
 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương, 

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

 

1- Tháng Ba, Tháng Giáo Hội dành đặc biệt kính Thánh Cả Giuse: Ngài là một người cha, người thầy nhân đức, công 

chính, khiêm nhường, trung tín, khôn ngoan, đơn sơ, thinh lặng luôn vâng theo thánh ý Chúa qua sứ thần truyền. Ngài là 

Đấng bầu cử tuyệt vời. Xưa nay chưa hề ai chạy đến kêu cầu ngài mà phải thất vọng. Trong Thông Điệp Tình Yêu Nhân 

Hậu của Chúa Giêsu, Ngài mạc khải cho bà Magaritta ngày 19-3-1979, vào ngày lễ kính của ngài: “Con hãy an lòng vì trên 

Thiên Đàng, không có một Đấng bảo trợ  nào khác cao trọng hơn ngài, Cha đã tôn vinh ngài trên trần thế vì ngài đã bảo trợ 

cho thời thơ ấu của Cha, cũng như bảo trợ cho Mẹ rất thánh của Cha… quyền uy của ngài là quyền năng cầu bầu…Cha tôn 

xưng ngài làm Vương tôn của các nhân đức trên trời, đấng bảo trợ của các quốc gia, vị trung gian cho các gia đình gặp nguy 

khốn, thầy dạy về thánh ý Cha trong các linh hồn thiện chí”. Trong Tháng Ba, mọi gia đình trong cộng Đoàn và khách hành 

hương đừng quên chạy đến cùng Thánh Cả Giuse với lời kinh kính mến và dâng lên ngài mọi khó khăn trong cuộc sống gặp 

phải cho ngài để ngài dìu dắt, hướng dẫn, chở che. Xin nhắc nhở mọi gia đình trong Cộng Đoàn và khách hành hương xa gần, 

ngày lễ kính Thánh Cả Giuse tại Đền Thánh Mẹ La Vang vào Lễ Vọng 7:30 p.m. ngày Thứ Ba 18-3-2014, xin mọi người cố 

gắng thu xếp đến tham dự. 

 

2- Lễ Truyền tin 25-3: Hằng tháng, Đền Thánh Mẹ La Vang luôn có thánh lễ kính Mẹ, đó là truyền thống tuyệt vời của con 

thảo nhớ đến Mẹ hiền vì Mẹ luôn chuyển cầu cho mọi con cái trong gia đình khi gặp khó khăn chạy đến với Mẹ. Mầu nhiệm 

Truyền tin, nhiều sách thần học ghi lại suy tư sau đây để chúng ta nhận ra tình thương vô biên của Thiên Chúa: Trước việc 

sinh con mà vẫn Đồng Trinh, Maria thắc mắc và hỏi lại sứ thần: “Việc ấy xảy ra cách nào được, vì…” Sứ thần liền đáp: “Đối 

với Thiên Chúa, không gì là không có thể” (Lc 1,37). Câu trả lời của sứ thần nói lên quyền năng của Thiên Chúa, Ngài sáng 

tạo muôn loài, muôn vật từ hư vô, quyền năng Ngài không giới hạn. Quyền năng của Thiên Chúa cũng đồng nghĩa với yêu 

thương, nên trong lịch sử cứu độ, Ngài luôn đi bước trước trong sáng kiến yêu thương con người. Mong mọi người cố gắng 

thu xếp tham dự thánh lễ Truyền Tin để cảm tạ Mẹ đã vì chúng ta “Xin Vâng” “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời 

Thiên Thần truyền” (Lc 1,26-38), nhờ vậy, Thiên Chúa đã có thể thực hiện được kế hoạch cứu độ của Ngài.  

 

3- Mùa Chay: Năm nay Mùa Chay bắt đầu vào ngày Thứ Tư Lễ Tro 5-3-2014 và kéo dài đến Thứ Bảy Tuần Thánh 19-4-

2014. Mùa Chay được gói trọn trong 40 ngày để mọi người chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa Phục Sinh, đây cũng là dịp cho 

các dự tòng chuẩn bị nhận lãnh Bí Tích Rửa Tội gia nhập con cái Chúa và Hội Thánh. Bắt đầu từ kỷ nguyên thứ IV, người tín 

hữu đã có truyền thống sống Mùa Chay và coi như là thời gian để mọi người sám hối và đổi mới cuộc sống của mình qua 

việc ăn chay, kiêng thịt, làm những việc lành phúc đức, bố thí… và nếu không tĩnh tâm, không nhắc nhở, với cuộc sống 

buông thả, con người dễ quên đi hay càng ngày càng sa vào mê đắm tục lụy. Hằng năm Giáo Hội luôn nhắc nhở con cái mình 

và kết hiệp mật thiết với mầu nhiệm kỷ niệm 40 ngày chay tịnh của Chúa Giêsu sống trong sa mạc. Qua thực hành việc này, 

Giáo Hội mời gọi các tín hữu noi gương Chúa Giêsu Kitô sống kết hợp mật thiết với Ngài trong thời gian Người ăn chay 

trong sa mạc. 

 

Sám hối là gì: Qua bản dịch La Tinh bắt nguồn từ chữ Hy Lạp Metanoia, có nghĩa là Trở Về (Nghĩa bóng là thay đổi tư 

tưởng) của người tội lỗi, có nghĩa là hoán cải những hành vi bên trong cũng như bên ngoài để sửa lại cuộc sống. Có nghĩa là 

hối nhân trở về với Thiên Chúa sau khi đã lìa xa Ngài, hoặc đã mất đức tin. Trong Mùa Chay Thánh, chúng ta cùng chết đi 

các thói hư, tật xấu và đổi mới cuộc sống để đồng hành với Chúa Giêsu 40 ngày trong sa mạc, hầu chuẩn bị tâm hồn cho 

xứng đáng đón mừng Chúa Phục Sinh. Trong Mùa Chay Thánh, Đền Thánh Mẹ sẽ có thánh lễ hằng ngày từ Thứ Hai đến Thứ 

Năm, 5:30 p.m. đọc kinh hay chầu Mình Thánh Chúa, 6:00 p.m. thánh lễ, mời mọi gia đình trong Cộng đoàn và khách hành 

hương cố gắng thu xếp tham dự.   

 

Trong tâm tình Mùa Chay, tôi mời gọi mọi người, mọi gia đình cố gắng thực hành đổi mới, trở về với Chúa qua một hành 

động cụ thể như một đóng góp xây dựng tình yêu thương, đoàn kết trong Cộng Đoàn, trong gia đình và trong khu xóm 

mình./. 

Trong tình yêu Chúa Kitô và Mẹ La Vang 

Lm. Giuse Đồng Minh Quang 

THÁNH CẢ GIUSE 

Vị Thánh đầy quyền uy, Đấng bầu cử tuyệt vời 
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