi Phan Bảo Jacob;      13. Joseph Tạ Christopher;      14. 
Trần Minh Phú Drake;      15. Teresa Trần Trâm Thư Teresa;      16. 
Lucia Võ Thiên Hân; 17. Augustine Vũ Quốc Tin

BGL Thiếu Nhi xin thông báo đến các phụ 
huynh các em học sinh lớp 6

1. Thứ năm Ngày 27/5 từ 7:30-8:30 pm kính mời quý phụ 
huynh tham dự buổi họp cùng với Cha Xứ & BGL qua Zoom 
về việc chuẩn bị cho các cháu trong buổi tĩnh tâm, xưng tội 
& lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức.  Mong quý phụ huynh sắp 
xếp thời gian để cùng gia dự đầy đủ. BGL sẽ gởi Zoom link 
Meeting sau

2. Thứ bảy ngày 19/6, 2021 từ 10:00 am-12:00 pm các em lớp 
6 sẽ tĩnh tâm xưng tội và tập nghi thức tại nhà thờ. Xin quý phụ 

huynh mang các em tới đúng giờ.

3. Chúa Nhật ngày 20/6, 2021 các em sẽ lãnh nhận Bí Tích 
Thêm Sức trong thánh lễ 4 giờ chiều (các em cần có mặt lúc 3 
giờ để chuẩn bị)

Đính kèm là danh sách tất cả các em sẽ lãnh nhận Bí Tích Thêm 
Sức vào ngày 20 tháng 6, 2021. Xin quý phụ huynh coi lại nếu 
cần điều chỉnh gì xin báo cho ban giáo lý biết.
Cảm ơn sự cộng tác của quý phụ huynh trong việc học hỏi đức 
tin của các em. Cầu chúc quý phụ huynh được tràn đầy Hồng Ân 
Thiên Chúa luôn khỏe mạnh, hạnh phúc bình an.
BGL Thiếu Nhi

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6 SẼ NHẬN BÍ TÍCH THÊM 
SỨC NGÀY 20/6/2021

1. Luca Bùi Triết Dụ Ben;      2. Anton Hoàng Đức Mạnh Jason;      3. 
Peter Lê Duy Bảo;      4. John Baptist Lê Minh Christian
5. Maria Lê Nguyễn Phi Vân;      6. Anna Nguyễn Brittney;      7. 
Teresa Nguyễn Hoàng Anh;      8. Joseph Nguyễn Hoàng Justin
9. Francis Nguyễn Huy Andrew;     10. Teresa Nguyễn Julie;     11. 
Anthony Phạm Alex;      12. Peter Phạm Duy Bảo;      13. Joseph 
Phạm Jonathan;     14. Maria Goretti Tạ Tường Vy Anna;      15. Lu-
cia Tang Sofia;     16. Monica Võ Đình Natasha;      17. Anthony Vũ 
Mạnh Levi;      18. Dominic  Vũ Viết Khang Kenny

