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Kính gởi:

Tập San: "Nhờ Mẹ đến với Chúa"

Số tháng 4 -2019 - Chủ đề:

"MỪNG CHÚA PHỤC SINH & ĐẠI LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT"

để cùng đọc, suy niệm, chia sẻ, hiệp thông cầu nguyện cho nhau,

Vui lòng chuyển cho người khác cùng đọc

Và mở trang web tinthac.net để cầu nguyện LCTX và nghe Lời Chúa mỗi ngày.

Kính chúc Lễ Phục Sinh và Đại Lễ LCTX tràn đầy Ân Sủng và Bình An nơi Lòng Chúa
Thương Xót, qua lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ của lòng xót thương.

Lm. Giuse Trần Đình Long

Giáo Điểm Tin Mừng-Nhà Bè
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Nhật Ký LCTX nơi linh hồn tôi của Thánh Nữ Faustina:

“Tôi không biết mô tả thế nào về tất cả những điều tôi chịu đựng, và những gì tôi đã viết ra cho
đến nay chỉ là một giọt mà thôi.

Có những giờ phút đau khổ tôi thật sự không sao viết ra được.

Nhưng cũng có những giờ phút trong cuộc đời, đôi môi phải nín lặng, không còn lời để bào chữa,
và tôi hoàn toàn phó mình cho thánh ý Chúa.

Khi ấy chính Chúa bào chữa và can thiệp cho tôi, và những can thiệp của Người, bên ngoài,
cũng có thể nhận ra.

Tuy nhiên, khi nhận thấy những can thiệp quan trọng của Chúa tỏ ra bằng hình phạt, tôi đã tha
thiết nài xin người thương xót và thứ tha. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng được nhận lời.

Có những lúc Chúa cho phép xảy đến những đau khổ kinh khủng, và rồi lại có những lúc Người
không để tôi phải chịu gì cả và cất hết những gì có thể làm linh hồn tôi khổ đau.

Đây là những đường lối của Chúa mà chúng ta không thể dò thấu và hiểu được. Việc chúng ta là
hãy phó mình hoàn toàn cho thánh ý Chúa.

Có những mầu nhiệm trí khôn nhân loại không thể dò thấu trên trần gian này, cõi đời đời sẽ tỏ
hiện. (NK, 1656)

Lạy Chúa Kitô,
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Nếu giả như trước kia có một lúc nào đó linh hồn con biết được những điều phải chịu trong cuộc
đời này, thì có lẽ nó đã chết vì kinh hoàng ngay khi thấy như thế; và có lẽ con đã không nhắp
môi vào chén đắng.

Nhưng vì được uống từng giọt, nên con đã uống cạn chén.

Lạy Chúa Kitô,

Nếu đích thân Chúa đã không phù trợ linh hồn con, tự mình con có thể chịu đựng được bao
nhiêu?

Chúng con mạnh mẽ, nhưng bằng sức mạnh của Chúa.

Chúng con thánh thiện, nhưng bằng sự thánh thiện của Chúa.

Về phần chúng con, chúng con là gì?

Còn tệ hơn cả cái hư vô...

Lạy Chúa Giêsu của con,

Chúa đã đủ cho con rồi, thay cho mọi sự khác trên trần gian.

Mặc dù những đau khổ thật khắc nghiệt, nhưng Chúa đỡ nâng con.
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Mặc dù những thời gian cô đơn thật kinh hoàng, nhưng Chúa đã biến nên ngọt ngào cho
con.

Mặc dù sự yếu đuối thật thảm hại, nhưng Chúa đã biến đổi thành sức mạnh cho con (NK,
1655)
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