
   

 

St Mary 
Catholic Church 

**************************************** 
Our time is now 

Let’s grow together 
231 Rothell Rd Ext. Toccoa Ga 30577 

 
Rev. Henry Thang M. Pham 

Pastor 
frhenryofstmary@gmail.com 

 (706) 886-2819 ext– 1 
 

Rev. Mr. Greg Ollick, M.A. 
Deacon & Administrator 

gregollick@aol.com 

(404) 918-7472 
 

PARISH OFFICE 

 
Monday: 12PM - 2PM 

Tuesday through Thursday:  
10AM -  2PM 

LITURGY SCHEDULE 

Saturday: 5 PM Vigil Mass 
Sunday: 8:30 AM; 6 PM 
Tues, Thurs, Sat: 9 AM 

Monday; Wednesday: 6PM 
1st Friday Only: 6PM 

ADORATION & ROSARY 
 

Tuesday, Thursday, & Saturday 
7:00AM—8:45AM  

Monday; Wednesday; 1st Friday 
5PM-5:45PM 

DIVINE MERCY CHAPLET 
Saturday: 8:30 AM  
Sunday: 8:00 AM 

RECONCILIATION 

Monday -Thursday after Mass 
Saturday: 9:45 AM & 4 PM 

Or by appointment 

BAPTISM & MATRIMONY 

Contact Deacon Greg 

404-918-7472 

RELIGIOUS EDUCATION 

Sharon Cook (706) 297-8344 
Jessica Burger (904) 219-1129 

ADULT FAITH FORMATION 

RCIA 

Deacon Greg Ollick (404) 918-7472 

More spaces are available for advertising your company or remembering your loved ones.  

Please, contact Christa for further information. Your support for our bulletin is greatly appreciated! 

Gunsmithing Services 
FIREARMS * INSTRUCTION 

APPRAISALS * CONSULTING 
 *CERTIFIED GUNSMITH 
 *NRA FIREARMS INSTUCTOR 
 *RANGE SAFETY OFFICER 
 *PERSONAL SAFETY/PROTECTION OFFICER 
 *SALES 
 *PURCHASE BROKEN FIREARMS 
Bill Mercure                                     Cell (404)372-2771 
NRA Life Member                 Ph/Fax(706)779-0301 

 

 

 

 

 

15% Discount for all 

New Clients 

John Stelmack, CPA 

11 Business Center Drive 

Suite 203 

Eastanollee, Ga 30538 

(Next to Home Depot) 

Phone: 706-244-6846 

Fax: 706-886-1301 

JohnS@StelmackCPA.biz 

Andrea J. Grant, Esq. 

LAW OFFICE OF ANDREA GRANT, LLC 

Formerly Grant & Green, LLC 
 

Phone: (706) 245-9293    

Fax: (706) 245-0626                                                                 
504 Bowers Street  

Post Office Box 60 

Royston, GA 30662 
Email: andreagna@bellsouth.net 

Brother John’s Subs 

 

 

 
27 Stephens Circle, Toccoa, GA 30557 

(Next to 1st Franklin Financial) 

(706) 886-9597       Hallie Edenfield 

King’s Beverage   

Package Store 
801 Big A Road S  

       (706) 827-0099 
Mention about St. Mary’s and the sale profit 

will be donated to our Building Fund 

2950 W Currahee Street 

Toccoa GA 30577 

www.peachhousefarm.com 

Instagram @peachhousefarm 

GPC POULTRY SUPPLIES 

& HARDWARES 

9036 Athens Road 
Carnesville, GA 30521 

(706) 356-0304 

Instruments & Accessories 

Free Lessons with Purchase of Dulcimer 

OPEN: Thursday—Friday—10:00 AM —4:30 PM 

             Saturday—10:00 AM—2:00 PM 

         1572 Falls Road 

     (706) 599-1107 

Alexander’s Flowers & Gifts 
 

147 Center Plaza Dr. 

Toccoa, Ga 30577 

 (706) 886-9431 

Email: stmarystoccoa@gmail.com 

Office: (706) 886-2819 

Website: www.stmarystoccoa.org 

Arbor Heights 
(706) 244-2300 

FREE Estimates  

 Removals 
 Pruning 
 Cabling/ Bracing 
 Planting 

 Tree Risk Assessments 
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 MASS SCHEDULE & INTENTIONS    
—————————————————————————  

 

