
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NIÊN BIỂU NHỮNG BIẾN CỐ TRONG CUỘC 
ĐỜI THÁNH NỮ MARIA FAUSTINA-HELENA KOW-
ALSKA 
 (Tiếp theo) … 

TẬP NĂM: NỮ TU FAUSTINA PHÉP THÁNH THỂ 

TẬP NĂM: NỮ TU FAUSTINA PHÉP THÁNH THỂ 

DÒNG CÁC NỮ TU ĐỨC MẸ NHÂN LÀNH 

NHẬT KÝ 

1323    Lạy Thiên Chúa của con, con mến yêu Chúa. 

Nữ tu Faustina phép Thánh Thể 

Cracow, ngày 20 tháng 10 năm 1937 

1324    Ôi Bánh các thiên thần, con sấp mình lạy Chúa, 

 Với lòng tin, niềm cậy trông, và tình mến sâu xa 

 Từ thẩm cung linh hồn, con thờ lạy Chúa, 

 Mặc dù con chỉ là hư vô. 

 Ôi Thiên Chúa ẩn thân, con sấp mình lạy Chúa 

 Và mến yêu bằng trót cả trái tim. 

 Những bức màn mầu nhiệm chẳng ngăn trở gì cả; 

 Con yêu Chúa như các phúc nhân chốn thiên đàng. 

 Ôi Con Chiên Thiên Chúa, con sấp mình thờ lạy 

 Đấng đã xoá đi tội lỗi của hồn con, 

 Đấng con được tiếp rước vào linh hồn mỗi sáng, 

 Chúa là Đấng trợ giúp cứu độ con. 

   (3) + J.M.J.      Cracow, ngày 20 tháng 10 năm 1937 

1325    Ôi Thiên Chúa của con, Thiên Chúa và Đấng Tạo 
Hoá của con, ước chi mọi sự trong con đều ca ngợi Chúa; 
với từng nhịp đập của trái tim, con muốn ngợi khen Lòng 
Thương Xót khôn dò của Chúa. Con muốn nói cho các linh 
hồn biết về lòng nhân lành của Chúa và khuyến khích họ 
hãy tín thác vào Lòng Thương Xót của Chúa. Ôi lạy Chúa, 
đó là sứ mạng Chúa đã uỷ thác cho con ở đời này và đời 
sau. 

1326    Hôm nay, chúng con khai mạc tuần tĩnh tâm tám 
ngày. [13] Lạy Chúa Giêsu, Tôn Sư của con, xin giúp con 
làm các việc trong tuần tĩnh tâm thánh thiện này với lòng 
sốt sắng hết sức. Lạy Chúa, ước chi Thánh Thần Chúa dìu 
dắt con vào những tri thức sâu nhiệm nhất về Chúa cũng 
như về bản thân con. Bởi vì biết Chúa bao nhiêu, con sẽ 
yêu mến Chúa bấy nhiêu. Và biết nỗi khốn nạn của bản 
thân bao nhiêu, con sẽ khinh mình bấy nhiêu. Lạy Chúa, 
con biết Chúa sẽ không sẻn so với con sự trợ giúp của 

Chúa. Con mong ước sẽ ra khỏi tuần tĩnh tâm này như một 
vị thánh, mặc dù mắt nhân loại (4) không nhận ra điều này, 
kể cả các bề trên của con.  Con buông mình hoàn toàn cho 
tác động của ân sủng Chúa. Lạy Chúa, nguyện thánh ý 
Chúa được thể hiện trọn vẹn nơi con. 

1327    Ngày thứ nhất. Chúa Giêsu: Hỡi ái nữ của Cha, 
tuần tĩnh tâm này sẽ là một cuộc chiêm niệm liên tục. 
Cha sẽ đưa con vào tuần phòng này như vào một bàn 
tiệc thiêng liêng. Sát bên Trái Tim từ ái Cha, con sẽ suy 
ngắm tất cả những hồng ân tâm hồn con đã được lãnh 
nhận, và một niềm bình an sâu xa sẽ đồng hành với linh 
hồn con. Cha muốn mắt linh hồn con hãy luôn nhìn cắm 
vào thánh ý Cha, bởi vì trên con đường ấy, con sẽ làm 
thoả lòng Cha nhất. Không hy sinh nào có thể sánh được 
với điều này. Trong tất cả những việc đạo đức, con hãy ở 
sát bên Trái Tim Cha. Con đừng làm điều gì mới lạ, bởi 
vì Cha sẽ an bài trọn vẹn cuộc đời con hợp theo ý Cha. 
Vị linh mục giảng phòng sẽ không nói lời nào khiến cho 
con phải dao động đâu. 

1328    Lạy Chúa Giêsu của con, con đã thực hiện hai 
bài nguyện gẫm, và qua đó, con nhận thấy tất cả những 
điều Chúa đã nói với con đều ứng nghiệm. Con đang 
được cảm nghiệm một niềm an bình sâu xa, (5) và niềm 
bình an này phát nguồn từ chứng cứ của lương tâm con; 
lạy Chúa, đó là con luôn luôn thực thi thánh ý Chúa. 