Đức Mẹ 
Fatima

1. Bối cảnh Lịch Sử.
Đức Mẹ Fatima là một trong số nhiều tước hiệu mà người 
Công giáo dành cho Đức Maria. Tước hiệu này phát xuất 
từ việc Đức Mẹ hiện ra 6 lần với 3 em bé chăn cừu làng 
Fatima (Bồ Đào Nha) là Lucia dos Santos, Francisco Mar-
to và Jacinta Marto từ ngày 13.5 tới ngày 13.10.1917.
Tước hiệu Đức Bà Mân Côi cũng được dùng để ám chỉ 
người phụ nữ đã hiện ra này. Các trẻ kể rằng người phụ nữ 
này đã đích thân xưng mình là “Đức Mẹ Mân Côi”. Ngoài 
ra cũng thường thấy một tước hiệu gộp lại từ hai tước hiệu 
trên “Đức Mẹ Mân Côi Fatima”.
Từ tháng 8 năm 1914, châu Âu xảy ra trận thế chiến thứ 
nhất, giết chết khoảng 6 triệu binh sĩ. Bồ Đào Nha theo phe 
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Hiệp ước tham gia trận chiến từ tháng 5/1916. Bồ Đào Nha 
có khoảng 50.000 binh sĩ đồn trú ở Pháp.
Các gia đình Dos Santos và Marto cư ngụ trong thôn Aljus-
trel. Gia đình Dos Santos có 1 bé gái, sinh ngày 22.3.1907. 
Gia đình người em họ Marto có 1 con trai là Francisco 
Marto, sinh ngày 11.6.1908 và 1 con gái là Jacinta Marto, 
sinh 11.3.1910. Ba em bé này thường chăn dắt đàn cừu tại 
bãi gọi là “Cova de iria”, cách thôn chừng 2 km.
Trong năm 1915, Lucia, Francisco và Jacinta đã gặp Thiên 
Thần hiện ra với chúng ở bãi này. Khi về nhà thuật lại với 
cha mẹ, chúng bị cha mẹ mắng, cho là đặt chuyện nói láo. 
Mùa xuân và mùa hè năm 1916, thiên thần lại hiện ra với 
chúng và dạy chúng cầu nguyện như sau:
“Lạy Chúa! Con tin, con thờ lạy. Con trông cậy và con yêu 
mến Chúa. Con xin Chúa tha thứ cho những ai không tin, 
không thờ lạy, không trông cậy, và không yêu mến Chúa”.
Năm 1917, Fatima là 1 giáo xứ nông thôn gồm khoảng 
2.500 người cư ngụ rải rác trong khoảng 40 thôn xóm. Mọi 
người đều lao động trên các đồng ruộng. Các trẻ em cũng 
phải giúp đỡ cha mẹ những việc nhẹ như chăn dắt bò, dê, 
cừu... Phần lớn dân cư đều mù chữ, chỉ có khoảng 10% 
phụ nữ biết đọc, biết viết[2].

2. Những lần Đức Mẹ hiện ra.
Đức Mẹ hiện ra lần đầu
Ngày 13.5.1917, vào lúc trưa, 1 bà mặc áo trắng toát hiện 
ra với 3 em bé chăn cừu, nói với các em là hãy lần chuỗi 
đọc kinh Mân Côi hằng ngày để cầu nguyện cho thế giới 
chấm dứt chiến tranh, được hòa bình. Trước khi biến đi, Bà 
bảo 3 em hãy trở lại nơi đây đúng giờ trưa ngày 13 tháng 
sau.
Jacinta - quên giữ kín - về nhà thuật lại sự việc cho cha mẹ 
nghe. Tin này loan truyền nhanh khắp làng. Mọi người tỏ 
ra không tin. Vị linh mục chính xứ hỏi Lucia, nhưng cũng 
không tin. Trong báo cáo gửi lên Giám mục cai quản giáo 
phận Leiria, vị linh mục viết: “cần phải xa lánh chuyện 
này”.

Đức Mẹ hiện ra lần thứ hai
Ngày 13 tháng 6, đúng giờ trưa, 3 em lại tới nơi hẹn, theo 
sau có khoảng vài chục người tò mò đến xem sự thể ra sao. 
Mọi người lần chuỗi đọc kinh. Đức Mẹ lại hiện ra với 3 
em, nhắc Lucia về tầm quan trọng của việc đọc kinh Mân 

Côi câu nguyện dâng kính “trái tim vô nhiễm Maria”, đồng 
thời báo trước cái chết của 2 anh em Francisco và Jacinta 
Marto: “Ta sẽ sớm đưa Francisco và Jacinta về trời, còn 
con, con sẽ ở lại thế gian một thời gian. Chúa Giêsu muốn 
dùng con để loan truyền cho mọi người biết ta và yêu mến 
ta”. Đức Mẹ cũng yêu cầu Lucia học chữ để dễ loan báo lời 
Đức Mẹ cho các người khác.
Những người đi theo không nhìn và nghe thấy gì. Họ chỉ 
nhìn thấy cành cây nhỏ (mà Đức Mẹ đứng) trĩu xuống bởi 
sức nặng, rồi đột nhiên bật lên (khi Đức Mẹ biến đi)

