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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, khi đôi khi vì cần thiết, chúng tôi xin  

mạn phép thay đổi một vài tiếng cho thích hợp  

với giáo lý Công Giáo. Xin quý vị thông cảm. 

 Gia đình con xin cảm ơn Chúa, qua lời cầu bầu của Mẹ, Chúa đã ban cho nhà 
con đưọc qua khỏi căn bệnh hiểm nguy.  Con xin cảm tạ.  Phạm Ngọc Dũng 

 Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ La Vang luôn đồng hành cùng chúng con. Như Thục 
Dương Auora, CO. 

 Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã ban ơn cho Gia Đình con. Tâm Nguyễn Elmaust, 
NY 

 Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ La Vang vì nhiều ơn lành đã ban cho chúng con . 
Cương Thị Phạm. Thiện Tích. Tulsa, OK 

 Tạ Ơn Đức Mẹ La Vang đã ban cho chúng con được những ơn lành mà gia 
đình chúng con xin.  Bắc Cúc Trần. Richland, WA 

 Tạ ơn Mẹ La Vang về những lời khấn đươc như ý. Hanh Nguyễn Grand 
Praitie, TX. 

from Cha Bách 

Quý Ông Bà và Anh Chị Em  

trong Chúa Giêsu Hài Nhi và Mẹ Maria, 

Đại diện cho Gia Đình Họ Đạo  

và Đền Mẹ, tôi xin trân trọng  

và thân mật gởi đến OBACE lời tâm nguyện:  

Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa bước vào hội đường của Gia 

Đình con, vào chính cung thánh của Trái Tim Con; và xin 

Ngài giảng dậy chúng con như Đấng Có Uy Quyền, và trục 

xuất khỏi lòng chúng con mọi thứ quỷ và tội lỗi, để ngày đêm 

chúng con chúng con cùng nhau thưa 

lên Chúa: 

 

Lạy Chúa Giê-su, con Yêu Mến, 

con Thờ Lạy, con Cảm Tạ Chúa! 



XÉ LÒNG? XÉ ÁO? 

(Bài Đọc Lễ Tro) 

Kính thưa OBACE Gia Đình Lavang 

Chúa dạy qua lời tiên tri Joel có gì là vô lý không? Khó hiểu hay là khó làm? Chúa 

kêu gọi những ai phải trở lại với Ngài? Hết mọi lứa tuổi -- kể cả các em chưa bỏ sữa, 

hết mọi tầng lớp xã hội, hết mọi hoàn cảnh và trạng huống xã hội hoặc gia đình… 

Vậy mà một sự sợ hãi vẫn còn tồn tại,... khi Ngài nói: “...Biết đâu Người sẽ trở lại, 

sẽ hối tiếc và sẽ ban lại phần phúc để có của lễ hiến tế dâng lên Chúa là Thiên 

Chúa các ngươi?” (Joel 2, 12-18) Làm hết mọi cách mà vẫn không tìm thấy sự hoàn 

toàn bảo đảm, chỉ hy vọng thôi! Sợ chưa?  

Khi sự Hy Vọng này vươn tới Nhân Đức Cậy, tức là một trong ba Thần Đức (Tin, 

Cậy, Mến), thì đây là một nhân đức khẩn thiết cho phần rỗi linh hồn, và ba thần đức 

này được ban cho trong Bí Tích Rửa Tỏi. Và cũng trong cùng bài đọc từ tiên tri Joel, 

tư tưởng giáo lý này cũng hàm chứa: “Hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa các 

ngươi, vì Người nhân lành và từ bi, nhẫn nại, giầu lòng thương xót và biết hối 

tiếc về tai hoạ.”  

Đến đây con cảm thấy có thể thở phào ra vì điểu hoảng sợ để cập trên đây đã được 

“giải quyết tốt đẹp,” vì bài đọc hai, thánh Phao-lô phân giải rõ thêm: “Với tư cách là 

những cộng sự viên của Người, chúng tôi khuyên anh em đừng nhận lấy ơn của 

Thiên Chúa một cách vô hiệu. Quả thật Chúa phán: “Dịp thuận tiện đến rồi, Ta 

đã nhậm lời ngươi, vào ngày giải thoát, Ta đã cứu vớt ngươi”. Bây giờ là cơ hội 

thuận tiện, giờ đây là ngày cứu 

thoát.”  

Thánh Phao-lô biện minh cho chân lý 

này một cách vô cùng hùng biện: “Anh 

em thân mến, chúng tôi đây là sứ giả 

của Ðức Kitô, chính Thiên Chúa nhờ 

chúng tôi mà khích lệ anh em. Nhân 

danh Ðức Kitô, chúng tôi năn nỉ anh 

em hãy làm hoà cùng Thiên Chúa. Ðấng không hề biết đến tội lỗi thì Thiên 

Chúa đã làm Người thành thân tội vì chúng ta, để trong Người, chúng ta được 

trở nên sự công chính của Thiên Chúa.” (2 Cr 5, 20 – 6, 2). 

Bước vào Mùa Chay, chính là bước vào “Thời Gian Thuận Tiện, Ngày Cứu Độ.” 

Con sẽ trung thành và khiêm tốn mang vết tro trên trán, trong lòng, và trong cuộc 

sống hàng ngày. 

Xé Áo thì dễ, nhưng vá áo lại là cả một vấn đề…. Xé Lòng thì khó, nhưng vá lòng 

lại càng khó hơn! Đó chính là “Mùa Chay” gồm những thái độ mỗi ngày, mỗi phút 

thêm quyết liệt hơn, khiêm tốn hơn, tin tưởng hơn, và cậy trông hơn! 

Tro trên trán vẽ hình Thánh Giá! Đấng chết trên đó chẳng lẽ  

không đủ là Bảo Đảm Tuyệt Đối để chúng ta phó hết cho Ngài. 

Linh Mục James N. Bách, Cha Quản Nhiệm 

Đại Hội Lavang lần thứ 29 
“CÙNG MẸ LAVANG, SỐNG ĐỜI GIA ĐÌNH” 

sẽ bắt đầu từ ngày Thứ Sáu Ngày (7/5/2021)  
đến trưa Chúa Nhật Ngày (9/5/2021). 

XIN KÍNH MỜI QUÝ ÔNG BÀ VÀ ANH CHỊ EM 
KHẮP NƠI THU XẾP CÔNG VIỆC VÀ THỜI GIỜ, 

VỀ NEW ORLEANS, 

CHÚNG TA SẼ CÙNG NHAU TỎ LÒNG KÍNH TÔN 
MẸ LAVANG CÁCH TRỌNG THỂ. 

Lần nữa, chân thành cám ơn quý vị rất nhiều.   
Hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau vào tháng 5, 2021. 

Rev. James N. Bách, Linh Mục Quản Nhiệm 


