Ngày Khai Sinh Praesidium Đức Mẹ Sầu Bi Giáo Đoàn Plumpton.
Chúa Nhật 18/9/2022 hôm nay trời thật đẹp, trong khuôn viên Thánh Đường Good Shepherd số 136
Hyatt Plumpton đã có những tà áo xanh thấp thoáng xuất hiện, hoà lẫn với muôn sắc hoa của mùa
xuân mới từ khắp các Đội Legio Mariae các Giáo Đoàn CĐCGVN Sydney, làm cho không khí vui tươi
ấm áp của Giáo Đoàn Thánh Giuse Trần Văn Tuấn thêm rộn ràng sinh động.
Sáng nay trước khuôn viên nhà thờ đã thấy các anh chị từ xa về đây, để chung chia niềm vui trong
ngày Khai Sinh Praesidium “Đức Mẹ Sầu Bi.” Nhớ lại lịch sử Curia Nữ Vương Mân Côi Tổng Giáo
Phận Sydney được thành lập năm 1991. Dưới sự dẫn dắt của Quý Cha Linh Giám, Legio đã phát
triển và lớn mạnh, hiện tại đã có 12 Praesidia, trên 1700 Hội Viên; gồm 145 Hội Viên Hoạt Động,
1550 Hội Viên Tán Trợ, 21 Nghĩa Sĩ, và 50 Bảo Trợ. Hiện tại Cha Linh Giám Paul Chu Văn Chi đang
là Linh Giám đương nhiệm. Ngài hướng dẫn các Hội Viên làm việc tông đồ giúp đỡ những người neo
đơn đau yếu, và cầu nguyện cho các linh hồn. Noi theo gương Mẹ Maria, Đức vâng lời và Kinh Mân
côi là vũ khí đắc lực nhất trong đời sống bổn phận hằng ngày của người Hội Viên dưới lá cờ Nữ
Tướng Legio Mariae.

Đội Đức Mẹ Sầu Bi và Cộng Đoàn cùng tiến lên dâng hoa cho Đức Mẹ.
Hôm nay là ngày vui mừng của Giáo Đoàn, cũng là ngày hân hoan của Curia Nữ Vương Mân Côi
đón chào một thành viên mới thứ 13 với Danh Hiệu “Praessidium Đức Mẹ sầu Bi" sau bao nhiêu
năm ấp ủ, thật là một ngày trọng đại. Từ 10g sáng tất cả các Uỷ Viên Curia Nữ Vương Mân Côi đã
về đông đủ trong đồng phục Legio. Kinh Nguyện Tessera được cất vang lên lúc 11.30 am Cha Linh
Giám đã đến quỳ trước bàn thờ Đức Mẹ thầm thĩ cầu nguyện cho các hội viên, đặc biệt Praesidium
Đức Mẹ Sầu Bi được thành lập và khai sinh hôm nay. Trong huấn từ Ngài đã nhắc nhở các hội viên
hãy siêng năng cầu nguyện và dâng những hy sinh cho Mẹ Sầu Bi để an ủi trái tim Mẹ cũng như xin
Mẹ đồng hành với chúng ta trong các công tác tông đồ làm sáng danh Chúa.

Đại Diện Curia, cùng các Đội và Đội Giáo Xứ Plumpton chúc mừng Đội mới.
Thánh lễ bắt đầu lúc 12pm với phần dâng hoa kính Mẹ. Trước Thánh Lễ Cha Giuse Nguyễn Văn
Xưa Tuyên Uý Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Parramatta, đặc trách Giáo đoàn
Plumpton. Chào mừng Cha Linh Giám Paul Chu Văn Chi và toàn thể Uỷ Viên các Praesidia đã về
đây chia sẻ niềm vui, cầu nguyện cho Giáo Đoàn và đội Legio mới được thành lập mang tước hiệu
Đức Mẹ Sầu Bi.

Hội Viên của Đội Đức Mẹ Sầu Bi plumpton.
Anh điều hợp chương trình đã lược sơ qua về ý nghĩa của danh hiệu Đức Mẹ Sầu Bi; có nghĩa là
Mẹ thống khổ, Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu, trong cuộc đời 33 năm của Chúa, Mẹ đã cảm nhận nhiều nỗi
đau thương. Lời tiên báo của ông Simêon (x. Lc 2,34-35); Cuộc chạy trốn sang Ai Cập (x. Mt 2,1321); Lạc mất Chúa ba ngày (x. Lc 41,50); Vác thập tự giá lên đồi Canvê (x. Ga 19,17); Chúa bị đóng
đinh và tử nạn trên thập tự giá (x. Ga 19,18-30); Tháo xác Chúa (x. Ga 19,39-40); Táng xác Chúa (x.

Ga 19,40-42).
Và cho đến ngày nay, tuy đã về trời, Đức Mẹ vẫn còn tiếp tục phải chịu bao đau khổ khi chứng kiến
biết bao ích kỷ, hận thù, chia rẽ, chiến tranh... giữa đoàn con cái của mình. Nhưng nỗi thống khổ lớn
nhất của Đức Mẹ chính là việc trầm luân của biết bao linh hồn đang sống trong tội lỗi, Trái Tim của
Mẹ vẫn không ngừng bị bao lưỡi đòng đâm thấu, và người đâm thấu tâm hồn Mẹ, lại chính là những
đứa con mà Mẹ đã một lần sinh ra trong ân sủng.
Cuộc đời Mẹ luôn kết hợp với những nỗi khổ đau của Con Mẹ, Chúa Giêsu Kitô. Có lẽ không đau
khổ nào lớn hơn đau khổ khi Mẹ đứng dưới chân thập tự giá Chúa Giêsu trên đồi Canvê. Không ai
hiểu con cho bằng mẹ, và cũng không ai đau khổ hơn người mẹ khi phải chứng kiến sự đau khổ và
cái chết của con mình.
Thánh Lễ đồng tế diễn ra trong sốt sắng và trang nghiêm. Sau thánh lễ Anh Trưởng Curia đã Chúc
mừng và chính thức đón nhận thành viên mới gia nhập Curia Nữ Vương Mân Côi TGP Sydney và
mời gọi mọi người hãy ghi danh làm con cái Mẹ dưới lá cờ Legio Mariae.

Cha Linh Giám Curia trao quà lưu niệm ngày khai sinh Đội Plumpton.
Đại diện BMV cũng đã chào mừng và rất hân hoan vì bao năm mong đợi hôm nay giáo đoàn
Plumpton đã có một đội Legio được hình thành và sinh hoạt trong giáo đoàn, ước mong Praesidium
Đức Mẹ Sầu Bi ngày càng phát triển và thăng tiến hơn. Chị Trưởng Praesidium Đức Mẹ Sầu Bi cám
ơn sự thương yêu chăm sóc của Cha Linh Giám và Hội Đồng Curia Nữ Vương Mân Côi, nhất là ngày
hôm nay đã đến đông đủ chung chia niềm vui với đội cũng như với giáo đoàn Plumpton.

Curia cùng Mẹ và Đội Plumpton lên đường trong ngày khai sinh 18/9/2022.
Sau kinh bế mạc mọi người cùng ra hall nhà thờ dự Party với rất nhiều thức ăn ngon do quý anh chị
trong Presidium Đức Mẹ Sầu Bi khoản đãi.
Mọi người hớn hở ra về lòng thầm tạ ơn Chúa và hân hoan vui sướng vì thấy các con cái của Mẹ nói
chung và Curia Nữ Vương Mân Côi nói riêng một lòng đoàn kết thương yêu nhau, dưới lá cờ của NỮ
TƯỚNG LEGIO MARIAE.
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