
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ĐTC giải thích ý nghĩa Lễ Ngũ Tuần năm 2010  

 

Lễ phụng vụ mà chúng ta mừng hôm qua quen được gọi là 

“Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống”, hay nói tắt là “lễ Hiện 

xuống”. Trong nguyên ngữ Hy-lạp và La-tinh, danh xưng 

là “Ngũ tuần” (Pentecostes), nghĩa là 50 ngày, bắt nguồn 

từ lịch phụng vụ của người Do thái. Năm mươi ngày sau lễ 

Vượt qua tưởng niệm cuộc giải phóng khỏi cảnh nô lệ bên 

Ai-cập, người Do thái mừng lễ Ngũ tuần kỷ niệm việc Chúa 

thiết lập giao ước trên núi Sinai. Trong Tân ước, sách 

Tông đồ công vụ đã gắn biến cố Chúa Thánh Thần hiện 

xuống với lễ Ngũ tuần, diễn ra năm mươi ngày sau khi 

Chúa Phục sinh. Khi chú giải đoạn văn này, các giáo phụ 

đã ví biến cố như là việc ban hành hiến chương thành lập 

Hội thánh, được phái đến muôn dân, rao giảng Tin mừng 

qua các ngôn ngữ của các dân tộc.  

 

Vào lúc 10 giờ sáng chúa nhật, Đức thánh cha đã cử hành 

Thánh lễ tại đền thánh Phêrô. Trong bài giảng, ngài đã 

giải thích ý nghĩa của lễ Ngũ tuần qua những biểu tượng 

đọc thấy trong các bài Sách Thánh, cách riêng là “lưỡi” và 

“lửa”. Kế đó trong bài huấn dụ vào lúc 12 giờ trưa đọc tại 

cửa sổ văn phòng, ngài nêu bật mối liên hệ giữa biến cố 

Ngũ tuần với đời sống Hội thánh: việc trao ban Thánh 

Linh diễn ra liên tục trong đời sống Hội thánh: nếu không 

có Thánh Thần thì không có Hội thánh. Và ngài cũng lưu 

ý rằng biến cố Chúa Thánh Thần Hiện xuống cũng gắn liền 

với lời cầu nguyện của Hội thánh kết hiệp với Đức Maria, 

tại nhà Tiệc Ly cũng như trải qua lịch sử. Trước hết kính 

mời quý vị theo dõi bài huấn dụ trước khi đọc kinh kính 

Nữ vương thiên đàng, Sau đó, chúng tôi sẽ tóm tắt ý tưởng 

chính của bài giảng Thánh lễ.  

 

Anh chị em thân mến,  

Năm mươi ngày sau lễ Phục sinh, chúng ta mừng lễ Ngũ 

tuần, kính nhớ việc Chúa Thánh Thần tỏ hiện quyền  

 

 

 