Đức Mẹ hiện ra lần thứ ba
Ngày thứ Sáu 13.7.1917, “bà mặc áo trắng” lại hiện ra với 
3 em - có khoảng 4.000 người theo sau. Đức Mẹ vẫn nhắc 
Lúcia việc đọc kinh Mân Côi mọi ngày, để chiến tranh 
chóng chấm dứt. Lần này Đức Mẹ tiết lộ cho 3 em “bí mật” 
gọi là “bí mật Fatima”. (Năm 1942, 2 bí mật đầu đã được 
công bố, còn bí mật thứ 3 thì mãi tới năm 2000, Giáo hội 
Công giáo Rôma mới công bố).

Đức Mẹ hiện ra lần thứ tư
 Ngày 10.8.1917, viên chánh tổng - 1 người chống đối hàng 
giáo sĩ - đòi 3 em Lucia, Francisco và Jacinta tới để tra hỏi, 
nhưng không có kết quả. Ngày 13.8, ông ta nhốt 3 em vì 
làm rối loạn trật tự công cộng và tiếp tục tra hỏi, nhưng 
hoài công. Rốt cuộc, ngày 15.8, ông ta phải thả 3 em ra.
Tuy nhiên, ngày 13.8, có khoảng 18.000 người tới bãi chờ 
xem sự lạ, nhưng 3 em vắng mặt vì còn bị nhốt. Chúa nhật 
19.8, khi 3 em dẫn đàn cừu tới thả ở bãi Cova de iria, Đức 
Mẹ lại hiện ra với 3 em, yêu cầu các em nói với mọi người 
cầu nguyện cho những người tội lỗi mau thống hối và hứa 
sẽ làm 1 phép lạ cho mọi người tin.

Đức Mẹ hiện ra lần thứ năm
Ngày 13.9, có khoảng 30.000 người tụ họp tại bãi Cova 
de iria, cầu nguyện cùng với 3 em. Đức Mẹ lại hiện ra với 
3 em và cho biết tháng sau, sẽ có Chúa, Đức Mẹ núi Car-
mêlô, thánh Giuse và Chúa Hài đồng Giêsu sẽ cùng tới.

Đức Mẹ hiện ra lần thứ sáu
Bản sao chụp 1 trang của báo Ilustração Portugueza ngày 
29.10.1917 cho thấy đám đông dân chúng đang ngẩng nhìn 
Phép lạ Mặt trời, khi Đức Mẹ hiện ra ở Fatima.
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Ngày 13.10.1917, mưa như trút nước trên bãi Cova da 
Iria. Một đám đông khoảng 70.000[3] người - kể cả nhiều 
phóng viên chụp hình và các ký giả - tụ tập tại đây lần 
chuỗi, đọc kinh cầu nguyện. Lúc giữa trưa, Đức Mẹ hiện 
ra với 3 em và yêu cầu cho xây 1 nguyện đường tại đây để 
vinh danh Đức Mẹ. Đức Mẹ cũng loan báo thế chiến thứ 
nhật sẽ sớm chấm dứt và yêu cầu những kẻ có tội hãy mau 
sám hối.
Khi Đức Mẹ về trời thì mưa ngưng rơi, mặt trời xuất hiện 
trên bầu trời xanh biếc. Đám đông đã có thể nhìn thẳng vào 
mặt trời và thấy mặt trời nhảy múa, tung ra các chùm tia 
sáng nhiều màu. Mặt trời dường như xuống thấp gần trái 
đất, khiến đám đông sợ hãi. Việc lạ xảy ra trong 10 phút, 
sau đó mọi sự trở lại bình thường. Hiện tượng này được 
hầu hết đám đông chứng kiến, và một số người ở cách đó 
mấy dặm cũng nhìn thấy.[4]
Trong thời gian này, các nhà khoa học trên thế giới không 
hề ghi nhận 1 hiện tượng khác thường nào của mặt trời.
Trong khi đó, riêng 3 em nhìn thấy Thánh Gia, rồi Đức Mẹ 
Sầu Bi, Chúa Hài Đồng Giêsu và sau chót là Đức Mẹ núi 
Carmêlô lần lượt xuất hiện như đã hứa trước với 3 em.

