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MỪNG CHÚA PHỤC SINH  
“Nào ta hãy hỷ hoan trong Chúa mà ăn mừng đại lễ, Ha-lê-lui-a” (1 Cr 5, 7b-8a)

Lá Thư Cha Giám Đốc 

 
Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương, 

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

I- Mừng Lễ Phục-Sinh: Năm nay theo niên lịch phụng vụ, Giáo Hội mừng Lễ Phục Sinh vào ngày 01-04-2018, sau Tuần Thánh 

vẫn nằm trong Tháng Ba với Lễ Lá - Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu Kitô từ ngày Chúa Nhật 25-03-2018. Trong Tuần 

Thánh có bốn sự kiện quan trọng được Giáo Hội nhắc đến để giáo hữu cùng suy niệm và ghi nhớ là:  

 

1- Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ như để lại bài học khiêm nhường khó thể quên qua sự phục vụ khiêm hạ đối với anh chị 

em mình mà Chúa là Thầy, là Cha đã làm gương.  

2- Chúa lập phép Bí Tích Thánh Thể để nuôi dưỡng đời sống tâm linh nhân loại: “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” 

(1 Cr 11, 23-25).  

3- Sự đau buồn trong vường Gethsemane Chúa phải chịu: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được” (Mt 27, 11-34), để chúng ta thấy 

sự hy sinh cao cả, vô bờ bến của Chúa hầu vì tình thương để cứu rỗi nhân loại, và sự phản bội của Juda Iscariot: “Tôi hôn ai thì 

chính là người đó” (Mt 27, 11-43).  

4-Thứ Sáu Tuần Thánh kỷ niệm ngày Chúa bị quân dữ đội mão gai, bị chế nhạo, bị đánh đòn, bị vác Thánh Giá, cuối cùng phải chịu 

đóng đinh vào Thập Giá và chết thảm thiết trên đồi Canvê. 

 

II- Ý Nghĩa Về Lễ Phục Sinh: Lễ Phục Sinh tiếng Anh gọi là Easter xuất phát từ tiếng Đức gọi là Ostara, có nghĩa là hướng về 

hướng Đông, phía mặt trời mọc, mặt trời sắp hiện lên cũng báo hiệu cho Mùa Xuân. Người Do Thái gọi lễ này là Pâque, “lễ Vượt 

Qua” vào đầu Mùa Xuân, mùa của cây cỏ, hoa lá cũng phục sinh sau những tháng ngày đông giá theo thuyết Đông Phương là: 

“Đông tàng”, lẩn khuất chốn cái lạnh lẽo của Mùa Đông, nay chúng cũng khoe nở đâm hoa, tươi lá như để đón mừng Đấng Tạo Hóa 

đã tạo dựng nên chúng. 

 

Lễ Phục sinh: là Đại Lễ rất quan trọng trong niên lịch Phụng Vụ của Giáo Hội, nói lên sự hiệp nhất Kitô hữu trong đức tin. Trong 

Phụng Vụ theo Công Đồng Vaticanô II: “Từ ngày Hiện Xuống, ngày Giáo Hội xuất hiện nơi trần gian với các giáo hữu kiên tâm 

theo lời giáo huấn của các Tông Đồ, cùng nhau qui tụ để cử hành mầu nhiệm Phục Sinh, loan truyền sứ điệp cứu rỗi hầu mọi người 

nhận biết Thiên Chúa duy nhất và chân thật cùng Đấng mà Ngài sai đi là Chúa Giêsu Kitô” (Phụng vụ 6, 9). 

Thánh Phaolô tông đồ đã viết cho giáo đoàn Côrintô: “Tôi đã truyền đạt cho anh chị em những gì mà bản thân tôi đã nhận được, đó 

là Chúa Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta theo lời kinh thánh. Ngài đã được mai táng trong mồ, Ngài đã sống lại theo như lời Thánh 

Kinh” (1 Cr 15, 3-4). 

