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Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương, 

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

 
I. Tháng Kính Thánh Cả Giuse:  

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ,” 
                                                             “gian khổ cuộc đời, không ai sánh bằng cha.,” 
 
Thật vậy trong suốt hành trình được Thiên Chúa giao phó để đùm bọc, che chở gìn giữ Chúa Giêsu và Đức Mẹ, Thánh 
Giuse chỉ thinh lặng và thực hiện lời Sứ Thần Chúa truyền dạy (1) Định tâm lìa bỏ Maria cách kín đáo, nhưng đang 
khi định tâm như vậy, Sứ Thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse con Vua David, đừng ngại nhận 
Maria về nhà làm bạn mình; vì Maria mang thai là bởi Phép Chúa Thánh Thần; Bà sẽ sinh hạ một con trai mà ông 
đặt tên là Giêsu; vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội” Khi tỉnh dậy, Giuse thực hiện như lời Thiên Thần Chúa 
truyền.” (Mt.1:1-25). (2) “Theo chân mọi người thực hiện cuộc kiểm tra dân số thời Quirinô làm Thủ Hiến xứ Syria, 
Giuse rời thị trấn Nagiarét xứ Galilêa về quê quán David, gọi là Bêlem, vì Giuse thuộc Hoàng Gia và tôn thất dòng 
David, để kiểm tra cùng Maria, bạn người đang có thai. Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà hạ sinh con trai 
đầu lòng, bà bọc con trẻ trong khăn và đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong hàng 
quán”(Lc.2:1-14). Giuse đã vất vả dẫn Mẹ Maria đi từng hàng quán trọ để mong tìm được một chỗ nghỉ qua đêm 
nhưng tất cả đều chối từ, cuối cùng phải tìm một hang đá nơi bò lừa để trú ngụ! (3) Khi biết ý định của vua Hêrôđê sai 
quân linh tìm Hài Nhi giết, được Thiên Thần báo mộng trong đêm tối: “Hãy trỗi dậy, đem Hài Nhi và Mẹ Ngài mà 
trốn sang Ai-Cập…” (Mt.,2:13-14), và khi Hêrôđê băng hà, được báo mộng của Thiên Thần: “Hãy trỗi dậy, đem Hài 
Nhi và Mẹ Ngài về đất Israel…”(Mt. 2:13-14). Tỉnh giấc Giuse đã làm như Thiên Thần Chúa truyền.(Mt.1:24). 
 
Hội Thánh lấy Tháng Ba để kinh nhớ vị thánh đầy quyền năng cầu bầu cho bất cứ ai chạy đến với ngài.Hội Thánh 
cũng tôn vinh ngài làm Bổn Mạng cho Giáo Hội để ngài luôn che chở, cầu bầu cho Giáo Hội. Giáo Hội Việt Nam 
cũng nhận ngài làm Bổn Mạng vì chính vị truyền giáo đầu tiên đặt chân lên đất Việt vào đúng ngày 19 Tháng 3 là 
ngày kính thánh Giuse để rao truyền Lời Chúa cho dân Việt Nam. Đức Pio XII năm 1955 tại đồi Mount Rouge đã long 
trọng ký thác Thánh Giuse là Bổn Mạng giới thợ thuyền cần lao. Trong các truyện thuật lại về ơn lạ do thánh nhân 
chuyển cầu ban cho cũng đều diễn tả ơn Ngài ban cho rất âm thầm, kín đáo, khiêm nhường, không tỏ lộ sự phô trương 
như câu chuyện: “Chiếc Cầu Thang Kỳ Diệu” tại Nhà Nguyện Loretto thuộc thành phố Santafe, Bang Mexicô Hoa 
Kỳ, xẩy ra 130 năm và đã thu hút 250 ngàn lượt du khách mỗi năm đến kinh viếng. Cho đến nay người thợ mộc bí 
mật, âm thầm ấy vẫn không ai biết!, và rất nhiều chuyện ơn lạ của Thánh Cả Giuse nhưng vì khuôn khổ nhỏ hẹp của lá 
thư nên không thể kể hết. Nhân tháng Ba, tôi mời gọi mọi gia đình trong Cộng Đoàn và khách hành hương khắp nơi 
“Hãy Đến Cùng Giuse” để phó thác nơi ngài mọi khó khăn chúng ta gặp phải và xin ngài chuyển câu ban cho các 
nhân đức tuyệt hảo của ngài trong đời sống. Đền Thánh Mẹ La Vang cử hành thánh lễ kinh ngài lúc 7:30pm. Thứ Năm 
19/3/2015. Mong mọi gia đình cố gắng thu xếp tham dự. 
 

