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Anh chị em thân mến,
Ngày Chúa nhật II mùa Vọng, chúng ta nhớ đến người Bản xứ Bắc Mỹ đầu tiên được tôn phong
hiển thánh vào ngày lễ hôm nay, thánh Juan Diego. Vào ngày này năm 1531, trên đường đi lễ và
đi học giáo lý từ một vị linh mục, Juan Diego đã được Đức Mẹ hiện ra và bảo anh đến gặp vị giám
mục để xin ngài xây một nhà thờ ngay nơi Đức Mẹ hiện ra. Vâng lời và khiêm tốn, Juan Diego đã
đến gặp Đức Giám mục, nhưng Đức giám mục đã không xem xét lời ấy mãi cho tới hai lần hiện
ra sau đó của Đức Trinh nữ Maria, Mẹ đã đưa ra một phép lạ để thuyết phục Đức Giám mục. Sau
lần hiện ra này, Đức Trinh nữ Maria đã truyền giáo cho người dân Mêxicô với sự cộng tác của
người tôi tớ trung thành của Mẹ, thánh Juan Diego, và đã tiếp đón hàng triệu người đến thăm viếng
ngôi đền thánh của Mẹ. Cầu nguyện trước mộ thánh Juan Diego, tôi tưởng tượng ngài đang kể lại
cách khiêm tốn và vui mừng cuộc gặp gỡ của ngài với Mẹ Thiên Chúa. Ngài đã thuật lại chuyện
này cách trung thành cho đến cuối cuộc đời của ngài ở đó, nơi Đức Mẹ đã hiện ra với thánh nhân.
Cuộc đối thoại xảy ra giữa Đức Mẹ và Juan Diego được ghi lại trong ngôn ngữ bản xứ người
Aztec, và thuật lại cuộc trao đổi giữa hai con người trong số những con người đã từng sống khiêm
tốn nhất. Những lời của Đức Mẹ thật trìu mến và tử tế, ngay cả sau khi Juan quyết định tránh né
Mẹ để đi gặp vị linh mục xin ngài đi thăm người cậu của mình đang đau nặng và cần bí tích Xức
Dầu và Phép lành dọn mình chết. Juan Diego cố gắng đi qua đường khác để tránh gặp lại Mẹ,
nhưng Mẹ đã chặn đường anh, và sau khi nghe lời người con bé nhỏ của Mẹ xin lỗi không vâng
lời Mẹ, Mẹ đã đáp lại với những lời yêu thương nhất, “Hãy nghe Mẹ đây, hãy đặt việc đó vào tim
con, hỡi người con yêu dấu và nhỏ bé nhất của Mẹ, đừng để điều gì làm con sợ hãi, đừng để điều
gì ảnh hưởng đến con. Đừng để nó làm phiền con. Đừng sợ căn bệnh này hay bất cứ bệnh tật nào
khác, hay bất cứ điều gì sắc nhọn làm con đau đớn. Chẳng phải Mẹ đang ở đây là Mẹ của con
sao? Chẳng phải con đang ở dưới bóng che chở của Mẹ sao? Chẳng phải Mẹ là nguồn vui của
con sao? Chẳng phải con đang ở dưới cánh áo choàng và vòng tay của Mẹ sao? Con còn cần
điều gì khác nữa?”
Chúng ta cần điều gì nữa? Mẹ chúng ta đang ở đây để hướng dẫn chúng ta cách nhẹ nhàng mỗi
bước chân trên đường đi.
Thứ Tư này chúng ta sẽ bắt đầu buổi ca khen Mẹ chúng ta lúc 5:00 am, sau đó, sẽ có Thánh lễ lúc
6:30 và 8:45 sáng như thường lệ. Tôi khuyến khích anh chị em nếu có thể được hãy đến và cảm
nghiệm giờ kinh cầu nguyện buổi sáng và tham dự Thánh lễ với các em học sinh, và sẽ có nhóm
múa ở đó nữa. Nếu anh chị em không thể tham dự buổi sáng, chúng ta sẽ bắt đầu chương trình
buổi tối lúc 5:00 PM, lần hạt và đoàn rước, tường thuật diễn nguyện Mẹ hiện ra, và Thánh lễ do
Đức Cha Eusebio Elizondo lúc 7:00 PM. Tôi xin gửi đến lời cầu nguyện của Thánh Gioan Phaolô
II trong cuối bài giảng trong Thánh Lễ Phong Thánh tại thành phố Mexicô năm 2002.

Lạy Đấng Đáng Kính Juan Diego, một người Kitô hữu Bắc Mỹ tốt lành, những con người đơn sơ
luôn được xem như một vị thánh! Chúng con cầu xin ngài đồng hành với Giáo hội trên đường lữ
hành, để Giáo hội có thể loan báo tin mừng và truyền giáo mỗi ngày càng nhiều hơn nữa. Xin hãy
nâng đỡ các Giám mục, trợ giúp các linh mục, khơi lên những ơn gọi mới và thánh thiện, giúp đỡ
những ai đã dâng cuộc đời mình vì sự nghiệp Đức Kitô và loan truyền Vương Quốc của Người.
Lạy Đấng Juan Diego, con người thành thật và trung thành! Chúng con phó dâng anh chị em giáo
dân của chúng con cho ngài để cảm nhận ơn gọi nên thánh, để họ có thể làm lây nhiễm sự thánh
thiện trong mọi lãnh vực của đời sống xã hội với tinh thần Phúc âm. Xin hãy chúc lành cho các
gia đình, làm mạnh mẽ hôn nhân của các cặp vợ chồng, duy trì nỗ lực của các bậc cha mẹ để trao
cho con cái mình một nền giáo dục Kitô giáo. Xin hãy ưu ái nhìn đến những nỗi đau của những
con người đang đau khổ nơi thân xác và tinh thần, trên những người đau khổ vì đói nghèo, cô đơn,
sống bên lề xã hội hay bị lãng quên. Xin cho tất cả các dân tộc, các vị lãnh đạo và các công dân,
luôn hành động trong công bình và tôn trọng nhân phẩm của mỗi con người, để nhờ đó hòa bình
mới có thể được tăng cường.
Lạy Đấng đáng kính Juan Diego, “cánh chim đại bàng biết nói”! Xin hướng dẫn chúng con đường
đi đến với “Đức Trinh Nữ Da Mầu” của Typeyac, để Mẹ có thể nhận chúng con vào trong sâu
thẳm trái tim Mẹ, vì Mẹ là người Mẹ đầy yêu thương và từ bi luôn hướng dẫn chúng ta đến vị
Thiên Chúa thật. Amen.
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