  
SATURDAY:  4/30 VIGIL 3RD SUNDAY OF EASTER 
VIGIL  5:00 PM Greg Ollick (L)  
      (The Ladies of St Mary) 
       
SUNDAY: 5/1 3RD SUNDAY OF EASTER 
  8:30 AM Blessing Peace (L) 

      (Dương Phạm’s Family) 

 
  6:00 PM Andre (D) 

      (Mrs. Lan & Mr. Hà Trần) 
 
MONDAY:  5/2 St. Athanasius 
  5:00 PM Adoration 
  6:00 PM Phero (D) 
      (Tiên Trần & Chan Kim) 
 
TUESDAY:  5/3 Ss. Philip and James 
  7:00 AM Adoration 
  9:00 AM Barbara Rivers (D)  

      (Gary & Staphanie Cortellino) 
 
WEDNESDAY: 5/4  
  5:00 PM Adoration  
  6:00 PM Nguyễn Văn Cừ (D) 
      (Hùng Lê & Lan Nguyễn) 
 
THURSDAY: 5/5 National Day of Prayer 

 7:00 AM Adoration 
  6:00 PM Denis Burk (D)  
      (Ladies Guild) 
  
 
FRIDAY: 5/6  
  6:00 PM Guise Trần Ngọc Thân (D) 

     (Mrs. Tú Nguyễn) 
      

SATURDAY: 5/7  
  9:00 AM Ancestors (D)  

     (Mrs. Tú Nguyễn) 
 
VIGIL  5:00 PM Mother's Day Novena  
      (People of the Parish) 
 
SUNDAY: 5/8 4th Sunday of Easter 
  8:30 AM Mother's Day Novena  
      (People of the Parish) 
 

  6:00 PM Mother's Day Novena  
      (People of the Parish) 

Report suspected abuse by Church employees and volunteers to the Archdiocesan 24-hours Abuse Reporting Hotline: 1-888-437-0764 

Knights of Columbus 
Joseph M. Malik—Council 9975 

Ladies of 
St. Mary’s 

 
We meet on the 2nd  
Wednesday of the 

month at 10:00 am & 
6:00 pm from Septem-

ber to May 

 

In Memory of 

Matilde Saavedra 

 

In Loving 
Memory of  
Don Cook 

Saint Vincent de Paul Society 

Saint Mary Toccoa Conference 

 

Help Telephone # 

(678) 892-6163 

We are the keeper of the parish 

1. Summer is coming and we need to tidy up and 

beautify God’s House and Garden, we need your 

help Every Thursday morning from 8:30 to 10:30 

AM. If you can help please contact 

 Ms. Cynthia (706) 391-3420 

2. We Need Volunteer to wash Altar Linen, if you 

can help please contact  

Ms. Stephanie Cortellino (404) 353-0475 

GOD’S OVERFLOWING KINDNESS 

 The superabundance of God’s kindness ties all of 

today’s readings together. Especially when life overwhelms 

us, the Lord provides all we need, and then some. In the Acts 

of the Apostles, Peter takes the lead when facing the  

Sanhedrin. We might expect the man who denied Jesus to 

crumble under the imposing glare of the high priest. Instead, 

the Holy Spirit helps him testify to his faith in Jesus Christ. 

What Peter had lacked before, courage and conviction, God 

provides in abundance. Similarly, today’s Gospel shows  

Jesus providing a surplus of fish for the disciples. They have 

no luck fishing until the Lord intercedes. Jesus supplies an 

almost ridiculous number of fish, and he cooks it for them, 

too. As our reading from Revelation affirms, the overflowing 

riches of God require constant praise. Countless creatures—

“everything in the universe”—cry out to honor the Lord,  

forever and ever. 

NECESSARY 

Grace is necessary to salvation, free will is equally so; but 
grace in order to give salvation, free will in order to receive it. 
—St. Bernard 

BETTER THAN MIRACLES 

Suffering out of love of God is better than working miracles. 
—St. John of the Cross 

JUST DO IT 

 Whatever you can do or dream you can, begin it.  
Boldness has genius, power, and magic in it. 
—Attributed to Johann Wolfgang von Goethe 

