
THÁNG HOA, THÁNG NHỚ VỀ MẸ DỊU HIỀN: 
“Đức Mẹ Maria” 

Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương, 

Quí ân thân nhân và khách hành hương quí mến. 

 
1- Tháng Hoa: Bài hát quen thuộc được các giáo hữu mọi thánh đường trên thế giới ca vang trong Tháng Năm: “Giáo dân 
bao xiết mừng, tiếng ca hòa vang lừng, cùng nhau hái nhiều đóa hoa, cầm lên tiễn dâng Đức Bà”.  Bài ca Tháng Hoa 
của nhạc sĩ Minh Đệ đã gieo vào niềm cảm xúc chan hòa lòng yêu mến Mẹ của muôn người trong tháng Năm. Tháng mà con 
cái Mẹ khắp nơi, cùng nhau dâng lên Mẹ những tràng hoa chất chứa đậm tình con thảo đối với Mẹ hiền, vì qua Mẹ, với Mẹ 
và qua Mẹ chuyển lời cầu khẩn của chúng ta lên Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời…  chính vì thế ai mà không 
yêu mến và ca tụng Mẹ! 
 
Tại các nước Âu Tây hay Hoa Kỳ, tháng Năm là thời gian của nắng ấm, tiết xuân, cây cối thi nhau đâm trồi nảy lộc nở rộ hoa 
muôn màu sắc rực rỡ, tỏa bao hương thơm ngào ngạt.  La Mã thời xưa họ gọi tháng này là tháng của Thần Hoa Flora khởi đi 
từ cuối tháng tư đến đầu tháng Năm, người La Mã thời đó thường tổ chức Lễ Hội “Ludi Florales” có nghĩa là trò chơi hoa. 
Sau này Giáo Hội đưa Lễ Hội này vào truyền thống Lễ Tháng Hoa của Công Giáo để đặc biệt kính Đức Mẹ, vì chỉ nhờ 
những sắc hoa, hương hoa, vị hoa của tháng Năm, mới biểu hiện hết lòng yêu mến Mẹ của giáo hữu. Từ thời trung cổ, lòng 
sùng kính Đức Mẹ đã được khắp các quốc gia Âu Châu dành tháng Năm để biệt kính Đức Mẹ tại nhà thờ hay tại tư gia và lan 
sang cả Việt Nam do các cha dòng truyền giáo đem đến. Có nhiều lễ nghi và cầu nguyện kính Đức Mẹ. Thế kỷ 13, các linh 
mục dòng Đa Minh khi đi rao giảng Phúc Âm và tôn sùng chuỗi Mân Côi, cũng luôn cổ động việc dâng kính tháng Năm cho 
Đức Mẹ. Thánh Philip De Neri đã chọn ngày đầu tháng và hướng dẫn trẻ em dùng những bông hoa ngoài vườn hay đồng nội 
dâng lên Đức Mẹ. Các nữ tu dòng Phanxicô ngoài việc dâng hoa trong tháng Năm lên Mẹ, còn kêu gọi thêm việc đọc kinh, 
chầu Thánh Thể suốt trong tháng Năm. Những truyền thống đáng yêu trong tháng hoa cứ thế ngày càng lan tỏa khắp nơi. Tại 
Việt Nam, tháng Năm là tháng  ngoài việc dâng hoa, múa hoa, kiệu hoa còn tổ chức tĩnh tâm, đền tạ, chầu lượt. Nhiều nhà 
thờ khi hát kết lễ bài “Dâng Mẹ”, mỗi người trong thánh đường lần lượt mang hoa lên dâng Mẹ cùng với những ý cầu xin 
cho riêng mình và cho Giáo Hội, quê hương… 
 
