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MẸ MARIA TRONG MẦU NHIỆM PHỤC SINH 
     Phục Sinh Mầu Nhiệm cao vời. 
     Vinh Quang tỏa rạng cho người trần gian. 
     Ơn thiêng Thiên Chúa phú ban. 
     Nguồn ơn phúc lộc - bình an cho đời. 
     Trước tiên cho Mẹ của Người. 
     Đấng luôn tín thác vào Lời Chúa trao.  

 Không chi tiết nào trong Tin Mừng cho biết Chúa Phục sinh gặp gỡ Đức Maria - Mẹ Người! Phải chăng, 

các thánh sử chỉ chủ ý ghi lại những lần Người hiện ra với những ai được ủy thác làm chứng nhân cho Hội thánh 

mà không liệt kê hết các lần hiện ra trong suốt 40 ngày sau khi Người Phục sinh. Chúng ta truy tìm những lý do vì 

sao các thánh sử đã không đề cập đến cuộc gặp gỡ này. Trước hết, Tin Mừng phục sinh là ơn trọng đại phổ quát 

được ủy thác cho những “chứng nhân được Chúa chọn” (x Cv 10,41), nghĩa là các Tông đồ, những kẻ đã làm 

chứng cho cuộc Phục sinh của Người (x.Cv.4,33). Trước các Tông đồ, Chúa phục sinh đã hiện ra với một vài phụ 

nữ trung tín và trao cho họ sứ mạng: “Các bà hãy đi loan báo cho anh em của ta để họ đi về Galilê, và ở đó họ sẽ 

gặp ta” (Mt 28,10) Nếu Tin Mừng không nói tới cuộc gặp gỡ của Chúa Phục sinh với Mẹ Người, có thể được giải 

thích là vì Đức Maria - Mẹ của Người, nên ít giá trị xét về chứng nhân chủ quan. Tuy nhiên, Thánh Phaolô đã nói 

đến Chúa Phục Sinh đã hiện ra với hơn 500 anh em một lúc (x. 1Cor 15,6), nếu vậy, thì làm sao mà Đức Maria, 

người đã hiện diện trong lòng cộng đoàn của các môn đệ sơ khai (Cv 1,14), lại có thể bị loại khỏi số những người 

được gặp Con của mình phục sinh! Mặt khác, nếu Mẹ Maria là người đã đồng hành hoàn hảo từ khởi đầu cuộc đời 

của Chúa Giêsu - Con Mẹ đến cuộc tử nạn Thập giá - thì Mẹ phải là người đầu tiên được tham dự vào mầu nhiệm 

Phục sinh. Sau khi đã an táng Chúa Giêsu trong mồ, Mẹ Maria là người duy nhất duy trì ngọn lửa đức tin - để 

chuẩn bị đón tiếp sự loan báo niềm vui và bất ngờ của việc phục sinh. Nếu buổi chiều thứ sáu vượt qua là giờ phút 

đau thương như 'lưỡi gươm' xé nát tâm hồn Mẹ trong cảnh tối tăm bao trùm vũ trụ, chính là lúc đức tin Mẹ phó 

dâng hoàn toàn cho Thiên Chúa của sự sống, khi suy gẫm những lời của Con mình, Mẹ trông chờ sự thực hiện của 

những lời hứa của Chúa trong bình an của tâm hồn. 

 Thực vậy, cảm nhận giờ phút tan nát tâm hồn khi Mẹ Maria dưới chân thập giá trên núi Calvariô và việc kết 

hiệp hoàn hảo với Con Mẹ đang đau khổ trong giây phút cuối đời (x Ga,19,25), Mẹ vẫn vững tin vào Đức Giêsu - 

Con Mẹ sẽ sống lại. Hình ảnh Mẹ đứng dưới chân thập giá nói lên tất cả tấm lòng của Mẹ. Dẫu rằng người ta vẫn 

gọi Mẹ đứng dưới chân thập giá là Mẹ Sầu Bi. Nhưng cái sầu nơi Mẹ là 'Sầu' của lòng thương: vì Chúa Giêsu - vì 

nhân loại; chứ không phải là sầu thảm, cái sầu của người thất vọng - cay đắng. Còn cái 'Bi' nơi Mẹ là bi hùng - bi vĩ, 

không là bi luỵ - thất bại của người sụt sùi quỵ ngã trước thử thách đau thương. Trong đau khổ tột cùng, Mẹ vẫn 