năng, dưới biểu hiệu của gió và lửa, trên các thánh tông 

đồ tụ họp ở nhà Tiệc Ly, khiến họ có khả năng can đảm 

rao giảng Tin mừng cho muôn dân (x. Cv 2,1-13). Biến cố 

Ngũ tuần, được coi như cuộc “rửa tội” của Hội thánh, 

không chấm dứt ở đây. Thực vậy, Hội thánh luôn sống 

trong sự tuôn đổ Thánh Thần, bởi vì nếu không có Ngài 

thì Hội thánh sẽ kiệt lực, tựa như một chiếc buồm mà 

không có gió vậy. Mầu nhiệm Ngũ tuần tái diễn cách riêng 

vào một vài thời điểm đặc biệt, hoặc ở cấp địa phương hay 

hoàn vũ, hoặc ở cộng đoàn nhỏ bé hay những đại hội đông 

đảo. Chẳng hạn như các công đồng đã có những phiên họp 

được tràn đầy Chúa Thánh Thần, trong số đó phải kể đến 

công đồng Vaticanô II. Chúng ta cũng có thể nhắc đến 

cuộc gặp gỡ đặc biệt của đức thánh cha Gioan Phaolô II 

với các phong trào giáo dân diễn ra tại quảng trường này 

vào dịp lễ Ngũ tuần năm 1998. Hội thánh còn nhận ra 

biết bao lễ Ngũ tuần khác nữa làm cho các cộng đoàn điạ 

phương được sống động. Chúng ta hãy nghĩ đến các cuộc 

cử hành phụng vụ, cách riêng những buổi cử hành vào 

những dịp đặc biệt của cộng đoàn, trong đó sức mạnh của 

Chúa được cảm nhận rõ rệt qua niềm vui và phấn khởi 

trong các tâm hồn. Chúng ta liên tưởng đến những buổi 

họp cầu nguyện, trong đó các bạn trẻ nhận rõ tiếng gọi 

của Chúa hãy cắm rễ sâu trong tình thương của Ngài, kể 

cả qua việc dâng hiến trót đời cho Chúa.  

 

Vì thế không có Hội thánh nếu không có lễ Ngũ tuần. Và 

tôi có thể nói thêm rằng không có lễ Ngũ tuần mà không 

có đức Maria. Điều này đã xảy ra thuở ban đầu, tại nhà 

Tiệc Ly, khi các môn đệ “bền tâm nhất trí cầu nguyện, 

cùng với vài phụ nữ và đức Maria, thân mẫu của Chúa 

Giêsu và các anh em của Người( Cv 1,14). Điều này vẫn 

tiếp tục diễn ra ở mọi nơi mọi thời. Tôi đã chứng kiến 

điều đó mới đây tại Fatima. Quả vậy, đám đông vô kể tụ 
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họp tại quảng trường thánh điện, nơi mà tất cả đều chung 

một lòng một ý, đã cảm nghiệm điều gì? Thực là lễ Ngũ 

tuần mới. Ở giữa chúng ta có Đức Mẹ Maria, thân mẫu 

của Chúa Giêsu. Đó cũng là cảm nghiệm tại những thánh 

điện lừng danh kính Đức Mẹ - Lộđức, Guađalupê, 

Pompei, Loreto-, cũng như ở những ngôi đền nhó bé: ở 

đâu các tín hữu tụ họp cầu nguyện cùng với đức Maria, 

thì Chúa ban Thánh Linh của Người cho họ.  

 

Các bạn thân mến, trong ngày lễ Ngũ tuần này, chúng ta 

cũng muốn kết hiệp tinh thần với đức Thân mẫu của 

Chúa Kitô và của Hội thánh, khi khẩn cầu cuộc đổ tràn 

Thánh Linh mới. Chúng ta khẩn nài cho toàn thể Hội 

thánh, cách riêng nhân dịp năm linh mục, cho những 

người phục vụ Tin mừng, ngõ hầu sứ điệp cứu độ được 

loan truyền đến hết mọi dân tộc.  

 

Sau khi ban phép lành Toà Thánh, Đức thánh cha nhắc 

đến việc phong chân phước cho chị Teresa Nanganiello 

diễn ra tại Benevento (miền nam Italia) vào chiều thứ 7 

vừa qua. Vị tân chân phước là một thiếu nữ giáo dân, 

thuộc dòng ba Phan-sinh, sống đời bình thường trong gia 

đình nông dân. Chị cố gắng theo gương thánh Phanxicô 

Assisi trong việc hoạ lại cuộc đời của Chúa Giêsu đau khổ 

để cầu nguyện cho các tội nhân. Chị qua đời lúc 27 tuổi. 

Một ý chỉ cầu nguyện nữa nhân ngày lễ Đức Mẹ phù hộ 

các giáo hữu ngày 24 tháng 5 là cầu nguyện cho Giáo hội 

Trung quốc, cách riêng cho sự đoàn kết hợp nhất giữa các 

tín hữu trong nước cũng như với Giáo hội hoàn cầu.  

