
Thông Tin Liên Lạc – Số 296 Tháng 6 Năm 2018
ĐỀN THÁNH ĐỨC MẸ LA-VANG - OUR LADY OF LA-VANG CHURCH

                  TỔNG GIÁO PHẬN NEW ORLEANS - ARCHDIOCESE OF NEW ORLEANS
     6054 Vermillion Blvd., New Orleans, LA 70122 � P.O. Box 850391, New Orleans, LA 70185-0391

Tel: (504) 283-0559 � Fax. (504) 283-3225 � www.Lavangneworleans.com

MẪU TÂM TRONG THÁNH TÂM - CON MẸ
Nguồn ơn thánh sủng tuôn tràn.

 Từ Dòng máu nóng khơi nguồn thánh ân.
 Mẫu tâm cùng nhịp thánh tâm.
 Trao ban nguồn sống cho muôn muôn người.

Bước vào tháng sáu, Giáo hội mời gọi mọi tín hữu chiêm ngưỡng mẫu gương tình yêu tuyệt
vời nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Vô Nhiễm của Đức Maria. Nếu Thánh Tâm Chúa
Giêsu bừng cháy lửa yêu thương nhân loại. Dẫu cho con người sa ngã - yếu đuối - phản bội, nhưng
Thiên Chúa không bỏ rơi mà Người luôn chờ đợi từng giây - từng phút những ai biết sám hối trở về
với Người để đón nhận ơn tha thứ và ơn thánh sủng trong tình yêu dâng hiến. Nên Máu và Nước từ
Thánh Tâm Chúa Giêsu là dấu chỉ khơi nguồn ơn cứu độ đời đời cho con người nương ẩn nơi
Thánh Tâm Người; thì Mẫu Tâm của Đức Maria là dấu chỉ đầu tiên của tình yêu về sự hiệp nhất -
giao thoa trong cùng một nhịp đập của con tim giữa Mẹ Maria và Chúa Giêsu - Con Mẹ, Thánh
Bonaventura quả quyết rằng: "Trái tim Mẹ Maria hằng kết hợp mật thiết với Trái Tim Chúa Giêsu,
Con Mẹ. Trên trần gian, không ai yêu mến Thánh Tâm Chúa Giêsu hơn Mẹ Maria, và cũng không
ai yêu mến Trái Tim Mẹ Maria hơn Chúa Giêsu". Thực vậy, nếu lời tiên tri của cụ già Simeon nói
với Mẹ Maria trong lúc dâng Con Mẹ lên Thiên Chúa trong Đền Thờ: "về phần bà, một lưỡi gươm
sẽ đâm thấu tâm hồn bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ," (Lc 2, 35) thì dưới chân thập giá,
Mẹ Maria đã nhìn lên Con Mẹ bị tên lính lấy lưỡi đòng đâm thâu qua trái tim rộng mở để máu và
nước tuôn trào (x Ga 19,34) là dấu chỉ của hiệp nhất của hai con tim trong cùng một nhịp đập.

Cuộc đời của Mẹ ngay từ giây phút Mẹ dâng Chúa Giêsu - Con Mẹ lên Thiên Chúa, Mẹ đã
cảm thấu tận cõi lòng - Mẹ luôn để nhịp thở của con tim hòa chung với từng bước chân của Con Mẹ
trên mọi nẻo đường sứ mạng cho đến giây phút đau nhói - nát tan cõi lòng đứng dưới chân cây thập
tự ngước nhìn Con Mẹ với dòng lệ tuôn trào hòa chung - thấm đẫm cùng với những dòng máu và
nước từ Thánh Tâm Con Mẹ rộng mở! Ôi giây phút kỳ diệu của hai con tim: Mẫu Tâm - Thánh Tâm
đã hòa chung trong nguồn ơn cứu rỗi! Giây phút ấy, có thể thốt lên rằng: Tình yêu Thiên Chúa đã
hòa tan vào cõi nhân sinh, để con người kín múc mạch suối tình yêu từ Thánh Tâm Chúa và Mẫu
Tâm Mẹ đem tưới gội cuộc đời bằng nguồn bình an sâu thẳm và niềm hạnh phúc đích thực.

Mẫu Tâm tinh tuyền trong Thánh Tâm Chúa. Đó là hình mẫu tuyệt vời cho nhân loại. Tim
Mẹ sáng ngời nhờ đập cùng nhịp với Tim Chúa - không ai gần Chúa như Mẹ - không ai yêu Chúa
bằng Mẹ, một tình yêu tinh ròng, không vấn vương mùi đời - vụ lợi - ích kỷ. Trái tim quảng đại ấy
mở ra để mọi người, nhất là những ai đau khổ, tìm được nguồn an ủi đỡ nâng. Trái tim đã đắm chìm
trong khổ đau nhưng luôn phó thác: Con ơi! Sao con lại làm như vậy? Cha con và Mẹ đây đã hết
lòng tìm con... Trong mọi biến cố, con tim ấy luôn biết ơn và tạ ơn. Mẹ tín thác và nhận ra bàn tay
Chúa trong cuộc đời mình: Chúa đã làm cho tôi biết bao điều cao cả; vì thế, linh hồn tôi ngợi khen
Đức Chúa (x Lc 1, 46-55). Từ đó, con tim Mẹ can đảm và đứng vững đến cùng, dẫu phải chấp nhận
nát tan khi cùng con hiến tế. Suốt cuộc đời Mẹ Maria được họa nên bức tranh của lòng phó thác:
"FIAT - MAGNIFICAT - STABAT" là "LỜI XIN VÂNG - LỜI NGỢI KHEN - LÒNG KIÊN
VỮNG."