TREASURES FROM OUR TRADITION 

 The Gospel today sees Peter and his colleagues 

after the Resurrection, returning to Galilee and resuming the 

family business. They are fishing by night. Although it is true 

that fish feed by night, the mention of darkness here is more 

about the human spirit than it is about fishing advice. Modern 

life keeps darkness effectively under control; much of the 

world has been glowing radiantly through the night for a 

century. Yet just as surely as the Risen Christ breaks into 

Peter’s fishing, so does he break into the usual patterns of 

our own darkness, electric lights notwithstanding. It is Easter, 

and we are the people of the light. In our tradition, Evening 

Prayer, celebrated in monasteries, parishes, cathedrals, and 

homes everywhere, is a kind of solemn protest against the 

darkness and its claims, an act of praise for our light bearing 

God, and a commitment to carrying that light forward. Sunset 

is a turning point of our day, felt less acutely in an electrified 

world, but still an effective reminder that one day darkness 

overtakes us all. Yet our Eastering has taught us in a 

hundred ways that the victory belongs to the Bearer of Light. 

Easter summons us to transform our everyday “blackouts,” 

perhaps in a way as simple as a whispered prayer of thanks 

at evening for the blessings of the day. 

    —Copyright © J. S. Paluch Co. 

Space Available! 

BULLETIN SUBMISSIONS   

Bulletin Submission are to be sent to Justin Bach at  

Justinbach.smt@gmail.com NO LATER THAN noon on 
Wednesday one week prior to the weekend  

requested for the bulletin. Late submissions may or may 
not be able to be placed. 

Hiệp sĩ Columbus là một tổ chức toàn cầu 
của những người đàn ông Công giáo hiệp 
thông với Giáo Hội và hoạt động theo bốn 
nguyên tắc: Bác ái, Hiệp nhất, Tình huynh đệ 
và Lòng yêu nước.  

 

Meeting & Activities — Họp & Hoạt Động 

Membership Meetings  
are the 4th Tuesday of each month.  

Parish Breakfasts  
are on the 1st or 2nd Sunday of each month. 

Họp Thành viên  
vào Thứ Ba của tuần thứ 4 hàng tháng.  

Bữa sáng của Giáo xứ  
vào Chủ nhật 1 hoặc 2 hàng tháng  

The Knights of Columbus is a worldwide 
organization of Catholic Men who are in 
communion with the Church and function 
under the four principles of Charity, Unity, 
Fraternity and Patriotism.  
The members of Council 9975 are a hardy 
“Band of Brothers” to coin a phrase, that are 
dedicated to support our Pastor Fr. Henry 
Pham in his efforts as leader of  our parish 
here at St. Mary’s. For more information 
please look for any parishioner that is  
wearing a Bright Yellow Name Tag for more 
information.  

mailto:bachthaibao1989@gmail.com


PARISH MINISTRIES  
1. Parish Council meeting on Thursday, May 5th at 6 PM. 

2. Parish Council election will be on May 21-22, please  

consider register if you want to be part of council to lead 

our church to a bigger better community by May 10. 

 The list of ministries and contact information is  

available in the Narthex of the Church and published on our 

church website: www.stmarystoccoa.org 

POPE FRANCIS’ PRAYER INTENTION FOR MAY 
Faith-filled Young People 

 We pray for all young people, called to live life to 

the fullest; may they see in Mary’s life the way to listen, the 

depth of discernment, the courage that faith generates, and 

the dedication to service.  

Ý Chỉ Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng Trong Tháng 5 
Những người trẻ đầy niềm tin 

 Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những người 

trẻ, được kêu gọi để sống cuộc sống một cách trọn vẹn 

nhất; mong họ thấy được trong cuộc đời của mẹ Ma-ri-a 

cách lắng nghe, chiều sâu của sự phân định, lòng can đảm 

từ đức tin và sự tận tâm phục vụ. 

CAPITAL CAMPAIGN COMMITTEE 

Please remember to keep up with your Capital  
Campaign Pledge contribution. By  doing this, 
it will help to keep us on track to make this a     
successful build. Please make your checks 
out to St. Mary’s Building Fund.  Thank you!    

Please keep the  following people in your prayers:  

Joe Franzmathes, Laura Barnett, June Webb, 

Sharon Cook, Eddie Hallford, Bill Dineen, Jay 

McAtee, Fred Defenbaugh, John Craton, Joan 

Akins, Rita & Gordie Nash, Connie Tirico, Alice 

Marold, David James, Lucca Fiorillo, Gia-cô-bê 

Nguyễn Thanh, Yvonne Dessauer,   Patrick 

Gergely, Antôn Phạm Minh Phú, Dan Dwyer, 

(Brother-in-law of Michaelanne Pagon), Melissa Grigg,  

 James Meyn and for all others not  

mentioned here. If you want to submit an individual for Prayer  

Intentions, please contact Christa (706) 886-2819. 