 

Như đã nói trên đây, trong bài giảng thánh lễ cử hành tại 

đền thờ thánh Phêrô lúc 9 giờ sáng, với 30 hồng y và 50 

giám mục đồng tế, đức thánh cha đã dừng lại suy niệm ở 

vài biểu tượng của lễ Ngũ tuần được thuật lại trong các 

bài đọc Sách Thánh. Trước hết, việc đổ tràn Thánh Linh 

diễn ra vào lúc các môn đệ hợp nhau cầu nguyện. Cần lưu 

ý rằng không chỉ các môn đệ cầu nguyện mà thôi, nhưng 

chính Chúa Giêsu cũng hứa sẽ cầu nguyện với họ nữa 

như chúng ta nghe trong bài Tin mừng: “Thầy sẽ cầu xin 

Chúa Cha, để Chúa Cha ban cho các con Đấng An-ủi khác, 

và ngài sẽ ở lại với các con luôn mãi”. Thực vậy, ở trên trời 

Chúa Giêsu tiếp tục thi hành chức vụ tư tế, chuyển cầu cho 

chúng ta, xin nài Chúa Cha ban Thánh Linh cho tất cả 

chúng ta.  

 

Hồng ân Thánh Linh được ví với lưỡi và lửa. Lưỡi tượng 

trưng cho các ngôn ngữ. Thánh Linh ban cho Hội thánh 

được nói các ngôn ngữ của thế giới. Thánh Luca kể ra 12 

ngôn ngữ như là biểu tượng: “Rôma”, thế giới bên Tây; 

“người Do thái và các tân tòng” nói lên sự hợp nhất giữa 

dân Israel với thế gới; “Crêta và A-rập” đại diện cho Đông 

phương và Tây phương, các hải đảo và đaị lục. Giáo hội 

được phái đến tất cả mọi dân nước, vượt qua các biên 

cương. Tuy nhiên, giữa muôn vàn ngôn ngữ, Hội thánh 

vẫn duy trì sự hợp nhất. Đây là một đặc trưng của Hội 

thánh: vừa mở rộng đến tính đa dạng, vừa bảo vệ sự hợp 

nhất đoàn kết.  

 

Bước sang biểu tượng của lửa, đức thánh cha nhắc đến 

ngọn lửa ở bụi gai mà ông Moisen đã chứng kiến. Trong 

đời sống thường ngày, lửa mang tính cách huỷ diệt. Điều 

này cũng xảy ra trong đời sống xã hội: lửa chiến tranh tàn 

phá. Nhưng lửa của Thiên Chúa thì khác: lửa bốc cháy 

nhưng không huỷ hoại. Đó là ngọn lửa của tình yêu. Lửa 

thanh luyện khỏi những nét nhơ nhớp, để giúp cho con 

người được tinh tuyền hơn, kết hiệp thân mật với Chúa 

hơn. Tiếc rằng nhiều lần chúng ta không muốn để cho lửa 

của Thánh Thần tác động: chúng ta ngại ngùng hy sinh. 

Tuy nhiên, nếu chúng ta mạnh dạn để cho lửa của Thánh 

Thần thanh tẩy thì chúng ta sẽ cảm thấy niềm vui và an 

bình của tình yêu đích thực.  

Bình Hòa  

 

Fatima là nơi con người sống kinh nghiệm 

ơn thánh Chúa 
 

Fatima là nơi con người sống kinh nghiệm ơn thánh 

Chúa. Sứ điệp Fatima tập trung nơi lời cầu nguyện, việc 

hãm mình và hoán cải, vượt xa hơn các đe dọa, các hiểm 

nguy và kinh hoàng của lịch sử, và nhằm mời gọi con 

người tin tưởng nơi hành động của Thiên Chúa, vun 

trồng niềm Hy vọng lớn lao, và sống kinh nghiệm ơn 

thánh của Chúa, để say mê Chúa là suối nguồn của tình 

yêu và hòa bình.  

 

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã khẳng định như trên 

trong buổi tiếp kiến chung 20.000 tín hữu tại quảng 

trường Thánh Phêrô sáng thứ tư 19-5-2010.  

Như đã biết, Đức Thánh Cha mới công du mục vụ Bồ Đào 

Nha và hành hương Fatima về cuối tuần vừa qua, nên 

trong bài huấn dụ ngài đã chia sẻ với tín hữu một số kinh 

nghiệm và cảm tưởng của ngài về chuyến viếng thăm. 

