
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Đức Cha Lê Văn Hồng,  

Tân Tổng Giám Mục chính tòa Giáo Phận Huế 
 

VATICAN - Ngày 18-8-2012, Phòng Báo chí Tòa Thánh 

thông báo: ĐTC Biển Đức 16 đã nhận đơn từ chức vì lý do 

tuổi tác của Đức Cha Stephano Nguyễn Như Thể, TGM 

chính tòa giáo phận Huế, và bổ nhiệm Đức Cha Phanxicô 

Xavie Lê Văn Hồng lên kế nhiệm. 

 
 

Đức TGM Nguyễn Như Thể năm nay 77 tuổi, sinh ngày 1-

12-1935 tại Giáo Xứ Cây Da, tỉnh Quảng Trị, thụ phong 

Linh Mục cách đây 50 năm (6-1-1962) và làm Giáo Sư Tiểu 

Chủng Viện Hoan Thiện trước khi làm Giám đốc Tiểu 

chủng viện Huế (1972-1975). Tháng 5 năm 1975, ngài được 

bổ nhiệm làm TGM Phó của Giáo Phận Huế với quyền kế 

vị, dưới thời Đức TGM Nguyễn Kim Điền. Khẩu hiệu GM 

của ngài là “Pro Mundi vita” (để cho trần gian được sống, 

Ga 10,10). Năm 1983, ngài đệ đơn từ chức và được Tòa 

Thánh chấp nhận. 15 năm sau đó, tức là ngày 9-3 năm 1998, 

ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm TGM chính tòa của giáo 

phận Huế. 

 

 

Đức tân TGM Lê Văn Hồng năm nay 72 tuổi, sinh ngày 30-

6 năm 1940 tại Trí Bưu, Quảng Trị, thụ phong LM năm 

1969 và làm Giáo Sư Tiểu chủng viện Hoan Thiện, và về 

sau ngài Quản xứ Truồi từ năm 1975 đến năm 1999 là năm 

ngài được cử đi du học tại Pháp trong 3 năm trời. 

 

Trở về nước năm 2002, Cha Lê Văn Hồng Quản Xứ Phú 

Hậu cho đến khi được bổ nhiệm làm GM hiệu tòa 

Dadiaufala, Phụ tá của Tổng giáo phận Huế ngày 19 tháng 2 

năm 2005. Ngài chọn khẩu hiệu GM là ”Sicut qui ministrat” 

(Như một người phục vụ, Lc 22,27). 

(Nguồn từ Vietcatholic.net ngày 18 tháng 8 năm 2012) 

L.m. Trần Đức Anh OP 

 

Lễ đặt viên đá đầu tiên 

xây Vương cung Thánh đường Đức Mẹ La Vang 
 

Sau một đêm nguyện cầu bên Mẹ, một đêm yên lành trôi 

qua. Đoàn người hành hương vẫn tiếp tục đổ về Thánh Địa 

La Vang mỗi lúc một đông hơn.  

 

Chỉ mới 5 giờ sáng, mọi người đã quy tụ về phía Lễ đài, nơi 

sẽ diễn ra Thánh Lễ đồng tế thật trọng thể Mừng Kính Đức 

Mẹ lên Trời hồn xác, đồng thời sự kiện quan trọng của 

chương trình Hành hương năm nay là Nghi thức Đặt viên đá 

đầu tiên xây dựng Vương Cung Thánh Đường. Đây là niềm 

ước mơ không chỉ của riêng Giáo hội Công giáo Việt Nam 

mà còn là ước mơ của Đức Thánh Cha và Giáo hội Công 

giáo toàn cầu. 

 

Ngôi Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vang bị sập 

đổ vào Mùa Hè đỏ lửa cách đây vừa đúng 40 năm, do cuộc 

chiến tranh. Vương Cung Thánh đường Đức Mẹ La Vang đã 

được Đức Giáo Hoàng Gioan 23 ban hành qua Sắc chỉ 

“Magno Nos” vào năm 1962. 

