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“Quý Soeur Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp Đền Thánh Mẹ 
La Vang Lập Lại Lời Tuyên Khấn” 
                                                                                                                                                      

1. Hướng Về Mẹ Maria và Các Ngày Lễ Kính Mẹ:  
 
Là con cái Mẹ thuộc Đền Thánh Mẹ La Vang, cha Giám 
Đốc cùng mọi người luôn trân kính những ngày lễ mừng 
kinh Mẹ và Thánh Cả Giuse, bạn trăm năm của Đức Maria, 
tuy nhiên như cuộc đời thánh Giuse, thánh sử ghi lại với đời 
sống khiêm tốn, thầm lặng, vâng phục, cần cù và khó nghèo 
Giáo Hội mừng kính Thánh Giuse Bỗn Mạng Giáo Hội Việt 
Nam ngày 19/3, và Thánh Giuse thợ ngày 1/5 cũng như Lễ 
Thánh Gia ngày 27/12 hàng năm. Còn Đức Mẹ hầu như 
tháng nào cũng có lễ kinh Mẹ, có tháng có đến hai thánh lễ 
kính Mẹ như Tháng 12: Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm và lễ Đức 
Mẹ Guađalupê, có lẽ vì vai trò của Mẹ là Mẹ Đồng Công 
Cứu Chuộc với Chúa Giêsu, nên Mẹ chia sẻ ngọt bùi nhiều 
những gánh nặng với Chúa. 
 

2. Lễ Truyền Tin:  
 
Hôm nay Cha Giám Đốc và Cộng Đoàn cùng quí soeur 
Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp mừng kính lễ Truyền Tin, 
giáo dân tập họp đông đảo hơn như để tri ân Mẹ vì qua ý 
nghĩa của Lễ Truyền Tin, Mẹ đã nói lên lời “Xin Vâng” 
tuyệt hảo, cao cả của Mẹ để cứu con cái Mẹ và cả thế giới 
thoát khỏi cảnh trầm luân do tội tổ tông ADong và Evà. Bài 
ca của nhạc sĩ Mi-Trầm: “Xin Vâng” như nói lên tiếng nói 
của mọi con cái Mẹ khắp nơi hát lên lời ngợi ca, tán tụng 
tiếng “Xin Vâng” của Mẹ để chúng con luôn dõi gót theo 
Mẹ: “Xin Vâng, Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng, hôm qua 
hôm nay và ngày mai…Tương lai và suốt đời…”. Thật vậy, 
chúng con muốn nối gót theo Mẹ suốt đời vì sự vâng phục 
trong khiêm cung tuyệt đối của Mẹ: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ 
của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói!”(Lc. 
1,26-38). 
 

3. Chia Sẻ bài Phúc Âm Cha đề cập đến hai điểm: 
 
(1) Phân tích chữ Fiat “Xin Vâng”: Ngài phân tích thật khúc 
chiết, rõ ràng để mọi người hiểu rõ ý lời “Xin Vâng” của 
Mẹ: Fiat = Yes, “Xin Vâng” là Yes, không hẳn là Xin Vâng, 
dạ thưa chưa hẳn là Xin Vâng. “Xin Vâng” là Mẹ Maria sẽ 
làm theo thánh ý Thiên Chúa. Phần chủ động chúng ta nhận 
ra là phần của Mẹ Maria, tuy nhiên nếu chúng ta hiểu hạn 
hẹp như con người nhỏ bé của chúng ta thì làm sao có thể 
làm được bao việc vĩ đại, phi thường  như Mẹ đã làm? 
 
