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MỪNG BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN 
CN 14/8/2011 

 

Nguyện xin Đức Mẹ La Vang che chở 
hộ phù cho Dân Tộc Việt Nam chúng 
con và cách riêng những người dân 
Việt tha hương trên toàn thế giới. 
 
Xin Mẹ dạy chúng con biết lắng nghe 
và thực thi Lời Chúa: biết sống quảng 
đại, bác ái, yêu thương và phục vụ. 



 2

 TÂM TÌNH CHỦ CHĂN 
 
 “ Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ.” 
Ngày 15 tháng 8 toàn thể Giáo hội mừng trọng thể lễ Đức Mẹ Hồn Xác 
Lên Trời.  Năm nay ngày lễ nhằm vào ngày thứ Hai cho nên  theo luật Giáo 
Hội Công Giáo Hoa Kỳ không phải là ngày lễ buộc.   Tuy nhiên Lễ Bổn 
Mạng của Cộng Đoàn chúng ta là Đức Mẹ La Vang được cử hành vào ngày 
Chúa Nhật đúng ngày hoặc gần ngày Lễ Đức Mẹ Thăng Thiên.  Đây là 
ngày vui của Cộng đoàn chúng ta.  Như những năm trước đây chúng ta tổ 
chức ngày lễ Bổn Mạng tại Công Viên Hồ Skinner. 
Bàn về Thánh Mẫu học thì muôn vàn, không giấy mực nào có thể diễn tả 
hết được.  Tại sao Đức Maria “có phúc lạ hơn mọi người nữ”?  Thật ra Đức 
Maria chỉ là một người phụ nữ bình thường như mọi con  người bình 
thường  trên trái đất này.  Nhưng vì muốn cứu rỗi và muốn nâng con người 
lên nên Thiên Chúa đã đặc biệt chọn Đức Maria đại diện nhân loại làm Mẹ 
Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa cũng là Mẹ Thiên Chúa.  Vậy thì qua vai trò 
Đức Maria là một con người làm Mẹ Thiên Chúa, chúng ta cũng được hãnh 
diện vì Thiên Chúa tôn trọng và đoái thương đến con người.  Đức Maria có 
phúc hơn mọi người nữ là vì không những Mẹ có diễm phúc cưu mang Con 
một Chúa trong lòng mà còn sẳn sàng “xin vâng” theo Thánh ý Chúa.  
Chúng ta cũng có thể noi gương Đức Mẹ Maria  bằng cách “cưu mang” 
Chúa Giêsu trong lòng để mọi người nhận ra Đấng Cứu Thế hiện diện 
trong mỗi người  và chúng ta sẳn sàng xin vâng theo Thánh ý Chúa hàng 
ngày trong cuộc sống đạo đời. 
Chúc Qúy Ông Bà và Anh Chị Em được một ngày lễ Bổn mạng vui vẽ và 
trở nên chứng nhân Tình Yêu Thiên Chúa cho mọi người.  
 
LM. Quản Nhiệm, Giuse Nguyễn Trọng 
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TIN MỪNG 
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 
Lc 1, 39-56 
Hôm ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi 
tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét. Bà Êlisabét 
vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được 
trần đầy Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc 
hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc 
phúc. Bởi đâu tôi được phúc này là Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi như 
vậy? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã 
nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện 
những gì Người đã nói với em." 
Bấy giờ bà Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, thần trí tôi hớn 
hở vui mừng vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người 
đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Ðấng Toàn 
Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, Danh Người thật chí thánh chí 
tôn! Ðời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. 
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. 
Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ 
đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. Chúa 
độ trì Ítraen, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người 
nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Ápraham và cho con cháu đến 
muôn đời. 
Bà Maria ở lại với bà Êlisabét độ ba tháng, rồi trở về nhà. 

CHIA SẺ TIN MỪNG 
 Sự chọn lựa của người phụ nữ 
Càng xác tín về sự thấp hèn yếu đuối và sự hư vô, Mẹ Maria lại càng 
thấy phải cảm tạ sự cao cả và tình thương vô biên của Thiên Chúa. Và 
càng cảm nhận sự cao cả và tình thương vô biên của Thiên Chúa, Mẹ 
càng thấy rõ sự thấp hèn yếu đuối của mình. 
Marian Alberson là một nữ ca sĩ nổi tiếng trong những năm trước đây tại 
Hoa Kỳ. Chỉ trong một thời gian ngắn mà tiếng tăm cô nổi như cồn lại 
thêm nhan sắc làm cho cô thêm hấp dẫn khán thính giả. 
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Lần nọ, sau buổi trình diễn được kể như thành công nhất, một ký giả đến 
phỏng vấn và hỏi cô đâu là cao điểm trong đường danh vọng của cô. Cô 
đáp: 
- Thật ra, cho tới nay không thiếu chi những giây phút được coi như cao 
điểm trong đời tôi. Tôi còn nhớ một đêm nọ trong bữa tiệc dạ hội có nhiều 
người đến nói với tôi là cô có giọng ca nổi tiếng nhất của thời đại này. Lần 
khác, tôi được mời biểu diễn trong buổi hòa nhạc tại tòa nhà trắng, trước 
sự hiện diện của nữ hoàng Anh quốc và những nhân vật nổi tiếng như 
Rosewelt. Một lần khác nữa khi tôi được lãnh giải thưởng trị giá 10 ngàn 
mỹ kim tại quê hương của tôi ở tiểu bang Philadelphia. Cao điểm gần nhất 
là vào dịp lễ Phục sinh, khi tôi đứng dưới chân tượng ông Abraham 
Lincoln ở Washington và hát cho khoảng 75 ngàn thính giả nghe, trong đó 
cũng có nhiều nhân vật cao cấp của Thượng và Hạ nghị viện và được rất 
nhiều người hoan hô mộ mến tôi. 
- Vậy trong những lần như thế, cô có cảm thấy hạnh phúc và tự hào vui 
sướng không? 
Người nữ ca sĩ mỉm cười trả lời. 
- Tôi không chọn lựa một cao điểm nào. Đối với tôi, những lần như thế 
không là một vinh dự và hạnh phúc cho tôi lắm. Tôi chỉ thích nhất trong 
đời là ngày nào đó tôi được trở về với thân mẫu tôi và tôi có thể nói được 
rằng: “Mẹ ơi! Từ nay con sẽ không phải khổ tâm vì phải xa mẹ. Mẹ sẽ 
không bận tâm về việc nội trợ gia đình nữa.” 
 Chúng ta không khỏi ngạc nhiên câu trả lời phản ánh cái nhìn và những 
giá trị mà người nữ ca sĩ nói lên quan niệm không ít sai lầm về vai trò và 
giá trị của người phụ nữ. 
Thật vậy, không thiếu chi những phụ nữ chỉ lo chạy theo con đường danh 
vọng và những tiếng vỗ tay hoan hô của người đời trong khi đó họ lại 
khinh thường vai trò và chỗ đứng của mình giữa lòng gia đình. Họ nhìn 
việc gia đình như một thứ gì tầm thường hèn hạ cần được giải thoát khỏi 
càng sớm càng tốt, họ quên rằng, vai trò của người phụ nữ trong gia đình 
là lò sưởi, là trái tim hun đúc tình thương và gắn bó mọi mối dây liên hệ 
trong gia đình. Biết bao gia đình tan rã, mỗi người đi một hướng chỉ vì cái 
lò sưởi trở thành bếp lạnh tro tàn, một trái tim ngừng đập vì thiếu yêu 
thương và thiếu quan tâm đến người khác. 
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Nhìn lên tấm gương Mẹ Maria, cao điểm của đời Mẹ bắt đầu từ chuỗi ngày 
khiêm tốn trong đời sống âm thầm của người nữ tớ Chúa như Mẹ tự nhận 
khi được thiên sứ Gabriel vào nhà cúi chào. Thiên chức cao cả được làm 
Mẹ Con Thiên Chúa, được trở nên thân mẫu của Đấng Cứu Thế không 
phải là quyền thừa tự dĩ nhiên của gia tộc Mẹ, cũng không tùy thuộc vào 
trí thông minh hoặc tài năng xuất chúng gì của cá nhân Mẹ. Sự cao cả của 
Mẹ là món quà nhưng không, Chúa ban cho Mẹ và đã được Mẹ khiêm tốn 
đón nhận với tất cả sự đáp trả tích cực và nhiệt thành bất chấp sự thấp hèn 
của Mẹ. Thiên Chúa đã đi vào trong cuộc sống của Mẹ và đã mặc cho tất 
cả những gì được coi là tầm thường một giá trị cao cả bất diệt. Chính vì lý 
do đó, Mẹ Maria dã cất tiếng ngợi khen Chúa qua bài Linh Hồn Tôi Ngợi 
Khen Chúa. 
Ngài đã đổ tràn ơn thánh trên người son sẻ cao niên và một trinh nữ tinh 
tuyền với thiên chức làm mẹ. Càng xác tín về sự thấp hèn yếu đuối và sự 
hư vô, Mẹ Maria lại càng thấy phải cảm tạ sự cao cả và tình thương vô 
biên của Thiên Chúa. 