Giáo Hội Hoàn Vũ 
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Đúng 6 giờ sáng, bầu khí La vang trở nên trang trọng và oai 

nghiêm khi Đội Kèn Phủ Cam, Đội Trống Thái Bình và Đội 

Kèn Nam Định cùng nhau hòa lên nhịp điệu chào mừng 

đoàn Đồng tế tiến về Lễ đài. 

 

Thánh lễ đồng tế do Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn 

Văn Nhơn, Chủ tịch HĐGM Việt Nam, Tổng Giám mục 

Giáo phận Hà Nội chủ tế, cùng với Đức Tổng Giám mục 

Leopoldo Girelli Đại diện của Đức Thánh Cha, Đức Tổng 

Giám mục Giáo phận Huế Stêphanô Nguyễn Như Thể và 

các vị Giám mục đã hiện diện trong Thánh lễ đồng tế khai 

mạc chiều hôm qua. Đặc biệt còn có sự hiện diện của Đức 

Giám mục đại diện Giáo hội Công giáo Lào. Quí Đức Đan 

Viện phụ, quí Đức Ông và gần 300 linh mục trong và ngoài 

nước đồng tế. 

Mở đầu Thánh lễ, Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn 

Khảm, phó Tổng thư ký HĐGM Việt Nam, Giám mục phụ 

tá Tổng Giáo phận Sài Gòn công bố thư Chúc mừng của bộ 

Loan báo Tin Mừng cho các dân tộc nhân dịp Hành hương 

La Vang và Đặt viên đá đầu tiên xây dựng Vương Cung 

thánh Đường. 

Đức Tổng Giám mục chủ tế Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chào 

mừng: cộng đoàn Dân Chúa. Ngài bày tỏ niềm vui sướng 

khi có sự hiện diện đông đảo các vị Giám mục thuộc HĐGM 

Việt Nam. Đặc biệt có sự hiện diện của Đức Tổng Giám 

mục Đại diện Đức Thánh Cha. Thánh lễ sáng hôm nay mang 

một ý nghĩa lịch sử lại càng thêm trang trọng khi Giáo hội 

Việt Nam muốn thể hiện Đức Tin qua việc cử hành Ngi thức 

đặt viên đá đầu tiên xây dựng Vương Cung Thánh Đường 

Đức Mẹ La vang này. Chúng ta tin tưởng rằng Đức Mẹ La 

vang sẽ ban Ơn Lành cho việc xây dựng công trình này. 

 

Bầu khí buổi Lễ càng trang trọng khi Kinh Vinh Danh được 

cất lên bằng tiếng La tinh là sự hòa âm của các Ca đoàn 

thuộc ba Giáo Tỉnh: Huế, Hà nội và Sài Gòn.  

 

Trong bài giảng lễ, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, phó 

Chủ Tịch HĐGM Việt nam, Giám mục Giáo phận Thanh 

Hóa đã ngợi ca tôn vinh Mẹ: Một lần nữa, chúng ta có dịp 

mừng Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời tại Linh địa La vang đầy 

kỷ niệm êm đềm và Thánh thiêng này. Tâm hồn mỗi một 

người chúng ta rộn lên niềm vui khi may mắn được làm con 

của một Người Mẹ vô tiền khoáng hậu, được kính trọng nhất 

trong lịch sử nhân loại…Lời Kinh được đọc nhiều nhất trên 

hành tinh, lời kinh của hàng tỉ người Công giáo, lời kinh 

chưa bao giờ ngừng nghỉ trong Giáo hội, chính là lời chào 

của bà Isave dành cho Mẹ: “ Kính mừng Maria đầy ơn phúc, 

Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, 

và Giêsu con lòng Bà đầy phúc lạ.” Bài ca được hát nhiều 

nhất không phải là một bản tình ca lừng danh của thế giới. 