 Please notify the church office or Mrs. Gerrie Chalk at         

(706) 963–0050 of a loved one who is sick. Our homebound 

Ministers are please to bring you Holy Communion and  

Weekly Bulletin. 

   Parish School of 

   Religion 

Date Classes 

April 30th No Confirmation Class 

May 1st 1st Holy Communion @8:30 AM 

May 7th School Year Completed 

May 8th School Year Completed 

                 READINGS FOR THE WEEK 

Monday: Acts 6:8-15; Ps 119:23-24, 26-27, 29-30;  

 Jn 6:22-29 

Tuesday: 1 Cor 15:1-8; Ps 19:2-5; Jn 14:6-14 

Wednesday: Acts 8:1b-8; Ps 66:1-3a, 4-7a; Jn 6:35-40 

Thursday: Acts 8:26-40; Ps 66:8-9, 16-17, 20;  

 Jn 6:44-51 

Friday: Acts 9:1-20; Ps 117:1bc, 2; Jn 6:52-59 

Saturday: Acts 9:31-42; Ps 116:12-17; Jn 6:60-69 

Sunday: Acts 13:14, 43-52; Ps 100:1-3, 5;  

 Rv 7:9, 14b-17; Jn 10:27-30 

Offertory/Contributions 
Weekend of April 17

th
, 2022 

 

Weekly Budget       $  2,800 
Offertory        $  3,185 
Catholic Home Mission $     410 
April Building Funds $36,612 

 
The second collection for this week is 

BUILDING FUND 
 

The counters for this week are:  
Nancy Williamson, Tina Doan, William King 

 
If you would like to volunteer for this ministry, contact    
Nancy Williamson for training via Christa in the office.      

   706-886-2819. 
 

The is NO Second Collection for next week 
Thank you for your generosity! 

Mother’s Day Novena 

 Please join us to pray and glorify for 

the mothers. Mass intention card available in 

the narthex if you would like to request mass 

for your beloved one. 

Catholic Home Mission Appeal 
 Thank you for your generous support of last 
week’s Catholic Home Missions Appeal. As a parish, 
we raised $410.00 to help strengthen the Church at 
home and ensure that the Gospel is spread across the 
United States. If you missed the appeal, it’s not too 
late to give! Just visit  
www.usccb.org/ home-missions.   



Matrimony: A calling to forgive!  “Mercy is the force 

that reawakens us to new life and instills in us the 

courage to look to the future with hope.” 

Retrouvaille offers a welcoming and loving space to  

couples who have been living with the misery of a failing 

marriage. Retrouvaille offers hope: hope that it is not too 

late, hope of a different and better marriage. Retrouvaille 

helps couples to show each other mercy through the  

opportunities it provides to listen, to forgive, to be  

reconciled and to move into their futures believing that 

God loves them and with His help and their efforts, their 

marriages can be healed and restored. Retrouvaille  

provides help for marriage problems/difficulties/crises.  

For more information about our upcoming  Retrouvaille 

Weekend program, June 3-5, 2022,  

Andy and Lilly @ 770.912.4743  

or visit our website:  HelpOurMarriage.org  

Religious Education Registration 

 It has been an amazing journey for 

our student, spending time together, learn 

about God, and his love for us. If you plan to 

have your child(s) attend next school year, 

please complete the registration for next 

year Religious Education. Registration form 

available in the Narthex, once completed 

please submit to Mrs. Jessica. jnburger4@gmail.com  

Parish Council Elections 2022 

Parish Council Elections will be held May 21
st
 and 

22
nd

.  Any registered adult parishioner is eligible to serve 

on Parish Council.  If anyone wishes to run for Parish 

Council, please email your picture, along with your history 

accomplishment to our parish by May 10
th
 to Christa. 

Office: (706) 886-2819 

Email: stmarystoccoa@gmail.com 

The World Is Watching 

If you’re a parent, you know this to be true: the world is 

watching. All it takes is one slip-up — one bad word, one  

selfish action, one uncharitable commentary, and that’s the 

thing your child seems to notice. 

When he or she calls you on it, the only thing you can do is 

come clean. “Yep, I did that,” you have to say. “I’m a work in 

progress, but luckily, God never stops working.” 

