
 

 

 

 

 

Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương, 

Quý ân nhân và khách hành hương xa gần quí mến. 

 

Trong tâm tình chia sẻ lá thư Tháng Năm, tôi muốn cùng mọi người hướng lòng lên Đức Maria, một người Mẹ dịu hiền, luôn 

nâng đỡ che chở, phù hộ mọi giáo dân trong Cộng đoàn và khắp nơi đến xin ơn, cầu khẩn cùng Mẹ, để đền đáp, chúng ta nhớ 

đến Mẹ thật nhiều trong Tháng Năm, Tháng Hoa. Trong tháng này, Chúa Nhật thứ hai cũng là ngày “Hiền Mẫu – Mothers’ 

Day”, nhớ đến những người mẹ hiền khắp nơi luôn hy sinh tần tảo vì con cái. 

 

1. Tháng Hoa: Theo truyền thống, lòng sùng kính Đức Mẹ của người Việt Nam chúng ta, trong tháng này tại nhiều giáo 

xứ, họ đạo quê nhà thường hay tổ chức rước kiệu hoa linh đình đi xung quanh nhà thờ hoặc đi quanh khu xóm đạo hoặc 

từ nhà này đến nhà kia. Trong khi rước kiệu, mọi người cùng nhau lần hạt Mân Côi, hát những bài ca chúc tụng, ngợi 

khen Mẹ hoặc đọc kinh Cầu Đức Bà, kính Lạy Nữ Vương… Có nhiều giáo xứ còn có thêm ban nhạc, chiêng, trống, kèn 

cùng đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể đi theo múa hát, tung hoa quanh kiệu Đài Đức Mẹ. Người người đi tìm những bông hoa 

thật tươi, đẹp, thật quí để kết thành vòng hoa cho Mẹ và  quanh kiệu hoa của Mẹ. Trong tháng này tại Tượng Đài hay 

Linh Đài Mẹ ngập tràn những bó hoa, chậu hoa do giáo dân đem đến dâng lên Mẹ để tỏ lòng kính yêu Mẹ và sùng kính 

Mẹ.  Tháng này Linh Đài Mẹ La Vang  Las Vegas có lẽ sẽ tràn ngập tình yêu thương gửi gấm của con cái Mẹ tại Las 

Vegas và khắp nơi xa gần đến viếng Mẹ qua những đóa hoa tươi thắm và những đóa hoa thiêng nhuộm thắm tình người 

gửi gấm trao về Mẹ. 

 

Đức Giáo Hoàng Piô XII qua Tông Huấn “Mediator Dei” đã chỉ dạy: “Việc sùng kính Đức Mẹ, tuy không trực tiếp thuộc 

về phụng vụ thánh, nhưng là một phương cách rất xứng đáng được kể chung vào với nghi thức phụng vụ”. Đức Giáo 

Hoàng Phaolô Đệ VI, năm 1965 đã nhắc nhở mọi giáo dân: “Sùng kính Mẹ trong Tháng Hoa là phương tiện đạt đến hòa 

bình trên thế giới”. Tháng 05-2002, Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ngỏ lời: “Hôm nay, chúng ta bắt đầu một 

tháng dâng tiến lên Mẹ lòng sùng kính, cùng với truyền thống tốt đẹp sẵn có, các giáo xứ và các gia đình hãy tiếp tục làm 

cho Tháng Năm trở thành tháng dành riêng cho Mẹ, một tháng của Thánh Mẫu. Hãy cử hành với những sáng kiến phụng 

vụ, giáo lý và Mục Vụ”. Chân Phước Gioan Phaolô II cũng đã để lại một câu nói bất hủ, đi sâu vào tâm hồn những giáo 

dân yêu mến Mẹ: “Tutus Tuus - Tất cả cho Mẹ”. Thánh Louis Grignon Montfort là một trong những nhà tiền phong cổ vũ 

việc dâng hiến cho Mẹ qua khẩu hiệu “Qua Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu”. 

 

Tại Hoa Kỳ, các trường Công Giáo đều chọn một ngày cho các học sinh tham dự lễ: “Crowing of Mary - Đội Triều Thiên 

cho Đức Maria”. Trong lễ nghi này, các em học sinh cùng ban Giám Hiệu Trường là cha hay soeur cùng nhau đi rước 

kiệu xung quanh sân trường, lần hạt Mân Côi, hát những bài ca tụng, ngợi khen Mẹ hay dâng kính Mẹ. Buổi lễ kết thúc 

khi các em được vinh dự đội Triều Thiên bằng những tràng hoa sặc sỡ nhiều màu sắc trên Thánh Tượng  Đức Mẹ. Ban 

Giám Hiệu sẽ đọc lời kinh khai mạc và ban phép lành kết thúc buổi rước kiệu. đây là thói quen tốt đẹp tại Hoa Kỳ được 

khởi xướng từ Công Đồng Vaticano II và lan rộng khắp đất nước Mỹ. 

 

2. Ngày “Hiền Mẫu - Mothers’ Day”: Cùng hiệp thông với lòng mến mộ, ghi ơn bậc sinh thành, dưỡng dục của các bà mẹ, 

chúng ta cũng nhân ngày này chúc mừng, cám ơn, ghi ơn sâu đậm đến những bậc hiền mẫu, đã tận tụy cả một đời mang 

nặng, đẻ đau, dưỡng dục và mãi dõi theo dấu chân con cho đến tuổi thành nhân vẫn chưa nguôi. Người Hoa Kỳ lấy ngày 

Chủ Nhật thứ hai trong tháng năm để vinh danh các bậc hiền mẫu. Tục lệ đáng trân trọng này bắt đầu từ ở các Thánh 

Đường tiểu bang Philadelphia do cô Anna Jarvis khởi xướng để vinh danh mẹ mình và dần dà đã lan truyền khắp nơi trên 

đất Mỹ. Sau cùng, năm 1914 Tổng Thống Woodrow Wilson  đã tuyên bố đây là ngày lễ cho toàn quốc Hoa Kỳ.  

 

Trong Tháng Hoa này, mọi giáo dân trong Cộng Đoàn Mẹ La Vang và khách hành hương xa gần chúng ta hãy đến với Mẹ để 

qua Mẹ chúng ta đến với Chúa Giêsu và dâng lên Mẹ những đóa hoa Mẹ yêu thích, nhưng yêu thích hơn hết vẫn là những 

tràng chuỗi Mân Côi cùng những đóa hoa thiêng qua việc lành, phúc đức, sự phục vụ Chúa một cách âm thầm hay những lời 

trao nhau ngọt ngào, êm dịu, hoặc chia sẻ ngọt bùi trong đời sống gia đình, bạn hữu và Cộng Đoàn. Mẹ La Vang sẽ vui vẻ 

đón nhận chúng ta trong vòng tay dịu hiền êm ái của Mẹ trong Tháng Năm này – Tháng đặc biệt dành cho Mẹ. Nhân tháng 

này xin mọi người cùng tôi thêm lời cầu nguyện “Qua Mẹ Chuyển Cầu” cho Đại Hội “Cùng Mẹ Xin Vâng” trong tháng 10 

sắp đến./.   

Trong tình yêu Chúa Kitô và Mẹ La Vang 

Lm. Đồng Minh Quang 
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