
CHÀO MỪNG HẠNH NGỘ NIỀM TIN 
 
Cộng đoàn Mẹ La Vang thân thương, 
Quý ân nhân và khách hành hương quý mến. 
 
1- CHÀO MỪNG: Tháng 10, Tháng Mân Côi lại đến với con cái Mẹ khắp nơi và đặc biệt tại Đền Thánh Mẹ La Vang Las 
Vegas. Trong tâm tình lá thư “Chào Mừng Hạnh Ngộ Niềm Tin”, chúng tôi muốn chuyển đến những khuôn mặt thân 
thương đã và đang cùng chúng tôi làm nên lịch sử qua sáu Kỳ Đại Hội Thánh Mẫu La Vang vừa qua. Năm nay trong không 
khí vui mừng chuẩn bị Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Kỳ VII qua đề tài: “Cùng Mẹ Sống Ánh Sáng Đức Tin”, chúng con 
hân hoan chào đón: Đức Cha Joseph A. Pepe - Giám Mục Địa Phận Las Vegas, đến từ quê hương Việt Nam thương yêu có 
Đức Cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long - Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Hưng Hóa và là Chủ Tịch Ủy Ban Loan Báo Tin 
Mừng, trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Lm. Giuse Nguyễn Đức Trọng - Sáng Lập Đền Thánh Mẹ La Vang, Lm. 
Nguyễn Mai Thảo - Cha Giáo Dòng Tên Đại Học Santa Anna, Lm. Martino Nguyễn Bá Thông với tiếng vang còn để lại qua 
tài thuyết giảng lôi cuốn, hấp dẫn tuyệt vời và tài MC., Lm. Phan Quang Cường - Tuyên Úy  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm 
Toàn Quốc Hoa Kỳ, cùng quí linh mục với tấm lòng yêu kính Mẹ La Vang và thương mến Cộng Đoàn Đền Thánh Mẹ La 
Vang nhỏ bé đến từ khắp nẻo đường tề tựu về đây. Xin cùng với chúng tôi được tay bắt mặt mừng, chào mừng Hạnh Ngộ 
Niềm Tin.  
 
2- HẠNH NGỘ NIỀM TIN: “Cùng Mẹ Sống Ánh Đức Tin” là chủ đề nối dài Tự Sắc Porta Fidei do Đức Thánh Cha 
Bênêdictô XVI công bố năm Đức Tin, được ban hành từ ngày 1-10-2012 để kỷ niệm 50 năm khai mạc Công Đồng Chung 
Vatican II và kết thúc tháng 11 năm vừa qua (2013) dịp lễ Chúa Giêsu Kitô Vua.  

* Trong Tự Sắc có Đọan I: Ở Cấp Giáo Hội Hoàn Vũ, mục 3: “Trong năm Đức Tin, cũng sẽ sinh lợi ích nếu biết 
mời gọi các tín hữu đem lòng sùng mộ cách riêng kêu cầu cùng Đức Mẹ, mẫu gương của Hội Thánh, Đấng đang quy tụ và 
phản chiếu nơi mình những đòi hỏi cao cả nhất của Đức Tin”. Vì vậy, cần khuyến khích mọi sáng kiến giúp các tín hữu nhận 
ra vai trò đặc biệt của Đức Maria trong Mầu Nhiệm Cứu Độ, đem hết tình con thảo yêu mến Mẹ và noi theo Đức Tin và các 
nhân đức của Mẹ. Tóm lại, sẽ sinh nhiều ích lợi nếu TỔ CHỨC ĐƯỢC NHỮNG CUỘC HÀNH HƯƠNG, CÁC BUỔI CỬ 
HÀNH VÀ NHỮNG CUỘC GẶP GỠ TẠI CÁC ĐỀN THÁNH CHÍNH DÂNG KÍNH ĐỨC MẸ.” 

*Mục 7 “Ở Cấp Giáo Hội Hoàn Cầu” cũng đề cập đến: “Năm đức Tin sẽ là một cơ hội thuận lợi để chú tâm hơn 
nữa trong việc lĩnh hội các bài giảng, các bài giáo lý, những huấn từ…”. 
 
