
MỪNG CHÚA PHỤC SINH 
“Cùng Hướng Về Quê Nhà Cầu Nguyện Nhân Ngày 30-4” 

 

Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương, 
Quí ân nhân và khách hành hương xa gần quí mến. 
  
1- Mừng Chúa Phục Sinh: Tháng Tư rực rỡ của Mùa Xuân tràn đầy niềm vui và hy vọng lại đến với Cộng Đoàn Mẹ La 

Vang trong không khí cùng niềm vui chung “Mừng Chúa Phục Sinh” với toàn thể Giáo Hội hoàn vũ. Thật thế, quả là tin vui 

chấn động cả trời đất, vì Chúa Giêsu đã Phục Sinh vinh hiển, Ngài đã chiến thắng tử thần, để chúng ta được bất tử theo Ngài 

như ước mơ bao ngàn năm của con người, thanh PhaoLô Tông Đồ đã khẳng định: “Nếu Chúa Kitô đã không sống lại, thì lời 

rao giảng của chúng tôi thật hư không, và hư không hơn nữa niềm tin của anh em” (1Cr 15:14).  
  
Hòa trong niềm vui qua bài hát “Lên Núi Sion” của nhạc sĩ Hùng Lân hướng chúng ta cảm nhận tình thương diệu vời vô bờ 

bến của Chúa Giêsu Phục Sinh: “Hôm nay đáng ghi muôn đời, hôm nay Chúa thương dân Người, hôm nay Chúa đem dân 

Người lên núi Sion!”. Thánh Vương David cũng cùng đồng cảm khi nói về lòng thương bao la của Chúa qua biến cố Phục 

Sinh vinh hiển: “Chúa giải phóng những ai tù tội và mở mắt cho kẻ mù lòa. Kẻ bị dìm xuống Ngài cho đứng thẳng lên” 

(Tv 145: 7-8). Thiên Chúa đã xuống nơi tối tăm để kiếm tìm những con người đang bị cầm tù, xiềng xích và giải thoát khỏi 

mồ sự chết, để dẫn họ về với Chúa Cha hằng sống. Cử chỉ thoát ra khỏi mồ của Chúa Giêsu là lời mời gọi mọi người cùng cố 

gắng bước theo Người hầu vượt thoát ra khỏi cái bản thân là tấm “Mồ” tăm tối bản ngã của mỗi người do tội lỗi xuất phát từ 

nết hư, tật xấu qua các tính ích kỷ, ghen tương, giận hờn, kiêu ngạo… phát sinh nên. 
  
Trong thư gửi Giáo Đoàn Rôma của thánh Phaolô: “Khi chúng ta được dìm vào Nước Thanh Tẩy, để thuộc về Chúa Giêsu 

Kitô, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người, vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng 

được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã Sống Lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì 

chúng ta cũng được sống một đời sống mới” (Rm 6,3-4). Vì vậy cùng với Chúa Giêsu Phục Sinh, ta hát ca lên chúc tụng 

mừng khen Chúa đã Sống Lại Alleluia! Alleluia!. Hôm nay cả vũ trụ, trời đất hoan ca khải hoàn, muôn người vui niềm vui 

Chúa Sống Lại vì Ngài Sống Lại, chúng ta cũng được theo Ngài lên cõi hiển vinh. 
  
Hòa theo niềm vui của trời đất, hoa cỏ, muôn vật cũng ứng hợp mang biểu tượng niềm vui ngày Chúa Sống Lại: 
(1)- Mùa Xuân: Mùa Phục Sinh, từ ngàn xưa, thế kỷ 13 đến nay, lễ Phục Sinh luôn được kính vào khởi đầu Mùa Xuân, vì 

mùa xuân biểu hiệu cho sự sống mới, cây cỏ, hoa lá bắt đầu chớm nở trong sinh khí trong lành, tinh khiết của Mùa Xuân vì 

Chúa là biểu hiện của Mùa Xuân bất tận. 
(2)- Hoa Huệ Phục Sinh: Trong Mùa Phục Sinh, các nhà thờ, tư gia các gia đình Công Giáo thường trưng hoa huệ Phục 

Sinh, một loài hoa xuất phát từ bên Nhật, loài hoa chỉ nở vào Mùa Xuân, tượng trưng cho sự thuần khiết và thánh thiện. Tục 

truyền khi Chúa gục đầu chết trên Cây Thập Giá, thì hoa huệ mới cúi đầu tỏ sự kính trọng, còn bình thường, loài hoa này rất 

kiêu sa, không chịu khuất phục một ai. 
  
Trong tâm tình Mừng Chúa Phục Sinh, tôi sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho mọi người và mến chúc mọi gia đình trong Cộng 

Đoàn, khách hành hương xa gần hưởng một niềm vui trọn hảo như lời mời gọi của thánh Tôma tiến sĩ: “Tìm Chúa là một 

cuộc mạo hiểm tuyệt vời nhất. Yêu Chúa là tình yêu thi vị nhất. Gặp Chúa là một thành công lớn nhất trên mọi thành 

công của một con người.” 
  
2- Lòng Chúa Thương Xót: Để tạo điều kiện cho các giáo hữu luôn chạy đến với “Lòng Chúa Thương Xót”, năm nay hiệp 

với ngày lễ Lòng Chúa Thương Xót Giáo Hội đề ra, Đền Thánh Mẹ La Vang tổ chức thánh lễ, chầu lượt, kính Lòng Chúa 

Thương xót theo chương trình như sau: 9:30 a.m. Chúa Nhật ngày 27-4-2014 Thánh Lễ Khai Mạc; 3:00 p.m. Cầu nguyện với 

Lòng Thương Xót Chúa; 4:00 p.m. Chầu lượt kính Lòng Chúa Thương Xót: Các Hội Đoàn và khách hành hương; 6:00 p.m. 

Thánh Lễ Bế Mạc Lòng Chúa Thương Xót. Mời mọi gia đình trong Cộng Đoàn và khách hành hương cố gắng thu xếp tham 

dự. 
  
3- Ngày 30-4: Hằng năm cứ đến ngày 30 trong Tháng Tư, chúng ta luôn hướng về và cầu nguyện cho quê hương đất nước 

sớm được hưởng tự do, no ấm, công bằng bác ái được thực hiện, quyền được loan truyền Lời Chúa trên quê hương đến mọi 

người được thực thi. Chúng ta cũng dâng lời cầu nguyện cho những người bị áp bức tù đày vì công lý và hòa bình, nhất là 

những linh hồn bỏ mình cho Quê Hương Dân Tộc.  
Trong tình yêu Chúa Kitô và Mẹ La Vang 

Lm. Giuse Đồng Minh Quang 
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