
 
 

Kinh Đức Mẹ La Vang 

Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang, 

đầy muôn ơn phước, ngời chói vạn hào quang, 

muôn vàn Thần Thánh không ai sánh bằng. 

Ðức Chúa Trời đã đoái thương chọn Mẹ, 

tinh tuyền thánh thiện, sinh Ðấng Cứu Độ muôn loài. 

Mẹ đã chọn La Vang mà hiện đến, 

cứu giúp hộ phù tổ tiên chúng con lương giáo, 

giữa thời ly loạn cấm cách, khốn khổ trăm bề. 

Từ ấy gót chân Mẹ bước đến, vẫn mãi đầy ơn thiêng. 

Ơn phần hồn ơn phần xác, người bệnh tật kẻ ưu phiền, 

nào ai cầu khẩn mà Mẹ không nhậm lời. 

Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang, 

Mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời, 

cùng là Thánh Mẫu loài người chúng con. 

Cúi xin xuống phước hải hà, 

đoái thương con cái thiết tha van nài. 

Xin cho chúng con tấm lòng từ bi nhân hậu, 

đại lượng bao dung, cùng nhau bồi đắp nền văn minh 

tình thương và sự sống. 

Xin Mẹ phù hộ chúng con, luôn sống đức hạnh, 

đầy lòng cậy trông. Và sau cuộc đời nầy, 

xin cho chúng con được về sống bên Mẹ, 

hưởng vinh phúc trong Chúa Ba Ngôi muôn đời. Amen. 



 

 
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam 

Giáo Phận Orange



 

 



  



 

R OM AN  C ATH O LI C  
D I OC ESE  o f  OR ANGE  

O F F I C E  O F  T H E  A U X I L I A R Y  B I S H O P  
M o s t  R e v e r e n d  T h à n h  T h á i  N g u y ễ n ,  D . D .  

1 3 2 8 0  C H A P M A N  A V E .  –  G A R D E N  G R O V E ,  C A  
O f f i c e :  ( 7 1 4 )  2 8 2  –  3 1 0 2  

Kính thưa Quý Vị, 
Trước tiên tôi xin gởi lời chào mừng thân ái trong Chúa Kitô và Đức Mẹ La 
Vang.  Được sự chấp thuận của Đức Cha Kevin Vann, Giám Mục Địa Phận 
Orange, một số linh mục và giáo dân thiện nguyện đã tận tình giúp đỡ tôi hoàn 
thành “Thủ Bản Hội La Vang” mà tôi xin giới thiệu với cộng đoàn dân Chúa. 
Hội La Vang ra đời trong lúc mọi người trên toàn thế giới, cũng như tại Hoa Kỳ 
và đặc biệt trong Địa Phận Orange nơi Linh Đài Đức Mẹ La Vang sắp được 
thánh hiến, đang âu lo, chiến đấu với bệnh dịch COVID 19.  Gần đây, nhiều 
biến loạn, cướp bóc, giết người, đập phá vẫn tiếp diễn liên tục.  Chúng ta cảm 
nhận được đức tin sâu sắc của các Thánh Tử Đạo Việt Nam, họ đã chịu bắt bớ, 
đánh đập, hành hạ thể xác, tinh thần và rất nhiều vị đã chết, vì Niềm Tin vào 
Chúa.  
Chính lúc đau khổ, lo sợ nhất, các tín hữu đã chạy vào rừng La Vang để trốn 
và họ van nài Mẹ cứu giúp.  Đức Mẹ đã đến với họ. Mẹ đã ở bên họ, bảo vệ che 
chở cho bầy con bơ vơ lạc lõng.  Hội Đức Mẹ La Vang ngày nay, chúng ta cũng 
mời gọi mọi người tìm về với Mẹ, van xin Mẹ, cầu khẩn xin Mẹ che chở, xin Mẹ 
cứu giúp chúng ta sống đức tin vững mạnh trong thế giới vật chất, sa đọa và 
đầy tội ác nầy. 
Hội La Vang gồm những người Công Giáo Việt Nam, sẽ đến với Mẹ, xin Mẹ cầu 
bầu cho thế giới sớm bình an, xin Mẹ chữa lành những đau ốm bệnh tật, tinh 
thần, thể xác, tâm linh…của những ai chạy đến nương nhờ Mẹ. 
Chúng ta cùng nhau cảm tạ Chúa vì trên cây Thánh giá Chúa đã trối:  “Chúng 
ta là con cái của Mẹ và Mẹ là Mẹ của chúng ta”.   
Xin Mẹ La Vang đồng hành với chúng con luôn mãi! 
Xin cầu nguyện cho nhau! 

Trong Chúa Kitô và Đức Mẹ La Vang, 
 
 

Thomas Nguyễn Thái Thành 
Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange 



 



 
 

V I E T NA ME SE  C A T H O L I C  C E NT E R  
T RU NG  T Â M C Ô NG  G I Á O  V I Ệ T  N A M  
G I Á O  P H Ậ N  O RA NG E ,  CA L I F O R NI A  

1 5 3 8  N .  C E N T U R Y  B L V D  –  S A N T A  A N A ,  C A  
O f f i c e :  ( 7 1 4 )  5 5 4  –  4 2 1 1  

Kính thưa quý anh chị em tín hữu: 
Một trong những việc lạ lùng Thiên Chúa thường hay thực hiện, đó là Ngài 
không ngừng thổi vào lòng Giáo Hội những luồng sinh khí mới, cách riêng 
tại Giáo Phận Orange.  
Tin vui cho toàn thể Cộng Đồng Công Giáo Việt tại Giáo Phận Orange là 
Linh Đài Đức Mẹ La Vang sẽ được cung hiến vào ngày 17 tháng 7 năm 
2021.  Song song với việc chuẩn bị cung hiến linh đài là việc Đức Cha Tôma 
Nguyễn Thái Thành lập Hội Đức Mẹ La Vang.  Đây là một luồng sinh khí 
đặc biệt đang được Thiên Chúa thổi vào cộng đồng của chúng ta, và là một 
linh đạo rất phù hợp cho người Công Giáo Việt Nam.  
Chúng ta sẽ được khuyến khích lần hạt mân côi, học hỏi về Đức Mẹ La 
Vang, suy gẫm về những ý chỉ hàng tháng của Đức Thánh Cha, cầu nguyện 
cho nhau, đặc biệt là khi có hội viên qua đời.  Nếu chúng ta thành tâm 
sùng kính Đức Mẹ, chắc chắn Đức Mẹ sẽ ban cho những ơn chữa lành cần 
thiết, và sẽ phù hộ cho trong giờ lâm tử, như chúng ta vẫn hằng cầu xin 
trong mỗi Kinh Kính Mừng. 
Kính mời quý anh chị em tín hữu ghi danh tham dự Hội Đức Mẹ La Vang, 
để chúng ta cùng nhau làm sáng danh Chúa và sùng kính Đức Mẹ. 

