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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 cho chúng con được cùng nhau 

bước theo Chúa vào Tuần Thánh, vào Vườn Cây Dầu, để 

chúng con chúng con có thể được 

cùng ôm và vác Khổ Giá với Chúa 

và được chung hưởng Giây Phút 

Tôn Vinh với Ngài: 

Lạy Chúa Giê-su, con Yêu Mến, 

con Thờ Lạy, con Cảm Tạ Chúa! 



 

GIÂY PHÚT TÔN VINH 

Tâm tình Bài Đọc Chúa Nhật 5 Mùa Chay, Năm B 

 

Lạy Chúa Giê-su, Chiên Con Hiến Tế, cho con được bước theo Chúa, vào trong Tuần Thánh, 

để học cùng Chúa thế nào là YÊU, và thế nào là xúc phạm đến Đấng là YÊU. Và được hưởng 

với Chúa GIÂY PHÚT TÔN VINH. 

Lời đáp ca: “Xin tạo cho con quả tim trong sạch” (tv 50: 12). Vâng lạy Chúa, một Quả Tim 

trong sạch để đón nhận được Quả Tim Chí Thánh, Chí Ái của Chúa. Một Quả Tim trong sạch 

để không bao giờ còn cho phép những dơ bẩn trần gian này tục hoá nó. Nhưng làm sao con có 

được một Quả Tim trong sạch khi mà biết bao lần con đã cho phép hoặc cố tình mời quỷ ma và 

tinh thần ô nhơ vào khuấy đục nó lên; nên con thiết tha khẩn cầu để chính Chúa tạo cho con quả 

tim trong sạch cho xứng đáng với Quả Tim Chúa. 

Bài Tin Mừng: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh” (Gioan 12:23). Giờ Chúa được tôn 

vinh là giây phút Ngài tiến đến Giẻrusalem để ôm và chết trên cây khổ nhục. Con cũng cầu xin 

cho được chia sẻ với Ngài phút giây vinh quang này, nghĩa là theo Ngài tiến lên Đồi Sọ và cùng 

ôm, vác và chết với Ngài trên Cây Thánh Giá đó.  Những phút giây khổ giá với Chúa là giây 

phút con được tôn vinh. 

Chúa ơi, rồi chính Chúa tự nhận mình là Hạt Lúa Mì phải rơi xuống và chết đi để sinh ra 

hoa trái là con, nên kết luận là con cũng được mời gọi trở thành hạt lúa mì nhỏ bé cùng 

chịu rơi xuống và chết đi với Ngài để trổ sinh hoa trái nơi anh chị em con. Đó cũng chính là 

giây phút được tôn vinh với Chúa.  Và Chúa đã dạy con phải chết đi hàng ngày. 

Chúa tiếp tục dạy con: “Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta 

cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó. (Gioan 12:6). Trước tiên, lời mời gọi 

âu yếm này làm cho con hoảng hốt khi “phải” ở với Ngài trong chính sự hoảng hốt của Ngài 

như sau: (bài đọc thứ hai, Do Thái 5:7) “Khi còn sống ở đời này, Chúa Kitô đã lớn tiếng và 

rơi lệ dâng lời cầu xin khẩn nguyện lên Đấng 

có thể cứu Người khỏi chết,…”  Nhưng sau tâm 

cảm hãi hùng này, con lại như được hoà trộn với 

niềm an ủi và vinh dự lớn lao:. Còn gì vĩ đại và 

vinh dự hơn là được Ngài yêu và yêu Ngài để 

được chịu khổ nạn và chết với Ngài! 

Liền tiếp sau đó, Chúa than thở: “… Bây giờ 

linh hồn Ta xao xuyến, và biết nói gì? Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ này. Nhưng chính vì 

thế mà Con đã đến trong giờ này. Lạy Cha, xin hãy làm vinh danh Cha" (Gioan12:37).  

Lạy Chúa Giê-su, Chiên Con Hiến Tế, cho con được bước theo Chúa, vào trong Tuần Thánh, 

để học cùng Chúa thế nào là YÊU, và thế nào là xúc phạm đến Đấng là YÊU. Con đã muôn 

ngàn lần, muôn ngàn cách, đối xử với Chúa cách vô ơn, vô tâm, và vô tình! Phũ phàng với 

Đấng YÊU con! Xin thứ tha và cứu con thoát khỏi những khoảnh khắc xúc phạm đến Chúa 

cách cực phũ phàng, những lần đã cả dám đặt trên Mặt Chí Thánh Chí Ái Chúa những “cái hôn 

Duđa” ghê sợ! Xin cho con đừng bao giờ phải nghe lại lời Chúa khóc với Giuda: “Con 

ơi!/"Giuda ơi! con dùng cái hôn mà nộp Con Người sao?" (Luke 22:46). Đây có phải là lời 

yêu thương sau cùng cho Giudas và đồng thời lại đã trở nên lời Quyết Án Tử đời đời cho y 

không? 

Xin Chúa giải cứu con khỏi giây phút lời Quyết Án Tử đời đời này, và hoán đổi nó thành 

Giây Phút Tôn Vinh với Chúa. 

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI LAVANG 2021 

Đại Hội Đức Mẹ Lavang năm nay sẽ thay thế bằng  
Ngày Thánh Hiến Tượng Mới và Lễ Đài, Dâng Gia Đình Lavang cho 
Đức Mẹ, và Thánh Lễ Trọng Thể Tạ Ơn Đặc Biệt Đức Mẹ Lavang. 

Vì tình hình dịch Covid-19 và luật chính quyền địa phương, 
xin cáo lỗi và xin quý vị thông cảm về những hoàn cảnh 

và quyết định bất đắc dĩ. 

Liên Lạc Đền Thánh: (504)-283-0559 

TẤT CẢ TỔ CHỨC SẼ VÀO THỨ BẨY 

Ngày 08, tháng 5, 2021, Khai Mạc lúc 5:00 PM  
Tại Đền Thánh Đức Mẹ Lavang, New Orleans, Louisiana 

Chủ Tế và Giảng Thuyết do Đức Gregory M Aymond,  
Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận New Orleans 

 Nghi Thức Làm Phép Tượng Mới và Lễ Đài, 

 Thánh Hiến Trọng Thể Gia Đình Lavang cho Đức Mẹ,  

 Thánh Lễ Trọng Thể Tạ Ơn Đức Mẹ La Vang 

 Bữa Ăn Gia Đình Lavang  

“Đã đến giờ 

Con Người 

được tôn 

vinh” 


