LỜI GIỚI THIỆU
Thế kỷ thứ 20 của chúng ta đã trở nên chán chường và tha hoá đến độ chế diễu mọi sự, từ Thiên
Chúa là Đấng Tạo Dựng muôn loài cho đến ảnh hưởng của ma quỷtrong đáy lòng chúng ta, từ
tôn giáo đến tính chất thánh thiêng của sự sống con người. Một số khá đông trong chúng ta vì
không định nghĩa nổi thế nào là sự sống, nhưng lại muốn chứng tỏ cho thế gian thấy rằng, trên
phương diện chính trị, mình cũng tiến bộ như ai, đã chấp nhận bất cứ giả thuyết nào loại bỏ
Thiên Chúa là Nguyên Lý Sự Sống, coi vật chất vô tri tự nó có quyền năng vô biên tiến hóa
thành sự sống cũng như cỏ xanh 'tự nhiên' xuất hiện trên các ngọn đồi trọc California sau một
cơn mưa.
Một cuộc chiến thiêng liêng đang diễn ra giữa thiện và ác mà đối tượng là con người, nhưng con
người lại hoàn toàn hờ hững với định mạng của chính mình. Khi Đức Giêsu tự hiến dâng làm của
lễ đền tội cho loài người cách đây hai ngàn năm, thì điều duy nhất mà Ngài yêu cầu nhân loại
đáp lại là hãy tuân giữ giới răn của một Thiên Chúa Tình Yêu và Thương Xót, nhưng hai ngàn
năm sau, thế gian dường như cố làm hết mọi sự có thể làm được để chế diễu các giáo huấn của
Ngài một cách vô cùng độc ác và tục tĩu.
Điểm qua hiện tình thế giới ngày nay cũng cho thấy rằng con người đang chạy thục mạng trên
con đường dẫn đến hố tự diệt: phá thai (được ồn ào gắn cho nhãn hiệu tự do lựa chọn), đồng tính
luyến ái (coi như là khuynh hướng sắc tính tự nhiên), bạo lực được thi vị hóa trên màn ảnh, trong
đồ chơi trẻ nhỏ, và trong cái gọi là âm nhạc, tội ác gia tăng, tệ nạn ly dị, ngoại tình phổ biến như
thay áo, võ khí cá nhân và giết người hàng loạt lan tràn khắp nơi tới độ không kiểm soát nổi, ma
túy, dâm thư (coi như tự do ngôn luận), chiến tranh, đói khát, Sa-tan-giáo (coi như tự do tôn
giáo) phá hoại gia đình và các giá trị đạo đức và luân lý, lụt lội, hạn hán...
Trong vai trò "Đồng Công Chuộc Tội" của loài người, Đức Thánh Trinh Nữ đã được cho phép
trở lại thế gian để cảnh cáo về tai họa thảm khốc đang chờ đón nhân loại nếu con người không
ngưng xúc phạm đến Thiên Chúa.
Riêng trong thế kỷ 20 này Đức Thánh Trinh Nữ đã được báo cáo xuất hiện tại những nơi sau
đây:

*
*
*
*
*
*

Fatima (Bồ đào nha 1917)
*
Banneux (Bỉ 1933)
*
Zeitung (Ai cập 1968)
*
Betania (Venezuela 1976)
*
Medjugorje (Nam tư cũ 1981) *
Naju (Đại Hàn 1985)
*

Beauraing (Bỉ 1932)
Garabandal (Tây ban nha1961)
Akita (Nhật bổn 1973)
Kibeho (Ru-an-đa 1981)
San Nicolas (Argentina 1983)
Ukraine (1987)

và nhiều nơi khác trong đó có Hoa Kỳ, Canada vân vân... Tại những nơi này, rất nhiều người
thuộc đủ thành phần xã hội và mọi trình độ học vấn đã làm chứng rằng bản thân họ đã cảm
nghiệm được nhiều ơn và dấu lạ, đã thấy nhiều căn bệnh vô vọng được chữa lành. Ngoài ra Đức
Maria còn gửi nhiều thông điệp cho nhân loại qua trung gian các người linh kiến hầu khuyến
khích thiên hạ sống một cuộc đời hướng về Thiên Chúa thay vì hướng kỷ.
Y cứ vào nền tảng vững chắc của Kinh Thánh, vào truyền thống phong phú của Giáo Hội Công
Giáo Hoàn Vũ, và vào quyền năng soi sáng của Đức Chúa Thánh Thần qua các thời đại, chúng
tôi, những người có tên dưới đây, đã đứng ra thành lập "Hội Thông Điệp Đức Mẹ" nhằm mục
đích truyền bá những mặc khải của Thiên Chúa cho loài người qua trung gian Đức Mẹ tới đồng
bào Việt Nam và các sắc dân khác hầu giúp mỗi người lượng định và suy gẫm "bởi vì vào ngày
giờ anh chị em không ngờ, Con Người sẽ đến" (Lc. 12:40).