Đức Thánh Cha mời tín hữu cùng ngài dâng lời cảm tạ 

Thiên Chúa và Mẹ Maria vì chứng tá kitô trong lịch sử 

đức tin lâu dài và vinh quang của dân nước Bồ Đào Nha. 

Ngài phó thác Chúa và Đức Mẹ các hoa trái mà Chúa đã 

và sẽ ban cho cộng đoàn giáo hội Bồ.  

 

Đề cập tới chuyến hành hương và công du mục vụ nhân 

dịp kỷ niêm 10 năm Đức Gioan Phaolô II phong Chân 

Phước cho hai trẻ mục đồng Giacinta và Phanxicô, Đức 

Thánh Cha cho biết ngay buổi chiều đầu tiên khi tới thủ 

đô Lisboa ngài đã dâng Thánh Lễ cho tín hữu tại khu đất 

trống Terreiro do Paco đối diện với sông Tago, có sự tham 

dự của rất đông tín hữu. Từ thủ đô Lisboa, là nơi biết bao 

nhiêu thừa sai Bồ đã ra đi đem Tin Mừng tới nhiều Lục 

địa khác, Đức Thánh Cha đã khích lệ mọi thành phần 

dân Chúa tại Bồ tái dấn thân rao giảng Tin Mừng trong 

các môi trường khác nhau của cuộc sống xã hội, và là 

những người gieo vãi niềm hy vọng trong một thế giới 
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thường mất tin tưởng, cũng như trở thành những người 

loan báo Chúa Kitô tử nạn và phục sinh, trọng tâm của 

Kitô giáo. Đức Thánh Cha cũng đã lập lại lời mời gọi này 

trong buổi gặp gỡ các giới văn hóa tại Trung tâm văn hóa 

Bélem. Ngài nói:  

 

Trong dịp này tôi cũng đã minh nhiên gia tài các giá trị, 

qua đó Kitô giáo đã làm giầu cho nền văn hóa, nghệ thuật 

và truyền thống của nhân dân Bồ Đào Nha. Trong đất 

nước cao qúy này, cũng như trong mọi quốc gia khác được 

ghi đậm dấu Kiô giáo, có thể xây dựng một tương lai 

huynh đệ và cộng tác với tất cả các giới văn hóa khác, 

bằng cách rộng mở cho một cuộc đối thoại chân thành và 

tôn trọng lẫn nhau.  

 

Tiếp tục bài huấn dụ Đức Thánh Cha cho biết sau đó ngài 

đã đến Fatima là thành phố có bầu khí thần bí, trong đó 

người ta sờ mó được sự hiện diện của Đức Mẹ. Đức Thánh 

Cha đã là người hành hương cùng với các người hành 

hương đến từ khắp nơi trên thế giới, tìm đến đền thánh 

này là con tim của Bồ Đào Nha và đích điểm viếng thăm 

của tín hữu khắp mọi nơi. Sau khi cầu nguyện tại Nhà 

Nguyện Hiện Ra ở Cova da Iria và dâng lên Mẹ các vui 

sướng, chờ mong cũng như lo lắng và khổ đau của toàn 

thế giới, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi hát kinh chiều 

trong nhà thờ Chúa Ba Ngôi với các linh mục, chủng 

sinh, phó tế, tu sĩ nam nữ đến từ khắp nơi trong nước Bồ 

Đào Nha. Ngài đã bầy tỏ lòng qúy trọng và biết ơn các vị, 

vì chứng tá âm thầm và không luôn luôn dễ dàng cũng 

như sự trung thành của các vị đối với Tin Mừng và Giáo 

Hội. Trong Năm Linh Mục sắp kết túc này, Đức Thánh 

Cha đã khích lệ các linh mục dành ưu tiên cho việc lắng 

nghe Lời Chúa, hiểu biết Chúa Kitô, cử hành Thánh Thể 

sâu đậm, noi gương Cha Sở thánh họ Ars. Ngài cũng đã 

không quên phó thác và thánh hiến các linh mục toàn thế 

giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria, là 

mẫu gương môn đệ đích thật của Chúa.  

