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Mary, blessed Mother, capable of endurance, living always at the presence of God,
virgin full of grace, give us a heart full of love and faith. Mary, our Mother, may all the
people of the world bless and praise you.
In the beginning, I did not know how to turn to Mary. I learned that she is not an object
of adoration, but devotion. In many paintings she is shown as a young mother holding
her child in her arms, but as an adult I looked for a different image.
The first time I went to Hamadera church, I met a lady who was wiping the statue of
Mary. She turned to me and said: ”It is God who brought you here”. I said that I was not
so sure about that. But she simply replied: “God truly exists!”. I noticed some tears in her
eyes. She had lived as a Christian for about 80 years.
When I joined the Christians at Mass, a lady would stay near me to explain the
meaning of the celebration. Her name was Mary. Encouraged by her presence, I began to
sing the hymns without feeling embarrassed.
After Mass, I often had a chance to talk with another lady whose name was also Mary.
She told me about books, films, lectures and guided me to groups of study and sharing.
She introduced me to another lady, whose name was also Mary. I was rather dejected at
that time, for I had lost my work. She prayed together with me and then she said: “When
we experience the presence of God, it often touches our heart and we feel moved to tears”.
There is another Mary who told me that I was like a son for her. She introduced me to
many Christians. When I told her of a new job I had found, she told me to accept it, even
if I did not feel very excited about it.
At this point, it came quite naturally to me to choose “Mary” as my baptismal name.
My mother and my father were also baptized. My mother too, though with some
hesitation, chose the name “Mary”.
The Lord Jesus gave me his own mother, he looked at me when I was in distress and
talked with me with much love and benevolence. Before realizing it, I found myself
repeating again and again: “Mother, pray for me”.
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Maria, Mẹ có phúc lạ, với khả năng chịu đựng, lúc nào cũng tồn tại ở trước mặt Thiên
Chúa, Nữ Đồng trinh đầy ơn phúc, xin ban cho chúng con một trái tim tràn đầy lòng nhân từ
và sự tin kính. Maria, mẹ của chúng con, xin ban cho tất cả mọi người trên toàn Thế giới sự
chúc tụng và ngợi khen Người.
Căn nguyên, tôi không biết làm thế nào để hướng về Maria. Tôi được biết rằng Mẹ
không phải là đối tượng của sự tôn thờ nhưng là lòng sùng đạo. Trong nhiều bức tranh, Mẹ tỏ
mình ra như một người mẹ trẻ bồng bế con mình trên tay nhưng khi trưởng thành tôi đã tìm ra
được một hình ảnh khác.
Lần đầu, tôi đến Nhà Thờ Hamadera, tôi đã gặp một phụ nữ đang lau sạch tượng Mẹ
Maria. Bà quay sang tôi và nói: “Đó là Thiên Chúa đã mang bạn đến nơi này”. Tôi trả lời rằng
tôi không chắc chắn lắm về điều đó. Nhưng bà ấy chỉ đáp lời đơn giản: “Thiên Chúa thật sự
tồn tại!”. Tôi nhận ra một vài giọt lệ trong mắt bà. Bà đã có 80 năm sống như một người Kitô
hữu.
Khi tôi tham dự Thánh lễ cùng các Kitô hữu, một người phụ nữ ở bên cạnh để giải
thích nghĩa của buổi lễ cho tôi. Tên bà là Maria. Được động viên bởi sự hiện diện của bà, tôi
bắt đầu hát những bài Thánh ca mà không còn thấy xấu hổ nữa.
Sau Thánh lễ, tôi hay có cơ hội nói chuyện với một người phụ nữ khác mà tên cũng là
Maria. Bà kể cho tôi nghe về các loại sách, phim ảnh, bài giảng và hướng dẫn tôi vào các nhóm
học tập và chia sẻ. Bà giới thiệu tôi với một người phụ nữ khác, mà tên cũng là Maria. Tôi đã
khá thất vọng vào thời điểm đó, bởi vì tôi đã bị mất việc. Bà đã cầu nguyện cùng tôi và sau đó
bà nói: “Khi chúng ta trải nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa, điều đó luôn chạm vào
trái tim của chúng tôi và làm chúng tôi xúc động rơi nước mắt”.
Có một người Maria đã nói với tôi rằng tôi giống một đứa con trai của bà. Bà đã giới
thiệu tôi với nhiều người Kitô hữu. Khi tôi trò chuyện với bà về công việc mới mà tôi đã tìm
được, bà khuyên tôi hãy chấp nhận nó, dù là tôi không cảm thấy hứng thú với nó lắm.
Vào thời điểm đó, tôi hết sức ngẫu nhiên khi chọn “Maria” cho tên Thánh Rửa Tội
của mình. Mẹ và ba tôi cũng đã được Rửa Tội. Mẹ tôi cũng thế, mặc dù có chút lưỡng lự, cho
việc chọn tên “Maria”.
Chúa Giêsu đã ban Mẹ ruột của Ngài cho tôi, Ngài đã nhìn tôi khi tôi rơi vào cảnh
khốn cùng và trò chuyện với tôi bằng nhiều tình yêu và lòng nhân từ. Trước khi nhận ra được
điều này, tôi tìm thấy ở chính bản thân mình sự lặp đi lặp lại định kỳ: “Mẹ ơi, hãy cầu nguyện
cho con”.