Nhưng đáng ngạc nhiên lại là bài Magnificat: “Linh hồn tôi 

ngợi khen Chúa, và lòng trí tôi hớn hở vui mừng…” mà tác 

giả chính là Mẹ Maria. Mỗi lần bất cứ một cộng đoàn nào 

dâng lời tạ ơn, thì bài ca mầu nhiệm ấy trổi lên một cách du 

dương bất khả thay thế… 

Thuở ban đầu, La vang chỉ là kỷ niệm của Cổ Vưu Quảng 

Trị, nhưng chẳng bao lâu sau đã trở thành nơi hành hương 

của Giáo phận Huế. Để rồi năm 1958, đã được chọn làm nơi 

tổ chức Đại hội Thánh Mẫu toàn quốc, với sự hiện diện của 

Đức Hồng Y Agagianian Tổng trưởng bộ Truyền giáo, được 

Đức Thánh cha Gioan 23 cử làm Đặc sứ. Nhiều đoàn hành 

hương nước ngoài đã đến La vang. Và gần đây nhất, vào dịp 

Bế mạc Năm thánh Giáo hội Việt Nam, Đức thánh cha đã cử 

Đức Hồng Y Ivan Dias, Tổng trưởng Thánh bộ Truyền Giáo 

làm Đặc sứ để Chủ sự lễ Bế mạc tại La vang này. 

 

Đó là bằng chứng cho thấy La vang bây giờ không chỉ là nơi 

hành hương của Giáo hội Việt nam mà là của Giáo hội toàn 

cầu. Vì thế trong lòng mỗi một Tín hữu Việt Nam, trong 

nước cũng như hải ngoại, đều mong ước có một nơi xứng 

đáng để tôn kính Mẹ. Giấc mơ đó, hôm nay trở thành hiện 

thực qua việc đặt viên đá đầu tiên để xây dựng Vương Cung 

Thánh Đường. Chỉ một viên đá đơn sơ nhưng ý nghĩa thật 

lớn lao. Lớn lao vì đó là kết tụ nguyện vọng của mọi thế hệ 

Kitô hữu Việt Nam, là biểu tượng của tình hiệp thông của 

mọi thành phần Dân Chúa. Lớn lao bởi vì trên viên đá này 

chúng ta sẽ ghi lời khấn nguyện tha thiết nhất của Giáo hội 

và của dân tộc Việt Nam. Và lớn lao nhất là tại nơi tôn 

nghiêm này, Mẹ của chúng ta sẽ “tiến lên như rạng đông”, 

sẽ “đẹp như mặt trăng”, sẽ “rực rỡ như mặt trời” và sẽ “oai 

hùng như đạo binh xếp hàng vào trận”… 

 

Khi hiện ra với các giáo hữu bị bách hại tại đây, Mẹ đã tái 

tạo niềm tin cho họ.Nếu cuộc truy lùng của quan quân triều 

đình biến La vang thành khu rừng sợ hãi, Mẹ đã thăm viếng 

và biến nó thành nơi yên hàn an vui. Mẹ không hề trừng 

phạt quan quân đã gây bao khốn khó cho con cái Mẹ, mà 

Mẹ chỉ đến để cứu thoát con cái Mẹ khỏi cảnh truy bức 

hung tàn. Thông điệp phát đi từ La vang là thông điệp của 

hòa bình và của trái tim từ mẫu. 

 

Lịch sử của La vang cũng giống như lịch sử của dân tộc Việt 

Nam, đã bao lần xảy ra cảnh huynh đệ tương tàn nồi da xáo 

thịt. 

Lạy Mẹ Maria, chúng con xin Mẹ hãy viếng thăm để cứu 

chúng con khỏi hận thù thương đau. Ước gì hôm nay tại 

Linh Địa La Vang này, viên đá đầu tiên chúng con đặt 

xuống, cũng là viên đá yêu thương, khởi đầu một tương lai 

yên ấm thuận hòa cho Quê Hương Đất nước thân yêu của 

chúng con. 