 

Vào ban chiều, cùng với hàng trăm ngàn tín hữu hiện 

diện tại quảng trường Fatima, Đức Thánh Cha đã chủ sự 

buổi đốt nến lần hạt Mân Côi kính Đức Mẹ. Thật là một 

biểu hiệu tuyệt diệu niềm tin nơi Thiên Chúa và lòng 

sùng kính Mẹ của Chúa và là Mẹ chúng ta! Việc lần hạt 

Mân Côi, là lời kinh thân thương biết bao đối với dân 

kitô, đã tìm thấy tại Fatima này một trung tâm thúc đẩy 

toàn Giáo Hội và thế giới cầu nguyện. Trong lần hiện ra 

ngày 13 tháng 6 ”Bà Áo Trắng” nói với ba trẻ mục đồng: 

”Ta muốn các con đọc kinh Mân Côi mỗi ngày”. Chúng ta 

có thể nói rằng Fatima và kinh Mân Côi hầu như đồng 

nghĩa với nhau.  

 

Cao điểm của chuyến hành hương Fatima là Thánh Lễ 

ngày 13 tháng 5, kỷ niệm lần Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên 

với Phanxicô, Giacinta và Lucia. Đức Thánh Cha đã mời 

gọi nửa triệu tín hữu hiện diện dưới chân Đức Mẹ vui lên 

trong Chúa, vì tình yêu thương xót của Ngài đồng hành 

với chúng ta trong cuộc lữ hành trên trần gian này. Sứ 

điệp Đức Mẹ để lại ở Fatima là sứ điệp dấn thân tràn đầy 

hy vọng và ủi an. Đức Thánh Cha tóm tắt sứ điệp ấy như 

sau: 

 

Đó là một sứ điệp tập trung nơi lời cầu nguyện, việc hãm 

mình và hoán cải, vượt xa hơn các đe dọa, các hiểm nguy 

và kinh hoàng của lịch sử, nhằm mời gọi con người tin 

tưởng nơi hành động của Thiên Chúa, vun trồng niềm Hy 

vọng lớn lao, và sống kinh nghiệm ơn thánh của Chúa, để 

say mê Chúa là suối nguồn của tình yêu và hòa bình.  

 

Trong viễn tượng đó cuộc gặp gỡ với các tổ chức mục vụ 

xã hội đã có ý nghĩa lớn. Đức Thánh Cha nói ngài đã chỉ 

cho các thành viên thấy kiểu trợ giúp của người 

Samaritano nhân hậu như mẫu mực đáp ứng các nhu cầu 

của các anh chị em cần được trợ giúp, nhằm phục vụ 

Chúa Kitô và thăng tiến công ích. Chính tại Fatima này 

nhiều người trẻ đã mở rộng con tim cho các công tác bác 

ái. Fatima là trường dậy đức tin đức cậy, vì nó cũng là 

trường dậy đức mến và phục vụ tha nhân. Cuộc gặp gỡ 

các Giám Mục Bồ Đào Nha cũng đã diễn ra trong bối cảnh 

của đức tin và lời cầu nguyện này. Đây là dịp để sống tình 

hiệp thông huynh đệ và cảm tạ Chúa về lòng trung thành 

của Giáo Hội Bồ cũng như để tín thác cho Đức Trinh Nữ 

các chờ mong và lo lắng mục vụ chung. Trong thánh lễ tại 

Porto là “Thành phố của Đức Trinh Nữ” Đức Thánh Cha 

nói ngài cũng đã nhắc tới các hy vọng và chờ mong đó. 

Ngài đã nhắc nhở mọi người dấn thân làm chứng cho Tin 

Mừng trong mọi môi trường cuộc sống thường ngày và 

cống hiến Chúa Kitô phục sinh cho thế giới, để nhờ Chúa 

Thánh Thần mọi hoàn cảnh khó khăn, khổ đau, sợ hãi 

được biến đổi trở thành dịp giúp lớn lên và sống vững 

mạnh. 

