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Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương, 
Quí ân nhân và khách hành hương xa gần quí mến. 
 

1. Mừng Chúa Phục Sinh: Bài ca: “Chúa Phục Sinh” của nhạc sĩ Kim Long nói lên niềm vui rạo rực trong tâm 
hồn mọi Kitô hữu trong ngày Đại Lễ Phục Sinh: “Chúa nay thực đã Phục Sinh Alleluia! Alleluia! Ngài từ trong kẻ 
chết sống lại, Alleluia! Alleluia!...và niềm vui tràn lan nơi nơi…”  Hòa trong niềm vui Phục Sinh và không gì vui 
mừng hơn được ghi lại niềm vui khôn tả của Mẹ Maria gặp gỡ Chúa Giêsu Phục Sinh, con Mẹ qua mạc khải của chân 
phước Anna Catarina Emmerich, chị được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ II  tuyên phong Chân Phước ngày 3-10-
2004. Chị thuộc tu viện dòng nữ tu Augustinô, Agnetenberg, Dulmen. Dựa vào thị kiến của chị về Cuộc Khổ Nạn của 
Chúa Giêsu, đạo diễn Mel Gibson đã thực hiện cuốn phim: “Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Kitô” được trình chiếu vào mùa 
chay năm 2004, thu hút đông đảo người đến xem trong ngưỡng mộ và súc động đầy lòng cảm kích. 
 
Thị kiến về cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu Phục Sinh với Mẹ Maria đã được  ghi lại với một tâm tình yêu thương vô bờ 
bến mà Chúa Giêsu đã dành đặc biệt cho Mẹ, được trích ghi trong tác phẩm: “Cuộc Khổ Nạn Đau Thương Của Chúa 
Giêsu” do Hội Thông Điệp Đức Mẹ San Jose trích lại từ bản Anh Ngữ: “The Life Of Jesus Christ From Vision Of The 
Venerable Anne Catherine Emmerich” của linh mục Carl E. Schmoger, C.Ss.R.” : “Lúc ấy khoảng 9 giờ tối,…tôi thấy 
Mẹ Maria ngừng lại ở một chỗ rất vắng vẻ, ngước mắt nhìn lên trời với vẻ mặt vô cùng rạng rỡ, hân hoan, vì Mẹ trông 
thấy linh hồn Chúa Giêsu chói lọi, sáng ngời, không một thương tích, 
giữa vô số các thánh phụ. Chúa Giêsu ngự xuống bên Mẹ, quay 
lại các thánh phụ đi theo Ngài, Ngài giới thiệu Mẹ Ngài cho các vị, 
Chúa nói: “Đây Là Đức Maria! Đây Là Mẹ Tôi!” Hình như tôi 
thấy Người chào Mẹ bằng một nụ hôn, rồi Người biến mất. Đức 
Maria liền quỳ xuống và hôn chỗ Chúa Giêsu vừa đứng, dấu chỉ tay 
và đầu gối của Mẹ còn in trên đá. Cảnh tượng Mẹ chứng kiến Chúa 
Giêsu Phục Sinh “đem lại cho Mẹ một niềm vui khôn tả.” Sau giây 
phút mừng vui khôn tả, Mẹ âm thầm giữ kín trong lòng và quay về 
với các bà Madalena, bà Maria con ông Cleôpha, bà Salômê, Gioanna 
Chusa, họ đã mua chuẩn bị sẵn dầu thơm ở ngoài phố, khi Đức Maria 
vắng mặt, họ định sáng sớm trước khi rạng đông sẽ trải hoa huệ, 
nước cam tùng và các loại lá thơm và sức dầu thơm cho Thầy yêu 
quí của họ. Hòa trong niềm vui Phục Sinh với Mẹ Maria, tôi mong đón gặp mọi gia đình Mừng Chúa Phục Sinh trong 
thánh lễ Vọng Phục Sinh 7:30pm thứ Bảy ngày 4 tháng 4, 2015 và lễ Phục Sinh lúc 9:30am và 6:00pm Chúa Nhật 
ngày 5 tháng 4, 2015. 
 

2. Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa: Vào sáng Chúa Nhật 30 tháng 4, 2000, tại Công Trường Thánh 
Phêrô, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ II đã tuyên phong hiển thánh cho nữ tu Maria Faustina Kawalska và qui định ngày 
Chúa Nhật Thứ Hai sau Phục Sinh là Chúa Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót trong niên lịch phụng vụ của Giáo Hội. 
Trong thị kiến khi hiện ra với chị Faustina Kowalska, Chúa nói với chị: “Cha muốn bức ảnh này sẽ được long trọng 
làm phép vào ngày Chúa Nhật đầu tiên sau lễ Phục Sinh. Chúa Nhật đó sẽ là lễ kinh nhớ Lòng Thương Xót của Ta. Ta 
muốn lễ kinh nhớ này trở nên chốn náu thân và bình phong cho hết mọi linh hồn, cách riêng cho các tội nhân khốn 
khổ. Trong ngày này, vực thẳm thương xót của Ta sẽ được mở ra…(699). Tại Đền Thánh Mẹ La Vang, chúng ta sẽ có 
giờ chầu Lòng Chúa Thương Xót lúc 3:00pm. ngày 12 tháng4, 2015 để mọi gia đình trong Cộng Đoàn cùng quí ân 
thân nhân và khách hành hương có thể kín múc tràn trề ơn lành của Lòng Thương Xót Chúa tuôn đổ xuống trên từng 
người và từng gia đình chúng ta. 
 

3. Tưởng Niệm Biến Cố 30/4 Và Cầu Nguyện Cho Quê Hương Việt Nam:  Sau 40 năm, là người tỵ nạn Cộng 
Sản, nhân tưởng niệm biến cố 30/4, người Việt Nam luôn nuôi dưỡng ý chí kiên cường, hào hùng của dân tộc Việt 
Nam dù có lưu lạc bất cứ nơi nào trên thế giới, vẫn hướng về quê mẹ để mong sớm có ngày đất nước được độc lập, tự 
do, công lý nhân quyền được tôn trọng. Cô Cung Hoàng Kim, đương kiêm hoa hậu là Miss Nebraka, dù trên tột đỉnh 
danh vọng,  cô vẫn giữ hào khí một con dân Lạc Hồng đất Việt, cô phát biểu nhân ngày quốc hận 30 tháng 4, 2013: 
“38 năm trôi qua kể từ ngày Sàigòn thất thủ, chúng ta vẫn tụ họp ở đây để tưởng niệm về sự mất mát quê hương xinh 
đẹp của mình. Mất đất không đáng kể, bằng đáng kể là mất sự tự do, mất đạo đức, và mất đi sự mưu cầu hạnh phúc 
cho dân tộc… gia đình tôi đến Hoa Kỳ vì sự lựa chọn chính trị, với tư cách là người tỵ nạn, nạn nhân của chế độ Cộng 
Sản, chứ không phải vì lý do kinh tế vật chất…”. Cũng trong tinh thần trên, Đền Thánh Mẹ La Vang sẽ có thánh lễ lúc 
7:30pm thứ Năm ngày 30 tháng 4, 2015 để cầu nguyện cho quê hương Việt Nam.  Tôi chân thành mời gọi mọi gia 
đình cố gắng thu xếp tham dự hầu cầu nguyện cho Quê Hương yêu quý của chúng ta. 

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

          Lá Thư Cha Giám Đốc  

ALLELUIA!  ALLELUIA!  
 “Chúa Đã Sống Lại Như Lời Đã Hứa” 
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