đứng kiên vững dưới chân thập giá. Điều đó cho thấy niềm tin vào Chúa Giêsu Phục sinh của Mẹ thế nào! Theo 

quan điểm của ông Sedulius, thì Chúa Kitô phục sinh tỏ ánh vinh quang của  Người cho Thân mẫu trước tiên. Vì 

nếu Mẹ ngay lúc Truyền tin đã thưa lời “Fiat” mở đường đưa Chúa gia nhập vào thế gian, thì cũng chính Mẹ được 

mời gọi để loan truyền Tin Mừng của sự Phục sinh, và cũng chính Mẹ sẽ trở thành người loan báo vinh quang của 

Chúa trong ngày Người lại đến. Trong Mẹ luôn được tràn ngập vinh quang của Đấng Phục sinh, Mẹ tiên báo vẻ 

huy hoàng của Hội thánh - vì Mẹ là hình ảnh và là khuôn mẫu của Hội thánh, một Hội thánh mong chờ Chúa Phục 

sinh, và một Hội thánh qua các môn đệ, đã gặp Người, cho nên xem ra thật là hữu lý khi nghĩ tới Mẹ Maria đã có 

một cuộc tiếp xúc cá nhân với Chúa Con Phục sinh, để chính Mẹ cũng được hưởng sự sung mãn của niềm vui Phục 

sinh. Ngoài ra, khi đón tiếp Đức Kitô Phục sinh, Mẹ Maria là dấu chỉ và điềm tiên báo cho một nhân loại đang hy 

vọng vào sự sung mãn của ''Đức Tin" vào ơn sống lại của Thiên Chúa. Trong mùa Phục sinh, cộng đoàn tín hữu khi 

hướng về Thân mẫu của Thiên Chúa, để cùng Mẹ xướng lên niềm vui: “Lạy Nữ Vương Thiên đàng, hãy vui mừng, 

alleluia!” - là nhắc lại niềm vui của Mẹ vì cuộc Phục sinh của Đức Giêsu - Con Mẹ, liên kết qua lời mời gọi của 

thiên sứ vào lúc Truyền tin “hãy vui lên”, để Mẹ trở thành “điểm tựa niềm vui phục sinh” cho toàn thể nhân loại.  

 Giáo Hội mời gọi mỗi người chúng ta sống trọn vẹn niềm vui của mầu nhiệm Phục Sinh cùng với Mẹ 

Maria, mỗi khi xướng lên lời ca vang "ALLELUIA - ALLELUIA" CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI, - chúng ta cùng cầu 

xin Chúa và Mẹ Người ban ơn giúp chúng ta đi vào mầu nhiệm Phục Sinh - để có thể đứng vững trước mọi sóng 

gió thử thách gian truân trong đời, như Mẹ đã sống tín thác vào Lời Chúa bằng tâm hồn suy niệm và cảm tạ muôn 

hồng Thiên Chúa ban trong mọi nghịch cảnh cuộc đời; Đồng thời, cũng xin Chúa Phục Sinh gia tăng thêm lòng 

mến, thể hiện qua sự kết hợp mật thiết với Chúa mọi nơi mọi lúc theo gương Mẹ Maria, để trọn cuộc sống của 

 



 

chúng ta là trở thành lời loan báo Tin mừng Phục Sinh và Ơn Bình An của Đấng Phục Sinh cho mọi người! Tại 

Đền Thánh Đức Mẹ LaVang New Orleans, cộng đoàn dân chúa dâng lên Đức Mẹ LaVang lời nguyện cầu trong 

suốt mùa Phục Sinh này, nhất là hiệp dâng lên Thiên Chúa Phục Sinh qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ LaVang với 

chủ đề: "Cùng Đức Mẹ LaVang - Sống Đời Phó Thác", từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 năm 2018, nhất là trong 

Ngày Mừng Chúa Phục Sinh về Trời, Người không chỉ mời gọi Mẹ Người về với Người, mà còn mời gọi mọi tín 

hữu Tín Tưởng và Cậy Trông vào ơn phục sinh cũng được trọn vẹn ơn bình an của Đấng Phục Sinh ban tặng. 
            Chân Thành trong Chúa Kitô và Đức Mẹ LaVang. 

                                       

 

                         
 LM: Antôn Nguyễn Tiến Hiền – quản nhiệm 

và toàn thể cộng đồng Dân Chúa Đền Thánh Đức Mẹ LaVang New Orleans. 

 

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT 
ĐẠI HỘI ĐỨC MẸ LA VANG NEW ORLEANS KỲ THỨ XXVI 2018 

CHỦ ĐỀ: " CÙNG ĐỨC MẸ LAVANG - SỐNG ĐỜI PHÓ THÁC" 

Thứ Sáu ngày 11 tháng 05 năm 2018 

06 giờ 30 chiều: Thánh Lễ Khai Mạc Trọng Thể  

  (Đức Tổng Giám Mục Alfred C. Hughes chủ sự - giảng thuyết) 

  Chuyển Ngữ: Cha Phêrô Phan Công Minh 

  Sau Thánh Lễ, sẽ Cung Nghinh Thánh Thể ngoài lễ đài,  

  và kiệu rước Thánh Thể vào nhà thờ - Chầu Thánh Thể. 

