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Ngày 04 tháng 3 

Thánh Ca-xi-mi-a 

lễ nhớ 

 

 Thánh Ca-xi-mi-a sinh tại Cra-cô-vi năm 1458, con vua Ca-si-mir IV, 

hoàng đế Ba Lan, Công Giáo.  

Ngài có đức tính nhân từ, kiên nhẫn và  nhất là biết kết hợp sự đau đớn 

của bệnh tật thể xác để suy ngẫm về cuộc khổ nạn của Chúa Ki-tô. Ca-xi-

mi-a có lòng sùng kính Chúa Giêsu Thánh Thể, lòng sùng kính Ðức Trinh 

Nữ  cách đặc biệt và luôn cầu nguyện cho đức tin Công Giáo của những 

anh em ly giáo.  

Đối với dân nghèo và người tàn tật, ngài luôn yêu thương và quảng đại giúp đỡ.  

Ngài an nghỉ trong Chúa năm 1483 do bệnh lao kéo dài, hưởng thọ 25 tuổi.  

 

 

Ngày 07 tháng 3 

Thánh nữ Per-pê-tu-a và Phê-li-xi-ta, tử đạo 

Lễ nhớ 

 Hai vị thánh nữ Per-pê-tu-a và Fê-li-ci-ta bị bắt khi còn là dự tòng và 

sau đó được rửa tội trong tù.  

Thánh Perpêtua thuộc gia đình quyền quý, nên cha ngài tìm mọi cách 

khuyên ngài bỏ đạo để được sống.  

Ngài đã cương quyết chọn cái chết để trung thành với Chúa Ki-tô và 

là gương mẫu đức tin của các bạn tù.  

Thánh nữ Fêlicita bị bắt khi đang mang thai. Dù chịu cực hình, chị vẫn kiên trì trong 

đức tin.  

Khi bị điệu ra pháp trường trước mặt mọi người, hai vị chứng nhân của Chúa Ki-tô 

vẫn hiên ngang ca hát để chúc tụng Thiên Chúa. Các ngài bị đánh đập, hành hạ rồi sau đó 

cùng bị thú rừng giày xéo cho đến chết. 

Các ngài được lãnh phúc tử đạo ngày 07 tháng 3 năm 203 tại Car-tha-gô, Bắc Phi. 

 



 

 

Ngày 19 tháng 3 

Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria 

Lễ Trọng 

“Người công chính tươi tốt như cây dừa, lớn lên như cây hương nam 

núi Liban nơi nhà Chúa trong đền thánh Người”. Ðó là lời Giáo Hội ca tụng 

Thánh Giuse trong ngày lễ kính Ngài. 

Các sách Tin Mừng đã tóm đời sống thánh thiện và gương mẫu của 

Thánh Giuse trong hai tiếng ngắn ngủi, nhưng đầy đủ ý nghĩa: Công Chính. 

Dưới mắt thế gian, Ngài chỉ là một người lao động, nhưng trước mặt 

Thiên Chúa, ngài là Cha nuôi Ðấng Cứu Thế. Chúa thường dùng những người khiêm tốn 

để làm nên những việc trọng đại.  

Hằng năm, Giáo Hội mừng kính Ngài vào lễ riêng biệt: ngày 19.3 kính Thánh Giuse 

là cha nuôi Chúa Giêsu, và là bạn thanh sạch Ðức Mẹ; Ngày 01.5 kính Thánh Giuse lao 

động và nhận Ngài làm quan thầy giới cần lao. 

 

Ngày 25 tháng 3 

LỄ TRUYỀN TIN 

Lễ trọng 

Ðúng chín tháng trước lễ Giáng Sinh, hôm nay phụng vụ mừng kính 

Mầu Nhiệm Nhập Thể của Con Một Chúa.  

Ðược sứ thần Gabrie trình bày chương trình của Thiên Chúa, Ðức 

Maria đã khiêm tốn chấp nhận, nhờ đó Ngôi Hai đã nhập thể làm 

người và ở giữa chúng ta. 

Khi suy niệm về hai chữ "Xin vâng" của Ðức Maria, các giáo hữu thời 

xưa đã quen tuyên xưng Ðức Mẹ là "Evà mới". Chính sự bất tuân của Evà thứ nhất đã khiến 

loài người phải chết, thì sự ưng thuận của Ðức Maria đã làm cho Ngài trở nên Mẹ của một 

dòng dõi mới, vì Ngài đã tặng cho nhân loại chính Chúa Giêsu nguồn mạch sự sống. 

Khi đọc Kinh Truyền Tin, người tín hữu nhớ lại biến cố trọng đại nhất của lịch sử 

nhân loại: Mầu Nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa và lời kinh kính mừng được dâng 

lên Mẹ, chính là lời ca tụng đẹp nhất mà thiên sứ Gabrie đã dùng để kính chào Đức Trinh 

Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Chúa Trời. 

Giuse Lê Ngọc Ngà 