Thật không thể nào quên được các hình ảnh sống động 

của chuyến viếng thăm này và sự tiếp đón nồng hậu, tự 

phát và hăng say của dân chúng. Ngài chúc tụng Chúa vì 

khi hiện ra với ba trẻ mục đồng, Mẹ Maria Đã mở ra 

trong thế giới một khoảng không gian đặc ân để cho con 

người gặp gỡ lòng thương xót của Thiên Chúa, lòng 

thương xót chữa lành và cứu thoát. Tại Fatima Đức Mẹ 

mời gọi tất cả mọi người coi trái đất này là nơi hành 

hương tiến về quê hương vĩnh viễn là Nước Trời. Thật 

thế, chúng ta tất cả là những người hành hương, chúng ta 

cần Mẹ hướng dẫn chúng ta. ”Với Mẹ chúng con bước đi 

trong hy vọng. Sự khôn ngoan và sứ mệnh” đó đã là khẩu 

hiểu chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Bồ Đào Nha; 

và tại Fatima Trinh Nữ Maria mời gọi chúng ta tiến bước 

với lòng hy vọng lớn lao, để cho sự khôn ngoan từ trời cao 

hướng dẫn, sự khôn ngoan đã được biểu lộ nơi Đức Giêsu, 

là sự khôn ngoan của tình yêu, để đem đến cho thế giới 

ánh sáng và niềm vui của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha xin 
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mọi người hiệp ý cầu nguyện cho dân nước Bồ Đào Nha 

biết phục vụ Tin Mừng và kiếm tìm thiện ích đích thực 

của mọi người. Trước đó ngài cũng đã không quên cám ơn 

chính quyền và Hội Đồng Giám Mục Bồ Đào Nha cũng 

như tất cả mọi giới chức đạo đời và những người đã cộng 

tác để cho chuyến tông du và hành hương của ngài được 

diễn ra tốt đẹp.  

 

Trước khi cất Kinh Lạy Cha và ban phép lành tòa thánh 

cho mọi người, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng 

nhiều thứ tiếng khác nhau. Ngỏ lời với người trẻ, các anh 

chị em đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới, Đức Thánh 

Cha nhắc cho mọi người biết Giáo Hội đang làm tuần cửu 

nhật chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. 

Ngài nhắn nhủ các bạn trẻ hãy ngoan ngoãn đối với hoạt 

động của Chúa Thánh Thần, được ban cho tín hữu qua bí 

tích Rửa Tội và Thêm Sức. Ngài xin các anh chị em đau 

yếu tiếp nhận Thần Khí ủi an để Chúa trợ giúp họ trong 

các khó khăn và biến khổ đau của họ thành của lễ đẹp 

lòng Thiên Chúa hầu mưu ích cho tha nhân. Đức Thánh 

Cha cầu chúc cuộc sống gia đình của các cặp vợ chồng mới 

cưới luôn được dưỡng nuôi bằng lửa của Thần Khí, là 

Tình Yêu của chính Thiên Chúa.  

Linh Tiến Khải  

 

Trung tâm Thánh Mẫu La Vang đang chuẩn bị 

Đại Lễ Bế Mạc Năm Thánh Giáo Hội Việt Nam 

 

LAVANG - Chỉ còn bảy tháng nữa sẽ diễn ra lễ Bế mạc 

Năm Thánh kỷ niệm 350 năm thành lập giáo phận Đàng 

Trong và giáo phận Đàng Ngoài, và 50 Năm thiết lập 

Hàng Giáo Phẩm Việt Nam tại Trung tâm Thánh Mẫu 

Toàn Quốc La Vang vào ngày 06.01.2011.  

 

Đây là một sự kiện trọng đại kết hợp với Đại hội Đức 

Mẹ La Vang lần thứ 29. Sự kiện nầy chắc chắn sẽ thu hút 

rất nhiều người tham dự. Trung Tâm Thánh Mẫu La 

Vang đang tất bật với bao công việc để chuẩn bị cho Đại 

Lễ này.  

