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MARIA, ĐẤNG HIẾN DÂNG CUỘC ĐỜI 

      Maria! Mẹ muôn ơn tuyệt mỹ. 
      Đã giang tay ôm lấy cả nhân trần. 
      Khi tâm hồn chấp nhận tiếng xin vâng. 
      Để hiến dâng trọn đời cho Thiên Chúa. 
      Như món quà dâng tặng Đấng Chí Công. 
 Có niềm vui nào lớn hơn khi được nhận quà, không chỉ là quà vật chất, mà hơn nữa, món quà tinh thần, món quà của tình yêu, vì 

món quà gợi lên mối tương quan mà ta dành cho nhau. Một món quà càng xuất phát từ con tim - từ tình yêu thì càng cao quý. Món quà 

mang dáng vóc của hy sinh - cảm thông thì càng có giá trị và càng làm vui lòng người nhận hơn. Đặc biệt, món quà ấy lại đến từ người mà ta 

yêu thương. Đó là thành quả trong tương quan giữa con người với nhau. Còn trong mối tương giao giữa con người với Thiên Chúa thì sao? 

Đối với Thiên Chúa, tất cả là của Ngài (x. Tv 24, 1-2), nên Ngài chỉ đòi hỏi ở tấm lòng thành, nên bất cứ món quà hay lễ vật nào dâng lên 

cho Ngài cũng được Ngài vui lòng đón nhận, nếu xuất phát từ tấm chân tình. Một chút hy sinh, một chút của lễ từ lao công - vất vả như của 

lễ của Abel, đối với Chúa đều là những tặng phẩm quý giá (x. St 4,4). Tuy nhiên, dâng lễ phẩm do tay con người làm ra, không làm Thiên 

Chúa thỏa mãn. Cho nên Thiên Chúa muốn con người không chỉ dâng hoa màu ruộng đất hay những lễ vật quý giá mình có, nhưng là dâng 

trót cả cuộc đời. Một cuộc đời sống dành riêng cho Ngài, bước theo con đường của Ngài. Hiến dâng cho Ngài trọn vẹn trái tim không san sẻ 

như Tổ Phụ Abraham (x St, 12, 1-4); như Môisen, người lãnh đạo dân Israel (x. Xh 3,10-13); hay như các Tiên Tri của Giavê Thiên Chúa: 

Êlia, Êlisê, Amos, Giêrêmia... và nhất là người phụ nữ tên Maria mà người chị họ Isave ca ngợi: "Em được chúc phúc hơn mọi phụ nữ... Em 

có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em." (Lc 1, 42.45) vì Mẹ đã chấp nhận dâng hiến cuộc đời mình cho 

Thiên Chúa qua tiếng "xin vâng" trong giản dị của kiếp thụ sinh chứ Mẹ không mong trở nên một phụ nữ siêu quần bạt chúng. 

 Nên, Cuộc đời của Mẹ không khác gì với cuộc đời của mọi người. Mẹ cũng có những nhu cầu tương tự như: Cần ăn uống, cần vui 

chơi, cần nghỉ ngơi, cần được yêu mến... Vào những lúc cô đơn, Mẹ cũng muốn có một người yêu thương bên cạnh. Mẹ cũng có những 

cảm xúc nồng cháy. Mẹ cũng cần một bờ vai, một bàn tay, một chỗ dựa. Mẹ cũng có những giọt nước mắt khi buồn, những tiếng cười khi 

vui. Mẹ cũng có những phút giây mơ mộng, thả hồn theo cánh diều lơ lửng trong chiều gió lộng. Đó là những cảm xúc thật của một kiếp 

người, Mẹ đã trải qua trong cuộc sống. Điều khác biệt vĩ đại, là Thiên Chúa đã mời gọi Mẹ dâng tặng Ngài một món quà, và Mẹ đã chấp 

nhận dâng hiến tất cả cuộc đời Mẹ cho Thiên Chúa, để cung lòng Mẹ mở ra cho Thiên Chúa đến với con người. Chấp nhận dâng hiến trọn 

cuộc đời cho nhau, là phải chấp nhận hy sinh, gian khổ với trái tim nồng cháy, cho nên có những lúc buồn phiền, nỗi khổ tâm ập đến, Mẹ âm 

thầm để suy đi gẫm lại trong lòng, chẳng biết phải tỏ bày cùng ai, Mẹ mang đến trước mặt Chúa, cùng với những giọt nước mắt chứa chan. 