 
Thân ái trong Chúa Kitô, 

 
 
 
 

LM Vincentê Phạm Ngọc Hùng 
Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, GP Orange
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I. Mục Đích và Tổ Chức Của Hội 

Văn kiện này được dùng làm hiến chương của La Vang Association/Hội 
Đức Mẹ La Vang, một tổ chức có mục đích xác định, công nhận và tiếp 
nối một linh đạo phù hợp với lòng sùng kính Đức Mẹ đã có sẵn dưới tước 
hiệu Đức Mẹ La Vang.  Trên hết, Hội Đức Mẹ La Vang sẽ tìm cách phổ 
biến những đặc điểm của La Vang mà người Kitô hữu thời nay có thể áp 
dụng, cho dù đây là thời điểm rất khó khăn.  Do đó, Hội đã trở nên một 
đoàn thể chính thức để cống hiến cho xã hội những giá trị phù hợp với 
sứ mệnh làm môn đệ và truyền bá phúc âm của Giáo Hội. 

a. Mục Đích 

Tạo hoàn cảnh và cơ hội dễ dàng cho mọi người thực hiện cách cầu 
nguyện đơn giản và siêng năng mỗi ngày và mỗi tháng qua việc dâng kính 
Đức Mẹ La Vang, để giúp đỡ và khuyến khích các hội viên thực hiện sứ 
mệnh truyền giáo qua mầu nhiệm Đức Mẹ La Vang ở tại các giáo xứ hoặc 
các trung tâm sinh hoạt địa phương, tại địa phận, trên toàn quốc và khắp 
nơi trên thế giới. 

b. Tổ Chức 

Tất cả mọi người 18 tuổi trở lên đều có thể gia nhập vào hội.  Điều kiện 
duy nhất là cầu nguyện và sinh hoạt theo nội quy của Hội Đức Mẹ La 
Vang qua sự cầu nguyện đơn giản, ngắn gọn mỗi ngày và theo ý Đức Giáo 
Hoàng mỗi tháng.  Hội Đức Mẹ La Vang được tổ chức như sau: 

Trung Ương 
Sẽ được đặt tại Giáo Phận có ban trị sự gồm:  một hội trưởng, một hội 
phó và một thư ký.  Ban Trị Sự trung ương sẽ cùng làm việc với Cha Linh 
Hướng, được đặt nhiệm bởi Giám Mục địa phận, để soạn thảo các 
chương trình mỗi tháng cho nguyên một năm.  Ban Trị Sự Trung Ương 
sẽ thay đổi 3 năm một lần qua sự kêu mời của Cha linh hướng (đặc biệt 
là không có thủ tục bầu cử).    
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Địa Phương, Mỗi Giáo Xứ 
Cha Linh Hướng hoặc Trung Ương sẽ cử một người đại diện làm trưởng 
nhóm nhỏ để liên lạc giữa các hội viên và Ban Trị Sự trung ương.  Trưởng 
nhóm nhỏ sẽ nhắc nhở hội viên siêng năng cầu nguyện theo phương 
pháp thực hành cách cầu nguyện dưới đây, cũng như hỗ trợ Ban Trị Sự 
trung ương tổ chức ngày kính Đức Mẹ La Vang mỗi tháng.  Trưởng nhóm 
nhỏ có thể thay đổi bất cứ lúc nào khi hoàn cảnh thuận tiện và do Cha 
Linh Hướng hướng dẫn. 

Tổ chức đi thăm các hội viên bịnh, hoặc già yếu thường xuyên ít nhất là 
một năm 2 lần vào dịp Tết và dịp Chúa Phục Sinh 

Hội sẽ không có niên liễm. 

c. Phương Pháp Thực Hành Cách Cầu Nguyện 

Mỗi ngày đọc một kinh Lạy Cha, ba kinh Kính Mừng, một kinh Sáng 
Danh, kinh Đức Mẹ La Vang, và lời cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng . 

Mỗi tháng, trưởng nhóm nhỏ sẽ nhận ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng 
từ giáo phận, trung ương, để chuyển về cho các hội viên. 

Mỗi tháng tại giáo phận sẽ tổ chức ngày kính Đức Mẹ La Vang vào một 
ngày của tuần thứ nhất trong tháng – ngày nào tiện nhất cho số đông hội 
viên nhất.  Ngày Đức Mẹ La Vang sẽ có phần thuyết giảng về một đề tài 
thiết thực bởi một linh mục hoặc thầy phó tế hoặc Sơ phụ trách.  Các hội 
trưởng của các giáo xứ sẽ hợp tác với Trung Ương để thay phiên nhau 
nhận trách nhiệm cho các công tác mỗi tháng và làm việc thật chặt chẽ, 
đơn giản trong tinh thần khiêm nhượng và lòng mến Đức Mẹ. 

Mỗi năm một lần, tại Giáo Phận, vào ngày bổn mạng Hội sẽ tổ chức ngày 
Đại Hội La Vang do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ tế, hoặc do Linh Mục 
Linh Hướng điều hành và hướng dẫn. 
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II. Linh Đạo La Vang 

Sứ Mệnh Chữa Lành của Chúa Giêsu: 

Việc Đức Mẹ hiện ra tại La Vang thoạt xem như không phải để quảng bá 
tín điều nào, khuyến cáo nào, hay sắc lệnh nào.  Nói cách đơn giản, La 
Vang được coi trọng vì đây là một dấu hiệu rõ ràng rằng Thiên Chúa quan 
tâm đến dân Ngài.  Chúa đáp lời những ai kêu xin lòng thương xót của 
Ngài.  La Vang là một lời khẳng định về sứ mệnh chữa lành của Chúa 
Giêsu, và vai trò của Mẹ Maria trong việc kêu gọi chúng ta đến với Con 
yêu của Mẹ.  Trong giờ phút gian nguy, khi con cái Chúa đang bị tổn 
thương và cảm thấy bất lực nhất, Chúa Giêsu đến để giải cứu và ban sức 
mạnh. 

Thánh Giá và Chiến Thắng: 

Lịch sử từ thời Giáo Hội sơ khai cho thấy sự bắt bớ đối với các Kitô hữu 
không có gì lạ.  Nhưng hiếm có cuộc bách hại tôn giáo nào bạo lực hơn, 
quyết liệt hơn, dai dẳng hơn (3 thế kỷ) và đòi hỏi nhiều nhân chứng hơn 
(ước tính khoảng 130,000 đến 300,000 người bởi Vatican) so với kinh 
nghiệm của Giáo Hội tại Việt Nam. 

Tuy nhiên, Giáo Hội tại Việt Nam vẫn tồn tại và phát triển.  La Vang đã 
trở thành nguồn an ủi cho một dân tộc và một quốc gia đang tìm kiếm 
hàn gắn và hòa bình, trong khi can đảm và kiên nhẫn vác Thập Giá.  Tinh 
thần La Vang là tinh thần của Giáo Hội tại Việt Nam; nhưng trong đó 
cũng hàm chứa một thông điệp cho tất cả các Kitô hữu trên thế giới, đặc 
biệt là những người đang tiếp tục chịu đựng đau khổ vì đức tin:  Chúa 
thêm sức cho dân Ngài để họ đạt được sự chiến thắng của Thập Tự Giá. 

Làm Chứng Cho Chúa Kitô 

La Vang không chỉ đơn giản là một sự kiện thúc đẩy lòng sùng kính Đức 
Mẹ.  Thật ra, sự kiện La Vang nêu gương chứng tá của các Kitô hữu trong 
những hoàn cảnh khó khăn nhất.  Các nhà sử học đồng ý rằng các Kitô 
hữu Việt Nam phải chịu đựng những cuộc tra tấn và thương tích tồi tệ 
nhất trong lịch sử Giáo Hội.  Từ cốt lõi, lòng sùng kính Đức Mẹ La Vang 
phải được gắn liền với lòng mộ kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.  Hiển 
nhiên, chứng tá của các Kitô hữu Việt Nam giống như chứng tá của Giáo 
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Hội từ buổi sơ khai.  Tất cả các chứng nhân của Giáo Hội tại Việt Nam có 
những điểm tương đồng với những chứng nhân của Giáo Hội sơ khai - ở 
đây chúng ta có chứng tá của những người lính, trinh nữ, giáo sĩ, giáo 
dân, trẻ em, người lớn tuổi, quan chức - tất cả đều là chứng nhân anh 
dũng kỳ diệu và tất cả đều là chứng nhân vì danh Chúa Giêsu Kitô. 