08 giờ 00 tối: Văn Nghệ - Ca sỹ và Ban Nhạc đến từ Cali, Houston, New Orleans 

Thứ Bảy ngày 12 tháng 05 năm 2018 

07 giờ 00 sáng: Thánh Lễ I Khấn dành cho mọi hoàn cảnh - Cha Antôn Hiền 

08 giờ 00 sáng: Thánh Lễ II Khấn đặc biệt dành cho bệnh nhân - Cha Antôn Hanh O.Cist 

09 giờ 00 sáng: Thánh Lễ III khấn trọng thể - Cha Đaminh Nghiêm 

10 giờ 00 sáng: Khóa Hội thảo I (cha Antôn Phạm Sĩ Hanh. O.Cist từ California chia sẻ ) 

      (và thiếu nhi thánh thể sinh hoạt) 

12 giờ 00 trưa: Nghỉ ngơi, Ăn trưa. 

01 giờ 20 chiều: Khóa Hội thảo II (cha Antôn Phạm Sĩ Hanh. O.Cist từ California chia sẻ) 

     (và thiếu nhi thánh thể sinh hoạt)  

03 giờ 45 chiều: Các hội đoàn và mọi người tập trung để chuẩn bị  

      Cung Nghinh Thánh Tượng Đức Mẹ LaVang. 

04 giờ 00 chiều: Cung nghinh Thánh Tượng Đức Mẹ LaVang và Dâng hoa tại Lễ Đài. 

05 giờ 30 chiều: Thánh Lễ Đại Trào tôn vinh Đức Mẹ.  

    (Đức Tổng Giám Mục Gregory M. Aymond chủ sự - giảng thuyết) 

    Chuyển ngữ: Cha Phêrô Phan Công Minh 

    Thánh Ca: do ca đoàn tổng hợp phụ trách. 

07 giờ 30 tối: Văn nghệ - Ca sỹ và Ban Nhạc đến từ Cali, Houston, New Orleans. 

Chúa Nhật ngày 13 tháng 05 năm 2018 

07 giờ 00 sáng: Thánh Lễ cho người ở xa về. 

08 giờ 00 sáng: Chầu Thánh Thể và khấn trọng thể. 

09 giờ 15 sáng: Cung nghinh, dâng hương Di Hài các Thánh Tử Đạo Việt Nam. 

   và dâng hoa kính Đức Mẹ Langvang. 

10 giờ 00 sáng: Thánh Lễ Đại Trào bế mạc và tạ ơn.  (Đức Giám Mục Cheri chủ sự - giảng thuyết) 

     Chuyển Ngữ: Cha Phêrô Phan Công Minh    

* Đền Thánh sẽ tặng phiếu thực phẩm miễn phí cho các hội đoàn xa - gần trong suốt thời gian Đại Hội. Xin liên lạc 

với Văn phòng Đại Hội Đền Thánh. 

* Ơn Toàn Xá và phép lành Tòa Thánh của Đức Thánh Cha Phanxicô cho những ai đến tham dự Đại Hội. 
*Nếu quý Ân nhân được ơn trong tháng, xin báo về Đền Thánh biết, để đăng lên tờ Thông Tin liên lạc tháng tới, cùng nhau cảm tạ, tôn vinh Chúa và Đức Mẹ 

LaVang. Tháng qua, Đền Thánh có nhận được môt số quý Ân Nhân được ơn ban và dâng lời tạ ơn:  

- Bui Minh An: Tạ ơn Chúa và Mẹ Lavang đã cho Gia đình con được như ý nguyện xin. 

- Thuy Duong: Tạ ơn Chúa và Mẹ LaVang đã ban cho con được mọi sự lành - bình an . 

- Nguyen Hong Ha: Tạ ơn Chúa và Mẹ Lavang đã ban cho Gia Đình con được công việc làm ổn định. 

- Hoang Bao: Tạ ơn Chúa và Mẹ đã cho Gia đình con mọi điều nguyện xin như ý. 

- Yen Nhi: Tạ ơn Chúa và Mẹ Lavang đã cho con vượt qua cơn bịnh trầm kha. 

- Dinh Cao: Tạ ơn Chúa và Mẹ Lavang đã cho Gia đình con được mọi điều con cầu xin. 

*Mọi liên lạc xin gửi về: Our Lady of LaVang Mission Church, P.O.Box 850391 

New Orleans, LA 70185-0391; Đt: (504) 283-0559; Email: denthanhlavangneworleans@gmail.com   

 


