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Tại Dublin, nước Ái Nhĩ Lan, tối ngày 7-9-
1921, áp lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, theo lời đề nghị của 
anh Frank Duff (1889-1980), một công chức trẻ tuổi, 
phục vụ ở Bộ Tài Chánh, một nhóm 15 người phụ nữ, 
thuộc giai cấp xã hội khiêm hạ, làm công cho các bàn 
giấy hoặc nơi các tiệm bán hàng, với sự hiện diện của 
Linh Mục Michael Toher đến họp tại căn nhà Maria 
đường Phanxicô. 
  
 Họ quây quần chung quanh tượng Đức Mẹ Vô 
Nhiễm Nguyên Tội, bắt đầu đọc kinh Chúa Thánh 
Thần, và lần Chuỗi Mân Côi. Sau đó cùng nhau khởi 
sự bàn định những phương pháp tốt nhất để làm đẹp 
lòng Chúa và làm cho mọi 
người trên trần gian yêu 
mến Chúa. Sau đó, họ 
quyết định chia nhau như 
các Thánh Tông Đồ ngày 
xưa, từng hai người đến 
thăm viếng các bệnh nhân 
đang điều trị tại các bệnh 
viện. Họ hẹn sẽ gặp lại 
nhau hằng tuần. 
  
 Hội Legio Mariae 
(Đạo Binh Đức Mẹ) đã ra 
đời từ hôm ấy, với các đặc 
điểm: cầu nguyện chung, 
làm việc tông đồ được ấn 
định rõ ràng, và hội họp 
hằng tuần. 
  
 Legio Mariae được 
Hội Thánh phê chuẩn và 
đặt dưới quyền chỉ huy 
hùng mạnh của Đức Maria 
Vô Nhiễm Nguyên Tội 
trung gian các ơn; Mẹ đẹp 
như mặt trăng, rực rỡ như 
mặt trời, và oai hùng như 
cơ binh dàn trận đối với 
Satan và đạo quân của nó. 
Họ họp thành hiệp hội để 

phục vụ trong trận chiến mà Giáo Hội không ngừng 
giao tranh với thế gian và quyền lực tội ác (Thủ Bản, 
trang 13, số 1). 
  
 Đến nay, sau 97 năm hoạt động, Legio Mariae 
với thể thức làm việc tông đồ như nói trên, tuy không 
có dự định trước, nhưng nhờ đặt niềm tin nơi Thiên 
Chúa và Mẹ Maria, nên đã lan rộng khắp nơi trên thế 
giới, quy tụ trên 30 triệu Hội Viên Hoạt Động và Tán 
Trợ (1921-2018). 
  
 Trên đất nước Việt Nam, nơi thấm nhuần máu 
đào 117 vị Thánh Tử Đạo, với truyền thống yêu mến 

Mẹ Maria nồng nàn. Việt 
Nam thực sự trở thành vùng 
đất mầu mỡ để hạt giống 
Legio sinh sôi nẩy nở. Ngày 
12-8-1948, Praesidium đầu 
tiên của Việt Nam chính 
thức thành lập tại Hàm 
Long, Hà Nội mang tên là 
“Đức Bà Hồn Xác Lên 
Trời.” Tính đến nay vừa 
tròn 70 năm. Đơn vị này có 
5 hội viên, và được hướng 
dẫn bởi Linh Mục Giuse 
Trịnh Như Khuê (sau này là 
Hồng Y tiên khởi của Giáo 
Hội Việt Nam.) Hiện nay 
Legio Mariae hoạt động tại 
tất cả 26 Giáo Phận tại Việt 
Nam (1948-2018). 
  
 Hiện nay tại Giáo 
Phận Orange, cũng là vùng 
đất mầu mỡ để hạt giống 
Legio phát triển, 
Praesidium đầu tiên cũng đã 
thành lập được 40 năm, 
mang tên “Đức Mẹ Vô 
Nhiễm” tại Giáo Xứ St. 
John The Baptist thuộc 
thành phố Costa Mesa 



(1978-2018). Sau đó lan rộng ra 14 Cộng Đoàn có 
nhiều giáo dân Việt Nam đang cư ngụ tại đây. Trong 
14 Cộng Đoàn đã có 21 Praesidia.  
  
 Tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cũng 
có một Praesidium Đức Bà Là Toà Đấng Khôn 
Ngoan, thành lập năm 1988 vừa tròn 30 tuổi, 
Praesidium có 8 hội viên Hoạt Động, 1 hội viên Tập 
Sự, khoảng 20 hội viên Tán Trợ, và được hướng dẫn 
bởi Cha Linh Giám Trương Quyền. Praesidium cũng 
họp hằng tuần, dưới sự điều hành của chị trưởng Vũ 
Mộng Mơ.  Praesidium cũng đã thực hiện được 
những công tác thiết thực: Đọc kinh cầu nguyện cho 
các quân binh mới qua đời, thăm bệnh nhân tại Nhà 
Thương, Viện Dưỡng Lão, Dạy Giáo Lý cho Tân 
Tòng nhằm đem về cho Hội Thánh những con chiên 
lạc. Dạy Việt Ngữ. Cầu nguyện và bảo vệ sự sống 
trước các trung tâm phá thai, nấu ăn và phục vụ cho 
người vô gia cư, v.v... 
  
 Mục đích của hội là mang Chúa đến với mọi 
người qua công tác thăm viếng. Tiếp xúc trực diện, 
chia sẻ tâm tình và những kinh nghiệm học hỏi đã trải 
qua. Người quân binh không bao giờ chịu nản lòng 
thua cuộc trong một cuộc chiến dai dẳng chống ba 
thù (ma quỷ, thế gian và xác thịt).  
 
 Hội viên Legio được thông công trong lời cầu 
nguyện và các việc đạo đức của hàng triệu hội viên 
Legio trên khắp thế giới. Được hưởng nhiều ân xá khi 
đọc kinh Tessera và lần hạt Mân Côi, hưởng ơn Đại 
Xá khi Tuyên Hứa hoặc lập lại lời Tuyên Hứa vào 
các dịp lễ quan trọng. Khi có hội viên Hoạt Động hay 
Tán Trợ qua đời. Hội xin một lễ Hối Tử và Thánh Lễ 
mỗi đầu tháng cầu nguyện cho các Linh Hồn. 
  
 Mỗi năm Hội Legio có hai buổi Lễ lớn, một 
Đại Hội Tĩnh Tâm Thường Niên tổ chức vào ngày lễ 
Đức Mẹ Vô Nhiễm, hai là Đại Lễ Acies tổ chức vào 
tháng Ba hàng năm, để quân binh lập lại lời tuyên 
hứa dâng mình cho Đức Mẹ: “Lạy Nữ Vương Là 
Mẹ Con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của 
con là của Mẹ”. 
  
 Trong buổi Tĩnh Tâm của Hội Legio Mariae 
ngày 9 tháng 12 Cha giảng phòng đã cho chúng tôi 
biết: Mẹ Maria, một tấm gương tuyệt vời về lòng 
thanh khiết. Nơi Mẹ không vương vấn một chút bợn 
nhơ tội lỗi. Mẹ hoàn toàn trong sạch tinh khiết. Tâm 
hồn Mẹ tràn đầy phúc đức thánh ân. Chính vì thế: 
Giáo Hội đã dâng Mẹ lời kinh tuyệt đẹp: “Lạy Mẹ 

Maria, Mẹ diễm lệ tuyệt vời, nơi Mẹ không hề dính 
bén chút bùn nhơ tội lỗi.” 
  
 Sách Nhã Ca đã viết: “Kìa Bà nào đang tiến 
lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt 
trời, uy hùng như đạo binh xếp hàng vào trận.” Thánh 
Gioan trong sách Khải Huyền cũng diễn tả: “Một 
điểm lạ xuất hiện trên không trung, một người nữ 
mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều 
thiên mười hai sao sáng.” Đó là những lối diễn tả vẻ 
tuyệt mỹ của Mẹ Maria. Những lời nói, bút mực làm 
sao diễn tả cho đầy đủ mà không hơi chút hàm hồ, tối 
nghĩa và thiếu sót. Vâng không có lời nào xứng hợp 
để diễn tả…. Vẻ tuyệt mỹ của Mẹ. Chỉ có thinh lặng 
thán phục. 
  
 Mẹ tuyệt mỹ, vì Mẹ được đặc ân Vô Nhiễm 
Nguyên Tội ngay từ lúc được thụ thai trong lòng bà 



Thánh Anna. Mẹ tuyệt mỹ vì Mẹ chẳng hề mắc tội tổ 
tông. Mẹ không hề sống dưới sự thống trị của tội lỗi. 
  
 Mẹ tuyệt mỹ, vì Mẹ đã được sứ thần Gabriel 
kính chào là Đấng “Đầy Ơn Phúc,” nên tâm hồn Mẹ 
mang trọn vẹn vẻ đẹp của Ơn Thánh và Nhân Đức, 
đến nỗi thánh Teresa đã sánh ví: “Tâm hồn Mẹ như 
một tòa lâu đài dát bằng những viên ngọc quý, như 
một thiên đàng nhỏ bé cho Thiên Chúa ngự trị.” Mẹ 
tuyệt mỹ, vì các xấu xa chỉ đến với con người sau khi 
nguyên tổ phạm tội, mà linh hồn Mẹ vô nhiễm 
nguyên tội, nên Mẹ kiều diễm nhất trong con cái loài 
người. 
  