 R. Veritas 

SỐNG ĐẠO 
Mẹ Maria đã giải thoát tôi 
Trong con đường đen tối của tù ngục, tôi đã cầu nguyện với Mẹ Maria với 
tất cả lòng đơn sơ: "Lạy Mẹ, nếu Mẹ thấy rằng sau này con không còn ích 
lợi gì cho Hội Thánh nữa, thì xin hãy ban cho con ơn được chết trong tù để 
dâng trọn đời con. Ngược lại, nếu con còn phục vụ Hội Thánh được, thì xin 
cho con ra khỏi tù vào một ngày lễ của Mẹ". 
Một hôm, khi đang chuẩn bị ăn trưa, thì tôi nghe điện thoại của trực tù reo 
vang. "Có lẽ cú điện thoại này là cho tôi đây! Hôm nay là ngày 21 tháng 
11, lễ Ðức Mẹ Dâng Mình vào Ðền Thánh". Quả thật, một lúc sau đó một 
người công an đến hỏi tôi: 
- Ông ăn cơm trưa chưa? 
- Chưa! Tôi đang nấu. 
- Sau cơm trưa, ông nhớ ăn mặc tử tế. Ông sẽ lên gặp lãnh đạo. 
Trưa hôm đó tôi đã được đưa đi gặp ông Bộ Trưởng Nội Vụ. 
- Ông có muốn trình bầy ước mong gì không? 
- Thưa ông Bộ Trưởng, tôi muốn được tự do. 
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- Khi nào? 
- Hôm nay. 
Bình thường thì không thể xin "hôm nay" được, bởi vì các vị lãnh đạo cần 
có thời giờ để thảo luận, để giải quyết các thủ tục. Nhưng tôi rất vững tin... 
Ông Bộ Trưởng nhìn tôi kinh ngạc.  
Tôi giải thích: 
- Thưa ông Bộ Trưởng, tôi đã bị tù quá lâu. Dưới ba triều đại Giáo Hoàng 
rồi: triều đại Ðức Phaolô VI, Ðức Gioan Phaolô I, và Ðức Gioan Phaolô II. 
Ngoài ra, tôi bị tù dười thời bốn vị Tổng Thư Ký của Ðảng Cộng Sản Liên 
Xô: ông Breznev, ông Andropov, ông Cermenko và ông Gorbachov! 
Ông Bộ Trưởng bật cười và gật gù đồng ý: 
- Ðúng thật, đúng thật! 
Rồi ông quay sang vị thư ký nói: 
- Hãy làm những gì cần thiết để thỏa mãn nguyện vọng của ông ấy. 
Lòng tôi nhảy mừng: Mẹ Maria đã giải thoát tôi. Lạy Mẹ, con cám ơn Mẹ! 
Con Mừng lễ Mẹ! 
(Bài Giảng Tĩnh Tâm của Ðức Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận 
cho Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II và Giáo Triều Rôma dịp Năm Thánh 2000) 
 
TÓM LƯỢC LỊCH SỬ BIẾN CỐ ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI  
LINH ĐỊA LAVANG 
 

