
 

              Thông Tin Liên Lạc – Số 297 Tháng 7 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 

 

 

 

MẸ MARIA - NGUỒN ỦI AN CHO CON NGƯỜI 
     Ủi an nâng đỡ cõi lòng nguy khốn, 
     Mẹ là điểm tựa cho đoàn chúng con, 
     Nâng nui dìu dắt vượt ngàn sóng gió, 
     Phó dâng cho Chúa tròn nghĩa tình son. 
 

 Ai trong chúng ta, khi trải qua cuộc đời, mà lại không cảm nhận được niềm vui - nỗi buồn, 

hạnh phúc - đau khổ, thành công - thất bại... tất cả đan xen vào nhau để thêu dệt - tôi luyện nên con 

người trưởng thành toàn diện. Những giá trị tích cực: niềm vui - hạnh phúc - thành công... là khát 

vọng của con người tìm kiếm, và đau khổ - nỗi buồn - thất bại... là điều gì đó tiêu cực - bi quan mà 

con người không muốn đương đầu hoặc lẫn tránh. Cho dù con người khó hoặc không muốn chấp 

nhận những hệ lụy của khổ đau! Nhưng, đau khổ lại gắn chặt với kiếp nhân sinh, như hậu quả tất 

yếu khi con người cố tình phá vỡ trật tự hài hoà mà Thiên Chúa đã thiết định (x. St 2, 16-17; 3, 1-7). 

Đau khổ xuất hiện như một hiện tượng và là một thực tại bi đát của kiếp người - nó hiện hữu dưới 

mọi hình thức và ẩn tàng trong chính tâm khảm con người.   

 Đau khổ làm con người sợ hãi, tuy nhiên đau khổ lại là một nhu cầu thiết yếu cho đời sống 

làm người. Không có đau khổ hay thiếu vắng đau khổ, con người không thể hiểu được giá trị chân 

thực, sâu xa của đời sống làm người và làm con Thiên Chúa. Những ai kinh qua đau khổ, trải 

nghiệm được khổ đau, thì sẽ trở nên tôn sư lỗi lạc, là nơi nương tựa - sẻ chia và là nguồn ủi an vô 

tận cho những tâm hồn tan nát - dập vùi. Tiên tri Isaia đã phác họa "những bài ca của Người Tôi 

Tớ" (x. Is 42,1-4, Is 49,1-6, Is 50,4-9, Is 52,13-53,12) để tiên báo về Đấng Cứu Thế sẽ phải chịu 

nhiều đau khổ, chịu chết để cứu vớt con người và được Thiên Chúa tôn vinh. Chính Chúa Giêsu "đã 

phải trải qua gian khổ để trở thành vị lãnh đạo thập toàn" (Dt 2,10) và “phải trải qua nhiều đau 

khổ mới học được thế nào là vâng phục” (Dt 5,8), "để lại một gương mẫu cho chúng ta dõi bước 

theo Ngài" (Pr 2, 22). Thiên Chúa nơi “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa...nhưng đã hoàn toàn 

trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế” (Phil 

2,6-8) để cứu chuộc con người qua đau khổ. Nếu Chúa Giêsu đón nhận đau khổ để nâng con người 

lên địa vị con Thiên Chúa, thì Mẹ Maria hiệp thông cùng với Chúa Giêsu - Con Mẹ, trong cuộc 

hành trình đời Mẹ khởi đầu bằng lời thưa "xin vâng" để đương đầu với đau khổ cùng với biết bao 

chông gai - thử thách, đúng nhưng lời tiên báo của cụ già Simeon: "về phần Bà, một lưỡi gươm sẽ 

đâm thấu tâm hồn Bà" (Lc 2,35). Cuộc đời của Mẹ quả thực luôn là thử thách, - đau khổ liên lĩ. 

Nhưng cái bí quyết để Mẹ có thể chấp nhận đau khổ là Mẹ luôn có Chúa bên cạnh, luôn có Chúa 

trong lòng. Chính nhờ có Chúa trong lòng mà Mẹ đã đi trọn con đường Tình Yêu, con đường Ðức 

tin. Cuộc đời đau khổ Mẹ được tôi luyện trong tin tưởng - phó thác, dù buồn khổ khi Giuse chưa 

hiểu Mẹ mang thai Chúa Giêsu bởi phép Chúa Thánh Thần (x Lc 1,27-38 ), dù phải vất vả cùng 

Giuse trốn chạy Hêrôđê sang Aicập (x Mt 2,13-14), dù phải thót tim khi lạc mất Chúa Giêsu trong 

Đền Thờ (x Lc 2,41-50), dù phải đối diện với những lời Chúa Giêsu nói không thể hiểu... Mẹ đã 

phải âm thầm chịu đựng và suy niệm trong lòng. Và đau khổ tột cùng khi Mẹ nhìn Con Mẹ vác 

Thập Giá như tên tử tội. Mẹ đau khổ dầy vò khi đứng dưới chân thập Giá, nhìn Con Mẹ chết tả tơi 

(x Ga 19,25-28 ). Lòng Mẹ như tan nát khi ôm cái xác lạnh Con Mẹ vừa cất khỏi Thập Giá và rồi 

Mẹ cảm thấy mất mát tất cả khi Con Mẹ chôn vùi vào nấm mồ (x Ga 19,38-42 ).  