1329    Trong bài nguyện gẫm về mục đích đời người, 
tôi hiểu ra chân lý này đã ăn rễ sâu trong linh hồn tôi, và 
các việc của tôi nhờ đó mà được nên trọn lành hơn. Tôi 
biết vì sao tôi đã được tạo thành. Đối với tôi, dù mọi thụ 
tạo có hợp lại cũng không thể thế chỗ của Đấng Tạo 
Hoá. Tôi biết Thiên Chúa là cứu cánh tối chung của tôi, 
vì thế, trong mọi việc làm, tôi đều tưởng nghĩ đến 
Người. 

1330    + Ôi được tham dự một tuần tĩnh tâm kề bên Trái 
Tim ngọt ngào của Thiên Chúa thật tốt đẹp dường bao. 
Tôi được ở trong hoang mạc với Người Yêu Dấu của tôi. 
Không ai làm gián đoạn cuộc tình tự thân mật giữa tôi 
với Người. 

1331    Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đã đoái thương đặt 
những nền móng sự thánh thiện cho con, vì sự cộng tác 
của con đâu đã có gì. Chính Chúa đã dạy dỗ con đừng 
coi trọng việc sử dụng và chọn lựa những tạo vật, bởi vì 
trái tim con tự nó rất yếu mềm. Và vì vậy, con đã nài xin 
Chúa, lạy Tôn Sư của con, đừng lưu tâm đến nỗi đau của 
trái tim con, (6) nhưng hãy chặt phăng bất cứ những gì 
có thể kềm giữ con xa cách nẻo đường tình yêu. Lạy 
Chúa, con đã không hiểu Chúa trong những thời gian 
sầu khổ, khi Chúa thực hiện những công việc của Chúa 
trong linh hồn con; nhưng hôm nay, con hiểu được Chúa 
và con vui mừng trong sự thong dong của hồn con. 

    Chính Chúa Giêsu đã lo liệu để trái tim tôi 
không bị vướng mắc vào các dò bẫy của bất kỳ đam mê 
nào. Tôi hiểu biết những hiểm nguy mà Thiên Chúa đã 
giải cứu tôi, và vì thế, niềm tri ân của tôi đối với Người 
không còn giới hạn. 

THÁNH NỮ MARIA 
FAUSTINA KOWALSKA  

NHẬT KÝ  
LÒNG THƯƠNG XÓT 

CHÚA NƠI LINH HỒN TÔI 



1332    Ngày thứ hai. Khi suy về tội lỗi các thiên thần và 
sự kiện họ lập tức bị trừng phạt, tôi đã hỏi Chúa Giêsu 
tại sao các thiên thần lại bị trừng phạt ngay khi vừa 
phạm tội như thế. Tôi được nghe lời này: Bởi vì họ có 
hiểu biết sâu xa về Thiên Chúa. Không một ai trên 
đời này, kể cá bậc đại thánh, có được một tri thức về 
Thiên Chúa như các thiên thần. Tuy nhiên, lạy Chúa, 
Chúa đã tỏ lòng nhân hậu với con là kẻ khốn nạn, bây 
giờ, và mãi mãi vẫn thế. Chúa cưu mang con trong cung 
lòng yêu thương của Chúa và khoan thứ cho con mỗi 
khi, với trái tim sám hối, con xin Chúa thứ tha. 

1333    Sự thinh lặng sâu thẳm bao phủ linh hồn tôi. 
Không có một áng mây nào che khuất mặt trời khỏi tôi. 
Tôi tắm mình (7) trong ánh sáng mặt trời để tình yêu 
Thiên Chúa có thể thực hiện việc biến đổi tôi hoàn toàn. 
Tôi muốn ra khỏi tuần tĩnh tâm này như một vị thánh, 
bất chấp tất cả; nghĩa là bất chấp tình trạng xấu xa của 
bản thân, tôi vẫn mong muốn trở thành một vị thánh, và 
tin Lòng Thương Xót Chúa có thể tác thành một vị thánh 
từ một kẻ khốn cùng như tôi, bởi vì tôi hoàn toàn có 
thiện chí. Trước tất cả các thất bại, tôi vẫn muốn tiếp tục 
chiến đấu như một linh hồn lành thánh và sống như một 
linh hồn lành thánh. Tôi không thất đảm trước bất cứ 
điều gì, như thể không gì có thể làm thất đảm một linh 
hồn thánh thiện. 

    Con muốn sống và chết như một linh hồn thánh 
thiện, với ánh mắt luôn cắm chặt vào Chúa, lạy Chúa 
Giêsu chịu treo trên thập giá, mẫu gương các hành động 
của con. Con thường nhìn quanh để kiếm tìm các tấm 
gương, nhưng không tìm được gì thoả đáng, và con nhận 
ra sự thánh thiện của con dường như chao đảo. Nhưng từ 
nay về sau, mắt con sẽ cắm chặt vào Chúa, lạy Chúa 
Kitô, Đấng hướng đạo toàn thiện của con. Con tin tưởng 
Chúa sẽ chúc lành cho các nỗ lực của con. 