 
Linh Địa Lavang nằm trong khu vực Giáo Xứ Dinh Cát, thuộc tỉnh 



 7

QuảngTrị, cách thị xã Quảng Trị 6 cây số và cách Cố Đô Huế 58 cây số. 
1. GIÁO XỨ DINH CÁT 
Theo lịch sử thì Dinh Cát là miền đất cũ thuộc dân tộc Chàm. Nhưng đến 
năm 1307 vua Chàm cắt vùng đất từ sông Đông Hà qua đèo Hải Vân dâng 
cho nhà Trần để làm sính lễ cưới Huyền Trân Công Chúa. Vùng đất 
nhượng quyền này được nhà Trần chia thành 2 châu (Châu Thuận và Châu 
Hoà). Dinh Cát thuộc Châu Thuận được đặt làm thị trấn gọi là Thuận 
Thành rất trù phú và đông đúc. Trải qua 68 năm Nhà Nguyễn Hoàng đóng 
dinh tại đây (1558-1626), khiến Cát Dinh đã thành nơi mậu dịch rất sầm 
uất với người ngoại quốc. 
Vị Linh Mục đầu tiên đặt chân lên xứ Dinh Cát vào năm 1595 là cha Diego 
Aduarte Dòng Đaminh. Sau có cha Phanxicô Buzomi từ Áo Môn (Trung 
Hoa) sang và được phép giảng đạo từ Quảng Nam tới Phú Yên. Rồi đến 
các cha khác tiếp nối. Mãi đến 1689 cha Lorenso Lân mới chính thức là 
cha sở đầu tiên của xứ Dinh Cát. Sau 24 năm phát triển (1693-1717) thì 
đến thời (Chúa Minh Vương) bách hại, nhiều người chết vì đức tin. Tiếp 
đến những cuộc tranh chiến kế tiếp suốt 37 năm (1765-1802) đã khiến trăm 
họ lầm than, đến lòng trời cũng phải xúc động. Mẹ Chúa đã hiện ra tại 
Lavang, để an ủi kẻ âu lo, cứu giúp con cái lầm than của Mẹ. 
2. PHƯỜNG LA VANG 
Vào thế kỷ XV, xứ Dinh Cát gồm 2 Huyện, 134 xã, 9 thôn và nhiều 
Phường. Làng Cổ Vưu là một Họ Đạo lâu đời thuộc Xứ Dinh Cát, được 
thành lập vào thế kỷ 17, đời nhà Lê và quản thu đời Gia Long (Theo sử liệu 
cha Lorense Lân viết lại ngày 17.2.1791). Dân làng phải đi vô rừng sâu tới 
7 cây số để phá rẫy trồng khoai, cấy lúa. Trong làng Cổ Vưu có phường Lá 
Vắng (Vì trong vùng có nhiều cây tên là Lá Vắng, có hột đen ăn được và lá 
cây lại là một vị thuốc, nên dân trong vùng dùng lá sắc lên uống chữa bệnh, 
do đó dân vùng lấy tên cây mà đặt cho phường như trong địa bộ. Về sau 
người ta đọc trại ra là La Vang như ngày nay). Vậy chiếu theo địa bộ đời 
nhà Lê, La Vang đã được thành lập trên 200 năm. Cũng theo những lời 
truyền miệng của tiền nhân thì cách đây hơn 200 năm, dưới đời vua Cảnh 
Thịnh (tức Nguyễn Quang Toản) một biến cố hãi hùng do cuộc cấm đạo và 
chiến tranh đã khiến cho dân chúng xung quanh Dinh Cát phải chạy vào La 
Vang để lánh nạn. 
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3. ĐỨC MẸ HIỆN RA 
Trong lúc lánh nạn, họ thường tụ họp nhau mỗi tối để cầu nguyện, lần hạt. 
Bỗng nhiên họ thấy một bà đẹp mặc áo choàng hiện ra gần cây đa cổ thụ, 
mà họ nhận biết là Đức Mẹ vì có bồng Chúa Hài Đồng và có 2 Thiên Thần 
cầm đèn chầu. Đức Mẹ ngỏ lời an ủi và dạy họ bẻ lá cây xung quanh đó mà 
nấu nước uống thì sẽ được lành bệnh. Đức Mẹ còn hứa từ nay về sau 
những ai đến đây cầu khẩn Mẹ, thì Mẹ sẽ ban ơn phù trợ. Đức Mẹ còn hiện 
ra với họ nhiều lần khác nữa. Theo sách Vãn La Vang có kể rằng: 
Trời sinh cái chốn lạ lùng,  
Tự nhiên giữa núi nên cung Chúa Bà. 
Truyền rằng có một cây đa, 
Mọc trên núi nọ gọi là La Vang. 
Ngày thì hạc phụng dạo chơi, 
Đêm thì hổ báo chầu nơi linh hoàng. 
Chốn này linh ứng nghiêm trang, 
Hai bên khe ruộng giữa làng La Vang. 
Điều đáng tiếc là không ai biết được Đức Mẹ hiện ra chính xác vào năm 
nào, nhưng theo tục truyền thì Đức Mẹ hiện ra vào lúc nước nhà đang xảy 
ra những cuộc nội chiến thật bi đát và lầm than (1765-1802). 
Nhưng theo sử liệu định mức sự đen tối nhất là thời Vua Cảnh Thịnh (Nhà 
Tây Sơn) bắt đạo. Lý do là sau khi vua Quang Trung mất (9/1792), Nguyễn 
Quang Toản mới 13 tuổi lên ngôi, lấy hiệu là Cảnh Thịnh, nên mọi việc do 
các quân thần nhiếp chính. Sau khi bắt được lá thư của Nguyễn Ánh gửi 
cho Đức Cha Labartelle xin giúp đỡ, vua Cảnh Thịnh sinh ghét Đạo Công 
Giáo và ra sắc dụ cấm đạo từ Phú xuân ra Bắc (8/1798). Lại cho lính đi 
lùng bắt các vị Thừa Sai Pháp đã đứng ra giúp Chúa Nguyễn Ánh. Nhiều 
người Công Giáo thuộc vùng Cổ Vưu, Thạch Hãn... chạy vào lánh nạn tại 
phường La Vang, giữa vùng núi rừng hiểm trở. Trong lúc lánh nạn ở đây, 
ban đêm họ họp nhau cầu nguyện và lần hạt Mân Côi. Thấy cảnh khổ của 
họ, Đức Mẹ thương hiện ra để an ủi các con cái Mẹ đang bị bách hại. 
Đời các vua kế tiếp như Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức cũng đều ra những 
sắc dụ cấm đạo cách ráo riết. Điều đáng tiếc là các bút tích lịch sử về biến 
cố lạ thường xẩy ra tại La Vang do Đức Cha Labartelle để lại cùng với văn 
khố của Địa Phận Bình Trị Thiên đều bị thiêu đốt đến 2 lần. Ngay cả đến 
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các sách vở, tài liệu của Đức Cha Sohiu Bình (1861) được chôn dấu tại 
Huế cũng bị đào lên và đốt hết, nên không còn bút tích nào để lại. Sau này 
các giáo hữu được thấy Đức Mẹ hiện ra cũng chỉ biết kể lại với những 
người quen thân chòm xóm. Và rồi từ miệng người này qua người khác, sự 
tích Đức Mẹ La Vang được biến thành một lời truyền tụng không sức nào 
có thể dập tắt được. 
4. NGÔI ĐỀN THỜ ĐẦU TIÊN 
Người thời xưa còn kể: Người địa phương thường hay đến khấn vái dưới 
gốc cây đa ở phường La Vang. Khi biết có Bà linh thiêng hiện ngự tại đây 
nên họ lập đàn cầu khẩn. Đến thời vua Minh Mạng, ba làng Thạch Hãn, Cổ 
Vưu và Ba Trừ lại chung nhau dựng chùa dưới gốc cây đa để cúng vái, 
những sau bị động họ phải rút lui.   
Sau những chuyện lạ xảy ra, ba làng bèn bàn nhau dâng chùa La Vang mới 
làm cho bên Công Giáo. Sau khi Ông Chức nhận đất và Chùa ba làng 
nhượng cho, ông liền trình cha bổn sở. Ngôi chùa được biến thành Đền 
Thờ Công Giáo đầu tiên tại La Vang, trên nơi chính Đức Mẹ hiện ra. Cũng 
từ đó sự tích Đức Mẹ hiện ra tại La Vang cũng được viết ra và loan báo đi 
khắp nơi. Như thế, ngay từ đầu đối với vấn đề La Vang, Giáo quyền đã 
không im hơi lặng tiếng đâu. Chỉ tiếc các bút tích ấy sau này cũng bị thất 
lạc cả.  

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Giáo hội Tây Ban Nha hy vọng nơi ngày Quốc tế Giới trẻ 
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Giáo hội Công Giáo tại Tây Ban Nha hy vọng Ngày Quốc Tế giới trẻ tới 
đây sẽ khơi dậy niềm tin nơi nhiều tín hữu Công Giáo "nguội lạnh" tại 
nước này. 
Trưa thứ Năm, 18 tháng 8 năm 2011, Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 sẽ đến 
Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, để viếng thăm và gặp gỡ trong vòng 4 ngày, 
nhân dịp Ngày Quốc Tế giới trẻ lần thứ 26 tiến hành tại đây. Theo nhiều 
nhà phân tích, biến cố này không những là một niềm hy vọng lớn cho các 
bạn trẻ Công Giáo thế giới, nhưng đặc biệt cho cả Giáo Hội Công Giáo tại 
Tây Ban Nha nữa. 
Ban tổ chức Ngày Quốc Tế giới trẻ hiện nay hy vọng với hàng ngũ đông 
đảo người trẻ Công Giáo tràn ngập các đường phố Madrid không những 
kích thích niềm tin của người khác, nhưng còn hun nóng đức tin nguội lạnh 
của nhiều người Công Giáo Tây Ban Nha nữa. 
Ông Yago de la Cierva, Giám đốc điều hành ban tổ chức Ngày quốc tế giới 
trẻ Madrid nói: "Tôi nghĩ ảnh hưởng của Ngày này sẽ rất lớn, ít nhất tôi hy 
vọng như vậy. Tây Ban Nha đang đau khổ vì tiến trình tục hóa rất sâu đậm 
và mau lẹ. Nhiều người trẻ Tây Ban Nha không hề được huấn luyện về tôn 
giáo và chúng tôi cần đảo lộn tình trạng này. Ngoài ra, tại Tây Ban Nha 
báo chí cũng rất hung hăng và bài Công Giáo. Chúng tôi hy vọng Ngày 
Quốc Tế giới trẻ sẽ hữu hiệu trong việc trình bày Chúa Giêsu Kitô và Giáo 
Hội một cách chính xác hơn, dưới một ánh sáng chứng tỏ niềm vui của 
chúng tôi. Chúng tôi không phải là những người điên rồ hay buồn sầu, hoặc 
bị bóp méo và chúng tôi muốn dân chúng đến và xem".  