ĐẠI CƯƠNG
Danh xưng:
Tên của tổ chức là "Hội Thông Điệp Đức Mẹ", tên gọi chính thức bằng tiếng Anh là "Holy
Mary's Messages, Inc."
Mục đích:
(1). Hội không nhằm thu đạt lợi nhuận thương mại, không làm chính trị, không phục vụ cho
quyền lợi riêng tư của bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào. Toàn thể nhân viên BAN GIÁM ĐỐC
ĐỀU LÀM VIỆC KHÔNG LƯƠNG TRONG TINH THẦN ĐỀN TẠ NHỮNG XÚC PHẠM
ĐẾN TRÁI TIM CỰC THÁNH CHÚA GIÊSU VÀ MẸ MARIA..
Mục đích duy nhất của Hội là:
1.1. cổ võ một nếp sống hướng về Thiên Chúa hơn là hướng kỷ, qua việc nghiên cứu và thực
hành các thông điệp mà Đức Mẹ đã ban cho nhân loại qua trung gian các người linh kiến ở khắp
thế giới;
1.2. phát hành các tài liệu, phim ảnh, sách báo, và những sản phẩm tôn giáo trong các cộng đồng
Việt Nam và các cộng đồng các sắc dân thiểu số khác;
1.3. tổ chức những cuộc thuyết trình, hội thảo, nhóm cầu nguyện, v.v...nhằm cổ võ việc tôn kính
Đức Mẹ để Người đưa ta đến cùng Đức Giêsu, Đấng Trung Gian Duy Nhất giữa Thiên Chúa và
loài người,

(2). Hội hiệp thông và cộng tác với tất cả các đoàn thể nào có cùng một mục đích như trên và
yểm trợ các tổ chức bác ái hoặc các nhóm cầu nguyện khi có điều kiện. 1
(3). Hội tuân phục quyền phán xét tối hậu của Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ, phù hợp với các
sắc chỉ đã được Đức Giáo Hoàng Urbanô VIII ban hành về tính cách xác thực của những thông
điệp hoặc mặc khải được coi là của Đức Thánh Trinh Nữ hoặc các Đấng Thiêng Liêng trao ban
cho nhân loại qua trung gian các người linh kiến.
Tư cách pháp nhân:
Hội được tổ chức hoàn toàn với mục đích tôn giáo bất vụ lợi và có tính cách pháp nhân theo tinh
thần của đoạn 501 (c) (3) Đạo Luật về Thuế Vụ của Chính Phủ năm 1954. (Internal Revenue
Code)
Ban Điều Hành:
Gồm Hội Trưởng, Thủ Quỹ và Thư Ký. Tất cả mọi người làm việc âm thầm trong sự kết hợp và
hướng dẫn của Mẹ Maria qua kinh nguyện.
Hội viên:
Tổ chức không có mục đích tranh thủ hội viên. Đây là công cuộc tự nguyện bất vụ lợi: Ai kính
mến Thiên Chúa và Đức Mẹ, và quan tâm đến thời điểm ân sủng Thiên Chúa đang gửi các dấu
hiệu xuống cho nhân loại thì xin nhập cuộc góp công sức cùng chúng tôi truyền bá các thông
điệp của Đức Mẹ càng sâu rộng càng tốt, và đều có thể gia nhập (hoặc từ bỏ) Hội vô điều kiện.
Tặng phẩm:
Hội chân thành cảm tạ bất cứ loại tặng phẩm nào có thể dùng để trang trải các phí tổn về in, ấn,
văn phòng phẩm, bưu phí và các chi tiêu khác. Mọi tặng phẩm sẽ được trừ thuế.
Trụ sở:
Địa điểm trụ sở thường trực luân chuyển trong tư gia của Ban Diều Hành. Mọi thư từ liên lạc xin
dùng điện thoại, fax hay email hay qua BO Box 32487, San Jose, CA 95152.
Tài sản:
Tài sản của Hội sau này thủ đắc được sẽ được tuyệt đối dùng vào các mục đích tôn giáo và
không một phần nhỏ lợi tức nào được dành để phục vụ cho mục đích riêng tư của bất cứ cá nhân
nào, hoặc nhân viên nào trong Ban Giám Đốc. Nếu vì một lý do nào mà Hội phải giải thể, thì
mọi tài sản còn lại, sau khi đã thanh toán nợ nần hoặc cam kết đóng góp, sẽ được trao lại cho một
Hội bất vụ lợi được tổ chức hoàn toàn vì lý do tôn giáo và được hưởng quy chế miễn thuế theo
Đoạn 501(c) (3) của Đạo Luật Thuế Vụ của Chính Phủ (Internal Revenue Code).

Thông tin liên lạc:
Thư từ, ngân phiếu, tặng phẩm xin gửi cho:
Holy Mary's Messages, Inc.
(hoặc Hội Thông Điệp Đức Mẹ)
P.O. Box 32487, San Jose CA 95152-2487 - USA.
Tel (408) 218-0676 Fax (408) 540-1416.
Email: info@thongdiepducme.org

*Tặng phẩm nào không dành cho Hội TĐĐM sẽ được chuyển đến người thụ hưởng theo ý ân
nhân. Hội TĐĐM hiện hỗ trợ người cùi tại VN do các Nữ Tu Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ trông
nom, và các nhóm cầu nguyện VN tại Mỹ.