Fiat: Dạ thưa, dạ vâng hay Yes qua cuộc sống minh chứng 
của Mẹ là xin Chúa cứ làm cho tôi, chính Chúa làm chứ 
không phải là con làm, đó là điều khác biệt, chính Chúa làm, 

chứ không phải do bàn tay con làm. Tài năng con, tiền bạc 
của con do Chúa trao ban, con sẽ làm hết cho Chúa, nhưng 
chỉ một phần nhỏ nhoi nào đó mà thôi. Chính vì thế, “Xin 
Vâng” là xin Chúa làm nơi con, làm cho con, chính Chúa 
làm chứ không phải con làm. Chính vì vậy Mẹ Maria đã 
cảm nghiệm: “Chúa đã làm cho tôi bao điều cao cả!” Đó là 
lời “Xin Vâng” để chấp nhận trao ban Chúa Giêsu cho nhân 
loại! thật là sứ mạng tuyệt vời, cao cả của Mẹ. Nếu hiểu và 
nhận ra điều đó, chúng ta cũng sẽ nói lên hai tiếng “Xin 
Vâng” trong đời sống của mỗi người chúng ta.  
 
(2) Lập lại Lời Khấn Hứa:  

 
Khi nói lên 
lời “Xin 
Vâng” tôi 
cám ơn quí 
soeur đã 
nhận lời 
mời của tôi 
để lập lại lời 
khấn trong 
thánh lễ 
Truyền Tin 
mang đầy ý 
nghĩa cao 

đẹp với Cộng Đoàn để Cộng Đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện 
với quí soeur. Sự quan trọng của sự lập lại lời khấn hứa, mà 
quí soeur có thể tổ chức tại nhà Dòng như thường đã làm, 
nhưng là một sự “Xin Vâng” trong một nghĩa khác không 
phải chỉ lập lại mỗi năm một lần, rồi những tháng ngày trôi 
qua cứ tà tà, lửng lơ con cá vàng, muốn làm gì theo ý mình 
thì làm! Các soeur chia sẻ rằng: “Xin Vâng, lập lại lời khấn 
hứa một năm một lần về đức: VÂNG LỜI, KHIẾT TỊNH, 
KHÓ NGHÈO. Các soeur nói rằng sáng thức dậy, trên 
giường lăn xuống đất đã lập lại lời khấn rồi! Chính điều này 
nhắc nhở cho mỗi gia đình chúng ta: “Xin Vâng” cả trong 
ơn gọi gia đình: Lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi 
bệnh hoạn cũng như lúc khỏe mạnh, thề hứa yêu thương 
nhau suốt đời. HĐMV, các Hội Đoàn “Xin Vâng” trong 
cương vị của mình, qua tài năng Chúa trao ban sẽ hết sức 
phục vụ Thiên Chúa và anh chị em, cùng hứa giữ sự ngay 
thẳng, trung tín, nhiệt thành đó với Chúa và Cộng Đoàn anh 
chị em mình. 
(3) Các Soeur Lập Lại Lời Khấn Nối gót theo gương Mẹ  
Maria khiêm nhu, Hội Dòng MTG/GV/ LV gồm quí soeur:  
− Maria Bùi Kim Tuyến 
− Anna Nguyễn Thị Lệ Hằng 
− Agnes Huỳnh Thị Bích Ngọc 

Sau Bài Giảng chia sẻ của Cha Giám Đốc, quý sơ đã khiêm 
cung tiến lên quỳ trước bàn thờ Chúa để cùng lập lại lời 
khấn hứa: “Lạy Cha, là Thiên Chúa cao cả tốt lành, nhờ  
ơn Chúa Thánh Linh soi dẫn, con tự nguyện cam kết bước 
theo Đức Giêsu trên đường Thánh Giá để cùng với 
Người,hiến thân phụng sự Cha và phụng vụ anh chị em 
đồng loại. Con xin hiệp thông với toàn thể chị em, khấn 
giữ ba lời khuyên Phúc Âm: Khiết tịnh, nghèo khó, Vâng 
phục theo hiến chương và Hội Dòng Mến Thánh Giá… 
Nguyện xin Cha chấp nhận đời con như một hiến lễ và 
xin giúp con trung thành với giao ước, tình yêu trong 

CỘNG ĐOÀN  
MẸ LA VANG 
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Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đanh, là đối tượng duy nhất 
của lòng trí con. Amen.”.  Sau đó các soeur cùng dâng bài 
ca: “Tận Hiến” để kết thúc phút Tận Hiến: “Đời con đã hiến 
cho Chúa, buồn vui đời sống dâng Chúa…này lời nguyện 
đầu tiên Fiat dâng lên thánh ý Chúa vâng giữ trọn niềm…thề 
son sắt tâm tư vì tình yêu Giêsu.” 
 