G. Trần Ðức Anh, OP/ (Radio Vatican) 
 
ĐẠI HỘI THÁNH MẪU LẦN 34 TẠI DÒNG ĐỒNG CÔNG – 
MISSOURI  NGÀY BẾ MẠC CN 07/8/2011 
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Chủ tế Thánh Lễ bế mạc là Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - giám mục 
phó giáo phận Phú Cường, cùng đồng tế với Ngài có Đức Cha Stêphanô 
Tri Bửu Thiên  giám mục giáo phận Cần Thơ, quý cha quý thầy Dòng 
Đồng Công cùng với tất cả quý linh mục, tu sĩ, cộng đoàn dân Chúa về đây 
hành hương kính Mẹ.   Mở lời cho Thánh Lễ bế mạc này, Đức Cha Giuse 
mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa và Mẹ đã quy tụ mọi người về đây hành 
hương kính Mẹ. 
Trong bài chia sẻ Tin Mừng, Đức Cha Giuse gợi lên hình ảnh của ngôn sứ 
Êlia gặp Chúa trong gió hiu hiu … Lần gặp này không giống như những 

lần trước … Ngài cũng mời gọi mỗi người nhìn đến Thánh Phêrô trong lần 
gặp Chúa với sóng gió ở biển. Hành trình đức tin của mỗi người chúng ta 
cũng thế, có lúc này lúc khác nhưng chúng ta hãy tin cậy Chúa, đừng thử 

thách Chúa bằng những ý riêng của mình nhưng tất cả hãy đón nhận ý 
Chúa. Ngài đúc kết lời Chúa hôm nay rất am hợp với chủ đề hành hương 

năm nay : “Người bảo gì, hãy làm theo”. Ngài mời gọi mỗi người hãy làm 
theo, hãy sống theo Thánh ý Chúa trên cuộc đời mỗi người.      
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 Đức Hồng Y TGM Chicago khen ngợi Cộng Đồng người Việt 

  
Hướng về tượng thánh Mẹ La Vang, Đức Hồng Y nói: 
"Xét về phượng diện thời gian, thánh tượng Đức Mẹ La 
Vang -- Mẹ của dân Việt và cũng là Mẹ của tất cả chúng 
ta -- là thánh tượng mang tên La Vang "đầu tiên" của 
Tổng Giáo Phận Chicago. Xét về phương diện không gian 
thì thánh tượng Đức Mẹ La Vang và Thánh cả Giuse là 
hai thánh tượng "cao nhất" được xây dựng tại Tổng Giáo 
Phận Chicago từ trước đến nay." 
 

CHICAGO (07-08-2011) – Đức Hồng Y Francis George, Tổng Giám Mục 
TGP Chicago đã chủ sự nghi thức làm phép thánh tượng Đức Mẹ La Vang 
sau thánh lễ đại triều do ngài chủ tế. Nghi lễ được tại linh đài Đức Mẹ La 
Vang trong khuôn viên thánh đường St. Henry thuộc Cộng Đoàn Công 
Giáo VN Chicago vào ngày Chúa nhật tuần qua. Đồng tế với ĐHY có LM 
Quản Xứ Dominic Hà Văn Vịnh và 25 linh mục Việt Mỹ. Trên một ngàn 
giáo dân Chicago và các vùng phụ cận đã sốt sắng đến tham dự thánh lễ và 
nghi thức làm phép thánh tượng. 
Ca đoàn tổng hợp đã hợp xướng những bài ca thánh ái và hùng tráng thúc 
giục cộng đồng dân Chúa tiến lên theo tiếng gọi yêu thương của Đức Kitô 
qua trung gian của Mẹ nhân lành. Tiếng trống mạnh mẽ và nhịp nhàng của 
Ban Trống Lễ giáo xứ mới được thành lập đã thực sự làm hứng khởi lòng 
người, vang dậy âm thanh đồng tâm nhất trí của con dân nước Việt trong lễ 
hội mùa Hè 2011. Ban thánh ca, đội trống, đội vũ và các đội diễn nguyện 

 
Đức Hồng Y 

Francis George, 
Tổng Giám mục 

TGP Chicago 
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đã rất công phu, chu đáo tập dượt các mục trình diễn từ nhiều tháng qua. 
Trong phần đáp từ sau thánh lễ, Đức Hồng Y đã nhiệt liệt khen ngợi cộng 
đồng người Viêt. Ngài nói (đại ý): Cha rất cảm phục lòng sốt sắng và đạo 
đức của anh chị em. Để thể hiện lòng yêu thương của dân Chúa, quý vị đã 
đông đủ hội tụ về đây với gia đình thánh mà chúng ta thường gọi là Thánh 
gia gồm Đức Giêsu, Đức Maria và Thánh cả Giuse -- mặc dù hôm nay bầu 
trời Chicago được che phủ bằng oi bức, nóng nực đến trên 100 độ 
Fahrenheit. Sự hy sinh, đóng góp, tham dự của quý vị là những món quà 
yêu thương (gifts of love) mà anh chị em đã mang đến đây để dâng lên 
Thiên Chúa và chia sẻ với nhau trong thánh lễ hôm nay. 

 
  
Hướng về tượng thánh Mẹ La Vang, Đức Hồng Y nói: “Xét về phượng 
diện thời gian, thánh tượng Đức Mẹ La Vang -- Mẹ của dân Việt và cũng là 
Mẹ của tất cả chúng ta -- là thánh tượng mang tên La Vang “đầu tiên” của 
Tổng Giáo Phận Chicago. Xét về phương diện không gian thì thánh tượng 
Đức Mẹ La Vang và Thánh cả Giuse là hai thánh tượng “cao nhất” được 
xây dựng tại Tổng Giáo Phận Chicago từ trước đến nay. 
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Trong bốn giờ đồng hồ giao lưu với cộng đồng người Việt, từ 4 giờ chiều 
đến 8 giờ tối, ĐHY Francis George đã được chứng kiến sự đồng lao hợp 
tác của mọi người. Mấu chốt của thành công là thế đó – là tinh thần phục 
vụ của tất cả. Vì phục vụ mang lại thành công chung cho tập thể và thành 
công riêng cho mỗi cá nhân để mỗi người và mọi người được trưởng thành 
trong cuộc sống và đồng hành trong vinh hạnh. 
Có tinh thần phục vụ là biết nhạy cảm, để ý đến nhu cầu của người 
khác, của tập thể và tìm cách đáp ứng bằng đem những tài năng của 
mình phục vụ cho lợi ích chung. Phục vụ không phải là làm cái gì mình 
thích làm (want), cũng không hẳn là làm những điều gì mà người khác 
thích (want) mà là làm những việc cần làm (need). Tinh thần phục vụ 
tạo ra sức mạnh cho cá nhân và cho cả cộng đồng bởi vì phục vụ là giá 
trị, phục vụ là sức mạnh, phục vụ là gieo và gặt, và nhất là phục vụ 
mang lại ảnh hưởng tốt cho người và cho ta. 
Thánh lễ tại linh đài Đức Mẹ La Vang năm nay rất trọng thể, sốt sắng, 
đông đảo giáo dân với một lượng người từ nhiều bang và nhiều nước về 
tham dự chưa từng thấy tại lễ đài của CĐCG Mân Côi Chicago từ trước 
đến nay. Tất cả những thành công nầy được dệt thành một bản trường ca tạ 
ơn Mẹ La Vang đã chúc lành cho BTC và đồng hành phục vụ với đoàn con 
Mẹ nơi đất khách quê người. 