Nguồn Cảm Hứng Cầu Nguyện 

Trong những điểm đặc biệt của thị kiến La Vang, đáng chú ý nhất là điểm 
này:  La Vang là bằng chứng Thiên Chúa đáp lời cầu nguyện - lời cầu 
nguyện của những người đang điêu đứng.  Những nhân chứng La Vang 
không phải là những kẻ tình cờ được giao cho một số thông điệp hay 
nhiệm vụ phải thực hiện.  Họ là những Kitô hữu đang bị bách hại và sắp 
phải làm chứng bằng tính mạng của họ.  Khi thế giới xung quanh họ trở 
thành một cánh đồng tử đạo hoang tàn, họ đã tìm nương tựa nơi Thiên 
Chúa qua lời khẩn nguyện, và hiện thân Mẹ La Vang là lời đáp của Ngài. 
Cầu nguyện trong khi ở trên Thập Giá là điều Con của Ngài là Chúa Giêsu 
làm. 

La Vang là hiện thể lời Chúa hứa trong Thánh Kinh.  "Người sẽ kêu cầu 
Ta, Ta sẽ nhậm lời; Ta sẽ ở cùng người trong cơn hoạn nạn; Ta sẽ giải 
cứu người và tôn vinh người" (TV 91:15). 

Đối với thế hệ hiện tại, La Vang là một khích lệ cầu nguyện liên lỉ, như 
một loạt thể văn trong Thánh Vịnh: 
TV 4:1 – Hãy biết rằng: Chúa biệt đãi người hiếu trung với Chúa; khi tôi 
kêu, Chúa đã nghe lời. 
TV 16:1 – Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn náu. 
TV 38:22 – Muôn lạy Chúa, xin đừng bỏ mặc, đừng nỡ xa con, lạy Thiên 
Chúa con thờ. 
TV 70:6 – Thân phận con khốn khổ nghèo hèn, xin mau đến cùng con, 
lạy Thiên Chúa!  Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con, muôn lạy 
Chúa, xin đừng trì hoãn. 
TV 79:9 – Lạy Chúa Trời, Đấng cứu độ chúng con, xin Ngài thương phù 
trợ, để danh Ngài rạng rỡ.  Xin giải thoát chúng con, và thứ tha tội lỗi, vì 
danh dự của Ngài. 
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TV 86:6-7 – Lạy Chúa, xin lắng nghe lời con cầu khẩn, tiếng con van nài, 
xin để ý lưu tâm. Lâm cảnh ngặt nghèo, con kêu lên Chúa, vì Chúa vẫn 
đáp lời. 
TV 119:153-154 – Con khổ cực, xin Chúa đoái nhìn và giải thoát, vì con 
chẳng quên luật pháp Ngài. Xin biện hộ và cứu chuộc con, theo lời hứa 
của Ngài, xin cho con được sống. 
TV 143:1 – Lạy Chúa, xin nghe lời con khẩn nguyện, lắng nghe con nài 
van, bởi Ngài thành tín, đáp lại lời con, vì Ngài công minh. 

III. Bổn Mạng

Ngày bổn mạng của Hội là tuần thứ hai của tháng 8 mỗi năm vào dịp 
ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. 

IV. Sinh Hoạt Của Hội

a. Sinh Hoạt La Vang Devotion cho mỗi tháng – T hứ Sáu tuần thứ 2
của mỗi tháng

- Thánh Lễ
• Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
• Cầu nguyện cho hội viên còn sống cũng như đã qua đời

- Thuyết trình về một đề tài
- Câu hỏi và giải đáp thắc mắc
- Lời nguyện kết

b. Sinh Hoạt La Vang Mừng Lễ Quan Thầy cho mỗi năm
Sinh Hoạt La Vang Mừng Lễ Quan Thầy cho mỗi năm được dựa trên
phần sinh hoạt của mỗi tháng, nhưng mở rộng hơn, vào ngày bổn
mạng của Hội.   Do đó, thánh lễ của chiều ngày thứ Sáu tuần thứ 2
của tháng 8 sẽ được dành ăn mừng cho thánh lễ bổn mạng của Hội
- Gặp gỡ và hát thánh ca
- Lần chuỗi mân côi
- Thánh Lễ
- Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
- Cầu nguyện cho hội viên còn sống cũng như đã qua đời
- Thuyết trình về một đề tài



THE ASSOCIATION OF OUR LADY OF LA VANG 

TRANG 8 HoiDucMeLaVang.org 

- Hội thảo chia sẻ cảm nghĩ của hội viên qua một năm sinh 
hoạt

- Câu hỏi và giải đáp thắc mắc
- Lời nguyện kết và chúc lành 

c. Phương Cách Đọc Kinh Cầu Nguyện cho người quá cố

- Làm dấu thánh giá +
- Lời kêu mời cầu nguyện của người hướng dẫn:

Anh chị em thân mến, chúng ta tin rằng mọi tương quan bằng
hữu và tình cảm, một khi đã đan kết chúng ta nên một trong suốt
cuộc đời của mình, sẽ không bị tách rời bởi sự chết.
Tin tưởng rằng Thiên Chúa luôn nhớ đến những việc lành chúng
ta đã thực hiện và thứ tha tội lỗi chúng ta, chúng ta cầu xin Chúa
đưa linh hồn....................về với Ngài. 

- Chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót
Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Tin Kính,
Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót – Dùng tràng hạt chuỗi mân côi
• Mỗi hạt lớn đọc:

X. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha, Mình và Máu, linh
hồn và thần tính của Con rất Yêu Dấu Cha là Đức Giêsu Kitô,
Chúa chúng con.
Đ. Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

• Mười hạt nhỏ, mỗi hạt đọc:
X. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô
Đ. Xin Cha thương xót linh hồn...................... và toàn thế giới 

• Ba lần câu xướng – đáp kết thúc:
“Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu –
Xin thương xót linh hồn..................... và toàn thế giới” 

• Hát: “Lạy Cha lòng thương xót, Chúa đã thương tặng ban, với
trái tim từ nhân, con tín thác nơi Ngài” (3 lần).

- PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 2 Cr 5:1, 6-10
Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gởi tín hữu
Côrintô
Anh em thân mến, chúng ta biết rằng nếu căn nhà chúng ta ở
trần gian là túp lều này bị phá hủy đi, thì chúng ta có một tòa nhà
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do Thiên Chúa thiết lập, một chỗ ở vĩnh viễn trên trời không do 
tay người phàm làm ra. 
Bởi đó chúng ta đầy lòng tin tưởng và biết rằng bao lâu sống trong 
thân xác này, là lưu lạc xa Chúa; vì nhờ đức tin mà chúng ta tiến 
bước chớ không phải vì đã thấy.  Vậy chúng ta tin tưởng và có ý 
muốn tốt lành là lìa xa thân xác và được ở bên Chúa.  Vì thế, dù ở 
trong xác hay ra khỏi xác, chúng ta cố gắng sống đẹp lòng Chúa. 
Bởi lẽ tất cả chúng ta đều phải ra trước tòa án của Đức Kitô, để 
mỗi người lãnh lấy những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu 
đã làm khi còn ở trong thân xác. 
Đó là Lời Chúa. Tạ ơn Chúa. 

