
THÁNH CẢ GIUSE 
“Đấng Cầu Bầu cho những ai chạy đến với Ngài” 

Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương, 

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

 

I- Bước vào Tháng Ba: Tháng Giáo Hội dành riêng mừng kính Thánh Cả Giuse và mời gọi con cái khắp nơi hãy chạy đến 

với Ngài, vì ở Ngài tuôn đổ bao nguồn ơn sẵn sàng ban phát qua lời chuyển cầu đầy quyền lực của Ngài lên Thiên Chúa toàn 

năng. Trong kinh nguyện cầu cùng Thánh Giuse Xin Bảo Trợ Những Vụ Khó Khăn (Priere à Saint Joseph, Patron Des 

Causes difficiles) được trích dịch từ: Revue De St. Joseph, Imprimatur  Fx. Trần Thanh Khâm TĐD. Kinh được đặt tại Đền 

Thánh Khiết Tâm Mẹ có đoạn: “Lạy Thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu, Cha có thần thế trước mặt Đức 

Chúa Trời đến nỗi người ta có thể nói rằng: ‘Trên Trời, Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin…’ ”. 

 

Quả thật như vậy, khách hành hương đến viếng thăm Montréal Canada không thể không đến viếng thăm Đền Thánh Cả 

Giuse trên ngọn đồi Mont Royal, là một ngôi Đền Thờ vĩ đại lớn nhất nhì trên thế giới chỉ đứng sau Đền Thờ  Thánh Phêrô ở 

Roma. Tại đây luôn tấp nập khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới đổ về, dù vào các ngày mùa đông giá lạnh, tràn ngập 

tuyết rơi. Một nơi hành hương kính Thánh Cả Giuse rất linh thiêng, được một thầy dòng rất mực sùng kính Thánh Giuse, 

sống đời khiêm tốn, ít học, rất thánh thiện, đứng ra xây cất; tên thầy là Alfred Bessett nay mọi giáo hữu quen gọi thầy là Anrê 

Bessette. Nguyện Đường này hằng năm có hàng bao ngàn người đến khấn xin ơn chữa lành, hay qua khỏi những khó khăn 

trong cuộc sống… Khi giáo hữu khấn xin và được khỏi bệnh, đến gặp thầy để cám ơn thầy, thầy chỉ khiêm nhường nói: “Đó 

là Thánh Giuse chữa, chứ tôi chỉ là con chó nhỏ của Ngài mà thôi”. Tại Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas, Đền Thánh 

Mẹ La Vang vừa hoàn tất công trình xây cất Tượng Đài Thánh Cả Giuse để biểu lộ lòng sùng kính của mọi người trong Cộng 

Đoàn và khách hành hương xa gần.  Xin đến kính viếng và cùng dâng lời tạ ơn vinh danh Chúa. 

 

Trong cuốn sách: “City of God” do nhà xuất bản Ami Press tái bản năm 1988, bộ truyện Đức Mẹ bằng tiếng Anh, nữ tu 

Maria D’Agreda được Đức Mẹ tỏ cho biết (trang 166) một số đặc ân của người chồng Giuse Thánh trọn hảo của Mẹ cho 

những ai chạy đến cầu bầu cùng Thánh Giuse như sau: 

1-Được nhân đức tinh tuyền và thắng vượt bản năng xu hướng về xác thịt. 

2-Được ơn trợ giúp mãnh liệt để thoát khỏi tội lỗi và trở về với ơn nghĩa Chúa. 

3-Được gia tăng lòng mến yêu và tôn sùng Đức Maria rất thánh. 

4-Được ơn chết lành và được bảo vệ khỏi Quỷ Ma cám dỗ trong giờ lâm chung. 

5-Được ơn làm cho Ma Quỷ kinh khiếp khi nhắc đến tên Ngài. 

6-Được sức khỏe phần xác và được  trợ giúp trong tất cả mọi khó khăn. 

7-Được sinh con cái trong gia đình. 

 

II- Hội Xuân Quí Tỵ 2013: Trong tinh thần trân quí về cội nguồn dân tộc, mừng xuân Quí Tỵ 2013, tôi gửi lời cám ơn đến 

tất cả mọi thành viên trong ban Thường Vụ và Hội Đồng Mục Vụ cùng mọi ban ngành, hội đoàn đã cùng nhau đoàn kết hiệp 

lực tổ chức hai ngày Hội Xuân Quí Tỵ thật vui và đầy ý nghĩa. Năm nay, Hội Xuân được các thầy cô trong ban Giáo Lý Việt 

Ngữ, Ca Đoàn Mẹ La Vang, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể cùng đóng góp tích cực, hy sinh nhiều thời gian tập luyện, chuẩn bị 

thật chu đáo. Cảm động nhất là hoạt cảnh: “Dấu Chân Người Việt – Mong Ngày Trở Về” đã làm nhiều người xúc động 

thương cảm nghĩ về quê hương Việt Nam, tình tự dân tộc được nâng cao trong ngày Tết cổ truyền, đúng ý nghĩa của ngày 

xuân tha hương nghĩ về và hướng về quê hương Mẹ Việt Nam yêu quý. 

 

III- DVD Đại Hội 2012: “Cùng Mẹ Xin Vâng”: Như một món quà ghi dấu những kỷ niệm đẹp của Đại Hội vừa qua, Đền 

Thánh Mẹ La Vang muốn trao gửi đến mọi gia đình trong Cộng Đoàn, ân thân nhân và khách hành hương xa gần. Xin liên 

lạc với Đền Thánh Mẹ La Vang qua email www.lavanglasvegas.com hay điện thoại: (702) 821-1459 để được nhận DVD này. 

DVD là quà tặng tuy chúng tôi đầu tư nhiều công phu, thời gian và tốn kém trên cả chục ngàn đồng để hoàn tất. Quí gia đình 

nào muốn đóng góp ủng hộ cho Đền Thánh xin ký check đề: “Our Lady Of La Vang” và gửi về địa chỉ: 4835 S. Pearl Street, 

Las Vegas, NV 89121. 

 

IV- Đại Hội Vào Sa Mạc Với Mẹ La Vang Kỳ VI “Về Bên Mẹ Tạ Ơn Chúa”: Năm nay tổ chức vào ba ngày 18.19.20 

tháng 10, 2013. Đại Hội năm nay cũng đánh dấu 10 năm Thánh Hiến Đền Thánh, chúng tôi sẽ cố gắng ghi lại những hình ảnh 

ngày Thánh Hiến 10 năm trước đây, hy vọng sẽ lại được gặp gỡ những khuôn mặt đến với Mẹ La Vang mười năm xưa. Mong 

rằng dù dấu thời gian có soi mòn, nhưng những khuôn mặt thân thương vẫn hiện diện trong trái tim, trong những lời kinh 

nguyện và trong những Thánh Lễ tại Đền Thánh Mẹ. 

Trong tình yêu Chúa Kitô và Mẹ La Vang 

L.m. Giuse Đồng Minh Quang 
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