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ĐẠI LỄ ACIES LEGIO MARIAE CURIA NỮ VƯƠNG MÂN CÔI SYDNEY. 

 

Theo truyền thống của Legio Mariae, hàng năm đến ngày Lễ Truyền Tin , các quân binh của Mẹ 

quy tụ về một ngôi thánh đường để lập lại lời hứa trung thành với Đức Maria, Nữ Tướng của Legio 

Mariae  trong một ngày gọi là Đại lễ Acies tại Nhà Thờ St Luke’s Revesby vào Thứ 7 ngày 

26/3/2022. 

 

 
Đại Lễ Acies Legio Mariae Sydney. 

 

Năm  nay khi các sinh hoạt tôn giáo được nới lỏng sau hai năm bị lock down, giới hạn vì dịch 

Corona Virus. Trong sự dè dặt, Cha Linh Giám và Ban Chấp Hành  Curia Nữ Vương Mân Côi 

quyết định tổ chức Đại lễ Acies 2022  vào ngày Thứ Bảy 26 tháng 3 năm 2022, từ 10.30 sáng đến 

12.30 chiều tại Thánh đường St. Luke Giáo Xứ Revesby. Trong không khí se lạnh cộng với những 

cơn mưa nặng hạt chợt đến chợt đi sau những ngày lụt lội tràn lan tại Sydney, chương trình được 

đưa lên sớm nửa giờ. Tuy thế, chưa đến 10.00 sáng, hơn 400 quân binh của các đội thuộc các Giáo 

Đoàn của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney đã đến ngồi kín các ghế của Thánh Đường 

Revesby, qúa sự mong đợi của Cha Linh Giám và Ban Chấp Hành  Curia Nữ Vương Mân Côi. 

Tham dự Thánh Lễ ngoài Cha Linh Giám Paul Văn Chi và Cha Phụ Tá Linh Giám Phêrô Trần Văn 

Trợ, còn có sự hiện diện của hai Sơ Trợ Giám Matta Huỳnh Thị Thuận và Maria Vũ Trần Thùy 

Linh Dòng Đức Mẹ Trinh Vương. 
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Hơn 400 Quân Binh Legio Mariae Sydney quay quần bên Mẹ để dâng mình. 

 

Trước giờ cất kinh Khai Mạc, thay vì giới thiệu Ban Chấp Hành  các đội với cờ đội của mình từ 

cuối Thánh đường tiến lên bàn thờ Đức Mẹ như thường lệ, Cha Linh Giám đã có sáng kiến giới 

thiệu các đội bằng cách mời hội viên từng đội, tất cả đứng lên tại chỗ để mọi người vỗ tay chào 

đón. 

 

 
Toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ. 
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Thánh Lễ được cử hành tiếp theo với hai Cha Linh Giám và Phụ Tá Linh Giám. Nghi thức dâng 

mình được diễn ra sau Phúc Âm và Bài Giảng. Quý Cha Linh Giám thay mặt toàn thể quân binh đặt 

tay lên Vexillum, hai Sơ và Ủy viên Ban Chấp Hành  Curia đứng trước bàn thờ Đức Mẹ, các quân 

binh đứng nguyên tại chỗ, giơ cao tay phải hướng về Đức Mẹ cùng đọc: "Lạy Nữ Vương là Mẹ con, 

toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ", sau đó, qúy Cha và qúy Sơ cùng tất cả 

mọi người, vẫn với tư thế đó; đọc Kinh Lạy Nữ Vương để cầu cho nước Nga và Ukraine sớm có 

được hòa bình theo lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. 

 

 
Tận Hiến cho Mẹ để Mẹ đồng hành với hành trình Tông Đồ của Legio Mariae. 

 

Trong bài giảng Cha Phêrô Trần Văn Trợ đã chia sẻ: "Đức Mẹ là một người rất đơn sơ nhỏ bé và 

ước mơ sống cuộc đời bình dị. Chúa đã chọn Mẹ nhưng vẫn tôn trọng sự tự do của Mẹ. Chính sự tự 

do là phẩm giá cao qúy Chúa đã ban cho loài người. Nó gắn liền với nhân phẩm, vì không có tự do, 

con người không khác gì một nười máy (robot). Chúa cần con người cộng tác với Chúa một cách tự 

nguyện, vì đó chính là giá trị rất qúi báu con người có thể dâng lên Thiên Chúa. Chúa cũng mời 

gọi chúng ta cộng tác với Ngài cách âm thầm lặng lẽ để biến đổi thế giới nên tốt đẹp hơn. Chúng ta 

hãy học hỏi nơi Mẹ sống lời Xin Vâng để Chúa có thể thực hiện chương trình lớn lao của Ngài qua 

sự cộng tác tuy nhỏ bé nhưng rất chân thành của mỗi người chúng ta."  

 

 Trước khi Thánh Lễ kết thúc, Anh Hà Pi Liến Trưởng Curia Nữ Vương Mân Côi Sydney đã lên 

ngỏ lời cám ơn qúy Cha, qúy Sơ và tất anh chị em Legio Mariae từ các đội đã về quây quần bên 

Mẹ, bên Cha Linh Giám trong ngày Đại lễ Aicies 2022 thật đông đủ, cho dù Sydney chưa thoát ra 

hẳn cơn lụt thế kỷ vừa qua và nỗi ám ảnh về Corona Virus vẫn còn đó. Đặc biệt anh cám ơn anh 

Phạm Ngọc Huynh và Ban Mục Vụ Giáo đoàn Thánh Andre Phú Yên, đã giúp đỡ mọi mặt trong 

việc tổ chức Thánh Lễ. Chị Nhiên, Anh Dũng đã giúp đệm đàn và cất hát cộng đồng, chiếu slides 

và đánh đàn để Thánh Lễ được diễn ra trong trang trọng và sốt sắng hơn.  Sau cùng, anh cám ơn 
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qúy Cha Linh Giám, qúy anh chị em đã tín nhiệm Anh trong chức vụ Trưởng Curia suốt 2 nhiệm kỳ 

vừa qua. Với tất cả khả năng, cố gắng anh đã cống hiến, nếu có điều gì làm qúy Cha, qúy Sơ và qúy 

anh chị phiền lòng, xin bỏ qua cho Anh. 

 

 
Cha Phụ Tá Linh Giám Trần Văn Trợ cùng các Ủy Viên. 

 

Thánh Lễ kết thúc, toàn thể con cái Legio Mariae Sydney của Mẹ sốt sắng hát bài Tận Hiến để dâng 

hiến cho Mẹ hành trình Tông Đồ của quân bình Legio Mariae, và đặc biệt, dâng hiến nước Ukraina 

và nước Nga cho Mẹ, để Mẹ chấm dưt chiến tranh tang thương tại Ukraina. Sau đó, mọi người hân 

hoan ra về với phần ăn nhẹ được Ban Chấp Hành  Curia gói gọn cho từng người là  bánh giò hoặc 

bánh xôi cúc và chai nước lọc, đỡ lòng trên đường về vì điều kiện chưa cho phép chúng ta được 

ngồi lại chung với nhau. Hẹn gặp lại trong ngày mừng kính Đức Maria Nữ Vương Mân Côi, Bổn 

Mạng của Curia chúng ta vào tháng 10 sắp tới. 

 

Duy Bùi ghi nhanh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