- Đáp Ca Tv 26:1, 4, 7 and 8b and 9a, 13-14 
Đ. Chúa là ánh sáng, là ơn cứu độ của tôi. 
Chúa là ánh sáng, là ơn cứu độ của tôi,  
tôi còn phải sợ ai?  
Chúa bảo vệ đời tôi, tôi khiếp gì ai nữa?   Đ. 
Tôi xin Chúa một điều, điều tôi luôn tìm kiếm:  
là được ở trong nhà Chúa mọi ngày suốt đời tôi,  
để chiêm ngưỡng Chúa khả ái, và ngắm trông thánh điện Ngài.  Đ. 
Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu, 
xin thương xót và nhậm lời con.  
Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài.  
Xin Chúa đừng ẩn mặt xa con.   Đ. 
Tôi tin sẽ được thấy ơn lành Chúa ban  
trong miền đất của kẻ sống.  
Hãy trông đợi Chúa và sống can trường,  
hãy vững lòng và trông cậy Chúa. Đ. 

- Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca Lc 12:35-40
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ:  “Các con hãy thắt lưng,
hãy giữ cho đèn của các con cháy sáng, và hãy làm như những
người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho
chủ.  Phúc cho những đầy tớ khi chủ về còn tỉnh thức.  Quả thật
Thầy nói với các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt họ vào bàn ăn, và đi lại
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phục vụ họ.  Nếu canh hai hoặc canh ba chủ trở về mà gặp thấy 
như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy.  
Các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ 
trộm đến, chắc hẳn ông sẽ không để nó đào ngạch nhà mình. 
Cũng vậy, các con hãy sẵn sàng vì vào chính giờ các con không 
ngờ thì Con Người sẽ đến.” 
Đó là Lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. 

- Thinh lặng suy niệm
- LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

Chúng ta hãy đến cùng Đức Giêsu Kitô với niềm tin và xác tín
vào quyền năng của thập giá và sự phục sinh của Người:
Lạy Thiên Chúa phục sinh, Ngài là mẫu mực cho cuộc sống
chúng con muôn đời.
Chúng con cầu xin Chúa. Đ.  Xin Chúa thương xót chúng con. 
Ngài là niềm hy vọng và hình ảnh của đời sống chúng con sau này. 
Chúng con cầu xin Chúa. Đ.  Xin Chúa thương xót chúng con. 
Ngài là Con Thiên Chúa đã đến để hủy diệt tội lỗi và sự chết. 
Chúng con cầu xin Chúa. Đ.  Xin Chúa thương xót chúng con. 
Ngài là Ngôi Lời Thiên Chúa đã giải thoát chúng con khỏi nỗi sợ 
hãi của sự chết. 
Chúng con cầu xin Chúa. Đ.  Xin Chúa thương xót chúng con. 
Ngài là Thiên Chúa chịu đóng đinh, bị bỏ rơi trong khi chết, 
được sống lại vinh quang. 
Chúng con cầu xin Chúa. Đ.  Xin Chúa thương xót chúng con. 
Lạy Chúa Giêsu, Đấng Chăn Chiên nhân hậu, ban sự an nghỉ cho 
các linh hồn, xin ban bình an muôn đời cho linh hồn .………… 
Chúng con cầu xin Chúa. Đ.  Xin Chúa thương xót chúng con. 
Lạy Chúa Giêsu, Ngài chúc phúc cho những ai than khóc và đau 
buồn.  Xin ban phúc lành cho gia đình và bạn hữu của ................., 
đang quy tụ quanh người anh chị em chúng con hôm nay. 
Chúng con cầu xin Chúa. Đ.  Xin Chúa thương xót chúng con. 

- Kinh Đức Mẹ La Vang
- Hát một bài kính Đức Mẹ
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V. Sơ Đồ Tổ Chức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Sáng Lập Viên – Tổng quát giám xát Hội trong những tháng đầu 
Cha Linh Hướng – Cha Giám Đốc đương nhiệm của Trung Tâm Công 
Giáo tại Orange County, California USA.  Hỗ trợ và cố vấn những dự định 
của hội. 
Hội Trưởng – Chức vụ được bổ nhiệm, mỗi nhiệm kỳ 3 năm.  Chịu trách 
nhiệm tổng quát trong việc sinh hoạt của Hội.  Tổ chức các buổi họp, các 
sinh hoạt nhằm mục đích duy trì hội cho ngày càng phát triển. 
Hội Phó – Chức vụ được bổ nhiệm, mỗi nhiệm kỳ 3 năm.  Thay thế khi 
Hội Trưởng vắng mặt. 
Thư Ký – Chức vụ được bổ nhiệm, mỗi nhiệm kỳ 3 năm.  Phối hợp với 
Ban Hành Cha ́nh & Ky ̃ Thuâ ̣t trong việc lưu giữ hồ sơ hội viên, ghi chép 
biên bản các buổi họp.  Lưu giữ và giám sát các công tra của website, 
liên lạc với thủ quỹ để giữ các hồ sơ tránh không bị hết hạn.  Thu thập 
và trả lời các thắc mắc email. 

Sáng Lập Viên 
Đức Cha Tôma Nguyễn Thái Thành 

Cha Linh Hướng 
Giám Đốc TTCGVN  

Hội Phó 
Hội Trưởng 

Ban Hành Chánh 
& 

Kỹ Thuật 
Ban Nghiên Cứu 

& 
Kế Hoạch 

Trưởng Chi Hội 
Tại các Cộng Đoàn 

….. 
Trưởng Chi Hội 

Tại các Cộng Đoàn 

Thư Ký Thủ Quỹ 
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Thủ Quỹ – Chức vụ được bổ nhiệm, mỗi nhiệm kỳ 3 năm.  Quản trị tài 
sản của Hội, giữ sổ sách chi thu và báo cáo tài chánh mỗi tam cá nguyệt, 
ghi chép các ân nhân khi có sinh hoạt gây quỹ và gởi thư cám ơn, biên 
nhận cho ân nhân.  Làm việc với thư ký để thăm dò email.  Trang trải 
các lệ phí cho các dịch vụ của hội trước khi hết hạn. 
Ban Hành Chánh & Kỹ Thuật – Chịu trách nhiệm cho việc ghi danh hội 
viên qua Đơn Ghi Danh hoặc internet, phối hợp với Thư Ký trong việc lưu 
giữ và bảo quản hồ sơ.  Livestreaming những giờ diễn thuyết, update 
website. 
Ban Nghiên Cứu & Kế Hoạch – Chịu trách nhiệm soạn thảo chương trình 
cầu nguyện hàng tháng, bao gồm thánh lễ, diễn thuyết, v.v., và chương 
trình lễ kính bổn mạng hàng năm.  Cố vấn cho những sinh hoạt gây quỹ, 
củng cố để hội có thể được làm non-profit dưới tiêu chuẩn IRS Civil Code 
501(c)(3), tìm hiểu và nghiên cứu cách gây quỹ dùng cho non-profit cho 
đúng luật lệ. 
Trưởng Chi Hội – Các Chi Hội tại các cộng đoàn gồm có chi hội trưởng, 
chi hội phó và thư ký cùng các chi hội viên. 

VI. Quyền Lợi Hội Viên

Các hội viên tham gia vào Hội Đức Mẹ La Vang, siêng năng cầu nguyện 
hằng ngày và theo ý Đức Giáo Hoàng, tham gia, hợp tác và cộng tác với 
các sinh hoạt thường xuyên của hội đều được hưởng các quyền lợi sau 
đây: 

• Các hội viên sẽ cầu nguyên cho nhau, trong các buổi đọc kinh gia
đình và đặc biệt cầu nguyện theo phương cách của hội: đơn giản,
nhẹ nhàng và dễ nhớ.