I think it’s fair to say that we don’t think enough about the 

wounds of Christ. It’s a little understandable, of course. Our 

human bodies flinch at the sight of such pain and  

mortification. It’s a lot to handle, the physical trauma of a  

crucifixion. It carries an R rating in a PG world. 

But the wounds of Christ are the only thing that could make 

Thomas believe. Literally nothing else was so powerful, not 

even the testimony of his most trusted friends. Only by  

looking at and feeling the torn flesh — by beholding that 

messy reality — did this Apostle, this actual companion of 

Christ, come to believe in the Resurrection. 

“Christ has no body now but yours,” goes the famous quote 

attributed to St. Teresa of Avila. What she’s saying is that we 

have become the means through which God chooses to  

accomplish His will in the world. Us, the broken. Us, the  

weary. Us, the imperfect. Yes, miraculous events and  

apparitions still occur from time to time, but by and large, if a 

person is going to come to believe in Jesus Christ in this day 

and age, it will be because of something we Christians do or 

say. 

Christ has no wounds now but ours. Our brokenness, our 

weariness, our imperfection — our reality. It all belongs to 

him, and the world is watching. 

Eucharistic Congress 25th Schedule 

When: June 17-18 
Where: GA Conventional Center 
All Track: https://congress.archatl.com/track/  
Young Adult:  June 17th, 7:30pm-10:30pm 
Teen:            June 18th, 11:30 am-3:30 pm 
English:           June 18th, 11am-4:00pm 
Vietnamese:  June 18th, 11am-4:00 pm 
Family:            June 18th, 10:30 am-3:00 pm 
Please check provided link for more detail on schedule. 
Sign-up sheet available at the Narthex. 

https://congress.archatl.com/track/


Mothering Sunday: The Christian roots of Mother’s Day  
 Christians of the Renaissance would use the holiday for a 

trip to their "mother church." 

Mother’s Day is almost upon us, and with it comes another  

opportunity to show our affection to our mothers and give them our 

unceasing thanks for carrying us into the world. The springtime 

celebration has existed in America for over 100 years, but prior to 

its 20th-century development, there was another holiday set to hon-

or the matron of the household: Mothering Sunday. 

Catholic.org reports that it can be argued that the roots of Mother’s 

day go back all the way to the Ancient Greeks, who held an annual 

spring festival dedicated to maternal goddesses. The Ancient  

Romans held a similar event called Hilaria, dedicated to Cybele, a 

mother goddess. This ceremony, practiced around 250 BC, would last for three days and include parades and games. 

While these holidays prove that the concept of a day set aside to honor our mothers is older than the Christian faith, it is 

probable that these ancient celebrations had little to do with the establishment of Mother’s Day, especially since the  

earliest form of the holiday only developed in the Renaissance. 

In the 16th century, Christians from the UK and Ireland would return to their “mother church” for a service which was held 

on Laetare Sunday, the fourth Sunday of Lent. A “mother church” could refer to the parish in which one was baptized, the 

local parish church, or even the closest cathedral, which was viewed as the mother church of all parishes in a given  

diocese. 

Those who practiced this custom were said to have gone “a-mothering,” and soon it became known as “Mothering  

Sunday.” As the popularity of “Mothering Sunday” grew, it became a day when domestic servants were given leave to be 

with their families. The day became one of the few times a year where a grown family could gather, as working families 

often had conflicting schedules. 

Once the tradition became a day for family reunion, with a reference to mothers in the name, it naturally evolved to  

include all mothers within the celebration. For children, the long walk back home became a time for picking flowers for 

mom, and this would grow to the tradition of giving gifts of all sorts to mothers. 

In America, the nationally observed holiday of Mother’s Day was already established by WWII. The effort to create the  

holiday was driven by Anna Jarvis, whose mother had come up with the idea. Anna began her work on the holiday after 

her mother’s death in 1905 and it was brought to Congress in 1908, but there it was rejected, with representatives joking 

that they would also have to proclaim a “Mother-in-law’s Day.” 

Anna did not lose sight of the goal, however, and after several years of campaigning and sending carnations, her moth-

er’s favorite flowers, to lawmakers to raise awareness of the important holiday, every state observed Mother’s Day by 

1911. On May 8, 1914, President Wilson signed a Joint Resolution that formally designated the second Sunday of May as 

Mother’s Day. 

Back in the UK, by the 19th century, the custom of gift giving was on the downturn, but when American soldiers were  

stationed in the UK during World War II, they noticed the tradition and brought it back to the States as a way to both hon-

or mothers and boost seasonal commerce. Once the “business” aspect of Mother’s Day caught on, the holiday took off in 

a big way. 