 Lạy Mẹ tuyệt mỹ, Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, 
xin Mẹ ban cho chúng con một tâm hồn thanh sạch, 
để chúng con luôn có cái nhìn trong sạch. Chúa ban 
cho chúng con một người Mẹ không tỳ vết để chúng 
con luôn ngước mắt lên, Chúa ban cho chúng con 
một người Mẹ luôn thưa “Xin Vâng” để chúng con 
tiếp tục chỗi dậy sau những lần vấp ngã. Chúa ban 
cho chúng con một người Mẹ mẫu mực tuyệt vời để 
chúng con luôn bắt chước noi gương Mẹ. Amen. 
 

“Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài 
chọn con trước đó. 

Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu 
con từ trước . 

Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận 
biết Ngài. 

Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con.” 
  
 Tôi là người may mắn được Chúa chọn vào 
làm quân binh của Mẹ, Chúa đã trao tôi cho Mẹ 
Maria để Mẹ gìn giữ tôi, huấn luyện tôi, giáo dục tôi, 
để tôi biết cách phục vụ tha nhân. Bởi thế tôi đã noi 
gương Mẹ Maria vào Trường Đức Tin của Thiên 
Chúa để học ba bài học: 
 
• Bài học thứ nhất là: “Tu Thân.” Tôi đã xin Mẹ 

cầm tay tôi, dắt tôi vào trường đức tin của Thiên 
Chúa để học bài Tu Thân: Tu Thân là sửa mình 
dựa trên Lời Chúa, vì “Lời Chúa là ngọn đèn soi 
bước con đi” (Tv 119, 105). Tu thân là chấp nhận 
từ bỏ ý riêng, để hoàn toàn sống theo ý Chúa: 
“Lương thực của Ta là thi hành ý muốn Đấng đã 
sai Ta, và hoàn tất công trình của Người” (Ga 4, 
34). Tu thân là sống bác ái, phục vụ yêu thương: 
“Người ta cứ dấu này, mà nhận biết các con là 
môn đệ Thầy, là các con hãy thương yêu nhau” 
(Ga 13, 35). 

 
• Bài học thứ hai là: “Tề Gia.” Tề gia là sắp đặt 

việc gia đình cho ổn thỏa. Nhờ có đức tin sống 
động, tôi sẽ làm cho gia đình mình được trên 
thuận dưới hòa. Nhờ biến đức tin thành hành 
động, tôi sẽ nêu gương sáng đức tin cho mọi 
thành viên trong gia đình, nhất là về đời sống yêu 
thương phục vụ, tuân giữ các giới răn của Chúa 
và Hội Thánh. 
 

• Bài học thứ ba là: “Trị quốc, bình thiên hạ.” 
Trong ngôi trường này, tôi sẽ học được bài học 
về sự “trị quốc, bình thiên hạ.” Nghĩa là luôn sẵn 
sàng phục vụ mọi người, vì ngôn ngữ của sự “trị 
quốc, bình thiên hạ” ngày nay chính là phục vụ 
trong yêu thương. Ai phục vụ trong yêu thương, 
thì càng chứng tỏ mình có khả năng: “Trị quốc, 
bình thiên hạ.” 

 Thật vậy Chúa Giêsu đã nói: “Nếu Thầy là 
Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh 
em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương 
cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm 
cho anh em” (Ga 13, 14-15). “Cũng như con người 
đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là 
để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc cho 
muôn người” (Mt 20, 28). 
  
  Là người con của Chúa, tôi mong ước được 
đi vào trường đức tin với Đức Mẹ. Trong ngôi trường 
đức tin của Thiên Chúa là Cha, tôi sẽ được Ngài huấn 
luyện, để giúp tôi “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên 
hạ.” Đây là trường học tốt nhất và có Vị Thầy dạy 
tuyệt vời nhất. Chính Thiên Chúa sẽ giúp tôi vững tin 
vào Ngài. Đồng thời giúp tôi có nhiều sáng kiến để 
thể hiện đức tin của mình trong tinh thần yêu thương 
và phục vụ. 
   
 Đi học với Mẹ vui lắm, hạnh phúc lắm. Học 
trong trường đức tin với Mẹ thật tuyệt vời. Tôi luôn 
mơ ước tất cả mọi người trong Cộng Đoàn Đức Mẹ 
Hằng Cứu Giúp cùng theo Mẹ Maria vào trường đức 
tin của Thiên Chúa để học và thực hiện câu: “Phục 
Vụ Trong Yêu Thương” như chủ đề cuốn Đặc San 
Kỷ Niệm 35 Năm Thành Lập Cộng Đoàn. 
 

 