Đoàn Nhân Á 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15/8/2011 
Lễ trọng Đức Mẹ hồn Xác Lên Trời năm nay rơi vào ngày thứ hai nên 
không là lễ buộc. Tuy nhiên đây là đại lễ trong năm nên sẽ có 2 thánh lễ tại 
nhà thờ vào lúc 7:30 am và 6:30 pm.  
Những Giây Phút Thinh Lặng trong THÁNH LỄ  
Trong nghi thức Thánh Lễ Misa mới, linh mục chủ tế và cộng đoàn Dân 
Chúa cùng cầu nguyện trong thinh lặng, đặc biệt: 
_ khi linh mục chủ tế đọc lời cầu nguyện đầu tiên trong Thánh Lễ. 
_ sau bài giảng thuyết Phúc âm. 
_ sau khi mọi người đã được lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa. 
Giây phút thinh lặng rất quan trọng giúp chúng ta suy nghĩ sâu sa hơn về 
Lời Chúa và lời cầu nguyện của chúng ta. Đặc biệt các bạn trẻ cần được 
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hướng dẫn để hiểu biết về giá trị của sự cầu nguyện trong thinh lặng. 

 
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 

Bốn Mươi Năm Một Dòng Lệ  
LTS: Bà Lê Tín Hương hiện ở California, là một nhạc sĩ, cũng là một nhà 
văn, qua cha cố Trọng đang nghỉ hưu tại Orange County, California, gởi 
cho chúng tôi câu chuyện về Ơn Lạ của Mẹ La Vang ban cho gia đình bà 
cách đây 40 năm.       
Tôi rời nhà lúc sáu giờ sáng Chủ Nhật. Lái xe trong cơn mưa tầm tã, trên 
con đường dài vẫn còn mù mờ tối của một buổi sáng mùa đông lạnh, đối 
với tôi là một việc làm gần như rất hiếm hoi. Ngày cuối tuần, nhất là những 
sáng trời mưa, tôi vẫn có cái thú rúc trong chăn và nằm nướng. Cây đàn 
Tây Ban Cầm được gác sẵn bên góc đường để tôi có thể với tay kéo lên bất 
cứ lúc nào, và ngồi dậy tựa lưng vào thành giường nhã hứng... Những dòng 
nhạc về mưa, về thân phận lúc đó lại có cơ hội tiếng thăng tiếng trầm đến 
với cuộc đời... 
Riêng sáng hôm nay, lòng tôi nao nao mong đợi. Tôi thức dậy sớm. Sau 
một chút trang điểm nhẹ nhàng, tôi chọn cho tôi chiếc áo màu trắng, khoác 
ngoài chiếc áo ấm màu đen và sẵn sàng chờ giờ ra xe. Trời chưa thấy sáng 
và giờ đi hãy còn sớm. Tôi bâng khuâng ngồi nhìn ra khung cửa, mưa vẫn 
còn nặng hạt, dấu chỉ báo hiệu cho một cơn mưa có thể kéo dài đến chiều... 
Liên tưởng đến buổi Thánh Lễ Ðại Trào mà tôi sẽ tham dự sáng nay, khai 
mạc năm Toàn Xá 200 năm Ðức Mẹ Lavang và kỷ niệm 10 năm phong 
thánh, 117 vị anh hùng Tử Ðạo Việt Nam. Tôi bỗng thấy lòng lâng lâng 
xúc động. Ngoài sự cảm phục về tấm gương sáng ngời tình yêu và tuyên 
xưng đức tin của các Thánh Tử Ðạo, thì mỗi khi nhắc đến Mẹ Lavang, là 
gợi lại trong tôi hồi tưởng về một khung trời thơ ấu xa xưa với biến cố 
trọng đại đã đến với gia đình tôi cách đây 40 năm về trước, vào một ngày 
mưa gió như hôm nay... 
Năm 1958, ba tôi làm việc tại bệnh viện Trung Ương thánh phố Huế. Mỗi 
tháng ông vẫn cùng các bác sĩ đi thanh tra các bệnh viện nhỏ ở các vùng 
lân cận. Hôm ấy, ông sửa soạn đi thăm bệnh viện Quảng Trị, cách thành 
phố Huế khoảng 65 cây số về phía Tây Bắc. 
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Tôi còn nhớ rõ sáng hôm ấy trời mưa lạnh. Những cơn mưa mà những ai 
đã từng ở Huế chắc chắn không thể nào quên được. Mưa tầm tã, rả rích kéo 
dài từ ngày này sang ngày khác tưởng chừng như vô tận. Ba tôi chuẩn bị 
lên đường. Chiếc xe chở ông cùng ba vị bác sĩ và một nhân viên bệnh viện 
đã đón ông ở ngoài cổng. Ba tôi mặc vào người chiếc áo jacket bằng da và 
dặn dò mẹ tôi một vài điều gì đó rồi vội vàng ra xe. 
Bước xuống mấy bậc thềm ông gặp ngay cha Luận đang bước vào. Cha 
Cao Văn Luận cùng quê quán với cha tôi, Ngài rất gần gũi và thương yêu 
gia đình tôi. Một trong những mong mỏi của Ngài là được thấy gia đình tôi 
theo Ðạo. 
Tuy rất kính và quý mến cha nhưng điều đó với ba mẹ tôi là một trở ngại 
lớn, không thể nào thực hiện được. Cả hai bên nội ngoại tôi không ai có 
Ðạo. Mẹ tôi đồng thời lại là một Phật Tử. Bà đã quy y, pháp danh Nguyên 
Khai. Bà cũng đã từng xây chùa cho làng ngoại tôi tại Huế. Mẹ tôi là một 
người đàn bà có học. Như đa số những bà mẹ Việt Nam khác rất hiền lành 
và nhẫn nhục. Cả cuộc đời hy sinh cho hạnh phúc của chồng con, nhưng 
trong vấn đề tín ngưỡng thì lại rất cương quyết, chẳng thể nào lay chuyển 
được. Ba tôi biết thế nên ông rất tôn trọng mẹ tôi mặc dầu ông rất kính mến 
cha Luận. 
Cha Luận gặp ba tôi, Ngài bắt tay rất vui vẻ, Ngài đưa cho ba tôi một tấm 
ảnh và bảo: "Tôi mới đi kiệu ngoài Lavang về. Tôi kính cho ông một tượng 
ảnh của Mẹ Lavang. Ðức Mẹ đã làm nhiều phép lạ và rất linh thiêng. Ông 
hãy giữ lấy mà cầu nguyện." 
Ba tôi cười cười, nói cám ơn cha, rồi thuận tay ông nhét tấm ảnh vào túi 
trong của chiếc áo da. 
"Con phải đi ngay cha à, mọi người đang đợi con ở ngoài kia." Vừa nói ba 
tôi vừa chào từ giã cha rồi ra xe. 
Tôi nhìn theo chiếc xe chở ba tôi khuất dần, khuất dần sau màn mưa dày 
đặc... 
Buổi chiều trong khi người nhà chuẩn bị bữa cơm, chúng tôi ngồi nghe mẹ 
kể chuyện. Mẹ đang kể một đoạn trong câu chuyện "những kẻ khốn cùng" 
(les misérables) của văn hào Victor Hugo thì chúng tôi nhận được hung tin. 
Chiếc xe chở ba tôi và bốn người nữa đã bị lật tại cầu Giồng Quảng Trị và 
chìm xuống sông. Tất cả đều tử nạn. Bệnh viện báo tin và yêu cầu gia đình 
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ra ngay hiện trường để nhận xác đồng thời để tẩm liệm tại chỗ cho thân 
nhân... 
Trước biến cố bất ngờ đó, mẹ tôi như người bị sét đánh. Bà run rẩy rững sờ 
ôm lấy tôi. Làm sao tôi có thể diễn tả hết nỗi đau đớn trong lòng mẹ lúc 
ấy... (giờ đây sau biết bao lần chứng kiến những chia ly, tử biệt, tôi mới 
ngậm ngùi thấm thía được niềm đau đớn của những nỗi đợi chờ tuyệt 
vọng), chỉ biết là đã nhìn thấy mẹ đầm đìa nước mắt và cả chúng tôi nữa... 
Ngoài kia dòng lệ của đất trời vẫn hững hờ rơi... 
Mẹ tôi và chị em tôi theo chiếc xe của bệnh viện ra Quảng Trị nhận xác 
cha. Ðến nơi, tại một trạm gác nhỏ nằm cuối chân cầu, xác của ba vị bác sĩ 
và nhân viên bệnh viện đã được vớt lên. Còn thi hài của ba tôi thì chưa tìm 