• Sinh Hoạt La Vang hằng tháng và được hướng dẫn trong các cách cầu
nguyện bởi Cha Linh Hướng hoặc hội trưởng

• Các thánh lễ mỗi tháng đặc biệt sẽ cầu nguyện cho các hội viên đã
qua đời.

• Các hội viên sẽ đặc biệt cầu nguyện riêng và tham dự các nghi thức
hoặc thánh lễ an táng cho hội viên mới qua đời.
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VII. Các Bài Hát Đức Mẹ

DÂNG MẸ LA VANG

1. Dâng Mẹ La Vang câu chúc khen từ Việt Nam.  Tà áo Mẹ bay đã che
rợp trên đất này.  Chúng con nay chẳng còn ngóng trông bao mỏi
mòn.  Đường xa nhân thế luôn luôn có Mẹ có con.

2. Dâng Mẹ La Vang đây các gia đình Việt Nam.  Ngày nắng ngày mưa
sớm hôm ngược xuôi giữa đời.  Sống trong tay Mẹ Hiền hết âu lo
muộn phiền.  Mẹ đầy ơn phước cho muôn mái nhà ấm êm.

3. Xưa Mẹ ủi an lương giáo chung cảnh lầm than.  Làng xóm Việt Nam
có nhau tình sâu nghĩa đầy.  Bốn phương chung một nhà nghĩa anh
em mặn mà.  Mẹ thương liên kết muôn nơi chung hòa tiếng ca.

MẸ LÀ MÙA XUÂN 

Ôi Ma-ri-a, Mẹ là mùa xuân ánh sáng, Mẹ là cửa son đền vàng, bến lành 
về quê bình an.  Ôi Ma-ri-a, dẫu rằng đời con lầm than, bóng tội mờ che 
trần gian, sức hèn con ngã nhiều phen, nhưng con luôn trông đến ngày 
tàn phai mùa đông, ánh vàng sự rỗi gieo mừng, hoa trái đau thương lừng 
hương.  Ban ơn cho con biết tìm ngọt trong sầu than, biết tìm mạnh 
trong nguy nan, biết có xuân trên đông tàn.  

Mẹ là mùa xuân đem sức thiêng cho cõi lòng.  Mẹ là mùa xuân muôn 
kiếp muôn dân đợi trông.  Mẹ là mùa xuân bất diệt trên cõi hằng sống, 
giúp con vượt đời trông về cõi phúc vô song. 

HOA MÂN CÔI 

ÐK. Một tràng hoa Mân Côi, hương thơm ngào ngát thắm ân tình.  Từng 
lời kinh sốt mến, xin dâng về Nữ Vương hiển vinh. 

1. Khi an vui thái hoà, như ngày Thiên sứ truyền tin.  Như trong đêm
Ngôi Lời giáng trần, như khi Mẹ gặp lại Con Chúa.  Kết hoa kinh để
dâng Mẹ.

2. Khi đau thương lấp đầy, như vườn loang máu mồ hôi.  Như gai đâm,
như chịu nát đòn, như khi nhận thập tự hy tế.  Kết hoa kinh để
dâng Mẹ.

{"Trong Thánh Lễ và những nghi lễ phụng vụ khác chỉ được dùng 
những bài hát được Hội Đồng Giám Mục Việt Nam hoặc giáo quyền địa 
phương cho phép."}
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3. Khi hân hoan cõi lòng, như ngày Con Chúa phục sinh.  Như khi
môn sinh nhận Thánh thần, như khi Mẹ về trời vinh sáng.  Kết hoa
kinh để dâng Mẹ.

KÌA AI 
1. Kìa ai dong duổi đường gió bụi, gánh sầu thương mệt mỏi hai vai.

Về đây nấp bóng Sao Mai, về đây quên lãnh những ngày truân
chuyên.

2. Kìa ai thiếu vỗ về người mẹ, tháng ngày trôi lặng lẽ cô liêu.  Về đây
Mẹ sẽ thương yêu, về đây Mẹ sẽ ban nhiều ơn thiêng.

3. Kìa ai mê mải tìm hoan lạc, những ngày đêm thổn thức băn khoăn.
Về đây ngỏ hết tâm can, về đây Mẹ có muôn ngàn yêu thương.

4. Kìa ai sống mãi trong do dự, kiếp trần gian lữ thứ đau thương.  Về
đây nấp bóng Trinh Vương, về đây hưởng phúc Thiên đàng yên vui.

5. Kìa ai cô quả không hy vọng, kiếp trần gian lạc lõng hôm mai.  Về
đây trông sẽ yên vui, về đây đau đớn chôn vùi mồ quên.

6. Kìa ai say đắm trong muôn tội, tâm hồn đang lạc lối Thiên cung.  Về
đây thống hối lỗi chung, về đây Mẹ sẽ rửa lòng sạch trong.

LẠY MẸ MARIA, MẸ THIÊN CHÚA 
ÐK: Lạy Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa Mẹ đồng trinh.  Ðoàn con chung tiếng 

hát dâng tấm lòng, dâng đời sống.  Lạy Mẹ Maria Mẹ nhân ái, Mẹ 
hiển vinh.  Mẹ chính là Nữ Vương, là Trạng Sư, là Mẹ con. 

1. Con dâng Mẹ đây tâm hồn, đây trí khôn, cả dĩ vãng cả hiện tại với
tương lai.  Ðức thiện toàn con cương quyết gắng đi tới.  Trông lên
Mẹ là gương mẫu của đời con.

2. Yêu thanh bần, yêu vâng lời, yêu khiết trinh, và yêu sống trên con
đường Chúa đi xưa.  Xứng con Mẹ con vui bước tới Thiên Chúa.  Hy
sinh nhiều vì bác ái quên lợi danh.



HỘI ĐỨC MẸ LA VANG 

HoiDucMeLaVang.org TRANG 15 

TẤU LẠY BÀ 
1. Tấu lạy Bà chở che kẻ đồng trinh, Mẹ Thiên Chúa hiển vinh, Mẹ

Thiên Chúa uy quyền.  Cửa rộng mở nơi cung điện thiên quốc.
Niềm tin tưởng, niềm hoan hỉ thiên đình.  Mẹ là đóa huệ đẹp giữa
bụi gai, là bồ câu xinh đẹp giữa trần ai xa vời.  Gốc Giessê nẩy một
chồi từ gốc nở tươi, một cánh hoa thơm.

2. Thoát mưu rồng, Mẹ là tháp đài cao, hải tinh sáng vời vợi, hằng soi
lối đưa đường, cứu đoàn con thoát bóng ta cheo leo, nguyện xin dắt
thuyền về bến ước mong.  Nguyện Mẹ phá mây mờ giữa trùng
dương, bập bềnh giữa ba đào chiếc thuyền sắp đắm chìm.  Thoát
hiểm nguy dắt thuyền về, về bến vững tâm, về bến thiên đường.

XIN VÂNG 
1. Mẹ ơi đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin

Mẹ dạy con hai tiếng:  ‘Xin Vâng’.  Mẹ ơi đường đi trăm ngàn nguy
khó, hiểm nguy dâng tràn đây đó, xin Mẹ dạy con hai tiếng:  ‘Xin
Vâng’.