 

Sau Thánh lễ là phần Nghi thức Đặt viên đá đầu tiên, Đức 

Giám mục Giáo phận Qui Nhơn Matthêu Nguyễn Văn Khôi 

công bố quyết định của HĐGM Việt Nam về việc xây dựng 

lại Vương Cung Thánh Đường Đức mẹ La vang. Đức Tổng 

Giám mục Chủ tịch HĐGM Việt Nam Phêrô Nguyễn Văn 

Nhơn dâng lời nguyện, tiếp đó Đức Tổng Giám mục 

Leopoldo Girelli rảy Nước Thánh lên viên đá và khu đất sẽ 

xây dựng. Các vị Tổng Giám Mục cùng trát vửa hồ lên viên 

đá, các linh mục và đại diện mọi thành phần Dân Chúa, gồm 

cả những người già cả, trung niên, người tàn tật và các em 

thiếu nhi là những mầm non tương lai của Giáo hội tiến lên 

xúc cát đổ lấp kín xung quanh bê đá. Các vị Tổng Giám mục 

cùng cắt tấm phướn mang dòng chữ “Hân hoan mừng lễ Đặt 
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viên đá đầu tiên xây dựng Vương Cung Thánh Đường”. 26 

tấm phướn mang tên các Giáo phận trong nước và tấm 

phướn tượng trưng cho Tín hữu Hải ngoại được các chùm 

bong bóng cất bay lên trời, cuối cùng là Tràng chuỗi mân 

Côi bằng bong bóng được thả bay lên. 

 

Sau Nghi thức đặt đá, Đức Tổng Giám mục Chủ tịch 

HĐGM Việt Nam đọc diễn từ: “…Nguyện vọng của biết 

bao thế hệ Tín hữu Việt Nam, đồng thời cũng là nguyện 

vọng của Giáo hội Việt Nam, là xây dựng tại Linh Địa La 

Vang này, một Ngôi Đền thờ Kính Đức Mẹ La Vang. Ngôi 

Đền thờ này như mái nhà thân thương của Đức Mẹ La vang 

luôn rộng mở đón tiếp mọi người hành hương về bên Mẹ, 

không phân biệt lương giáo… 

 

Thay mặt HĐGM Việt Nam, tôi mọi Tín hữu hợp nhất cầu 

nguyện cho công việc quan trọng này được tiến triển tốt đẹp. 

 

Tôi mời gọi mọi người quảng đại góp phần cho công cuộc 

cao cả này, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ La vang, thánh cả 

Giuse, các Thánh Tử Đạo Việt Nam. 

 

Tiếp theo là diễn từ của Đức Tổng Giám mục Leopoldo 

Girelli Đại diện Đức Thánh cha: “…Tôi muốn đặc biệt gởi 

lời chào đến các bạn trẻ đang hiện diện nơi đây, bởi vì họ 

chính là tương lai của ngôi nhà Hội thánh Việt Nam. 

 

Chúng ta hiện diện ở đây hôm nay để tham dự nghi thức đặt 

viên đá đầu tiên cho việc xây dựng Vương Cung Thánh 

Đường Đức Mẹ La Vang. Tôi rất hân hạnh được hiện diện 

với tư cách là Đại diện của Đức Thánh cha. Và tôi còn cảm 

thấy hạnh phúc hơn nữa khi được tham dự vào nghi thức đặt 

viên đá đầu tiên. Tôi khuyến khích anh chị em cố gắng hoàn 

thành công trình này càng sớm càng tốt, như là công trình 

tôn vinh Đức Mẹ và tôn vinh Thiên Chúa… 

 

Tôi nhân danh Đức Thánh Cha Bênêdictô 16, xin gởi đến 

anh chị em lời chúc phúc lành của Đức Thánh Cha, và lời 

cầu chúc cho công trình xây dựng Vương Cung thánh 

Đường sớm hoàn thành tốt đẹp. 