thấy. Người ta chưa vớt được ba tôi nhưng mọi người xác định là ông cũng 
cùng một số phận với những người đã tử nạn; nhất là ông đã chìm sâu dưới 
lòng nước quá lâu. Mẹ tôi mặt mày bạc nhược tái xanh, mắt đỏ hoe vì 
khóc, đứng ở một góc phòng chờ đợi... 
Thân nhân của các nạn nhân đều đã tới, tiếng kêu gào khóc kể nghe rất não 
lòng. Tôi vừa buồn vừa sợ, mơ hồ cảm thấy một khúc quanh nào đó thật 
ngặt nghèo đang chờ đợi gia đình tôi. 
Em tôi vì còn nhỏ, có lẽ chưa hiểu lắm, nép trong lòng mẹ ngơ ngác nhìn 
quanh: "Ba đâu, ba đâu mẹ!" Mẹ tôi chưa kịp dỗ dành em thì bỗng có tiếng 
người la lớn: 
"Ðây rồi, vớt được xác sau cùng rồi!" 
Là ba đó, mẹ tôi chạy nhào tới. 
Phải rồi, người ta đang khiêng ba tôi vào, đặt ba tôi nằm trên chiếc băng ca. 
Lại có tiếng người la lên: "Trời ơi! Ông ta hình như chưa chết. Còn thở. 
Hơi thở yếu lắm. Làm hô hấp nhân tạo ngay đi!" 
Và ba tôi quả còn sống thật! Mẹ tôi quỳ xuống lạy trời lạy đất. Cám ơn 
Trời Phật đã cứu sống ba tôi. Nước mắt một lần nữa tuôn dầm dề trên má 
mẹ, nhưng lần này là những giòng nước mắt hạnh phúc không ngờ... 
Chúng tôi quỳ chung quanh chiếc băng ca nơi ba tôi đang nằm. 
Ba tôi tỉnh lại hẳn. Ông nói bằng một giọng nói thật yếu ớt, câu nói đầu 
tiên mà tôi không bao giờ quên được: "Hãy xin cha rửa tội, rửa tội cho cả 
nhà, Ðức Mẹ Lavang đã cứu ba." 
Nói xong ông đưa tay vào trong túi áo da lục lọi kiếm tìm, và sau đó ông 
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rút ra tấm ảnh Ðức Mẹ Lavang. Tấm tượng ảnh mà cha Luận đã cho ông 
trước chuyến đi định mệnh. Tấm ảnh đã ướt sũng và đậm màu vì thấm 
nước, nhưng hình Ðức Mẹ với chiếc áo choàng xanh vẫn còn in rõ nét. 
Ba tôi nói tiếp: "Ðây chính Bà này đã cứu ba, Bà đã lôi ba, lúc ấy đang mắc 
kẹt trong xe, ra khỏi cửa xe. Bà đẩy ba nổi lên mặt nước và nói Ta là Ðức 
Mẹ Lavang, Ta đến cứu con." 
Tôi chợt nghĩ lại, nếu ngày hôm đó ba tôi không vội vàng ra đi, và có thời 
giờ để tiếp chuyện với cha Luận. Có lẽ bức tượng ảnh Ðức Mẹ Lavang đã 
bị quên trong một ngăn kéo nào đó cùng với sự hững hờ của ba mẹ tôi. 
Sau biến cố đó, gia đình tôi gồm ba mẹ và 7 anh chị em đã rửa tội trong sự 
tự nguyện rất hoan hỷ của mẹ tôi. Ba vị linh mục thân thiết của gia đình tôi, 
cha Cao Văn Luận, cha Ngô Văn Trọng lúc bấy giờ là cha Chánh Xứ họ 
đạo Phanxicô, hay còn gọi là Nhà Thờ nhà nước, nơi mà gia đình tôi cư 
ngụ, và cha Vũ Minh Nghiễm, Dòng Chúa Cứu Thế, người đã dày công 
dạy giáo lý cho chúng tôi. Cả ba vị linh mục này đã dâng thánh lễ và ban 
phép rửa tội cho chúng tôi. 
Theo lời xin của ba tôi, để cảm tạ ơn thánh của Ðức Mẹ, lễ rửa tội được tổ 
chức tại Thánh Ðường Ðức Mẹ Lavang Quảng Trị. Mẹ tôi vô cùng vui 
mừng hân hoan, và tin tưởng lần chuỗi mân côi cảm tạ ơn Ðức Mẹ mỗi 
ngày. Cho đến ngày nhắm mắt bà là một tín đồ sốt sắng, sùng kính Ðức Mẹ 
tuyệt đối. Ðây là những hình ảnh cuối đời của mẹ tôi. 
Tôi còn nhớ rõ sau thời gian gia đình chịu phép rửa tội. Mẹ tôi đã chịu 
đựng nhiều lời ra tiếng vào của họ hàng và những người quen biết. Họ cho 
rằng gia đình tôi theo đạo là để mưu cầu cho một quyền lợi nào đó. Về 
phần chúng tôi khi đến trường cũng nghe những lời đàm tiếu của bạn bè. 
Mỗi lần than vãn với mẹ thì mẹ lại khuyên răn chúng tôi: "Ba là cột trụ và 
là nguồn sống của gia đình chúng ta. Vì thế dầu có chịu bao nhiêu thử 
thách, khó khăn cũng phải chấp nhận để cảm tạ ân sủng đó. Tình yêu luôn 
luôn có cái giá phải trả, và cái giá đó có nghĩa gì đâu với ân huệ mà Ðức 
Mẹ đã ban cho gia đình chúng ta." 
Mẹ tôi nói đúng, ơn lạ mà Mẹ Lavang đã ban là một biến cố lớn trong đời 
sống tâm linh của gia đình, cũng là một biến cố trong lịch sử gia tộc. Ba tôi 
năm nay đã gần 90. Ông vẫn còn kính tấm tượng ảnh năm xưa đã cứu ông 
trên bàn thờ. Tấm ảnh Ðức Mẹ ngày nay đã mờ nhạt theo thời gian, nhưng 
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mỗi ngày ông đều đọc kinh lần hạt cảm tạ Ðức Mẹ. 
Câu chuyện mầu nhiệm này đã được chúng tôi thường xuyên kể lại cho con 
cháu nghe, như là một câu chuyện thần thoại nhưng có thật. Xẩy đến từ 
một trong những phép lạ của Ðức Mẹ Lavang đối với gia đình tôi nói riêng 
và nhiều gia đình khác nói chung. 
Ngày đại lễ hôm nay trời cũng mưa. Tôi lái xe trong cơn mưa như trút 
nước, Lòng hạnh phúc vô cùng vì tôi được có Chúa. Có ánh sáng niềm Tin 
của Ngài chiếu rọi tâm hồn tôi. Có Tình Yêu bao la rộng mở của Ðức Mẹ 
đã đến với gia đình tôi từ thuở tôi mới lên mười... 
Tôi lắng nghe những lời huấn từ của Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn 
Thuận. Bằng giọng nói rõ ràng trầm ấm, Ngài nhắc lại lịch sử Giáo Hội 
Công Giáo Việt Nam từ những ngày đầu tiên. Qua biết bao nhiêu thăng 
trầm gian khổ có máu, có nước mắt và ngày nay đã được thăng hoa với 117 
Vị Thánh Tử Ðạo. Gia đình ngài cũng đã theo Chúa cách đây 300 năm, với 
những thử thách cùng với nhiều ân sủng của Chúa, của Ðức Mẹ, đặc biệt là 
Mẹ Lavang. Ngài cũng kể lại những phép lạ mà Ðức Mẹ đã ban, trong đó 
có phép lạ chữa lành bệnh cho cha cố Trọng, cha Linh Hướng của gia đình 
tôi. 
Tôi tự cảm thấy gia đình mình may mắn, đã được hưởng một ân sủng quá 
đặc biệt đến từ Tình Yêu bao la không bờ bến của Ðức Mẹ. 
Trong cái lạnh của mùa Ðông, lòng tôi bỗng nhiên ấm cúng. Tôi thấy tâm 
hồn như nở hoa. Ðóa hoa Yêu Thương trong vườn hoa rực rỡ của niềm Tin. 
Tôi hy vọng sẽ mãi mãi là đóa hoa đầy hương sắc, không bao giờ héo rũ úa 
tàn. Tôi thầm cám ơn Chúa, cám ơn Mẹ, cúi đầu để che dấu dòng lệ cảm 
xúc đang âm thầm rơi. Dòng lệ của hơn bốn mươi năm trước kể từ khi gia 
đình tôi được ơn lạ của Ðức Mẹ Lavang, trải qua biết bao sóng gió bể dâu... 
Có lúc đã ngưng đọng, có lúc tưởng chừng bị lãng quên, hôm nay lại từng 
giọt chảy dài... Những giọt lệ vui mừng. Những giọt lệ bồi hồi nhắc nhở tôi 
niềm hạnh phúc được nương náu trong Tình Yêu và Ân Sủng của Chúa, 
của Mẹ Maria. 