 

Hiện nay, suốt ngày đêm tại Thánh Địa La Vang, có rất 

nhiều đoàn hành hương, từ trong Nam ngoài Bắc, đến 

kính viếng Đức Mẹ La Vang. Họ đi theo đoàn thể hoặc đi 

theo từng gia đình. Đó là không kể nhiều cá nhân đi hành 

hương riêng. Tôi thấy như vậy là cả một tâm tình kính 

yêu và phó thác nơi Mẹ. Càng ngày, càng có nhiều người 

không ngại khó khăn xa xôi, tìm về Thánh Địa La Vang 

để kính viếng Mẹ.  

 

Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang đang khẩn trương chuẩn 

bị theo chỉ đạo của Đức Tổng Giám Mục TGP Huế và Đức 

Giám Mục Phụ Tá.   

 

Cổng Tam Quan vào Trung Tâm đang được thiết kế bề 

thế và hoành tráng để đón rất nhiều phái đoàn trong và 

ngoài nước.   

 

Có hệ thống tường thành bao quanh, kiên cố, dài chừng 2 

cây số, cao 2,5 m. Bên dưới, có hệ thống thoát nước được 

làm bằng bêtông cốt thép vững chắc.   

 

Hệ thống nhà vệ sinh khép kín cũng được xây dựng, vì 

đây cũng là nỗi ưu tư của tòa Tổng Giám Mục, cũng như 

của Trung Tâm.  

 

Một quãng trường rộng lớn chừng 6 hecta, đã được san 

lấp, với một lễ đài cao 3 mét, dài 100 mét, rộng 40 mét, 

dành cho cử hành Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh dự kiến 

sẽ có khoảng 50 Hồng Y và Giám Mục và 1000 linh mục 

trong và ngoài nước.   

 

Thật gấp rút vì khối lượng công việc còn quá nhiều. May 

mà năm nay tôi có được một cha phó khá quen thuộc về 

việc xây dựng. Đồng thời cha Hạt trưởng hạt Quảng trị 

cũng đã phân công một số linh mục trong hạt đến đảm 

trách và coi sóc một số công việc nên cũng tạm ổn.  

 

Về đường xá giao thông, thì thời gian chỉ còn 7 tháng, 

nhưng hết 3 tháng cuối năm là mưa dầm, kèm theo nhiều 

cơn bão lụt. Như vậy, chỉ còn lại 4 tháng có thể thi công. 

Chính quyền các cấp huyện Hải lăng và tỉnh Quảng trị 

đang cho san lấp và làm con đường bao quanh khuôn viên 

Trung Tâm, như vậy việc đi lại tương đối thuận lợi.   

 

Quan trọng nhất, là đang mở rộng con đường từ quốc lộ 1 

vào Trung Tâm, dài chừng 02 cây số.  

 

Tuy nhiên, cho đến nay, chỉ mới làm được 01 cây số từ 

Cổng Trung Tâm ra, còn lại 01 cây số từ quốc lộ 1 vào thì 

chưa thấy động tỉnh gì. Tôi cũng đã gặp gở Chính Quyền 

các cấp Tỉnh Quảng Trị và Huyện Hải lăng để trình bày 

những vấn đề cấp thiết này theo đề nghị của Tòa Tổng 

Giám mục Huế, ít nhất cũng được giải phóng mặt bằng và 

san lấp 01 cây số còn lại, hầu tránh những tai nạn giao 

thông đáng tiếc xảy ra. Phía Chính Quyền cũng đã hứa sẽ 

tạo mọi điều kiện để thực hiện. Mọi việc đều phó thác cho 

Mẹ La Vang, hy vọng sẽ thành công.  

Một vấn đề thiết yếu chúng tôi nhận thấy, đó là vấn đề 

nước sạch. Không chỉ riêng tại Trung Tâm Thánh Mẫu, 

mà kể cả dân quanh vùng hiện nay, cũng vẫn phải xử 

dụng nước giếng đang ngày càng ô nhiễm. Do đó, rất 

mong được Chính Quyền thi công đường ống cấp nước 

sạch vì đó là nhu cầu chung cho mọi người, không riêng 

cho Trung tâm, mà còn cho toàn dân trong vùng nữa.  

 

Linh mục Quản Nhiệm Trung Tâm  

Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang 

LM Giacôbê Lê Sĩ Hiền 
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