4. Cắt 
Bánh Lưu 
Niệm: Sau 
thánh lễ, Sơ 
Trưởng Maria 
Bùi Thị Kim 
Tuyến, ngỏ lời 
cám ơn cha 
Giám Đốc 
Giuse Đồng 
Minh Quang, 
anh Đại Diện, 
quí Hội Đoàn và quí vị trong Cộng Đoàn Mẹ La Vang đã 
tham dự rất đông đủ, soeur nói: “thường thì lễ trong các 
ngày thường rất vắng, nhưng hôm nay cám ơn quí Cộng 
Đoàn đã đến tham dự thật đông để cầu nguyện cho chị em 
chúng con, không biết nói gì hơn, chúng con cám ơn cha 
Giám đốc, quý Cộng Đoàn đã đến tham dự và cầu nguyện 
cũng như khích lệ chúng con trên đường tu trì phục vụ Chúa 
và anh chị em”. Sau Thánh lễ mọi người quây quần quanh 
bàn cắt bánh kỷ niệm ngày lập lại lời khấn hứa của quí soeur 
và chia niềm vui với quí soeur./. 
Mừng kính Mẹ Lễ Truyền Tin và chia vui với quí soeur.                                                                                                          
Phan Văn Sỹ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giúp đỡ trẻ em, thiếu niên, thanh niên, người lớn mỗi ngày một 
biết và yêu mến Chúa hơn là một trong những cuộc phiêu lưu giáo 
dục đẹp nhất, điều đó xây dựng Hội Thánh! Hãy “Là” giáo lý 
viên! Đừng “Làm” việc như là các giáo lý viên. (ĐTC Phanxicô) 
 
Có trên 40,000 người từ khắp nơi trên thế giới và hàng tram 
tình nguyện viên về tham dự Đại Hội Giáo Lý Toàn Cầu 
hàng năm do Địa Phận Los Angeles tổ chức hơn 20 năm 
qua. Trong đó Giáo Phận Las Vegas gồm 150 người và Giáo 
Xứ Mẹ La Vang có Sơ Tuyến cùng các thầy cô… Đại Hội 
gồm 4 ngày: Ngày thứ năm dành cho giới trẻ, thứ sáu, thứ 
bảy và Chúa Nhật. Có trên 200 Thuyết trình viên, 300 
workshop, Thánh lễ Bế Mạc có 12 Đức Giám Mục đồng tế, 
rất đông qúy cha, quý tu sĩ, phó tế là hội thảo viên 
Năm nay thuyết trình viên  dành cho người Việt Nam gồm: 