II. Kính Lòng Thương Xót Chúa: Giáo Hội lấy Chúa Nhật thứ hai sau Lễ Phục Sinh để kinh Lòng Thương Xót 
Chúa, nhằm ngày 12/4/2015. Riêng tại Đền Thánh Mẹ La Vang, cha Sáng Lập Giuse Nguyễn Đức Trọng từ Cali sẽ 
hy sinh đến giúp Cộng Đoàn chúng ta Chầu Lượt Thánh Thể Kính Lòng Thương Xót Chúa vào lúc 3:00pm. Chúa 
Nhật 15/3/2015, mong các gia đình trong Cộng Đoàn và khách hành hương xa gần cố gắng thu xếp tham dự hầu đền 
tạ những thiếu xót của chúng ta đối với Lòng Thương Xót Chúa. Ngược dòng lịch sử, ngày 22/2/1931, Chúa Giêsu đã 
hiện ra với nữ tu Faustina, người Balan, thuộc dòng Nữ Tu Đức Bà Thương Xót ở Crakow Balan, để trao cho chị một 
thông điệp về “Lòng Thương Xót Chúa” cho toàn thể nhân loại, muốn chị làm công cụ và trung gian của Lòng 
Thương Xót Chúa: “Con hãy van xin Lòng Thương Xót cho toàn thế giới(570), không một linh hồn nào kêu cầu tới 
Lòng Thương Xót của Ta mà phải thất vọng bao giờ.(1541).Nhân ngày chầu lượt kính Lòng Thương Xót Chúa, tôi 
kêu mời mọi người cố gắng thu xếp thời gian tham dự để chúng ta kêu xin Lòng Thương Xót Chúa cho nhân loại 
hôm nay nhiều tội lỗi, tệ nạn xã hội, tội ác và chiến tranh lan tràn khắp nơi. 
 
III. Lễ Truyền Tin: Nói đến Lễ Truyền Tin, là người giáo hữu không ai trong chúng ta lại không thuộc lòng bài hát  
“Xin Vâng” của nhạc sĩ Mi-Trầm “ Mẹ ơi, đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con 
hai tiếng “Xin Vâng” “. Thật vậy, qua lời “Xin Vâng” mà Mẹ thưa lên trong ngày truyền tin, nhiều cha giáo thần học 
đã nói: “lời thưa xin vâng đã được thành hình và nuôi dưỡng bằng tâm tình yêu thương và phục vụ, mặc dù biến cố 
Truyền Tin một cách nào đó đã khiến Mẹ ngỡ ngàng vì ở ngoài ước mong và hiểu biết của Mẹ, nhưng Mẹ đã khiêm 
tốn đón nhận trong tâm tình của một người tôi tớ luôn sẵn sàng để thánh ý Chúa được thực hiện trong cuộc đời Mẹ: 
“Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền” (Lc.26-38)”. Thánh Lễ tại Đền Thánh lúc 7:30 Thứ 
Tư 25/3/2015. Chúng ta cùng cố gắng tham dự để cảm tạ Mẹ như tấm lòng con thảo đối với Mẹ hiền./. 

 
                                                                                                     Trong tình yêu Chúa Kitô và Mẹ La Vang 
                                                                                                            Lm. Giuse Đồng Minh Quang 
                         

          Lá Thư Cha Giám Đốc  HÃY ĐẾN CÙNG GIUSE 
“Đấng Cầu Bầu Vạn Năng” 
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