 

Giáo lý Công Giáo dạy: “Sự Phục Sinh là chân lý chóp đỉnh của đức tin về Chúa Kitô, là điều được tin và sống như chân lý trung 

tâm trong Cộng Đoàn Kitô Giáo nguyên thủy; được truyền đạt như chân lý nền tảng bởi truyền thống, được xác định bởi các tài liệu 

Tân Ước, được giảng dạy như thành phần chủ yếu của Mầu Nhiệm Vượt Qua cùng với Mầu Nhiệm Thánh Giá” (GL: 638). 

 

Tại Đền Thánh Mẹ La Vang: Vì tầm mức quan trọng, chóp đỉnh của Đức Tin qua Lễ Phục Sinh, nên mọi giáo hữu tại Đền Thánh 

Mẹ được chuẩn bị thật chu đáo: Trong Mùa Chay Đền Thánh Mẹ tổ chức 3 ngày Tĩnh Tâm & Hòa Giải để mọi giáo hữu chuẩn bị 

tâm hồn đón mừng Chúa Phục Sinh trong các ngày: Chiều Chúa Nhật 4:00 p.m. ngày 18-03-2018, do quý cha Sáng Lập Giuse 

Nguyễn Đức Trọng: Chủ sự Chầu thánh thể, cha Cựu Giám Đốc Giuse Đồng Minh Quang: Thuyết giảng, cha Đôminicô Nguyễn 

Đông Hùng ban phép Hòa Giải. Tiếp đến ngày Thứ Năm 22-03-2018 và ngày Thứ Sáu 23-03-2018: Thánh Lễ lúc 7:00 p.m. và tĩnh 

tâm & Hòa Giải lúc 7:30 p.m. – 9:00 p.m. do cha Đaminh Nguyễn Phi Long, Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoai đến giúp. 

Tôi thân mời quý ân thân nhân và khách hành hương cùng cộng đoàn Mẹ La Vang thu xếp đến tham dự. Trong niềm vui của Đại Lễ 

Phục Sinh, tôi mến chúc quý ân thân nhân và khách hành hương cùng toàn thể giáo dân tại Đền Thánh Mẹ La Vang tràn đầy ơn 

Chúa Phục Sinh và niềm vui trong những tháng ngày Mùa Phục Sinh. 

 

III- Thánh Cả Giuse: Tháng Ba cũng là tháng biệt kính Thánh Cả Giuse. Trong các tượng đài Thánh Cả Giuse ở các thánh đường 

luôn được ghi khắc hàng chữ: “Hãy đến cùng Giuse”. Thánh nữ Têrêxa Avilla đã từng nói: “Tôi thấy không lần nào xin sự gì cùng 

Thánh Giuse mà không được như ý. Dường như Thiên Chúa ban ơn cho các thánh giúp ta việc này việc nọ, nhưng kinh nghiệm cho 

tôi biết Thánh Giuse giúp chúng ta trong mọi trường hợp. Tôi lấy danh Chúa mà xin những ai không tin lời tôi hãy thử mà 

xem”. Quả thật Ngài là vị thánh cầu bầu tuyệt hảo như thánh nữ Têrêxa Avilla đã nói vì trong kinh cầu xin Thánh Giuse bảo trợ sự 

khó khăn (Pière à Saint Joseph patron des causes difficiles) có đoạn: “Lạy Thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu cha mà vô hiệu, 

cha có thần thế trước mặt Thiên Chúa đến nỗi người ta có thể nói rằng: “Trên trời, Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin…”. Câu 

nói: “Hãy đến cùng Giuse” còn phát xuất từ thời vua Ai Cập Phara-Ô xưa đã nói với dân chúng trong cơn thiếu thốn về thực phẩm. 

Câu này ngày nay được Giáo Hội cho khắc ghi dưới chân tượng của Ngài để nhắc nhở giáo hữu năng chạy đến với Ngài, Đấng cầu 

bầu đầy quyền năng khôn tả. Trong Tháng Ba, tôi mời gọi quý ân thân nhân và khách hành hương xa gần cùng Cộng Đoàn dân Chúa 

Đền Thánh Mẹ La Vang có nhu cầu gì hay gặp những khó khăn trong đời sống, đừng quên: “Hãy đến cùng Giuse!”, Đấng cầu bầu 

đầy quyền năng. 
Trong tình yêu Chúa Cứu Thế và Mẹ La Vang 

Lm. Tôma Hà Quốc Dũng, DCCT 