California, Chúa Nhật ngày 22 tháng 2 năm 1998 
Lê Tín Hương  

Xin Mẹ giúp con trong mọi nơi, mọi lúc!   
 ... Hiền phu tôi là kỹ nghệ gia. Chúng tôi có rất nhiều xưởng sản xuất 
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trong khắp nước Ý. Chúng tôi cũng xuất cảng ra ngoại quốc nữa. Chúng tôi 
không có con cái. Do đó, tôi giúp chồng trong các dịch vụ văn phòng. Tôi ý 
thức những hiểm nguy đối với một kỹ nghệ gia, mặc dầu chúng tôi giúp đỡ 
rất nhiều cho dân chúng trong vùng. Vì thế, có lần tôi khuyên chồng nên 
thuê người tháp tùng trong các cuộc di chuyển. Nhưng anh không nghe mà 
bảo rằng: - Chẳng lẽ người ta lại bắt cóc anh! 
Nhưng rồi chuyện phải đến đã đến. 
Vào một buổi chiều, trên đường về nhà, anh bị những kẻ lạ mặt bắt cóc và 
mang đi. Tin dữ đến lúc tôi đang chờ anh về dùng bữa tối. 
Tôi tức khắc báo tin cho cảnh sát biết. Tin dữ lan nhanh trong vùng. Nhiều 
người vội vàng đến an ủi tôi, trong số đó, có các Nữ Tu. Các Chị hứa sẽ 
cầu nguyện cho hiền phu tôi. Trước khi ra về, các Nữ Tu để lại cho tôi bức 
tượng Đức Mẹ MARIA. Lúc đó, tôi chỉ biết cầu nguyện và vô cùng sầu 
khổ. Bao ý nghĩ lo âu dồn dập diễn ra trong đầu. Làm sao để cứu sống 
chồng, giúp chồng thoát lưới bắt cóc đây??? 
Những kẻ bắt cóc đòi tiền chuộc mạng 15 tỷ lire, tương đương với khoảng 
10 triệu mỹ kim. Thật là món tiền khổng lồ!!! Làm sao bây giờ??? 
Cuộc chạy đua với những tên bợm bắt cóc kéo dài 7 tháng. 
Sau cùng, hiền phu tôi được thả ra. Chính anh kể lại như sau: 
Tôi bị nhốt trong một cái thùng lớn, chỉ có thể ngồi hoặc quỳ hoặc nằm 
trên chiếc giường nhỏ xíu, chứ không thể đứng lên được. Hai chân lại bị 
xiềng bằng xích sắt khiến không thể nào tẩu thoát được. 
Trong vòng 7 tháng trời, tôi không hề trông thấy một khuôn mặt, cũng 
không hề chạm tới một bàn tay. Những người bắt cóc chỉ chuyển lương 
thực để giữ tôi khỏi chết đói. 
Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi kinh nghiệm cách cay đắng thế nào là nhu 
cầu tối thiểu, cái hư vô, cái nghèo khổ. Cùng lúc trong tôi lại dâng lên niềm 
ước muốn sâu xa: được sống và được tự do! Nhưng làm thế nào đây, bởi 
vì, trốn thoát đồng nghĩa với tự tử! 
Trong tôi, miên man đủ mọi tâm tình: vừa tuyệt vọng, vừa thất vọng, vừa 
oán thù, vừa lo âu. Những dòng tư tưởng chuyển tiếp giao thoa như những 
đợt sóng lớn dồn dập đổ vào bờ của một ngày biển động. 
Nhưng rồi một biến cố bất ngờ xảy ra, thay đổi những ngày giam cầm còn 
lại. 
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Sau hai tháng bị bắt cóc, tôi tình cờ thò tay vào túi áo và chạm phải một vật 
gì nho nhỏ bằng kim khí. Tò mò lấy ra xem, thì đó là một ảnh đeo Đức Mẹ 
MARIA. Mấy tháng trước đó, một đứa cháu đã đánh đổi với tôi để lấy một 
món quà .. Tôi hờ hững bỏ ảnh thánh vào túi, rồi từ đó quên mất. Chiếc ảnh 
đeo nhỏ vẫn nằm im trong túi áo. Vào chính ngày bị bắt cóc, tôi tình cờ 
khoác lên người chiếc áo này, không ngờ trong chiếc áo, lại có ảnh thánh. 
Mân mê trong tay ảnh thánh Đức Mẹ MARIA, lòng tôi dâng lên muôn vàn 
ý nghĩ. Hiện tại, tôi hoàn toàn bất lực, tay trắng và bị xích xiềng. Tôi gặp 
ảnh thánh Đức Mẹ MARIA như dấu chỉ ưu ái sự hiện diện của một Người 
Mẹ. Hiền Mẫu MARIA Thiên Quốc không hề bỏ rơi con cái. 
Kể từ lúc cầm trong tay ảnh thánh Đức Mẹ MARIA, tôi bỗng từ từ tìm lại 
lòng tin tưởng, niềm cậy trông và sự phó thác. Tôi khẩn cầu và khấn hứa 
cùng Đức Mẹ rằng: 
- Ngày nào được trả tự do, con sẽ dùng hết khả năng và tiền của để giúp đỡ 
tha nhân nếu Đức Mẹ không bỏ rơi con và giúp đỡ con! 
Sau khi thân thưa với Đức Mẹ như thế, tôi bắt đầu cầu nguyện liên lĩ với 
Đức Mẹ. 
Vì không có tràng chuỗi Mân Côi, tôi liền dùng cái bị ny-long mà những 
người bắt cóc đưa thức ăn vào cho tôi, để chế biến ra các hột Mân Côi. Tôi 
xé bị ra, rồi thắt nút lại giống như các hột của một tràng chuỗi Mân Côi. Từ 
đó, tôi liên tục đọc kinh Mân Côi. Thời gian giam cầm đối với tôi mang 
một ý nghĩa khác. Tôi không đơn độc trong nỗi sầu khổ, nhưng có Đức Mẹ 
MARIA đồng hành. 
7 tháng sau, khi được trả tự do, mọi người ngạc nhiên trước sức khoẻ thể 
xác và sức chịu đựng tinh thần của tôi. Ai ai cũng vui mừng khi thấy tôi 
thật điềm tĩnh và an hòa. 
Chỉ một thời gian ngắn sau đó, tôi trở lại với công việc. 
Giữ lời đã hứa với Đức Mẹ MARIA, tôi tận dụng mọi khả năng và tiền của 
để làm việc thiện, đem lại lợi ích cho tha nhân, đặc biệt những người nghèo 
khổ và kém may mắn. 
Suốt đời, tôi ghi ơn Đức Mẹ MARIA đã cứu sống tôi và nhất là đã hoán cải 
cuộc đời tội lỗi của tôi.  
(Luigi Faccenda,”Ho trovato MARIA”, Edizioni dell'Immacolata, 1992, trang 116-
121) 
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THÁNH CA 
Ca Nhập Lễ 
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Đáp Ca   