Unfortunately, Anna Jarvis took umbrage at the commercialism of her hard-won holiday. She argued that gifts to mothers 

should be made by hand in order to properly express their love and gratitude. She spent the latter part of her life  

attempting to remove the holiday from the calendar, but was unsuccessful. 

In one instance, at a meeting of American War Mothers where the group was selling carnations, which had already  

become closely connected to Mother’s Day, Jarvis became enraged over a perceived perversion of her mother’s  

intentions and was arrested for disturbing the peace. 

Today a secular Mother’s Day is celebrated by many countries, including the US, UK, India, Denmark, Finland, Italy, Turkey, 

Australia, Mexico, Canada, China, Japan and Belgium. It is quite possible, however, that none of these countries would 

have developed the practice if not for the Christian practice of Mothering Sunday. 

          Angelic Doc —https://aleteia.org/ 



Ngày Hiền Mẫu   —Pt. Đặng Phi Hùng  

“Ngọt ngào nghĩa Mẹ, tình Cha, Yêu thương dưỡng dục đưa ta vào đời” (Ca dao VN) 
Tại Hoa Kỳ hằng năm vào tháng Năm và tháng Sáu chúng ta có cơ hội cùng nhau đặc 
biệt mừng Ngày tôn vinh Mẹ và Ngày tôn vinh Cha. Nói là đặc biệt vì không phải chỉ khi 
đến các ngày này chúng ta mới nhớ đến Cha Me, mà thâm tình đối với các ngài tất 
nhiên luôn tràn ngập trong tâm hồn mỗi người. Nhưng hai dịp này là những dịp để 
chúng ta biểu hiện một cách cụ thể tấm lòng con cái đối với thân Phụ, Mẫu. 
Ngoài đời thì con cái mừng Ngày tôn vinh Cha và tôn vinh Mẹ. Trong đạo thì Điều răn 
Thứ Bốn Thiên Chúa dạy phải “Thảo kính Cha Mẹ.” Công Giáo từ thời Cựu Ước sang 
đến Tân Ước người ta đọc thấy nhiều chỗ nói đến lòng hiếu thảo của con cái đối với 
cha mẹ (Khởi Nguyên, Xuất Hành, Lêvi, Đệ Nhị Luật, Isaiah, Các Vua, Cách Ngôn, 
Phúc âm của Matthêu, Luca, Gioan). Phật Giáo có ngày Vu Lan, có mùa báo hiếu. 
Người Việt-Nam đến nhà thờ, đi chùa để cầu cho cha mẹ, còn sống cũng như đã qua 
đời. Họ cài lên áo những bông hoa hồng đỏ hoặc trắng. Trắng tượng trưng cho cha mẹ 
đã qua đời. Đỏ biểu hiện mẹ cha còn sống. Ở Hoa Kỳ ngày tôn vinh Mẹ là Chúa nhật 
thứ hai của tháng Năm, ngày tôn vinh Cha vào Chúa nhật thứ ba của tháng Sáu. Tại quê nhà, đồng bào chúng ta tôn vinh ông bà cha 
mẹ vào dịp Tết Nguyên Đán đầu năm. Hôm nay chúng ta cùng với Giáo Hội Hoa Kỳ mừng Ngày Hiền Mẫu (Mother’s Day). 
Trong Ca dao Việt-nam người ta cũng đọc thấy: “Mẹ nuôi con bấy lâu rồi? Nuôi con khôn lớn thành người mới thôi, Mẹ ru con mẹ cả đời, 
Dù con trả hết, không bằng lời mẹ ru.” Thi sĩ Chế Lan Viên đã viết: “Con dù lớn, vẫn là con của Mẹ; Đi hết đời, lòng Mẹ vẫn theo con.” 
Trong thời gian chiến tranh giữa Trung hoa với Nhật bản, một số người Hàn quốc cũng tham gia cuộc chiến nầy và người ta kể lại một 
câu chuyện thương tâm về tình mẹ con như sau: Có một anh lính trẻ người Đại Hàn bị thương nặng tại chiến trường: tai điếc, mắt mù, 
miệng liên tục kêu gào xin cho gặp được mẹ trước khi chết. Đường từ nhà mẹ anh đến bệnh xá ở chiến trường phải mất tám ngày mới 