3. Ba bí mật của Fátima
Hai bí mật đầu tiên
Bí mật đầu tiên là một thị kiến về hỏa ngục.
Bí mật thứ hai bao gồm các lời hướng dẫn của Đức Mẹ để 
làm thế nào cứu các linh hồn trong hỏa ngục và biến đổi 
thế giới theo đức tin Kitô giáo.
Bí mật thứ ba
Bí mật thứ ba là thị kiến về cái chết của G và các nhân vật 
tôn giáo khác, do Giám mục giáo phận Leiria ghi chép lại:
“Sau hai phần mà con đã giải thích, phía bên trái của Ðức 
Bà và cao hơn một ít, chúng con đã thấy một Thiên Thần 
cầm một thanh gươm bằng lửa nơi tay trái; nó lấp lánh 
và phát ra những tia lửa dường như sẽ đốt cháy thế gian; 
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Hân hạnh phục vụ qúy khách!
Odyssey would like to support the church by offering 10% to all staff and volunteers. As well, 5% will go back to 

St. Vincent Liem Parish (parishioners just need to mention they are from St. Vincent Liem Parish

nhưng chúng tắt ngúm khi chạm đến ánh quang chiếu tỏa 
từ tay phải của Ðức Bà hướng về trần gian: chỉ về trái đất 
bằng tay phải, Thiên thần lớn tiếng thốt lên: ‘Ðền tội, Ðền 
tội, Ðền tội!’. Và chúng con thấy trong một luồng sáng lớn 
là Thiên Chúa: ‘một cái gì tương tự như cách người ta xuất 
hiện trong một tấm gương khi người ta đi ngang qua’ một 
Giám mục bận đồ trắng ‘chúng con có cảm nhận đó chính 
là Ðức Thánh Cha’. Các Giám mục, các linh mục, các tu sĩ 
nam nữ khác leo lên một ngọn núi dốc thẳng, trên đỉnh núi 
có một Thánh giá lớn làm bằng thân cây thô nhám như thể 
của một cây bần với vỏ cây; trước khi đến đó, Ðức Thánh 
Cha đi qua một thành phố lớn, một nửa bị tàn phá và một 
nửa rung chuyển, với bước chân nghiêng ngả, buồn khổ 
vì đau đớn và ưu phiền, ngài cầu nguyện cho các linh hồn 
của những thân xác ngài gặp trên đường; khi đã lên đỉnh 
núi, quỳ dưới chân Thánh giá lớn, ngài đã bị một nhóm 
lính giết hại bằng đạn và mũi tên, và cùng một cách thức 
như thế các Giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ khác, và các 
người giáo dân thuộc mọi giai cấp và địa vị xã hội khác 
nhau lần lượt bị giết hại. Bên dưới hai cánh tay của Thánh 
giá có hai Thiên Thần, mỗi vị cầm trong tay một chiếc bình 
bằng pha lê, trong đó các ngài hứng máu của các vị Tử đạo 
và với máu đó các ngài rảy trên các linh hồn đang tiến về 
Thiên Chúa.

4. Dâng hiến nước Nga
Theo Lucia, Maria đã hứa sẽ chuyển đổi nước Nga và mở 
ra một kỷ nguyên của hòa bình.

(Tài liệu từ Internet).