 24

Ca Dâng Lễ 
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Ca Hiệp Lễ 
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Ca Kết Lễ 
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Kevin Khương Nguyễn, MD  
Tận tình phục vụ Cộng Đoàn Việt Nam. 

Có nhận một số chương trình trợ cấp y tế. 
Hành nghề nhiều năm trong vùng với hai phòng khám. 

29798 Haun Rd. #206                                             151 Rancho Pueblo Rd. #102 
Sun City, CA 92586                                                   Temecula, CA 92592 
(951) 672-4900                                                           (951) 302-6900   

Phòng cho share: Tại vùng 
Wildomar nhà mới 1tuổi, ít 
người, dư 2 phòng sạch, tiện 
nghi batthroom riêng. 
Cho share, giá 1 phòng $350 
(bao điện nước gas) . Liên lạc: 
chị Năm 714-414-2042. 

Nông Trại Hột Vịt Lộn 
Chuyên môn sản xuất hột vịt lộn 

organic. 
Ra lò ngày thứ Tư và Chủ Nhật. 

Anh Chị Ba:  951-926-9986 
951-786-8693 

 
Nếu bạn muốn tìm hiểu ơn gọi dòng Truyền Giáo 
Ngôi Lời, Xin liên lạc  
Cha Mai Thành Trung: (714) 797-9072 
Email: trungmaisvd@aol.com 
Website: www.svdvocations.org 

 

Kim Thu Pham 
R. E. Agent / Loan Consultant 

Direct (858) 610-2246 Home (951) 694-6780 
COUNTRYLAND 

 REAL ESTATE & MORTGAGE 
4744 El Cajon Blvd., San Diego, CA 92115 
Office: (619) 282-9696  Fax: (619) 516-1279 

Congregation of the Holy Spirit 
Provine of the United States 
Rev. Brandon Bảy Nguyễn, C.S.CP. 

               Vocation Director 
Off (773) 734-4418 
Cell (501) 908-6188 
brandon7cscp@aol.com 
www.spiritans.org 

ASIAN Printing 
15101 Moran St., Westminster, CA 

92683  
Tel: 714 891 0898 Fax 714 894 1862  
Email: asianprinting@gmail.com  

Chuyên in Thiệp Cưới và 

IVY Springs 
Medical Care 
Bách Nguyễn, MD 

Board Certified in Family Practice 
41680 Ivy St, #A        Tel (951) 677-2227 
Murrieta, CA 92562 Cell (951) 235-9528 

Nhận Sửa Các Loại Máy 
Vi Tính 

Laptop, thay màn hình 
Motherboard, D.C. Jacks Liên 

hệ (951) 588-4737 

Mục Quảng Cáo  
Thương 

Mại Hoàn Toàn  
Miễn Phí 

Ai có nhu cầu xin liên  
lạc với  

bantruyenthong@cddmlv.com 

ARER Dental 
Thanh Chuong & 

Nguyen Minh Chau DDS 
560 N. San jacinto St  

Hemet, CA 92543 
(951) 765 3174 

2 TIỆM NAILS vùng TEMECULA  &  MURIETTA 
cần tuyển nhiều thợ chân tay nước, PINK, WHITE, 
FULLSET, FACIAL, WAXING. ĐÔNG KHÁCH. Lương 
rất cao, típ hậu. Liên lạc: Joseph -    Bus: -(951) 698- 8887  
or                                                      Cell: - (951) 834- 7701 

Skin Care by Kim: Chuyên trị da mụn, nám, cằn cỗi.  Đặc 
biệt lột da mặt rất có kết quả . Nhận xâm thẩm mỹ cho môi, mắt và 
chân mày . Trang điểm cô dâu, dạ hội. Ngoài ra còn có hướng dẫn 
trang điểm và dưỡng da cho từng cá nhân .  Xin liên lạc: Kim  

Tel  (951)-235-8103 
29760 Rancho California Rd #103, Temecula, CA 92591. 

Nhà Trệt Bán vùng WINDOMAR, khá mới lót gạch & tráng nền 
sân sạch sẽ  đầy đủ tiện nghi, gần FREEWAY 15 - có : 4 phòng 
ngủ. 3 full phòng tắm riêng biệt. 1 phòng khách.  1 phòng bonus. 1 
phòng ăn khá rộng. 1 offic riêng. Giá phải chăng. Liên lạc: Laura: 
cell  (951) 775 – 2190  or  Paul: cell (951)  326 – 6285 - (chủ đã 
rời khỏi CA, xin gọi theo giờ ở Tiểu Bang Corolina.