Chắc hẳn rằng, đã bao lần Mẹ đã khóc thật nhiều khi nỗi cô đơn của kiếp người chợt đến. Nhưng câu trả lời dành cho Mẹ chỉ là sự thinh lặng 

của con tim đang rỉ máu mà lòng Mẹ nở những nụ cười thật tươi, trao ban những ánh nhìn trìu mến. Có khi cuộc đời Mẹ tưởng chừng như 

ngã gục biết bao lần, nhưng vì tình yêu dành cho Chúa và cho nhân loại, Mẹ đã gượng dậy, đứng lên, để tiếp tục con đường hiến dâng theo 

tiếng gọi "xin vâng". Có ngôn từ nào đủ để diễn tả trọn vẹn của lễ mà Mẹ hiến dâng lên Thiên Chúa. Mẹ hy sinh tất cả, dành trọn tất cả, đánh 

đổi tất cả cuộc đời Mẹ cho Đấng Toàn Năng. Mẹ hoàn toàn giao phó cuộc đời mình cho Chúa, làm bạn với kiếp nghèo, sống trinh khiết vẹn 

toàn. Kể từ giây phút hiến dâng, Mẹ đã không còn làm chủ mình nữa, nhưng là chính Thiên Chúa, Đấng đã mở lời kêu gọi Mẹ. Suốt cuộc 

đời dâng hiến, Mẹ chẳng mong điều gì khác ngoài việc phó thác tất cả cuộc đời cho Thiên Chúa, để Ngài hướng dẫn. Mẹ đã là người đầu 

tiên trở nên bảo chứng cho những ai dám dấn thân dâng hiến cuộc đời như món quà quý giá cho Thiên Chúa với một tình yêu không san sẻ.  

Khởi đầu Tháng Hai, Giáo Hội cùng Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse dâng Hài Nhi Giêsu lên cho Thiên Chúa, nếu Gia Đình Thánh Gia ký 

thác cuộc đời cho Đấng Toàn Năng, các Đấng trong Gia Đình Thánh Gia phó thác hoàn toàn và dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa, thì 

chúng ta cùng với Giáo Hội cũng phó dâng phận người và phận đời cho Thiên Chúa như Gia đình Thánh Gia xưa. Tin tưởng vào ơn quan 

phòng của Thiên Chúa, chúng ta phó dâng cuộc đời cho Ngài qua lời cầu bầu của Mẹ Maria. Tại Đền Thánh Đức Mẹ LaVang New 

Orleans, mỗi ngày cộng đoàn dân chúa hiện diện trước Thánh Thể để chiêm ngắm và suy tôn Hiến Lễ Tình Yêu, và dâng lên Người lời 

nguyện cầu cho mọi con dân nước Việt khắp nơi được ơn "Quan Phòng" của Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ LaVang. Trong 

tâm tình đó, "Cùng Đức Mẹ LaVang - Sống Đời Phó Thác" là chủ đề của Đại Hội lần thứ XXVI, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 năm 

 



2018, mời gọi mọi tín hữu Tín Tưởng và Cậy Trông vào ơn cầu bầu của Mẹ LaVang đến với Đền Thánh LaVang nơi đây để cầu nguyện, 

xin ơn bình an và ơn chữa lành.   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 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 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 tất cả 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:  

- Tuyet Pham: Tạ ơn Chúa và Mẹ Lavang đã cho Gia đình con được như ý nguyện xin. 
- Dieu Pham: Tạ ơn Chúa và Mẹ LaVang đã ban cho con được như lời cầu xin và mọi sự lành - bình an . 
- Tam Nguyen: Tạ ơn Chúa và Mẹ Lavang đã ban cho gia đình con được bình phục, Gia đình được muôn ơn lành. 
- Anh Ngoc Nguyen: Tạ ơn Chúa và Mẹ đã cho con trai của con được ơn trở lại . 
- Maria Nga Chu: Tạ ơn Chúa và Mẹ Lavang đã ban cho con thoát căn bịnh hiểm nghèo. 
- Nguyet Bui: Tạ ơn Chúa và Mẹ Lavang đã con được bình an sau ca phẫu thuật. 
- Kinh Nguyen: Tạ Ơn Mẹ Lavang đã ban cho chúng con được như ý nguyện 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   

 

 


