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MẸ MARIA - SỐNG TÂM TÌNH TĨNH LẶNG 
     Câu kinh lời nguyện dâng tiến Chúa 
     Tỏa ngát hương lòng khấn nguyện trông 
     Con đường chay tịnh mong tiến bước 
     Cùng Mẹ con đi thanh thoát lòng. 
 Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta đi vào con đường hoán cải qua Sứ điệp mùa chay thánh 

này: “Vì tội ác gia tăng, nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội đi.” (Mt24, 12). Ngài nhắn gửi: "mỗi 

kitô hữu, Mùa Chay này như là “dấu chỉ bên ngoài cuộc hoán cải của chúng ta”. Sứ điệp của Mùa Chay 

thánh muốn mời gọi chúng ta hướng nội, trở về với tâm hồn của chính mình, để rũ bỏ bụi nhơ của tham lam, 

ích kỷ, và dục vọng mong được sống tâm tình sám hối không chút nghi nan. Muốn làm được điều này, Mỗi 

Kitô hữu hãy học với Mẹ, nhờ Mẹ và qua Mẹ để gặp Chúa Giêsu con Mẹ, và từ nơi cung lòng từ mẫu của 

Mẹ, chúng ta sẽ kín múc suối nguồn cứu độ tất cả những ơn lành hồn - xác. Ðức TGM Phanxicô Nguyễn 

Văn Thuận đã viết như một lời nhắn nhủ cho chúng ta, những ai yêu mến Mẹ, hãy học nơi Mẹ: “con hãy tìm 

giá trị của một đời sống thiêng liêng, một linh đạo sâu xa nơi Mẹ Maria. Mẹ hoạt động, nhưng tất cả mọi cử 

chỉ và tư tưởng dù vụn vặt nhất, cũng vì Chúa Giêsu. Mẹ có một đời sống nội tâm sâu sắc vô tận. Trong Mẹ, 

hoạt động và chiêm niệm không tách lìa nhau: chiêm niệm giữa hoạt động, hoạt động do chiêm niệm”. 

(ĐHV 937) Vì đối với Mẹ Maria, thì “ Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1, 37). 

 Mùa Chay, Giáo hội mời gọi mọi Kitô hữu nhìn lại chính mình như chính tâm tình của Mẹ Maria 

trước mọi biến cố cuộc đời luôn ghi tạc trong tâm hồn và suy đi gẫm lại (x Lc 2,19). Để thực hiện được điều 

đó, cần một tâm hồn lặng đọng, tránh tiếng ồn ào và dư luận xô bồ bên ngoài, nghĩa là tất cả những gì ngăn 

cản ta thực sự nghe được tiếng của tâm hồn ta. Paul Xardel khuyên rằng: “Người ta sẽ tin bạn không phải vì 

bạn nói nhiều, nhưng vì bạn biết thinh lặng để lắng nghe”. Trong đời sống trí thức và làm việc cũng vậy : 

“Trí tuệ chỉ làm việc được trong thầm lặng, công trạng chỉ đạt tới trong lặng thầm” (Carlyle). Thinh lặng là 

thước đo chiều sâu của đời sống nội tâm. Chỉ có thinh lặng mới mạc khải cho ta những vực thẳm của cuộc 

sống. Chỉ có thinh lặng mới làm cho ta tiến vươn tới đời sống tâm linh cao vượt mà con người hằng khát 

khao mong mỏi, vì “Những con người biết yêu sự thật là những con người của thinh lặng” (Zundel). Sống 

thinh lặng nghĩa là làm cho "Cái Tôi" hoàn toàn trống rỗng, là dành riêng một cõi riêng tư cho Lời Chúa 

được lên tiếng trong cuộc sống của chính mình. Khi càng tiến sâu vào sa mạc của sự tĩnh lặng, người ta càng 

phải vứt bỏ những thứ cồng kềnh, những hình ảnh, những ký ức trong đầu óc, những ham muốn bề ngoài, 

những thần tượng trần tục. T, Augustin nói rằng : “Giả sử Thiên Chúa muốn đổ tràn mật ngọt cho anh em, 

nhưng lòng anh em lại đầy giấm chua, thì anh em sẽ đựng mật ngọt vào đâu? Anh em phải đổ hết những thứ 

đang chứa bên trong đó ra trước, phải chịu khó xúc sạch và lau rửa toàn bộ để để xứng đáng tiếp nhận quà 

tặng nhiệm mầu”(PL 35, 2009). 

 Mùa Chay là lời mời gọi của sự trở về, trở về với Chúa, trở lại với chính mình. Sự trở về không chỉ 

nhờ sức lực - ý chí của ta, mà còn phải nhờ ơn của Chúa qua sự trợ giúp của Mẹ Maria. Thái độ sám hối, 

không làm ta mất danh dự, nhưng làm ta được hiệp thông với Chúa, được Thiên Chúa tình yêu dẫn vào lòng 

Chúa Cha đầy từ ái - xót thương. Con đường trở về của ta là để thuộc về Chúa mật thiết hơn, và nghĩa cử 

sám hối của ta sẽ trở thành nguồn hạnh phúc trong tâm hồn, vì được nối kết với Chúa trong tình con thảo. 

Sám hối - trở về chính là con đường có sức biến đổi ta từ tình trạng này sang tình trạng khác: từ mất thành 

được, từ buồn tủi chết chóc sang hy vọng mừng vui. Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ đồng hành với chúng con trong 

mỗi phút giây sám hối - trở về trong suốt mùa Chay thánh này, để chúng con được sống trong tin yêu và hy 

vọng, và xin Mẹ luôn che chở chúng con trong mọi nghịch cảnh - khổ đau và tội lỗi, để chúng con có thể 

bình an trên con đường dấn thân - biến đổi con người của mình trong mỗi phút giây của cuộc sống, có như 

thế, chúng con mới có thể kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu - Con Mẹ trong mùa Chay Thánh này.  
            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:  

- Minh Thanh Nguyen: 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 . 

- Teresa Vu Thi Ly: Tạ ơn Chúa và Mẹ Lavang đã ban cho Gia Đình con được công việc làm ổn định. 

- Tram Nguyen: Tạ ơn Chúa và Mẹ đã cho Gia đình con được mọi ơn lành và bình an. 

- Nhung Trinh: Tạ ơn Chúa và Mẹ Lavang đã cho con được thụ thai sau thời gian dài kết hôn. 

- Hang Do: Tạ ơn Chúa và Mẹ Lavang đã Gia đình con được như ý nguyện và bình an. 

- Bui Minh An: Tạ Ơn Mẹ Lavang đã ban cho chúng con được như ý nguyện xin. 

- Chin Nguyen: Tạ Ơn Chúa và Mẹ LaVang đã ban cho Gia đình con được như ý và bình an. 

- Phan thi Hien: Tạ Ơn Chúa và Mẹ LaVang đã ban cho Gia Đình con được mọi sự lành bình an. 

- Bui Minh An: Tạ Ơn Chúa và Mẹ LaVang về những ơn mà Gia Đình con đã đón nhận được. 

- Bach Glaze: Tạ Ơn Mẹ LaVang đã cho chúng con được toại nguyện những điều khấn xin. 

- Tran Nguyen: Tạ Ơn Chúa và Mẹ đã cho con những điều con ước 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   


