
TẠ ƠN ĐỨC MẸ LA VANG 

Chúng con thành kính tạ ơn Đức Mẹ La Vang  

về muôn ngàn ơn lành đã thương  

ban cho chúng con.  

Chúng tôi tiếp tục ghi lại dưới đây  

nguyên văn những lời tạ ơn mới và đặc biệt.  

Tuy nhiên, chúng tôi xin phép được thay đổi một vài từ 

cho thích hợp với giáo lý Hội Thánh Công Giáo.  

Xin quý vị thông cảm. 
from Cha Bách 

Quý Ông Bà và Anh Chị Em  

trong Chúa Giêsu Hài Nhi và Mẹ Maria, 

Xin tất cả OBACE cùng chúng tôi tạ ơn Chúa và Mẹ  
đã ban cho “Ngày Tạ Ơn” ngày 8, tháng 5, năm 2021 vừa qua,  

xẩy ra rất là tuyệt vời. Đức TGM, Quý Cha, Quý Sơ, quý Ân Nhân,  
Thân Hữu, và mọi người đều tỏ ra rất hài lòng về.  

Thời tiết và khí hậu rất lý tưởng; Nghi thức làm phép tương, tạ 
ơn và dâng mình cho Đức Mẹ, Rước kiệu Mẹ, Thánh Lễ Tạ Ơn 
Trọng Thể, và Bữa ăn thân mật với Đức Tổng Giám Mục và toàn thể 
chúng ta,… tất cả dù giản dị, nhưng được coi là gọn ghẽ và ý 
nghĩa… Ai nấy cảm thấy Lavang là một Gia Đình yêu thương và 
được Mẹ Lành chăm sóc và chúc lành cách đặc biệt. Cũng xin thông 
cảm cho những sơ xuất xẩy ra ngoài ý muốn cách này các khác. 

Xin đại diện cho Họ Đạo và Đền Thánh Lavang cám ơn Đức 
TGM, Quý Cha, Thầy, Sơ, Ân Nhân, Thân Hữu về tấm tình bao la 
và quảng đại chúng ta đã dành cho Lavang từ xưa đến nay, cách 
riêng trong những thời gian khó khan gần đây. 

Xin cùng nhau tiếp tục hợp nhất trong một niềm tin, phó thác, 
hiệp nhất, và yêu thương dưới bóng Hiền Mẫu Lavang. 

 Gia Đình chúng con xin tạ ơn Chúa và 

Đưc Mẹ La Vang đã ban cho chúng con 

mọi ơn lành. Kim Mai Nguyễn Stanton 

California 

 Chúng con xin tạ ơn Đưc Mẹ La Vang 

cho chúng con đươc ơn Đức Me Ban. 

John & Anna Nguyễn, Baton rouge, 

Lousiana 

 Con xin cảm tạ Me La Vang đã ban bình 

an cho Gia Đình chúng con. Hoàng văn 

Truy, Westminter, California 

 Gia Đình con đã đươc Chúa và Đức Mẹ 

La Vang cùng Thánh Cả Giuse nhận lời 

ban cho 2 người con của con khỏi căn 

bệnh hiểm nguy, gia đình con xin cảm tạ. 

Giản nguyễn. Dallas Texas 

 Chúng con xin tạ ơn Đưc Mẹ La Vang 

cho con thoát qua cơn bệnh. Hồng Trần, 

Nga Phạm. Garden Grove, CA 

 Gia đình con cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ 

đã ban cho được nhiều ơn lành hồn xác, 

và các con không ngoan. Trí & Thiết. 

Milpitas, California. 

 Con xin tạ ơn Đền Thánh Đức Mẹ La 

Vang đã cầu nguyện theo ý của con xin 

và Mẹ đã nhân lời. một người. 

 Con cảm tạ ơn Mẹ cho gia đình con bình 

an, tìm thấy đồ vật đánh mất. Cho con 

được mến Chúa một ngày một hơn. Nga 

B. Landry Seminole, Florida. 

 Tạ ơn Chúa Mẹ ban cho con được cháu 

con bình an. Bac Cuc Trần. Richland, 

WA. 

 Xin Tạ ơn Đưc Mẹ. Nguyễn Thùy Linh 

Honolulu, Hawai 

 



LÊN TRỜI, Lm Thái Nguyên, 

ᴥ  “trời” ở đây không phải là một nơi chốn, mà là một trạng thái 

sống vinh hiển, biểu hiện sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa. Đó là 

sự sống viên mãn, không còn bị hao hụt, giảm thiểu bởi đau khổ, 

bệnh tật, đói khát. Lên trời không phải là thay đổi nơi chốn, nhưng là thay đổi sự sống từ hữu 

hạn đến vô hạn, từ tạm thời đến vĩnh viễn, từ tương đối đến tuyệt đối. 

