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MẸ LAVANG - MẸ CỦA CON DÂN VIỆT 
          "LaVang " Linh Địa sáng ngời 
     Là nơi Đức Mẹ Chúa Trời Viếng thăm 
          Cho dù thế sự tối tăm. 
     Người con dân Việt - nương thân vào Người. 
          Nhờ ơn cứu giúp tuyệt vời. 
     Vượt qua khốn khó, phận đời bình an.  

 'Linh địa LaVang' không chỉ đi vào trong tâm hồn người tín hữu Việt trong Nước, mà còn trong 

lòng Người Việt xa xứ, và trở thành địa danh cho cả Giáo hội hoàn vũ và thế giới biết đến, đó là điều diệu 

kỳ không phải vẻ đẹp, sự hùng vĩ, hay vùng đất của những danh lam thắng cảnh, mà là nơi Mẹ Maria - Mẹ 

Thiên Chúa viếng thăm. Nơi nào có Mẹ hiện diện - viếng thăm - gửi thông điệp về ơn hoán cải hay cứu giúp, 

thì nơi ấy trở nên vẻ đẹp linh thánh và đi vào lòng người cùng với Danh Thánh Mẹ: Mẹ Fatima, Mẹ Lộ Đức, 

Mẹ Guadalupe, Mẹ Mễ Du... và Mẹ LaVang. 

 Mẹ đã đến với những người cùng khổ, hay muốn gửi thông điệp cho những tâm hồn nhận ra ơn thánh 

của Chúa để trở về đường ngay nẻo chính. Theo dòng thời gian, lịch sử của các địa danh nơi Mẹ hiện ra đã 

được làm sáng tỏ để những ai có lòng yêu mến Mẹ, đến với Mẹ, xin ơn Mẹ, cầu nguyện cùng Mẹ. Giáo hội 

dù không xác tín để đặt những tước hiệu mang Tên Mẹ thành tín điều, nhưng Giáo hội luôn cỗ võ những ai 

yêu mến Mẹ với những tước hiệu khác nhau, trong đó có tước hiệu Đức Mẹ LaVang để con dân nước Việt 

nương nhờ ơn cầu bầu Mẹ mà sống trong mọi nghịch cảnh cuộc đời. Nếu Mẹ đã viếng thăm những con 

người cùng khổ, bịnh tật, sợ hãi trong cơn quẫn bách trên 200 năm tại vùng rừng sâu nước độc LaVang xưa, 

như là hiện thân của bàn tay chữa lành và an ủi trong giây phút chẳng còn gì để hy vọng, dù cho Mẹ không 

để lại một sứ điệp nào, nhưng các nhà sử học đã xác nhận Mẹ Lavang đã để lại cho Giáo hội Việt Nam một 

sứ điệp quý báu: "SỨ ĐIỆP TỬ ĐẠO," vì Mẹ mời gọi con cái hãy sống phó thác: “Các con hãy tin tưởng, 

cam lòng chịu khổ, Mẹ đã nhận lời các con kêu xin. Từ nay về sau, hễ ai chạy đến cầu khẩn cùng Mẹ ở chốn 

này, Mẹ sẽ nhận lời ban ơn theo ý nguyện? 

 Vì Mẹ từ trời xuống viếng thăm để an ủi và vỗ về đoàn tín hữu Việt Nam đang lâm cơn bách hại kinh 

hoàng, như thể Mẹ nói với họ rằng: “Các con đừng lo, đừng sợ, có Mẹ đây, không ai làm hại được các con 

đâu! Thấy các con trong cơn đớn đau khốn khổ mà vẫn hết lòng tin tưởng cậy trông nguyện cầu với Mẹ như 

thế, Mẹ làm sao không động lòng thương đến các con. Vậy các con hãy hái lấy những thứ lá rừng quanh đây 

để chữa trị bệnh nạn của các con”. Để hiểu sứ điệp LaVang theo như hoàn cảnh và ý hướng của tín hữu kêu 

xin Mẹ lúc bấy giờ, mang giá trị của lòng phó thác trong giây phút tuyệt vọng. Đức Cố Hồng Y Phanxicô 

Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã tóm tắt Sứ Điệp Lavang thành 10 điểm: 1. “Bí quyết của việc cầu nguyện”; 2. 

“Sống tinh thần thơ ấu”; 3. Mầu nhiệm Thánh giá; 4. Hoàn toàn thuộc về Mẹ; 5. Phục vụ nguời nghèo khổ; 

6. Xây dựng Giáo hội; 7. Thánh hoá gia đình và yêu mến Tổ quốc; 8. Đoàn kết và hiệp nhất; 9. Rao giảng 

Tin mừng; và 10. Chứng nhân Hy vọng. (xem: Newsletter of the Federation of Vietnamese Catholics; số 17 

tháng 5, 2002). Dựa trên 10 bí quyết của Sứ Điệp LaVang để xưa Mẹ đến viếng thăm LaVang cứu giúp đoàn 

con cái Mẹ trong cơn khốn khó tư bề, thì ngày nay, mỗi người trong chúng ta cũng ước mong Mẹ LaVang 

đến viếng thăm tâm hồn chúng ta, và nói với mỗi người chúng ta: "Mẹ đã nhậm lời các con cầu xin". Mẹ 

LaVang đã và đang hiện diện trong tâm hồn người tín hữu Việt dù sống bất cứ nơi đâu, Nên dù Ảnh Tượng 

Mẹ Lavang có khác nhau, trước đây là ảnh Mẹ, đầu đội triều thiên hay nay, Mẹ LaVang dáng vấp văn hóa 

Việt (áo dài - khăn đóng), thì Mẹ LaVang vẫn là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của Nhân Loại và là Mẹ trong tâm hồn 

của mỗi người tín hữu Việt trong và ngoài Nước. 

 Chúng ta đang sống niềm vui của mầu nhiệm Phục Sinh cùng với Mẹ Maria trong những ngày của 

Tháng 5, Tháng hoa dâng kính Mẹ, chúng ta hãy chọn một cánh 'hoa lòng' để dâng lên Mẹ, xin Mẹ 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 - Thăng Thiên 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, trong Ngày Mừng Chúa Phục Sinh về Trời, và cũng là "Ngày của Mẹ" (Mother's Day", 

Cộng Đoàn Đền Thánh hòa chung với khách hành hương để dâng lên Mẹ LaVang lời nguyện xin để "ƠN 

BÌNH AN" của Chúa Thăng Thiên luôn hiện diện trong mỗi tâm hồn những ai tin tưởng - phó thác vào ơn 

chuyển cầu của Mẹ. 
            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:  

- Phuoc Vo: Tạ ơn Chúa và Mẹ Lavang đã cho Gia đình con được như ý nguyện xin. 

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

- Son Ha: Tạ ơn Chúa và Mẹ Lavang đã cứu con thoát khỏi hoạn nạn. 

- Gia An: Tạ ơn Chúa và Mẹ đã cho con yêu được người con yêu. 

- Hoàng Đạo: Tạ ơn Chúa và Mẹ Lavang đã cho con tìm được việc làm ổn định. 

- Kimsa Hite: Tạ ơn Chúa và Mẹ Lavang, Cha Phanxico Diệp 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   

 

  