1334    + Trong bài suy gẫm về tội, Chúa đã cho tôi biết 
tất cả sự độc dữ và thói vong ân tiềm ẩn trong tội lỗi. Tôi 
cảm thấy trong linh hồn tôi một sự gớm ghét, ngay cả 
với một tội mọn mạy nhất. (8) Tuy nhiên, các chân lý 
muôn đời tôi vẫn suy ngắm ấy không gây ra một bóng 
mờ khuấy động hoặc làm linh hồn tôi xao xuyến. Mặc 
dù tôi ghi khắc những điều ấy vào lòng, nhưng cuộc 
chiêm ngắm của tôi không vì thế mà bị gián đoạn. Trong 
cuộc suy ngắm này, tôi không cảm nghiệm những xúc 
động mãnh liệt của tâm hồn, nhưng là một niềm an bình 
và thinh lặng sâu xa. Mặc dù tình yêu của tôi lớn lao, 
nhưng tôi vẫn cảm nghiệm một sự thanh thản phi 
thường. Thậm chí việc lãnh nhận Thánh Thể cũng không 
tạo nên một cảm giác nào, nhưng đem tôi vào sự kết 
hợp, ở đó tình yêu của tôi và tình yêu của Thiên Chúa 

được tan hoà nên một. 

1335    + Chúa Giêsu đã tỏ ý cho tôi hãy cầu nguyện cho 
các chị em đang tham dự tuần tĩnh tâm. Trong lúc cầu 
nguyện, tôi được biết về cuộc chiến đấu một số chị em 
đang trải qua, và tôi gia tăng gấp đôi lời cầu nguyện cho 
họ. 

( Còn Tiếp ...) 

THÔNG BÁO 
Giáo Xứ Các Thánh cho mướn hội trường để tổ chức 
tiệc cưới, sinh nhật, hội đoàn, hoặc các ngày kỷ niệm.  
Về các dịch vụ nấu ăn cho các việc tổ chức sẽ do nhà 
hàng Chez Thúy Boulder đảm trách, 303-442-1700.

Mọi chi tiết xin liên lạc anh Hoà: 720-308-5872

Ủng Hộ  

Giáo Xứ Quảng Cáo 



"Tai Nạn Xe Cộ"

*Có châm cứu và Massage trị liệu
*Chấp nhận một số lớn các loại Bảo Hiểm
*Hoàn tất thủ tục Bảo Hiểm và tham khảo bệnh trạng với Bác Sĩ

 Hà Nguyễn 

50. S. Federal Blvd.
Denver, CO. 80219
(1st Ave. & Federal) 

1350 Chambers Rd 
Aurora, CO.80011 
(13th & Chambers Rd.) 

2532 Sheridan Blvd. 
Denver, CO. 80214 
(Sloan’slake area) 

Xin gọi để lấy hẹn: 303-922-2977 
Có nhân viên nói tiếng Việt. 

BS. Bùi Côn 

Nhức đầu - Đau lưng - Đau cổ - Chóng mặt 

Dr. Hembree 

MUA BÁN NHÀ CỬA 
Xin Liên Lạc Chuyên Viên Địa Ốc 

"Theresa" Nguyễn Mai Hoa 

Cell: (303)949-2904 
PHỤC VỤ - TẬN TÂM - UY TÍN 

***Giúp Giảm Thuế Bất Động Sản Miễn Phí*** email: sunriserealty9999@gmail.com 

Nhận  làm hoa cưới, hoa tang, và cho thuê đồ cưới. 

Gọi Tuấn  

Cell: 303 -359-1201 

Tel: 720-328-2329 

H  A NHẬN LÀM  

(Mâm quả, khay rượu, dù, lọng,
và các đồ dùng trang trí đám cưới) 

Xem mẫu tại  
www.lilyflowersshop.net  
Facebook lilyflowersco  

hoặc FB Người Việt (Colorado) 

3355 South Wadsworth blvd, Unit  H107, Denver, CO 80227 

Chuyên Viên Địa Ốc
Laura Hoa Le

720.404.8626 
laura_le2003@yahoo.com 

Chuyên Mua Bán Nhà Cửa 
và Cơ Sở Thương Mại

Uy Tín * Tận Tâm
Chuyên Nghiệp 

Nhà hàng  
New Saigon 

cung cấp dịch 
vụ nấu ăn cho 
các tổ chức: 
Tiệc Cưới  

Tiệc Sinh nhật 
Tiệc Tư Nhân 

Mọi chi tiết  
xin liên lạc  

Chị Mai 
303-564-5938 

Dịch Vụ Đặc Tiệc Tại All Saints

Chuyên Viên 
Tài Chánh 
Vay Mua 
Địa Ốc. 

Leslie Long 
303-246-0021

(NMLS #1630527) 

Chuyên Viên 
Mua Bán Địa Ốc 

Uy Tín - Tận Tâm 
Nhanh Chóng 
Kinh Nghiệm 
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