Tháng Năm - Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ

Mỗi năm, Tháng Hoa, tháng Giáo Hội dành để tôn kính Mẹ Maria, lại trở
về với chúng ta như một dịp đẹp và thuận tiện nhất để tất cả chúng ta, mọi
tầng lớp con cái loài người cùng tỏ lòng kính yêu Mẹ bằng những bó hoa thiêng,
bằng những lời kinh nguyện sốt sắng và tâm tình thảo hiếu biết ơn dâng lên
Mẹ hiền qua tràng chuỗi Mân Côi và các bài Thánh Ca về Mẹ trong các Giờ
Chầu, Giờ Ðền Tạ tại tư gia hay trong các nguyện đường. Dĩ nhiên, lòng tôn
sùng kính yêu Mẹ Maria của chúng ta vẫn sốt sắng trải dài từng ngày trong
suốt năm. Nhưng tháng 5 lại mang mầu sắc đặc biệt của nó: Với khí trời ấp
áp tươi dịu, cảnh vật thiên nhiên, cỏ cây hoa lá, v.v… sau giấc ngủ dài trong
những ngày tháng mùa đông giá lạnh, nay cùng bừng tĩnh dậy, cùng đua nở
khoe sắc, tô điểm cả vũ trụ cho thêm phần gấm vóc. Tất cả như cùng lên tiếng
mời gọi, thúc đẩy chúng ta hái về dâng Mẹ những bông hoa đầu mùa thanh
khiết. Vâng, bàn thờ kính Mẹ trong tháng 5 phải đầy hoa tươi, biểu tượng cho
lòng tôn sùng biết ơn của chúng ta dâng về Mẹ, biểu tượng cho sự đổi mới
cuộc đời của mỗi người chúng ta sau những tháng ngày chôn vùi trong “mùa
đông” của những lỗi lầm sa ngã, của sự xa lìa “mặt trời” ơn thánh Chúa, và
bắt đầu cùng chớm nở khoe tươi dưới “nắng ấm” của ân sủng Thánh Linh.

Chính đó là ý nghĩa trọn vẹn của Tháng Hoa: Hoa thiên nhiên đồng nội cuộn
lẫn với hoa lòng, hoa thánh thiện, hoa mầu nhiệm của Ơn Thánh tươi nở trong
linh hồn chúng ta. Tất cả cùng bốc hương thơm và khoe sắc trên bàn thờ kính
Mẹ.
Ðối với chúng ta, những người Việt Nam, vốn mang nặng dòng máu trọng tình
mẫu tử, càng là dịp thôi thúc chúng ta thêm lòng kính yêu Mẹ trên Trời, càng
là dịp nhắc nhủ chúng ta gẫm suy tình Mẹ bao la trời biển, đã từng giơ tay cứu
vớt, dắt dìu chúng ta trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Vâng, đa số những
người Việt Kiều chúng ta quên sao được khi bỏ quê hương đất tổ ra đi tìm kiếm
một cuộc sống mới nơi đất lạ, đã phải trải qua những ngày giờ chơi vơi, vật
vờ trên biển cả đầy sóng gió gian nguy, “thập tử nhất sinh” - mười phần nắm
chắc cái chết chỉ còn một phần còn hy vọng sống, v.v… nên trong suốt cuộc
hành trình chúng ta không ai bảo ai đã cùng đồng một lòng tin tưởng không
ngừng cất cao lời kinh câu hát cầu cứu Mẹ Maria, mong Mẹ ra tay phù hộ cứu
giúp, nào là: ”Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con lúc vượt biển… “, “Mẹ
ơi, đoái thương xem nước Việt nam…”, “Lạy Mẹ, xin yên ủi chúng con luôn
luôn…”, v.v… đến nỗi khiến cả những bà con bên lương cùng đi chung thuyền
đã thuộc nằm lòng các kinh và các bài hát về Ðức Mẹ.