3- CÙNG MẸ SỐNG ÁNH SÁNG ĐỨC TIN: Noi gương Mẹ: Thánh Antoninus đã nói: “Bất kỳ ai kêu xin và muốn nhận 
ân sủng mà không có sự can thiệp của Đức Mẹ, mọi nỗ lực đều vô ích”. Tác giả Leo Trese trong cuốn: “Giải Thích Đức 
Tin” (The Faith Explained): “Ân Sủng là tặng phẩm siêu nhiên nội tâm được Thiên Chúa ban cho chúng ta nhờ công trạng 
của Đức Kitô để cứu độ chúng ta…” Ân sủng là Tặng Phẩm nội tâm được Thiên Chúa ban cho chúng ta qua Đức Mẹ Maria 
để giúp chúng ta sống thánh thiện và đạt được cuộc sống vĩnh cửu. Xuất phát từ lời mời gọi: “Cùng Mẹ Sống Ánh Sáng Đức 
Tin”, chúng ta hãy học nơi Mẹ sống Đức Tin thật trọn hảo qua các biến cố: (1) Vâng theo thánh ý Chúa tuyệt đối: “Vâng, tôi 
đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1:26-38).  (2) Đem Chúa đến với tha nhân: “…Bởi 
đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?” (Lc 1:39-43). (3) Nghĩ đến sự thiếu hụt của người khác: “Họ hết 
rượu rồi!” và Đức Mẹ tiếp với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Gioan 1:5).  (4) Liên lỷ cầu nguyện: “Các 
vị liên lỷ chuyên cần cầu nguyện cùng bà Maria, thân Mẫu Chúa Giêsu, và với anh em của Chúa Giêsu” (Cv 1:14).  
 
Với sự nối dài và triển nở niềm tin theo Tự Sắc Porta Fidei công bố năm Đức Tin của Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI, chủ 
đề Đại Hội năm nay, Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas đã cùng sống hòa theo với chủ đề: “Cùng Mẹ Sống Ánh Sáng Đức 
Tin” để cùng quí Đức Cha, quí linh mục thuyết giảng đã từng qua những kinh nghiệm về đề tài Đức Tin tuyệt vời này, hy 
vọng sẽ giúp mọi Kitô hữu khắp nơi về tham dự Đại Hội sống vững mạnh hành trình “Đức Tin” đã được Đức Thánh Cha 
Bênêdictô XVI với sự quyết tâm dấn thân ngay từ buổi ban đầu triều đại Giáo Hoàng của ngài để thổi vào Giáo Hội hoàn vũ 
một làn gió mới, hầu canh tân việc trở về với Chúa Giêsu, từ đó mỗi người trong Hội Thánh Chúa biết vui mừng làm chứng 
cho Chúa Phục Sinh một cách chính đáng trong thế giới nhiều bạo lực, nhiều tà thuyết cũng như nhiều phe phái đối nghịch 
ngày nay. 
 
Nguyện mong qua Đại Hội kỳ này, ngọn nến “Đức Tin” thắp sáng trong trái tim, để con cái Mẹ khắp nơi hiểu biết, sống, phát 
huy và tiếp tục làm nhân chứng cho mọi người tìm được: “Cửa Vào Đức Tin” - “Cánh Cửa” này sẽ mở rộng tầm nhìn cho 
mọi Kitô hữu hướng đến với Chúa Giêsu Kitô vì Ngài là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống và đang ở giữa chúng ta “Mọi 
Ngày Cho Đến Tận Thế” (Mt 28:20). Trong Thánh Lễ Chúa Nhật lúc 9:30 sáng và 6:00 chiều ngày 28 tháng 9, Đền Thánh 
Mẹ La Vang cùng hiệp thông với Đức Thánh Cha Phanxicô khi Ngài ban Phép Lành đặc biệt cho những vị cao niên tại 
Quảng Trường Thánh Phêrô, Rôma. 

Trong tình yêu Chúa Giêsu Kitô và Mẹ La Vang, 

Lm. Giuse Đồng Minh Quang 
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