 

Cuối cùng, Linh mục Giacôbê Lê Sĩ Hiền quản nhiệm Trung 

tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang, thay mặt ban tổ chức 

nói lời cảm ơn Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli Đại 

diện Đức Thánh Cha đã đến tham dự Lễ đặt viên đá đầu tiên 

xây dựng Vương Cung Thánh Đường, đây là một vinh dự 

lớn cho Hội Thánh Công giáo Việt Nam.  

 

Ngài cũng tỏ bày cảm ơn Đức Tổng Giám mục Chủ tịch 

HĐGM Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Giáo phận Huế, quí 

Giám mục đến từ khắp các Giáo phận. 

 

Cảm ơn quí Đan Viện phụ, quí cha đồng tế đến từ trong 

nước cũng như hải ngoại. Quí tu sĩ nam nữ, các vị khách quí 

và cộng đoàn Dân Chúa từ khắp bốn phương trời về hành 

hương và cầu nguyện chung cho công cuộc chung của Giáo 

hội Việt Nam. 

Ngài đặc biệt cảm ơn sự hiện diện đông đảo của quí vị đại 

diện chính quyền các cấp hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên 

Huế cũng như Thành phố Huế. 

 

Cảm ơn các Hội đoàn và đoàn thể đã tích cực phục vụ tất cả 

mọi lãnh vực như trật tự, điện nước, vệ sinh môi trường, đội 

ngũ y bác sĩ, truyền thông trong suốt những ngày hành 

hương vừa qua, góp phần tạo nên thành công của Đại Lễ. 

 

Cảm ơn công ty Việt Thương đã hỗ trợ âm thanh ánh sáng, 

nhà hàng Đông Phương Sài Gòn đã cung cấp ẩm thực. 

 

Cuối cùng Ngài hết lòng cảm ơn quí ân nhân trong nước 

cũng như hải ngoại đã, đang và sẽ rộng lòng giúp đỡ cho 

việc xây dựng Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vang 

sớm hoàn thành. 

 

Sau cùng Đức Tổng Giám mục chủ tế cùng các vị Giám mục 

ban Phép lành cho cộng đoàn tham dự Thánh Lễ. 

 

Trước lúc ra về, rất nhiều người hoan hỉ dâng cúng để xây 

dựng, một số người dâng cúng số lượng lớn được ghi tên và 

ký vào Sổ Vàng. 

 

Lễ Khai mạc hành hương La Vang năm 2012  
 

Trời mùa Hè ở dãi đất miền Trung nắng cháy da người, ngày 

dài đêm ngắn. Thế mà vẫn có hàng trăm ngàn người hành 

hương đến từ khắp mọi miền đất nước, mặc dù năm nay 

cũng chỉ là hành hương thường niên. Điều này nói lên được 

Đức Tin của những người con thảo hiếu đối với Mẹ hiền La 

Vang ngày càng bền vững và mãnh liệt. Thánh địa La Vang 

ngày càng được chỉnh trang đẹp đẽ và rộng rãi, lượng người 

hành hương càng ngày càng đông hơn, hầu như trên tất cả 

các khu đất đều chen kín người. Theo ước tính của phóng 

viên chúng tôi, vì trời quá nắng nên số người tham dự Thánh 

lễ chỉ khoảng 100 ngàn người, số còn lại quay quần quanh 

Linh Đài Đức Mẹ hoặc dưới các bóng cây đế cầu nguyện. 

Như vậy số người hiện diện vào chiều tối khai mạc khoảng 

độ 200 ngàn người. 

 

Đúng 5 giờ chiều, trời còn nắng gay gắt như “Mùa Hè đỏ 

lửa” cách đây 40 năm, mùa Hè với cuộc chiến tranh đã làm 

sụp đổ Ngôi Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La vang. 