ÐK:  Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng ‘Xin Vâng’, hôm qua, hôm nay và 
ngày mai.  Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng ‘Xin Vâng’, hôm nay, tương 
lai và suốt đời. 

2. Mẹ ơi đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin
Mẹ dạy con hai tiếng:  ‘Xin Vâng’.  Mẹ ơi đường đi phủ đầy bóng tối,
bẫy chông giăng tràn muôn lối, xin Mẹ dạy con hai tiếng:  ‘Xin Vâng’.

3. Mẹ ơi, Mẹ tin nơi Chúa an bài, Mẹ nên phúc ân muôn loài.  Nơi Mẹ
đoàn con tuôn đến nương thân.  Mẹ ơi, niềm vui bên Mẹ rạng rỡ,
lòng con sao còn bỡ ngỡ? Xin Mẹ dạy con hai tiếng:  ‘Xin Vâng’.

NHƯ MỘT VẦNG TRĂNG 
ÐK:  Như một vầng trăng, vầng trăng tuyệt vời, muôn ngàn tia sáng lung 

linh chốn thiên cung, muôn ngàn đóa hồng khoe màu đẹp xinh, 
hương băng trinh say đắm trong tình Người.  Maria Trinh Vương 
mến yêu lòng con.  Con say sưa cung đàn vương trầm lắng.  Maria 
Trinh Vương mến yêu Mẹ ơi, xin giơ tay ban hồng ân tràn đầy. 
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1.  Trên đôi môi mềm e ấp con nguyện cầu, xin Mẹ chở che.  Lòng con 

sợ lo khi hoàng hôn buông xuống nếu không có Mẹ ủi an. 
2.  Khi con âu sầu con ngước trông lên Mẹ, xin Mẹ ủi an.  Từ nay về 

sau trên đường đời nguy biến sẽ luôn có Mẹ chở che. 

NGÀY NAY CON ĐẾN 

ÐK:  Ngày nay con đến hát khen mừng Mẹ Chúa thiên đàng, dâng ngành 
Mân Côi muôn mầu hoa thắm tươi.  Lạy Mẹ yêu mến, lắng nghe lời 
con hát nhịp nhàng, hòa với cung đàn xiết bao mừng vui.  Ôi Maria, 
phúc đức no đầy chan hoà, lòng con yêu mến cậy trông thiết tha.  
Qua cơn gian nan, giữa chốn sa trường nguy biến, xin đưa hồn con 
tới quê thanh nhàn. 

1.  Mẹ ơi, lời Mẹ thiết tha nài xin, con năng ngắm phép Mân Côi từ đây.  
Này con thành tâm mến yêu cậy tin, cao rao phép thánh Mân Côi 
hằng ngày. 

2.  Mẹ ơi trần gian biết bao lầm than, tan theo năm tháng chiến tranh 
còn chi.  Này con cậy trông Nữ Vương bình an, xin ơn phép thánh 
Mân Côi phù trì. 

AVE MARIA 

1.  Ave Maria con dâng lời chào Mẹ.  Ave Maria con dâng lời chào Mẹ.  
Khi tàn màu nắng chiều, và khi sương đêm nặng gieo, con say sưa 
lời ca chào:  Ave Maria.  Con dâng lên Mẹ lời mừng Maria đầy phúc.  
Maria đầy ơn, Mẹ luôn có Chúa ở cùng.  Maria Mẹ hiền từ xinh hơn 
muôn phụ nữ.  Con dâng lên lời ca: Mẹ tươi hơn muôn ngàn hoa. 

2.  Ave Maria con dâng lời chào Mẹ.  Ave Maria con dâng lời chào Mẹ.  
Khi trời gặp nắng hồng bình minh êm vui trời đông.  Con hân hoan 
lời ca mừng:  Ave Maria. Maria Mẹ dịu dàng, xin nghe con cầu khấn:  
cho nhân dân Việt Nam được mau thoát ách quỷ thần.  Maria Mẹ 
hiền từ xin đưa tay gìn giữ, cơn gian nan dần qua đoàn con yên vui 
gần xa. 
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3.  Ave Maria con dâng lời chào Mẹ.  Ave Maria con dâng lời chào Mẹ.  
Khi đời đầy môi cười, và khi cô đơn lệ rơi, con say sưa đọc lên lời:  
Ave Maria.  Qua bao năm lạc đường đời, bao đêm sương mờ tối.  
Maria Mẹ ơi, hồn con héo úa rã rời.  Con trông lên Mẹ dịu dàng, ôi 
Sao Mai bừng sáng.  Maria tình thương, Mẹ ơi trông xem hồn con. 

4.  Ave Maria con dâng lời chào Mẹ.  Ave Maria con dâng lời chào Mẹ.  
Khi lòng gặp u buồn, và trong cơn đau triền miên, con kêu lên lời 
xin Mẹ:  Ave Maria.  Maria Mẹ dịu dàng con dâng Mẹ hồn xác, luôn 
xông pha thời gian, mặc cho sóng gió phũ phàng.  Trông lên quê 
trời mịt mùng, ôi bao nhiêu buồn nhớ.  Maria Mẹ ơi, lòng con mơ 
quê trời vui. 

KÌA BÀ NÀO 

ĐK.  Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông.  Kìa Bà nào đang tiến lên 
như rạng đông.  Đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, oai hùng như 
đạo binh xếp hàng vào trận, Bà là ai. 

1.  Bà là ai, như huệ giữa chòm gai, như hồng thiêng mầu nhiệm, như 
đền vua vinh hiển, như thành thánh Sa-lem.  Bà là ai, như hào 
quang Thiên Chúa, như mùa xuân không úa, như vì sao mai rạng, 
như chính cửa thiên đàng. 

2.  Bà là ai, tinh tuyền lúc đầu thai, xác hồn như ngọc tuyền, dư đầy ơn 
Thiên Chúa, như nguồn nước vô biên.  Bà là ai tay bồng Vua thơ bé, 
tay tràn ơn cứu thế, Đấng từ bi nhân hậu, hằng tiếp đón lời cầu. 

CUNG CHÚC TRINH VƯƠNG 

1.  Cung chúc Trinh Vương không hề nhiễm tội truyền.  Thật Mẹ là Mẹ 
Thiên Chúa, Mẹ khiết trinh trọn đời.  Cung chúc Trinh Vương là kho 
tích ơn thiêng.  Mẹ đã hy sinh lập công để cứu chuộc nhân loại. 

ÐK. Mẹ Maria!  Ai là không được Mẹ thương đến.  Khốn thay nhân loại 
mê đắm nên lãng quên.  Mẹ Fatima con nguyện xin đền tạ yêu mến.  
Muốn hy sinh nhiều yên ủi Mẹ khỏi ưu phiền. 

2.  Cung chúc Trinh Vương Mẹ quyền phép khôn lường, vì Mẹ đầy ơn 
Thiên Chúa, Mẹ Nữ Vương muôn loài.  Cung chúc Trinh Vương Mẹ 
nhân ái yêu đương.  Mẹ cứu giúp ai lạc bước, ai khốn khổ trên đời. 
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3.  Nhưng đáng thương thay nhân loại đã trở lòng, làm nên mạo gai 
nhọn sắc rạch nát tim Mẹ lành.  Mong ước Trinh Vương lượng tha 
thứ bao dung.  Cho thế nhân bao tội lỗi, xin Ðức Mẹ thương tình. 

4.  Con muốn vang cung với thần thánh trên trời, và bao người lành 
dưới thế ngợi chúc Mẹ thiên đình.  Cung chúc Trinh Vương chiều 
hôm với ban mai.  Con muốn mến yêu Mẹ mãi, con mến yêu tận 
tình. 