Hoa thì có trăm ngàn loài hoa, nhưng loài hoa quí, thơm dịu nhất là Hoa Hồng, hoa mà mỗi lần Mẹ hiện ra tại Naju Đại Hàn, 
La Sallette, Lộ Đức, Pontmain, Banneaux, Mexicô… đều có hoa hồng hay mùi thơm dịu ngọt tỏa ra khắp chung quanh khi có 
Mẹ hiện đến. Sách Huấn Ca (Hc 24:14) “Ta vươn lên như Cây Vạn Tuế Ên-ghe-đi, như khóm hồng Giê-Ri-Khô, như cây 
Ô Liu xanh tốt giữa cánh đồng”. Vườn hồng Jerichô thời kỳ đó nổi tiếng là kỳ quan trên thế giới. Trong kinh cầu Đức Bà 
cũng có câu: “Đức Bà như hoa hồng mầu nhiệm vậy!”.  Tại Đền Thánh Mẹ La Vang, chúng ta đã biểu thị lòng sùng kính 
đặc biệt qua: “Những Ngày Của Mẹ”, những ngày này, chúng ta nhớ đến những biến cố lịch sử trong đời Mẹ đã vì chúng ta, 
hy sinh nhận chịu và chung vai Đồng Công Cứu Chuộc với Chúa Giêsu để mang bao ơn phúc cho nhân loại. Ngoài ra chúng 
ta có những biểu tượng sùng kính Mẹ qua: Linh Đài Mẹ, Tượng Đài Mẹ Sầu Bi, Tượng Đài Mẹ Ban Ơn. Mong những ngày 
của Mẹ, mọi người ghi nhớ hầu đến tham dự thánh lễ để Mẹ hằng chuyển cầu ban ơn và gìn giữ, che chở mọi gia đình trong 
Cộng Đoàn. 
 
2- Ngày Hiền Mẫu (Mother’s Day): “Biển cả mênh mông đong đầy sao tình mẹ, 
                                                           Gánh nặng cuộc đời, không ai khổ bằng cha.” 
Hai câu thơ trên đã nói lên công lao to tát của bậc sinh thành hơn cả biển trời lai láng, mang nặng đẻ đau và luôn dõi theo con 
từng bước trong cuộc đời dù con đã khôn lớn. Nhân ngày hiền mẫu, chúng ta hãy thương nhớ về người mẹ hiền, hầu chút nào 
đáp trả tấm lòng trời biển mà có lẽ cả đời ta chưa chắc đã đền trả nổi. Có lẽ tình mẹ dễ cảm nhận hơn tình cha, bởi lẽ tình mẹ 
nồng thắm, chan chứa đem đến từng lời nói dịu êm, từng ánh mắt, từng cử chỉ săn sóc con cái từ thuở ấu thơ, vì thế đã để lại 
nhiều hình ảnh mộng mơ đi sâu vào tiềm thức tuổi vào đời, chợt buồn khi con ngã bệnh, chợt vui khi con công thành danh 
toại. Tâm hồn mẹ cha đi theo con cả đời đến ngày khôn lớn. Vì vậy nhân ngày Hiền Mẫu, chúng ta hãy tỏ lòng biết ơn mẹ 
hiền qua ngôn từ, cử chỉ và nhất là lời nguyện cầu nếu các ngài đã ra đi. 
 
3- Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Kỳ VI: “Về Bên Mẹ Tạ Ơn Chúa”: Trong ba ngày 18-19-20/10/2013 cũng là dịp kỷ niệm 
10 Năm Thánh Hiến Đền Thánh, để chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa, cám ơn Mẹ La Vang đã che chở, gìn giữ Cộng Đoàn qua 
10 năm vuông tròn kể từ ngày Thánh Hiến. Chỉ còn 5 tháng ngắn ngủi, Đại Hội sẽ tưng bừng khai mạc. Xin cùng: cầu 
nguyện, đóng góp công sức, tâm trí để cùng làm cho Đại Hội thành công hầu sáng danh và vinh danh Chúa. 
 
4- Kỷ Niệm 22 năm. Ngày 24-5-2013, tôi được tròn 22 năm trong thiên chức linh mục. Nguyện xin Cộng Đoàn và quý ân 
thân nhân nhớ thêm lời cầu nguyện cho tôi để ơn Chúa Thánh Linh soi dẫn cho những hành trình Tông Đồ được trọn hảo, 
hầu làm sáng danh và vinh danh Chúa một ngày một trọn vẹn hơn. 

Trong tình yêu Chúa Kitô và lòng yêu mến Mẹ La Vang, 

L.m. Giuse Đồng Minh Quang 
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