Đội kèn Giáo xứ chính tòa Phủ Cam hòa với điệu trống hào 

hùng của Giáo phận Thái Bình để đón chào đoàn đồng tế 

tiến về Lễ Đài. Thánh lễ khai mạc Hành hương Đức Mẹ La 

Vang được cử hành do Đức Tổng Giám Mục Tổng Giáo 

phận Huế và Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli đại diện 

Đức Thánh Cha đồng chủ tế, cùng các vị Giám Mục thuộc 

HĐGM Việt Nam và chừng 200 linh mục đồng tế.  

Trước khi vào Thánh lễ, cha Giacôbê Lê Sĩ Hiền quản 

nhiệm Trung tâm Hành Hương Đức Mẹ La vang, thay mặt 

Ban Tổ chức trân trọng chào mừng: 

- Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện Đức 

Thánh Cha.- Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn 

Nhơn, Chủ tịch HĐGM Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng 
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Giáo phận Hà Nội. - Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Phó 

Chủ tịch HĐGM Việt Nam, Giám mục Giáo phận Thanh 

Hóa.- Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, phó Tổng Thư ký 

HĐGM Việt Nam, Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Sài 

Gòn. - Đức Cha Giuse Trần Xuân tiếu, Giám mục Giáo phận 

Long Xuyên. - Đức Cha Giuse Bùi Văn Đọc, Giám mục 

Giáo phận Mỹ Tho. - Đức Cha AnTôn Vũ Huy Chương, 

Giám mục Giáo phận Đà Lat. - Đức Cha Stêphanô Tri Bửu 

Thiên, Giám mục Giáo phận Cần Thơ. - Đức Cha Giuse 

Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường. - Đức 

Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân 

Lộc. - Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Giáo phận 

Nha Trang. - Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi, Giám 

mục Giáo phận Qui Nhơn. - Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, 

Giám mục Giáo phận Đà Nẵng. - Đức Cha Phaolô Nguyễn 

Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh. - Đức Cha Giuse Vũ 

Văn Thiên, Giám mục Giáo phận Hải Phòng. - Đức Cha 

Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn.  

- Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất, Giám mục Giáo phận Hưng 

Hóa. - Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Giáo phận 

Phát Diệm. - Đức Tổng Giám mục Stêphanô Nguyễn Như 

Thể, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế. - Đức Cha 

Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, Giám mục phụ tá Tổng Giáo 

phận Huế. 

Mở đầu Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục chủ tế Stêphanô 

Nguyễn Như Thể chia sẻ với cộng đoàn Dân Chúa: Chúng ta 

Hành hương về bên Mẹ La Vang, để cùng Mẹ ngợi khen, tạ 

ơn Thiên Chúa đã làm cho Mẹ biết bao điều kỳ diệu, nhất là 

đã đưa Mẹ về trời cả hồn và xác, sau một cuộc sống hoàn 

toàn hòa hợp với Thánh ý Chúa, tận tình yêu thương phục 

vụ mọi người. 

Trong bài giảng lễ, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, 

Đại diện Đức Thánh Cha đã gởi đến cộng đoàn Dân Chúa 

lời chúc mừng của Đức Thánh Cha Bênêdictô 16, cũng như 

sự quan tâm và ưu ái của Đức Thánh Cha đối với Giáo hội 

tại Việt Nam Đức Thánh Cha rất yêu thương anh chị em. 

Đến đây, bài chia sẻ phải tạm ngừng bởi những tràng vỗ tay 

nồng nhiệt của cộng đoàn tham dự Thánh lễ. 

Ngài chúc mừng HĐGM Việt Nam, chúc mừng công cuộc 

xây dựng Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La vang khởi 

sự bằng việc đặt viên đá đầu tiên trong dịp Hành hương này. 