tới. Trong những ngày đầu, bất cứ người nữ y tá nào đến gần, anh cũng tưởng là mẹ mình nên chụp lấy, và lần nào cũng bị gỡ tay ra và 
chối từ! Cuối cùng anh đã nản lòng nên những ngày sau đó không còn tin là mẹ mình có thể đến được nữa, nên anh gào khóc thảm thiết 
trong tuyệt vọng chờ chết! Sau cùng bà mẹ anh đến được. 
Vừa nhìn thấy con mình, bà lăn xả tới ôm con vào lòng, nhưng anh thương binh cứ tưởng bà là một y tá nào đó, nên đã hất tung mẹ anh 
ra. Trước cảnh tượng thương tâm mọi người có mặt đều nghẹn ngào, rơi lệ vì mọi nỗ lực đều đi đến bế tắc, vì anh vừa điếc lại vừa mù, 
làm sao thấy và nghe được lời phân giải của người mẹ ruột bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt anh. Nhưng tình thương mẫu tử 
đã nẩy sinh một sáng kiến tuyệt vời. Không xấu hổ, không ngại ngùng trước một số đông bác sĩ, y tá vây quanh, bà vạch yếm, đặt vú 
mình vào miệng anh!... Người con trai yêu của bà lúc ấy đã hiểu: chỉ có mẹ mình mới can đảm như vậy, và anh đã ôm chầm lấy mẹ, mặt 
mày rạng rỡ, tràn đầy niềm vui pha lẫn hy vọng trước thương tích hầu như vô phương cứu chữa. Tình mẫu tử của bà mẹ Hàn quốc nầy 
quả thật đã phát minh ra phương thuốc cứu sống con trai bà: bà đã gợi ra trong trí con bà cái đặc điểm quen thuộc và thân thương của 
tình mẹ con. 
Hôm nay bài Tin Mừng, Thánh Luca cũng kể lại một biến cố trong đó hai môn đệ đã nhận ra Chúa Giêsu vì cái đặc điểm rất quen thuộc 
và thân thương của Thầy mình. Hai môn đệ trên đường Emau đã nhận ra Chúa Giêsu Phục Sinh trong cử chỉ rất quen thuộc của Ngài 
xưa kia khi Ngài Bẻ bánh và dâng lời chúc tụng. Trước khi gặp Chúa Giêsu Phục Sinh, lòng các ông đầy hoang mang, buồn chán và thất 
vọng, những ước mơ đã tan tành và cuộc đời gần như vô phuơng mất huớng. Hai ông đã từ bỏ nhóm, từ bỏ Jêrusalem với bao nhiêu kỷ 
niệm buồn vui với Thầy mình và với anh em. Hai ông lê từng bước chân thất thểu mệt mỏi trên chặng đuờng dài để về quê quán cũ của 
mình. Vì buồn nên cho dù một ngày đi bên nhau, một ngày trò chuyện, hai ông đã không nhận ra “Người Khách Lạ” đó chính là Thầy 
mình, vì con mắt các ông bị che phủ bởi những tối tăm của hoang mang hốt hoảng. Tâm hồn các ông vẫn còn bị đóng lại bởi những lo 
âu bối rối và buồn chán. Nhưng trong những lúc khó khăn, khủng hoảng và thất vọng nhất, Chúa Giêsu Phục Sinh vẫn hiện diện, đồng 
hành và đồng bàn với các ông. Ngài dùng Kinh Thánh để giải thích cho các ông. Ngài còn tế nhị gợi lên niềm vui và hy vọng nơi các 
ông, từ từ đưa các ông đến chỗ nhận ra Ngài trong cử chỉ quen thuộc khi Ngài bẻ bánh và dâng lời chúc tụng. 
Người Công giáo chúng ta cũng còn có một người mẹ tuyệt vời, không thể thiếu được trong đời và vẫn luôn đồng hành với chúng ta mọi 
ngày suốt đời, đó là Mẹ Maria. Đây không phải là bà mẹ trong tiểu thuyết hay trong các kịch bản movies, mà là một bà mẹ trong lịch sử 
đức tin, trong cuộc đời, bà mẹ đầy đau khổ đã ngậm đắng nuốt cay, đặc biệt trên đồi Canvê, dưới chân thập giá chứng kiến cái chết tủi 
nhục của người con trai duy nhất của mình. Trước khi từ giã cõi đời, Chúa Giêsu đã trối lai người mẹ thân yêu nhất của mình cho đại 