(*) Đức Giám mục Cosma Hoàng Văn Đạt đề tài: “Qua đức  
tin làm thế nào để mọi người có thể nhìn thấy Thiên Chúa  
trong mọi tình huống”. 
 (*) Cha Giuse Nguyễn Việt Hưng, ICM Trưởng Ban Giáo 
Lý Toàn Quốc Hải Ngoại & Prof. Lê Xuân Hy, PhD: 
(1)“Nhìn về người Việt Công Giáo tại Hoa Kỳ trong tương 
lai, cùng nghĩ cách đào tạo giới trẻ.”  
(2) Nhận ra hồng ân Thiên Chúa ban và Ý Thức Chúng ta là 
ai và sinh ra đến đây (Mỹ) để làm gì?  
(*)Cha Hy K. Nguyên, SS thuộc Tu Hội Xuân Bích dạy tại 
chủng viện và đại học St. Mary ở Baltimore. Hiện tại Cha là 
phụ tá Giáo sư thuộc ban Thần Học tại đại chủng viện 
Assumption và trường Oblate School of Theology ở San 
Antonio, Texas.   
(1)“Những thách đố của Kitô hữu và sứ mạng Tân Phúc Âm 
Hoá cách có hiệu quả trong thế giới tục hoá ngày nay.” 
(2) Mẹ Maria là gương Mẫu của Giáo Lý Viên 
(*)Anh Paul Nguyễn là một nhạc sỹ về phụng vu ̣tại Giáo 
Phận Orange, Cali cùng với Thầy Rufino Zaragoza, OFM 
dòng Phanxicô là cố vấn trong mội trường ThánhNhạc: “Vai 
trò của Cộng Đoàn, Ca đoàn và các người ca xướng viên 
(cantor) trong Thánh Lễ là gì? Luật Giáo Hội nói gì về các 
đàn sĩ và “ca sĩ”, phục vụ hay là trình diễn? Với thế hệ thứ 
II, nói rất ít tiếng Việt và muốn tham dự Thánh lễ bằng tiếng 
Anh, có phương cách hay tài liệu tốt để dùng song ngữ?” 
(*)Cha Việt Peter Hồ đuợc thụ phong linh mục cho Giáo 
Phận Orange vào năm 2000. Ngài hoàn tất chương trình 
giáo luật tại Giáo Hoàng Học Viện Gregoriana tại Roma vào 
năm 2008. Ngài đã từng phục vụ cho các giáo xứ đa dạng 
văn hóa. Hiện tại ngài là Phụ Tá Tư Pháp và Giám Đốc cho 
Tòa Án Hôn Phối cho Giáo Phận Orange. “Hiểu biết về Hôn 
Nhân và Tiêu Hôn”.  
 
“Tôi đã có tước hiệu giáo lý viên rồi !” Điều đó chẳng giúp 
ích gì cả, bạn chẳng có gì cả, bạn chỉ mới đi được một chặng 
đường rất nhỏ bé mà thôi ! (Diễn Từ của ĐTC Phanxicô 
dành cho các Giáo Lý Viên tham dự Đại Hội Quốc Tế về 
Dạy Giáo Lý 2013). Điều quan trọng là gặp gỡ Chúa Giêsu 
nơi nhà Tạm, trong suy tư, nguyện ngẳm, lắng nghe.. rồi còn 
cần phải học hỏi hàng ngày cũng như trau dồi kiến thức giáo 
lý qua các Chương Trình và các Khóa Đào Tạo. Chúng ta 
không thể cho điều chúng ta không có, Giáo Lý Viên là một 
Ơn Gọi trong hành trình chứng nhân cho mọi người gặp gỡ  
Chúa Giêsu.  
 
Lạy Chúa Giêsu, thế giới hôm nay đang rất cần những 
chứng nhân của niềm tin và hy vọng, cần những con người 
dám sống hy sinh, quên mình phục vụ. Là người môn đệ của 
Chúa, chúng con được mời gọi dấn thân phục vụ, để làm 
chứng cho Chúa và để loan báo Tin mừng cho anh em. Tuy 
nhiên Ơn gọi làm Giáo lý viên là con đường không phải lúc 
nào cũng bằng phẳng, êm ái dịu ngọt nhưng là đường hẹp gồ 
ghề, gian nan và thử thách. Xin Chúa hâm nóng lòng nhiệt 
thành tông đồ, biến đổi chúng con nên những chứng nhân 
của niềm tin yêu - hy vọng. Xin cho chúng con cảm nghiệm 
được ơn gọi cao quý mà Chúa mời gọi chúng con. Xin cho 
chúng con biết yêu thương trân quý các em thiếu nhi, nhất là 
những em không đầy đủ tình thương, kém may mắn. Xin 
cho chúng con biết dùng lời nói dịu dàng, mỉm cười, tha thứ   
đến những em nghịch phá, lười học Amen.  
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