Thật là một niềm vui lớn cho tôi khi được hiện diện hôm 

nay với tư cách Đại diện Đức Thánh Cha…Chúng ta hãy 

làm cho Thiên Chúa được trở nên cao cả, được tôn vinh 

ngay tại quê hương Việt Nam của chúng ta, qua việc xây 

dựng Đền Thánh toàn quốc này, dâng kính Đức Mẹ La 

vang. Đền Thánh này sẽ là nhà của Thiên Chúa, bởi vì khi 

tôn vinh Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, chúng ta cũng tôn 

vinh Ngài vì chính Ngài là nơi Thiên Chúa ngự…Hôm nay 

tại La Vang này, chúng ta cũng cảm ơn chính quyền địa 

phương đã tạo thuận lợi cho chúng ta được xây dựng ngôi 

Vương Cung Thánh Đường này. Ước gì những sự hiểu biết 

lẫn nhau được tiếp tục mãi, tôi cũng mong ước chính quyền 

củng cố và tăng cường những gì đã được thực hiện qua đối 

thoại. Quyền tự do của con người về Tôn giáo, diễn tả một 

sự duy nhất tính nhân bản của con người. Như lời của Đức 

Thánh Cha, chúng ta sẽ trở thành những tín hữu tốt và là 

những công dân tốt. Chúng ta sẽ là những công dân tốt nếu 

như chúng ta được làm một Kitô hữu tốt. Trong thực tế ngày 

nay, người tín hữu có bổn phận phải tham gia vào việc xây 

dựng xã hội và củng cố những giá trị phát triển xã hội. Nuôi 

dưỡng niềm hy vọng để thế giới ngày càng tốt đẹp hơn. Khi 

Giáo hội đề cao những quyền lợi này, Giáo hội không hề đòi 

hỏi bất cứ một đặc ân nào cho riêng mình. Mà Giáo hội chỉ 

muốn trung thành với Chúa, với Đức Kitô, với Tin mừng 

Phúc âm. 

Ở đâu có Chúa hiện diện, ở đó chúng ta trở nên nhân đạo 

hơn, tính nhân loại của chúng ta cũng trở nên hiện thực hơn. 

Hy vọng lớn lao biết bao nhiêu, khi mà trong tương lai rất 

gần, trên Đất Nước mến yêu này, Giáo hội có thể mang lại 

những giá trị tinh thần và sự hiểu biết với những trường 

Trung học, Đại học cũng như những công trình phúc lợi để 

phục vụ cho sứ vụ tình yêu của mình. 

Thánh lễ được tiếp tục thật long trọng với những phần dâng 

lễ vật, gồm những thành quả do công sức của con người làm 

ra, đại diện tương trưng cho mọi thành phần Dân Chúa của 3 

Giáo Tỉnh Huế-Hà Nội-Sài Gòn dâng lên Thiên Chúa. 

Sau Thánh lễ, Đức Tổng Giám Mục chủ tế trân trọng mời 20 

vị Giám mục đồng tế cùng ban Phép lành Tòa Thánh cho 

cộng đoàn. 

Vào lúc 20 giờ, Đêm Hoa Đăng cầu nguyện bên Mẹ La 

Vang với Tràng chuỗi Mân côi suy niệm Năm Sự Mừng, do 

Đức Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn hồng, Giám mục phụ tá 

Tổng Giáo phận Huế chủ sự. Ngài tiến lên Linh Đài Đức Mẹ 

và niệm hương, mở đầu cho đêm cầu nguyện, bao quanh 

Linh Đài Đức Mẹ là cả rừng người luôn trật tự và sốt sắng 

trong suốt buổi cầu nguyện. 

Mỗi Mầu nhiệm được dẫn lời suy niệm bởi một linh mục 

thuộc 3 Giáo Tỉnh và hải ngoại, sau bài suy niệm là một vũ 

khúc Hoa đăng, khởi đầu là Hội dòng Mến Thánh giá Vinh, 

tiếp đó là Giáo xứ Tân Phú thuộc Giáo phận Sài Gòn, Hội 

dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Giáo phận Huế, Hội dòng Con 

Đức Mẹ đi viếng Huế, Hội dòng Mến Thánh Giá Huế, kết 

thúc chương trình do anh chị em dân tộc Kontum phụ trách. 