diện nhân loại là Thánh Gioan. Và từ đó, Đức Mẹ chính thức là Mẹ nhân loại, Mẹ chúng ta, Mẹ của từng Ông, Bà, Anh, Chị và của Tôi, 
trong cuộc chiến chống lại ma quỉ. Từ biến cố Bethlem đến đồi Canvê, và trải dài lịch sử nhân loại cho đến tận thế, Mẹ vẫn hằng tiếp tục 
nuôi dưỡng chúng ta bằng các Ơn của Chúa qua trung gian chuyển cầu của Mẹ. 
Những ai có dịp thăm viếng Thánh đô Rôma, ghé thăm Nhà Thờ Đức Bà Cả, sẽ nhìn ngắm Pho Tượng bằng đồng đen rất đẹp, tạc hình 
Đức Mẹ đang cởi yếm mình cho Chúa Hài Đồng Giêsu bú. Dòng sữa thân thương ngọt ngào từ châu thân của Đức Mẹ cũng như từ bao 
bà mẹ khác nói lên công ơn nuôi dưỡng các con mình là chúng ta. Ai trong chúng ta cũng có một bà mẹ. 
Ông Bà VN ta hay nói: “Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm.” Có người lại đọc “Mồ côi mẹ liếm lá đầu đường!” đều có 
cùng một nghĩa là nếu mất mẹ, con sẽ bị đói, khát. Xót xa và mất mát thay khi nhìn những đứa trẻ mồ côi mẹ. 
Sau thảm họa động đất và sóng thần ở Nhật Bản hôm tháng 3 vừa qua, hình ảnh cậu bé Toshihito Aisawa, 9 tuổi, cầm hai tấm biển ghi 
tên cha, mẹ của cậu đi từ các khu tạm trú này đến các khu tạm trú khác để tìm kiếm người thân yêu nhất của mình đã lay động tâm can 
cả thế giới. 
Mất mẹ là mất đi một kho tàng quí giá nhất đời. Biết bao nhiêu văn, thi, nhạc sĩ ca tụng mẹ trong văn chương, thi ca nhạc trong  đời 
sống thường nhật. “Mẹ” cũng là lời cuối cùng trước khi giã từ trần thế của những người con. Tình mẹ không thể thiếu vắng trong đời 
người, không chỉ cần cho sự hiện hữu và sinh tồn như những nhu yếu phẩm như sữa, đường, cơm, bánh… mà còn cần như những 
món đặc sản mang lại hương vị thơm tho như chuối, như mật, như gia vị…Mẹ là món quà cao quí nhất và cũng công bằng nhất mà 
Thiên Chúa ban cho mỗi người không trừ một ai. Cũng vì thế mà nhân loại trở nên bất hạnh vì những người đàn bà từ chối thiên chức 
làm mẹ của mình khi từ chối sinh con hay giết chết thai nhi. 
Người ta nói món quà đẹp nhất trong Ngày Hiền Mẫu là Mẹ nhìn thấy các con mình yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Ngày Hiền Mẫu 
năm nay sẽ đẹp hơn, ý nghĩa hơn các năm khác nếu mỗi người chúng ta đối xử với nhau với những cử chỉ thân thương của bà mẹ Hàn 
quốc trong câu chuyện mở đầu, của Chúa Kitô đã làm cho hai môn đệ trên đường Emmaus, của Mẹ Maria đã làm cho mỗi người. Ai 
trong chúng ta cũng có thể làm được những việc thực tế như yêu thương chồng, yêu thương vợ, yêu thương các con, yêu thương cha 
mẹ và yêu thương mọi người chung quanh chúng ta. 
Cuối cùng, xin một giây thinh lặng để cho tâm hồn dào dạt tình cảm mến và biết ơn mẹ…. Và trong Thánh lễ Chúa Nhật hôm nay, khi 
cha chủ tế bẻ bánh và đọc lời chúc tụng, Chúa Giêsu Kitô sẽ đến trên bàn thờ trong bánh và rượu thánh, chúng ta hãy sốt sắng cảm tạ 
Chúa, vì đã ban tặng chúng ta hai người mẹ: một mẹ trên trời và một mẹ dưới thế để dạy chúng ta bài học yêu thương. Hãy cầu nguyện 
cho mẹ mình, dù ngài còn sống hay đã qua đời, với một nén hương lòng dâng ngài trong Ngày Hiền Mẫu hôm nay. 
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