 Ôi! có đau khổ nào mà Mẹ không trải qua, có nghịch lý nào mà Mẹ chẳng phải đương đầu. 

Nhưng Mẹ Maria đã chấp nhận tất cả đau khổ bằng Tình Yêu trong ân sủng của Thiên Chúa. Nhờ 

dấu chứng của tình yêu, Mẹ đã nối kết tất cả khổ đau trong ân sủng của Thiên Chúa và dành riêng 

cho Người (x. Ga 15,13) và trở nên điểm tựa tâm hồn và là nguồn ủi an cho các tông đồ trong buổi 

 



 

đầu của Giáo hội sơ khai (x Cv 2,26), và trong chiều dài lịch sử Giáo hội (x GLCG số 963-975), Mẹ 

luôn hiện diện với con cái Mẹ để nâng đỡ, nhắn gửi thông điệp, và ủi an những ai lâm cảnh gian nan 

khốn khó, Mẹ đã hiện ra nhiều nơi trên thế giới: Fatima, Lộ Đức, Guadalupe, Lavang... để ban ơn, 

chúc lành và cứu chữa những tâm hồn dập nát, đúng như lời của Thánh Ignatius thành Antioch, đã 

nói: “Vì biết đau khổ là gì, nên Đức Maria luôn luôn sẵn lòng ban ơn ủi an.” Và trong Năm Lòng 

Chúa Thương Xót, lời khẩn nguyện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô dâng lên Mẹ Maria trong Tông 

Sắc: “Miseridordiae Vultus” muốn nhắn gửi mọi thành phần trong Giáo hội hướng lòng về Mẹ, để 

luôn sống và bước đi trong tình yêu thứ tha của Thiên Chúa, tín thác vào Thiên Chúa, và qua lời 

chuyển cầu của Mẹ là nguồn an ủi và là ơn sung mãn của Lòng Thương Xót của Thiên Chúa cho 

con người (x Mv 6). Mẹ Maria là hiện thân Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, trong công trình cứu 

chuộc loài người (x. Mv 8), và là dấu chỉ niềm hy vọng cho tất cả chúng sinh (x. Mv 9). Thế nên, 

mỗi người chúng ta là con cái Mẹ - những cõi lòng đang giày vò vì đau khổ nơi thân xác cũng như 

trong tâm hồn, xin được đến cùng Mẹ, để được Mẹ nâng đỡ, để nghe lời Mẹ khuyên bảo, để được 

Mẹ ủi an cũng như mời gọi nhận lấy Thập Giá và khổ đau với tất cả lòng can đảm - niềm tin. Có 

Chúa ở trong cuộc đời, chúng ta sẽ như Mẹ Maria đi hết cuộc hành trình đức tin tiến về nhà Chúa 

với niềm vui và bình an trong tâm hồn. 

 Trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa và tôn vinh Mẹ Maria - với tước hiệu LaVang, Mẹ đã hiện 

ra trên quê hương Việt Nam để che chở - ban phát muôn ơn lành cho con dân Nước Việt trong thời 

loạn lạc, và nay Mẹ LaVang vẫn tiếp tục đón nhận những ước nguyện và lời cầu xin của tất cả 

những ai tin tưởng dâng lên Mẹ. Tại Đền Thánh Đức Mẹ LaVang New Orleans, đã trãi qua 27 năm, 

người người khắp nơi tin tưởng dâng lên Mẹ LaVang lời nguyện cầu và xin ơn chữa lành, để "Hiệp 

Cùng Đức Mẹ La Vang - Sống Đời Phó Thác" hoàn toàn cho Thiên Chúa toàn năng, nhờ ơn quan 

phòng của Chúa, mà mọi ơn lành chúng ta nhận được qua ơn bầu cử của Mẹ, xin Mẹ Maria luôn gìn 

giữ và đồng hành cùng chúng con trong mọi cảnh huống của cuộc đời. Amen. 
     

      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:  

 

 

- Hoa T. Nguyen: Tạ ơn Chúa và Mẹ Lavang đã cho Gia đình con được như ý nguyện xin. 

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

- Bach Nguyen Smith: Tạ ơn Chúa và Mẹ Lavang đã cho con đi xa về được bình an. 

- Hong An: Tạ ơn Chúa và Mẹ đã cho con yêu được tai qua nạn khỏi. 

- Binh Nguyen: Tạ ơn Chúa và Mẹ Lavang đã nhận lời con cầu xin. 

- Hung Pham: Tạ ơn Chúa và Mẹ Lavang đã cho Gia đình con được những điều con cầu xin. 

- Dinh Bao: Tạ Ơn Mẹ về những ơn mà chúng con nhận được. 

- Linh Nguyen: Tạ Ơn Chúa và Mẹ LaVang đã ban cho gia đình con được như ý nguyện. 

- Bang Nguyen: Tạ Ơn Chúa và Mẹ Maria đã cho gia đình con được mọi sự lành như chúng con cầu xin. 

- Chinh Phan: Tạ Ơn Chúa và Mẹ Maria vì những ơn lành gia đình chúng con đã đón nhận. 

- Tran Sang: Tạ Ơn Chúa và Mẹ LaVang đã ban muôn ơn lành cho con và gia đình con. 

- Ta D. Man: 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   

 

 