 

Mở đầu chương trình suy niệm, cha Micae Hy Lê Ngọc Bữu 

mời gọi cộng đoàn cùng tỏ lòng tri ân Đức Giáo Hoàng 

Gioan 23 đã triệu tập và khai mạc Công Đồng Vaticanô II, 

cách đây tròn 50 năm, đã để lại nhiều hoa trái thiêng liêng 

cho Hội Thánh và cho cả thế giới trong suốt ½ thế kỷ qua và 

còn cho cả tương lai. Đặc biệt, chúng ta tri ân Ngài đã ưu ái 

đối với Giáo hội tại Việt Nam, nâng Đền Thánh La Vang lên 

Vương Cung thánh Đường qua Sắc chỉ Magno Nos ngày 

8.8.1961. Cộng đoàn hành hương chúng ta cùng nhau sốt 

sắng lần Tràng hạt Mân côi qua Năm sự Mừng với những 

bài suy niệm của chính Đức Giáo Hoàng Gioan 23. 

 

Kết thúc đêm cầu nguyện, Đức Cha chủ sự ban phép lành 

cho cộng đoàn trước khi nghỉ ngơi, chuẩn bị cho Đại Lễ 

Mừng Kính Đức Mẹ Hồn Xác về Trời và Nghi thức Đặt viên 

đá đầu tiên xây dựng Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ 

La vang vào sáng hôm sau. 

(Nguồn từ Vietcatholic.net ngày 17 tháng 8 năm 2012) 

Trương Trí 

34   | Hieäp Nhaát 140 | 9 - 2012 | 



Mỗi Buổi Tối Hãy Cầu Nguyện Cho Nước Mỹ, One 

Minute Each Night 
 

Thứ Hai, Ngày 13 tháng 8-2012 

 

Những cư dân ở California thì xin hãy ngừng mọi sự vào 

lúc 6 giờ chiếu, tức là 9 giờ tối giờ miền Đông Hoa Kỳ để 

cầu nguyện cho Hoa Kỳ, nhất là cho tự do tôn giáo và cho 

cuộc bầu cử Tổng Thống vào tháng 11 năm 2012. 

 

ONE MINUTE EACH NIGHT This is the scariest election 

we as Christians have ever faced, and from the looks of the 

polls, the Christians aren't voting Christian values. We all 

need to be on our knees. Do you believe we can take God at 

His word? 

 

Call upon His name, then stand back and watch His wonders 

unfold. This scripture gives us, as Christians, ownership of 

this land and the ability to call upon God to heal it. 

 

I challenge you to do that. We have never been more 

desperate than now for God to heal our land. This election is 

the scariest I remember in my lifetime. 2 Chronicles 7:14. 'If 

my people, which are called by my name shall humble 

themselves, and pray, and seek my face and turn from their 

wicked ways, then will I hear from heaven, and will forgive 

their sin, and will heal their land.' 

 

During WWII, there was an advisor to Churchill, who 

organized a group of people who dropped what they were 

doing every night at a prescribed hour for one minute, to 

collectively pray for the safety of England, its people and 

peace. 

 

This had an amazing effect, as bombing stopped. There is 

now a group of people organizing the same thing here in 

America. 

 

The United States of America , and our citizens need prayer 

more than ever!!! If you would like to participate, each 

evening at 9:00 P.M. Eastern Time(8 PM Central, 7 PM 

Mountain, 6 PM Pacific), stop whatever you're doing, and 

spend one minute praying for the safety of the United States, 

our troops, our citizens, for peace in the world, the 

upcoming election, that the Bible will remain the basis for 

the laws governing our land, and that Christianity will grow 

in the U.S. 

 

If you know anyone who would like to participate, please 

pass this along. Someone said if people really understood 

the full extent of the power we have available through 

prayer, we might be speechless. Our prayers are the most 

powerful asset we have. Thank you. 
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