Mẹ Maria Mẫu Gương Hiệp Hành
Tháng năm về muôn hoa đua nở. Tung hô danh Mẹ với ngàn lời kinh kính Mừng. Giáo
xứ Từ xá đã tổ chức “múa Dâng Hoa khai mạc tháng hoa kính Đức Mẹ”.Ngoài ra, Giáo xứ
có thói quen sau Thánh Lễ chiều ra đài Đức Mẹ lần chuỗi, có khoảng 60-70 người tham dự.
Mỗi người cùng chiêm ngắm Mẹ Vì “Mẹ là
mẫu gương Hiệp hành: Hiệp thông, tham gia
và sứ vụ”. Mẹ đã sống hiệp thông trọn vẹn
với Chúa, “cùng đi trên một con đường của
Thiên Chúa”, cùng đem Tin Mừng Chúa
đến với muôn người.
Trong biến cố Truyền tin “vâng, tôi đây là nữ
tỳ của Chúa xin Chúa làm cho tôi như lời sứ
thần nói”( Lc 1,38). Mẹ Maria tham gia vào
chương trình Cứu độ, đón nhận Ngôi Hai nhập thể. Mẹ cũng luôn đồng hành với Chúa Giêsu
và các tông đồ trong tiệc cưới Cana, Mẹ Hiệp thông “khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu
nói với Người: họ hết rượu rồi” (Ga 2,3)
Sau cùng, Giáo Hội tiên khởi có Mẹ Hiệp hành Sứ vụ “tất cả các ông đồng tâm nhất trí,
chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu ..”(
Cv 1,14). Cùng tiến bước với Giáo Hội trong việc loan báo Tin mừng và còn nhiều điều nơi
Mẹ là mẫu gương sống Hiệp hành.
Lạy Mẹ Maria nữ Vương Hòa
bình, Xin Mẹ đoái thương gia đình
Giáo xứ, Giáo phận chúng con và
Giáo hội hoàn vũ. Để mỗi tâm hồn
chúng con lắng nghe Chúa Thánh
Thần và lắng nghe nhau để chung tay
xây dựng một Giáo Hội biết phục vụ
nhân loại, hầu trổ sinh hoa trái làm
sáng danh Chúa và cứu rỗi các linh
hồn. Amen
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