KÍNH MỪNG NỮ VƯƠNG 

ÐK:  Kính mừng Nữ Vương, Nữ Vương hòa bình, Nữ Vương hòa bình, đây 
bao tâm hồn thao thức, dân con đất Việt nao nức cất tiếng ca mừng 
vui (cất tiếng ca) kính chào Nữ Vương hòa bình.  Tung hô (Mẹ 
Maria), tung hô (Mẹ đầy ơn phúc) Mẹ là sáng khắp đất nước bao la.  
Tung hô (Mẹ Maria), tung hô (Mẹ đầy ơn phúc) đây nguồn sống yên 
vui chan hòa. 

1.  Mẹ chẳng vướng tội truyền, bông huệ ngát hương thiêng.  Mẹ ví như 
ánh trăng diệu huyền, êm như cung đàn thần tiên. 

2.  Mẹ về với giang sơn, xin Mẹ xuống muôn ơn:  cho nước Nam thoát 
cơn nguy nan, cho dân thấy ngày bình an. 

3.  Mẹ là sức siêu nhiên dắt dìu chúng con liên.  Cho giáo dân khắp nơi 
trung kiên, cho muôn tông đồ thành tín. 

4.  Mẹ là sáng Phúc Âm soi đường lối muôn dân.  Vun tưới cây Ðức Tin 
xum xuê, xinh tươi muôn màu muôn hoa  
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VIII. Lịch Sử Đức Mẹ La Vang  

Lịch sử Đức Mẹ La Vang 

Câu chuyện về Đức Mẹ La Vang là một phần không thể thiếu trong lịch 
sử lâu đời của cuộc tử đạo của người Công Giáo tại Việt Nam.  Đặc biệt, 
đây là một phần quan trọng của lịch sử về sự tồn tại và phát triển của 
đạo Công Giáo Việt Nam trong những giai đoạn có hệ thống đàn áp cực 
đoan nhất bởi chính quyền.  Các cuộc đàn áp lẻ tẻ bắt đầu ngay khi đạo 
Công Giáo mới đến Việt Nam vào đầu thế kỷ 16.  Nhưng đỉnh điểm là vào 
năm 1798, khi vua Cảnh Thịnh lần đầu tiên công bố hạn chế đạo Công 
Giáo, rồi sau đó ban hành một sắc lệnh chính thức cấm đạo Công Giáo.  
Sự bắt bớ dã man xảy ra sau đó, và hàng chục ngàn người Công Giáo bản 
xứ và nhiều nhà truyền giáo nước ngoài đã làm chứng bằng chính mạng 
sống của họ. 
Một cách hành pháp độc ác là thủ đoạn "phân sáp", tức là cả làng của 
người theo đạo Công Giáo bị san bằng và mọi tài sản được giao cho dân 
làng ngoại giáo gần đó để "chăm sóc", bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.  
Cách vơ vét tài sản đó trở nên động cơ cho các quan chức và một số dân 
làng “sốt sắng” truy tố những người theo đạo Công Giáo.  Lạ thay, phần 
đông người Công Giáo đã không bỏ đạo.  Những người Công Giáo đã tìm 
ra nhiều cách để tồn tại và phát triển, nhất là di tản đến những địa điểm 
thuận lợi hơn.  Chính trong bối cảnh đó, gần kinh đô An Nam là thành 
phố Huế bấy giờ, việc hiện ra của Đức Mẹ La Vang được những người 
chứng kiến kể lại.  Trong một khu rừng ở tỉnh Quảng Trị, một nhóm 
người Công Giáo đã tìm nơi ẩn náu.  Địa điểm hiện nay được gọi là "La 
Vang" mặc dù nguồn gốc của tên gọi là chưa rõ ràng.  Trong khi ẩn náu 
trong khu rừng lạ, nhiều người đã bị bệnh nặng.  Tại khu vực có một 
cụm cây lớn nơi cộng đoàn tín hữu cầu nguyện hàng đêm để được Thiên 
Chúa can thiệp.  Vào một đêm, khi tình hình của họ trở nên tuyệt vọng, 
họ trông thấy một phụ nữ xinh đẹp đang ôm một hài nhi trong tay, hai 
thiên thần vây quanh.  Nhân chứng kể rằng, để cho họ yên tâm, bà đã 
sai họ đun sôi lá cây, dùng nó làm thuốc chữa bệnh.  Người dân tin rằng 
thị kiến đó chính là Đức Trinh Nữ Maria và Chúa Giêsu Hài Đồng.  Những 
người lưu vong đã nhờ đó sống sót, và khi làn sóng bắt đạo lắng xuống, 
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vào khoảng năm 1802, họ trở về quê quán của mình, rồi kể lại câu 
chuyện về sự hiện ra của Mẹ Maria trong cánh rừng La Vang. 

Ghi Nhớ La Vang 

Khi câu chuyện về thị kiến lan rộng, nhiều người đã đến cầu nguyện tại địa điểm 
khởi đầu, và vào năm 1820 họ đã xây dựng một nhà nguyện nhỏ để đánh dấu 
địa điểm này và để tôn kính Đức Mẹ La Vang.  Tuy nhiên, một vài năm sau khi 
nhà nguyện đầu tiên được xây dựng, một làn sóng bắt đạo dữ dội khác lại bùng 
lên, và nhà nguyện nhỏ đã bị phá hủy.  Cuối cùng, qua sự can thiệp của Pháp 
và Tây Ban Nha vào những thập niên cuối thế kỷ 19, đạo Công Giáo đã được 
phép hoạt động.  Năm 1886, sau khi Việt Nam trở thành một phần của thuộc 
địa Pháp ở Đông Dương, việc xây dựng một nhà nguyện mới được bắt đầu.  Năm 
1901, nhà thờ mới hoàn thành đã được Đức Cha Gaspar (Lộc) thánh hiến để 
tôn kính Mẹ dưới danh hiệu Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu. 
Vào ngày 8 tháng 12 năm 1954, một bức tượng mô phỏng theo tượng Đức Mẹ 
Chiến Thắng mà nhiều người quen thuộc đã được đưa đến La Vang và Nhà Thờ 
La Vang được giáo quyền địa phương cung hiến thành Đền Đức Mẹ Vô Nhiễm 
Nguyên Tội.  Sau đó, vào ngày 13 tháng 4 năm 1961, La Vang chính thức trở 
thành Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Quốc Gia Việt Nam.  Nhận được thỉnh 
nguyện của Hội Đồng Giám Mục tại (miền Nam) Việt Nam, Đức Giáo Hoàng 
Gioan XXIII đã nâng Đền Đức Mẹ La Vang lên hạng Tiểu Vương Cung Thánh 
Đường vào ngày 22 tháng 8 năm 1961.  Nơi đây trở thành một địa điểm hành 
hương nổi tiếng. 
Trong chiến tranh Việt Nam, Nhà Thờ La Vang đã bị pháo kích và phá hủy, nhưng 
tháp chuông và khu vực bàn thờ chính vẫn nguyên vẹn một cách kỳ diệu.  Nhiều 
phép lạ tiếp tục được chứng kiến ở đó và địa điểm linh thiêng ngày càng trở nên 
phổ biến hơn, cả sau khi bị bom đạn phá hủy. 
Nhiều lần tái thiết và bổ sung khác đã tạo nên địa điểm hành hương La Vang kể 
từ năm 1995.  Quan trọng nhất, một khu hành hương đa dụng và đại thánh 
đường mới được xây dựng từ năm 2012, và sắp hoàn thành kể từ ngày viết bài 
này.  Giáo Điểm mới có sự khác biệt đáng kể so với các cuộc xây dựng trước đây, 
vì nó mang đậm nét kiến trúc và văn hóa Việt Nam. 
Ngoài lãnh thổ Việt Nam, nhiều địa điểm hiện nay mang tên Đức Mẹ La Vang, 
đặc biệt là những nơi người Công giáo Việt Nam hải ngoại có sự hiện diện đáng 
kể.  Ở Quốc Gia Philippines, Đức Mẹ La Vang là bổn mạng của Puerto Princesa 
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(thủ phủ của khu quần đảo Palawan), và là bổn mạng của tỉnh đảo Palawan.  
Mẹ được biết đến với cái tên “Inang Lala” (Mẹ Lala), và có một nhà thờ khang 
trang mang tên Mẹ trên khu hải đảo du lịch này. 
Bản vẽ Đức Mẹ La Vang của nghệ sĩ Văn Nhân hiện được nhiều người chấp nhận 
như một tiêu chuẩn để tham khảo.  Theo đó, Mẹ được miêu tả như một phụ 
nữ trẻ với Chúa Giêsu Hài Nhi trên tay trái, được tiếp nâng nhẹ nhàng bằng tay 
phải.  Mẹ mặc chiếc áo dài truyền thống của Việt Nam, được khoác áo choàng 
để nói lên địa vị nữ hoàng theo văn hóa Việt Nam.  Mẹ đeo vầng hào quang hình 
tròn tựa khăn đống Việt Nam.  Và đôi chân Mẹ được tô điểm bằng một đôi hài 
gỗ theo phong tục của hoàng gia Việt Nam. 