ᴥ Chúa Giêsu lên trời là vì Ngài đã làm người, đã hoàn thành sứ mạng mà Chúa Cha giao phó, 

đã dâng hiến chính mạng sống mình để cứu chuộc nhân loại, và đã trở nên mô mẫu yêu 

thương tuyệt hảo cho đời sống con người. Chúa về trời nhưng Ngài không bỏ mặc thế giới, 

Ngài không đi vào cõi vinh quang riêng mình, mà đi vào một hiện hữu mới, để hiện diện một 

cách mầu nhiệm trong lòng người, như lời Ngài đã hứa: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho 

đến tận thế”. 

ᴥ Chúa Giêsu lên trời mở ra một lối thoát tuyệt vời cho con người, vì họ không còn bị trói chặt 

vào số kiếp này, không còn bị giới hạn vào thân phận hư hèn hay số mệnh nghiệt ngã. Trên 

trời, khát vọng sâu thẳm của con người được lấp đầy, mơ ước siêu vượt của con người được 

mãn nguyện, sự sống và hạnh phúc của con người đạt tới vô biên, vì được tham dự trọn vẹn 

vào thần tính của Thiên Chúa. 

ᴥ Trời là mẫu mực của đất: Ý Cha phải được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Chỗ nào con 

người vâng theo ý Cha, chỗ đó là trời. Trái tim của chúng ta sẽ trở thành trời, nếu đầy ắp yêu 

thương, đầy ắp Thiên Chúa, nghĩa là để cho Chúa ngự trị và làm chủ cuộc đời mình. Chúa ở 

đâu thì trời ở đấy. Nếu có Chúa ở với ta, thì trời là vương quốc Thiên Chúa đã ở quanh ta và ở 

trong ta (x. Lc 17, 19). 

ᴥ Chúa về trời cho biết quê hương đích thực của chúng ta ở trên Trời. Đó không chỉ là niềm hy 

vọng nhưng còn là một bảo đảm chắc chắn cho tất cả những ai tin tưởng vào Chúa và sống 

theo đường lối Ngài. Ta sẽ được hạnh phúc sống đời sau bên Chúa, nếu 

ta đã thực sự bắt đầu sống sâu sát với Chúa từ đời này. 

 Tuy nhiên, chúng ta còn có một sứ mạng mà Chúa mời gọi: “Anh em 

hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy”. Vì thế, bổn phận 

Kitô hữu là xây dựng trời cao từ nơi đất thấp: là làm cho Tin Mừng thấm 

nhập vào đời sống con người, để mọi người dần dần nhận biết Thiên 

Chúa, và qui tụ dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Điều đó phải được 

minh chứng qua đời sống Kitô hữu: là những người xả thân phục vụ cho 

sự sống và hạnh phúc của người khác, không ngừng cống hiến, cho đi, 

chia sẻ tất cả những gì mình có, không bị kéo ghì bởi những đam mê xác thịt, càng không chùn 

bước trước cái chết hay khổ đau. 

Như vậy, trời hay thiên đàng là một thực tại, đã manh nha từ cuộc sống này, phát xuất từ vinh 

quang Thiên Chúa và là chính Thiên Chúa, Đấng là cùng đích của con người và vạn vật, chứ 

không phải là sản phẩm của hoang tưởng như người ta tưởng. 

Về trời hay về thiên đàng là khát mong sâu thẳm của mỗi người chúng ta sau khi hoàn tất cuộc 

đời mình cho Chúa và tha nhân. Riêng các bạn trẻ, những người đang xây dựng lý tưởng cho 

đời mình, chúng ta hãy bắt đầu xây những thiên đàng nho nhỏ ở quanh mình, nơi gia đình, bạn 

bè, khu xóm, giáo xứ, hội đoàn, để minh chứng sự hiện diện của Thiên Chúa đang nhẹ nhàng 

lan tỏa trên đời sống của con người hôm nay. 

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con hằng ngày tìm thấy Người qua  

Lời Hằng Sống và Bí Tích Thánh Thể, để con được cứu rỗi. 

Lạy Mẹ Sầu Bi, xin nhắc nhủ con hằng tìm đến với Chúa qua  

Kinh Thánh và Thánh Thể nhiệm mầu, để con xứng đáng  

trở nên chứng nhân của Chúa. 

Amen. 

Linh Mục James N. Bách, Cha Quản Nhiệm 

Chúng ta cùng Tạ Ơn Mẹ Lavang  
luôn hằng yêu thương, che chở,  

và chúc lành cho chúng ta hàng ngày…  

Xin Mẹ tiếp tục bảo vệ con cái Mẹ, nhất là trong tình 
trạng bệnh dịch Covid, và biết bao khó khăn và thử thách 
của cuộc sống xã hội về luân lý, đạo đức, cũng như sa sút  

trầm trọng về đức tin và đời sống đạo . 

Rev. James N. Bách, Linh Mục Quản Nhiệm 

https://gpcantho.com/category/gioi-thieu-tac-gia/cha-thai-nguyen/

