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Đức Thánh cha kêu gọi an ủi tất cả những người đau khổ

Đức Thánh cha Phanxicô nói Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời nhắc nhớ người Công giáo rằng
họ được kêu gọi phục vụ và tôn vinh Thiên Chúa

Ngày 17 tháng 8 năm 2018
Đức Thánh cha kêu gọi an ủi tất cả những người đau khổ

Tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời là một dấu chỉ đặc biệt về ân huệ của Chúa, nhưng
còn cho thấy Chúa mong muốn cứu chuộc tất cả mọi người, cả hồn và xác, Đức Thánh
cha Phanxicô nói.

Sau khi đọc kinh Truyền Tin vào ngày Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời hôm 15-8, Đức Thánh
cha Phanxicô mời gọi đám đông tại Quảng trường Thánh Phêrô cùng ngài cầu nguyện
cho 38 người thiệt mạng hôm 14-8, khi một cây cầu trên đường cao tốc bị sập ở Genoa, Ý.

Nhưng ngài còn cầu nguyện cho tất cả những người đang chịu đau khổ trên khắp thế giới. "Tôi
xin dâng nỗi thống khổ và bất hạnh của những người đau khổ về thể xác và tinh thần ở nhiều
nơi trên thế giới lên Mẹ Maria là Đấng an ủi kẻ âu lo, Người mà chúng ta chiêm ngưỡng hôm nay
trong vinh quang Nước Trời".

"Chúng ta hãy cầu nguyện xin Đức Maria, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, sẽ giúp chúng ta thực
hiện cuộc hành trình hàng ngày với hy vọng chắc chắn một ngày nào đó sẽ được ở cùng Mẹ với
tất cả các thánh và những người thân yêu của chúng ta trên thiên đàng".

Đức Mẹ được đưa về trời cả hồn lẫn xác là một "đặc ân của Chúa" dành cho Mẹ vì Mẹ kết hiệp
mật thiết với Chúa Giêsu ngay từ đầu, Đức Thánh cha nói. "Đó là sự kết hiệp về thể xác và tinh
thần bắt đầu từ lúc Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ và hoàn thiện trong suốt cuộc đời của
Đức Maria", cuối cùng dẫn đến chân thập giá.
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Trong khi Đức Maria được ban ân huệ đặc biệt, ngày lễ này nhắc nhớ người Công giáo rằng
Giáo hội tuyên xưng đức tin về "sự sống lại phần xác" dành cho tất cả những người được Đức
Kitô cứu chuộc, Đức Thánh cha nói.

"Tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời biểu thị và xác nhận sự hiệp nhất của con người và
nhắc nhớ chúng ta rằng chúng ta được kêu gọi phục vụ và tôn vinh Chúa với cả hồn lẫn
xác chúng ta. Phục vụ Chúa chỉ bằng thể xác là hành động của một kẻ nô lệ; phục vụ
Chúa chỉ bằng linh hồn thì mâu thuẫn với bản chất con người chúng ta".
UCAN Vietnam
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