Nếu Thánh Tâm rộng mở của Chúa Giêsu là dấu chứng tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa
đối với con người. Thì Tình yêu Mẫu Tâm của Maria là một tình yêu vô biên thấm đẫm trong Trái
Tim Chúa Giêsu - Con Mẹ. Vì yêu thương con người tội lỗi, mà Mẹ đã cất lên lời "Fiat" để tâm hồn
luôn cùng nhịp thở với Chúa Giêsu - Con Mẹ, chỉ mong trao ban tất cả cho con người yếu đuối - tội



lỗi mà không mong nhận lại điều gì. Tình yêu của Mẹ là tình yêu Mẫu - tử vì con người, và tình yêu
của Chúa Giê su - Con Mẹ là tình yêu nhân hậu - tha thứ của Thiên Chúa cho con người: “Người
chậm giận và giàu tình thương, Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm”
(Tv 103, 8-10).

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Vô Nhiễm Maria hòa chung nhịp đập với
con tim yếu đuối của chúng con, để tâm hồn chúng con được khỏa lấp mọi nỗi chuân chuyên - thất
vọng hay cay đắng do các vết tích của yếu đuối - tội lỗi. Và xin cho trái tim chúng con không trở
thành chai cứng, vì đã chịu đựng quá nhiều đau khổ, nhưng qua các thử thách, luôn có một trái tim
mềm mại, dịu dàng, biết yêu thương trong sự nhẫn nhục và tha thứ cho nhau và vì nhau để dâng lên
Chúa và Mẹ. Nguyện dâng tâm hồn chúng con hòa chung trong Trái Tim của Chúa Giê su suốt
tháng kính Thánh Tâm này, để lòng thương xót Chúa khỏa lấp sự yếu đuối - thất vọng của chúng
con, và xin thứ tha muôn vàn tội lỗi của chúng con, nguyện xin Mẫu Tâm Maria luôn đồng hành với
chúng con trên mọi nẻo đường cuộc sống.

Trong tâm tình cảm mến - tri ân, chúng con xin cảm tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ LaVang đã
ban muôn ơn phúc lành cho chúng con và quý khách hành hương đến Đền Thánh dự Đại Hội kỳ 26.
Chúng con xin ghi ơn Quý Đức Tổng Giám Mục và Giám Mục, Quý Cha, Quý Thầy Sáu, Quý Tu
Sỹ Nam Nữ, Quý Chức, các Hội Đoàn, và toàn thể Dân Chúa khắp nơi về tham dự Đại Hội Đức Mẹ
LaVang New Orleans kỳ thứ 26 từ thứ sáu ngày 11 đến Chúa nhật ngày 13 tháng 5 năm 2018 để tôn
vinh Chúa và cầu nguyện cùng Mẹ LaVang. Chúng con xin cảm ơn tất cả các đoàn thể và các cá
nhân đã cộng tác giúp đỡ, dâng cúng, ủng hộ, cầu nguyện và khích lệ chúng con tổ chức Đại Hội kỳ
26 này. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ LaVang ban muôn ơn lành và trả
công bội hậu cho Quý vị.

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.

*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:

- Kim T. Nguyen: Tạ ơn Chúa và Mẹ Lavang đã cho Gia đình con được như ý nguyện xin.
- Tran V. Tien: Tạ ơn Chúa và Mẹ LaVang đã ban cho con được mọi sự lành - bình an .
- Trang Doan: Tạ ơn Chúa và Mẹ Lavang đã đón nhận lời con nguyện xin.
- Tien Vu: Tạ ơn Chúa và Mẹ đã cho con yêu được tai qua nạn khỏi.
- Tran T. Hanh: Tạ ơn Chúa và Mẹ Lavang đã cho con được ơn lành con xin.
- Nguyen Thanh Hương: Tạ ơn Chúa và Mẹ Lavang đã cho Gia đình con được mọi điều con cầu xin.
- Phuoc Vo: Tạ Ơn Mẹ về những ơn mà chúng con nhận được.
- Phạm Thanh Minh: Tạ Ơn Chúa và Mẹ LaVang đã cho chúng con được như ý nguyện.
- Thuy Duong: Tạ Ơn Chúa và Mẹ Maria đã cho gia đình con được mọi ơn lành hồn xác.
- Bui Minh An: Tạ Ơn Chúa và Mẹ Maria vì những ơn lành gia đình chúng con đã đón nhận.
- Bach Smith: Tạ Ơn Chúa và Mẹ LaVang đã cứu con trong cơn hiểm nguy.
- Nguyen Sang: Cảm Tạ muôn ơn lành của Chúa và Mẹ Lavang đã ban cho chúng con.

*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