Kính Đức Mẹ
Thứ Bẩy Đầu Tháng

I- Lý Do :
Chúng ta hãy lắng nghe thông điệp của Mẹ vào ngày 06 tháng 02, 1993 tại Naju, Đại Hàn như
sau :
Đức Mẹ :
"Hỡi các con yêu dấu của Mẹ ! Rất nhiều con cái của Mẹ kính ngày Thứ Bảy đầu tháng nhưng
không hiểu lý do tại sao phải làm như vậy. Vì thế, hôm nay Mẹ muốn cho các con biết lý do tại
sao kính các ngày Thứ Bảy đầu tháng.
Đó là một ngày mà Mẹ phải chịu đau khổ ác liệt - một ngày dài, dài vô tận khi Mẹ phải chịu
cảnh cô đơn một mình một bóng vì mất Chúa Giêsu, Con Mẹ, một ngày không còn Người ở với
Mẹ nữa.

Mẹ vẫn chịu nhiều đau khổ từ ngày mang thai Đức Giêsu, Con Mẹ, nhưng trong ngày Thứ Bảy
tuần thánh đó, lần đầu tiên trong đời, Mẹ công khai bày tỏ đau đớn, và Mẹ đã khóc tức tưởi suốt
đêm thâu, cầu nguyện cho Đức Giêsu, Con Mẹ, và cho những người tội lỗi. Những giờ đau khổ
đó là thời gian cho Con Mẹ đi từ cõi chết đến Phục Sinh, một ngày đi từ cõi chết đến cõi sống.
Đó là lý do tại sao Mẹ yêu cầu các con cầu nguyện cùng Mẹ đêm nay."
II- Những Ân Sủng :
Đức Mẹ:
" Nếu các con tiếp tục nghiêm chỉnh giữ ngày Thứ Bảy đầu tháng và thực hành những gì Mẹ đã
yêu cầu các con thì người Mẹ của các con đây là Đấng Trung Gian Mọi ân sủng sẽ ban cho các
con mọi ơn lành mà các con xin, sẽ đặc biệt che chở và ban cho các con ơn cứu rỗi rất cấn thiết
trong lúc lâm chung, đưa các con về bến Thiên Quốc trong Con Tàu Cứu Độ của Đức Maria và
dâng các con lên Thiên Chúa."
III- Những Điều Cần Phải Làm :
Đức Mẹ :
" Vậy trong các ngày Thứ Bảy đầu tháng, các con hãy kết hiệp với Chúa bằng cách :

1- Thành khẩn xưng tội, dự Thánh lễ và rước Mình Thánh Chúa.
2- Hãy đọc Kinh Thánh và suy gẫm Phúc Âm.
3- Hãy đền tội cho những hành động phản bội xúc phạm đến Trái Tim Chúa với một
tâm hồn yêu thương.
4- Hãy tận hiến bản thân các con cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ.
5- Hãy thành khẩn đọc và suy gẫm những mầu nhiệm kinh Mân Côi.
6- Hãy chấp nhận mọi sự với lòng tin tưởng, khiêm nhường và hiền lành tuyệt đối.
7- Hãy sống như một kẻ bé mọn trong Trái Tim Vô Nhiễm bốc cháy của Mẹ

IV- Giờ Thánh ( Holy Hour )
Hội Thông Điệp Đức Mẹ có tổ chức 1 giờ chầu Thánh Thể và tôn kính Đức Mẹ vào mỗi ngày
Thứ Bảy đầu tháng từ 7:00PM - 8:00PM tại Tu Hội Tình Thương.
Địa chỉ:
Tu Hội Tình Thương
2928 Towers Ln, San Jose, CA 95121

Mong quí anh chị đến để thờ phượng Chúa và tôn kính Đức Mẹ. Mọi chi tiết xin liên lạc:
HỘI THÔNG ĐIỆP ĐỨC MẸ
Box 32487
San Jose, CA 95152-2487
Tel : (408) 251-7404
Email: info@thongdiepducme.org

T.B.
1- Hội có một số sách và Videop Tape về Phép Lạ Đức Mẹ đang xảy ra tại Trung Đông, Nhật
Bản và tại Naju, Đại Hàn (Bản dịch ra tiếng Việt). Quý anh chị muốn có những tài liệu này, xin
liên lạc với địa chỉ ở trên.
2- Quý anh chị ở xa, muốn thành lập nhóm Đền Tạ Đức Mẹ thứ Bẩy đầu tháng tại địa phương,
xin liên lạc với Hội để có tài liệu.
3- Vì mọi người làm việc tình nguyện không lương nên tất cả tặng phẩm ( có giấy chứng nhận để
được trừ thuế) và tiền bán sách đều được dùng để phổ biến các tài liệu về Chúa và Mẹ, đồng thời
trợ giúp các chương trình bác ái.

