Hành trình chuẩn bị mừng lễ Ghi ơn
Mẹ Bề Trên tổng quyền 2022

Với Đức Maria, những người con và những người mẹ

Giới thiệu
Trên hành trình chuẩn bị cho việc cử hành một thời khắc quan trọng đối với Hội dòng, chúng ta được
đồng hành bởi kí ức về một số biến cố nền tảng đã khai sinh ra gia đình tu sĩ chúng ta nhờ Đức Maria, Mẹ
đã luôn là vị ‘Bề trên khả ái’ của Hội dòng.
Khởi đầu hành trình, chúng tôi đề nghị việc xem xét có tham chiếu giữa những từ chìa khóa với những
địa điểm của đoàn sủng mà ngay từ lúc khởi đầu đã nhắc nhớ đến sự hiện diện của Đức Maria trong Hội
dòng.
Tuần I (28/ 3 – 3/ 4) LỜI MỜI GỌI - TORINO :
Tuần II ( 4/4 - 10/4) CĂN TÍNH - MORNESE :
Tuần III (18/4 – 24/4) SỰ ĐỒNG HÀNH - NIZZA:

"Hãy chăm sóc chúng, chúng là con của ta"
"Các con hãy là đài kỉ niệm sống động"
"Đức Maria đi lại trong nhà này"

Một vài công cụ đề xuất dưới đây, được trích từ những nguồn liệu mang tính lịch sử và Thánh kinh, tiếp
theo đó là 3 khía cạnh của cuộc hành trình có thể cống hiến những ý tưởng cho các cộng đoàn của chúng
ta để trải nghiệm việc cử hành như những thời khắc mang tính đào luyện chuẩn bị mừng lễ Ghi ơn.
Vì thế, các chị em sẽ tìm thấy:
- Những gợi ý lịch sử: liên quan đến 3 địa điểm mang tính đoàn sủng - Torino, Mornese và Nizza
- Những gợi ý Thánh kinh: có liên hệ đến những từ ngữ “lời mời gọi”, “căn tính”, và “sự đồng hành”
- Một vài đề xuất: nối kết với những hành động được thực hiện mang tính cách cộng đoàn.
Đặc biệt, những gợi ý Thánh kinh mời gọi chúng ta gặp gỡ 3 người phụ nữ rất đặc biệt trong Cựu ước:
Esther, Ruth và Debora.
Qua dung mạo của những người nữ trong Cựu ước này, giữa nhiều người nữ khác, chúng ta có thể chiêm
ngắm những đặc nét sẽ được tóm tắt và biểu lộ cách đầy đủ nơi Đức Maria. Ngang qua những hình ảnh
tiên trưng này, Đức Maria đã can thiệp vào lịch sử của dân tộc Israel và toàn thể nhân loại khi Mẹ tiếp tục
can thiệp vào đời sống thường ngày của chúng ta với cùng một sự hiện diện được làm nên bởi vẻ đẹp, sự
mạnh mẽ và nét tinh tế.
Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã hiện diện nơi tinh thần của những người phụ nữ vĩ đại trong
Thánh kinh ngày xưa, giờ đây cũng in dấu những đặc nét của Mẹ nơi những người môn đệ của ngày hôm
nay, để bất kì ai nhìn thấy những người con của Mẹ cũng là nhìn thấy chính Mẹ vậy.

Dưới đây là bảng tóm tắt lộ trình mà chúng tôi đề xuất với các chị em:
Từ khóa

Lời mời gọi

Căn tính

Sự đồng hành

ĐTC Phanxico
Gợi ý lịch sử
(những lời nói với
các Tu nghị viên)
Trái
tim
yêu Torino 1862
thương
“Hãy chăm sóc
chúng, vì chúng
cũng là con của
Ta”
Trái tim mẫu tử
Mornese 1872
“Các con là đài kỉ
niệm sống động”

Trái tim gần gũi

Gợi ý Thánh kinh

Đề xuất thực hiện

Ơn gọi của hoàng Kinh truyền tin hậu Ester
Chú tâm đến
những lời mời gọi
trong ngày hôm
nay
Căn tính của bà Chia sẻ Ruth
Kể lại việc "là một
đài kỉ niệm sống
động" trong ngày
sống.
Nizza 1885
Sự đồng hành của Tường thuật lại
“Đức Maria bước bà Debora
những
kinh
đi trong ngôi nhà
nghiệm này”
Để cho Đức Maria
đồng hành để có
thể đồng hành với
những người trẻ
***