Tòa Thánh và Đức Mẹ La Vang 

Mặc dù không có yếu tố về mặt tín lý để thỉnh cầu giáo quyền công nhận Đức 
Mẹ La Vang, nhưng nhiều việc làm của Tòa Thánh Rôma đã cho thấy rằng việc 
sùng kính Đức Mẹ La Vang thật là chính đáng dưới mắt Giáo Hội.  Vì thế, nhu 
cầu để được sự công nhận chính thức là một điểm không quan trọng trên thực 
tế (nguồn: L'Osservatore Romano). 
 - Đức Cha Gioan XXIII, sau khi thành lập hàng giáo phẩm của Giáo Hội tại Việt 
Nam (24 tháng 11 năm 1960), đã trao tặng hàng giáo phẩm một món quà đặc 
biệt là đặt danh hiệu Tiểu Vương Cung Thánh Đường cho thánh địa La Vang (22 
tháng 8 năm 1961).   
Riêng cá nhân, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã bày tỏ nhiều dấu hiệu 
yêu mến Đức Mẹ La Vang: 
 - Trong dịp xướng Kinh Angelus, Chúa Nhật 19 tháng 6 năm 1988, trong danh 
sách các đền thờ Đức Mẹ quan trọng nhất, ngài đề cập đến La Vang, và cùng lúc 
Ngài tưởng nhớ đến 117 vị Thánh Tử Đạo tại Việt Nam được phong hiển thánh 
sáng hôm đó.  Ngài cũng tỏ lòng mong muốn rằng đền thờ này trở thành một 
biểu tượng của sức sống mới của Giáo Hội và sự hòa giải dân tộc để không còn 
sự kỳ thị tôn giáo. 
 - Trong buổi tiếp kiến chung ngày Thứ Tư 25 tháng 11 năm 1992, sự hiện diện 
của Đức Tổng Giám Mục Etienne Nguyễn Như Thể, Tổng Giám Mục đương 
nhiệm của Giáo Phận Huế, đã cho Đức Thánh Cha có cơ hội đề cập đến Đền 
Thờ La Vang và nhấn mạnh lòng hiếu thảo của người Công Giáo Việt Nam với 
Chúa Kitô và với vị thay mặt Người. 
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 - Trong Ngày Giới trẻ Thế giới tại Denver, (ngày 15 tháng 8 năm 1993), Đức 
Thánh Cha đã dành một giờ đồng hồ riêng với những người Việt Nam, và trong 
dịp đó Ngài đã phó thác toàn thể cộng đồng Công Giáo Việt Nam cho Đức Trinh 
Nữ Maria.  Ngài cũng bày tỏ ước nguyện rằng việc cử hành lễ kỷ niệm hai trăm 
năm Mẹ hiện ra tại La Vang sẽ giúp củng cố sự đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau 
giữa những người Công Giáo và đồng hương Việt Nam. 
 - Trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ Tư 26 tháng 10 năm 1994, Đức Thánh 
Cha yêu cầu các linh mục và tu sĩ tập trung tại Rôma để nghiên cứu nhu cầu 
mục vụ của cộng đồng người Việt Nam hải ngoại, đào sâu đức tin của họ và bảo 
trì giáo huấn của Giáo Hội nhằm chuẩn bị lễ kỷ niệm 200 năm La Vang. 
- Ngày 14 tháng 12 năm 1996, nhân chuyến viếng thăm Ad Limina của các Giám 
Mục Việt Nam, Đức Cha Gioan-Phaolô II một lần nữa giao phó nước Việt Nam 
cho Đức Trinh Nữ Maria, với mục tiêu chuẩn bị tinh thần cho lễ kỷ niệm 200 
năm Đức Mẹ hiện ra ở La Vang.  Rõ ràng, những cử chỉ yêu mến và tham kiến 
của Tòa Thánh đã gia tăng trong bối cảnh lễ kỷ niệm đang đến gần. 
 - Trong thư gửi Đức Tổng Giám Mục Etienne Nguyễn Như Thể của Giáo Phận 
Huế, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh đã gửi tông huấn cho Tổng Giáo Phận để 
chuẩn bị cho ngày lễ Tam Nhật trọng thể vào ngày 15 tháng 8. 
  - Ngày 16 tháng 12 năm 1997, Đức Thánh Cha đã gửi một Thông Điệp tinh 
thần đến Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng, Tổng Giám Mục Giáo Phận 
Hà Nội, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục, và bổ nhiệm Ngài làm Đặc Sứ cho lễ kỷ 
niệm Đức Mẹ La Vang. 
- Ngày 19 tháng 6 năm 1998, Đức Giáo Hoàng Gioan Phao lô II một lần nữa 
công khai công nhận lòng sùng kính Đức Mẹ La Vang và khuyến khích việc xây 
dựng lại Vương Cung Thánh Đường La Vang để kỷ niệm Đệ Nhị Bách Chu Niên.  
Tòa Thánh cũng đã cho những người hành hương La Vang được lãnh ơn đại xá 
từ ngày 1 tháng 1 năm 1998 đến ngày 15 tháng 8 năm 1999 (hay nói cách khác, 
trong toàn Năm Đức Mẹ do Hàng Giáo Phẩm Việt Nam công bố). 
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IX. Những Ơn Lạ Đức Mẹ La Vang
Mẹ La Vang Giúp Tôi Làm Linh Mục - Garden Grove, ngày 6-X-97 

Lm Giuse Ngô Văn Trọng, (dhtmlv.org) 
Khi còn ở Tiểu Chủng Viện An Ninh, Cửa Tùng, Quảng Trị, tôi rất mê đá 
bóng.  Vào khoảng 19 tuổi, trong một trận túc cầu buổi chiều trên “nổng” 
An Ninh, khi tôi sắp “sút” vào gôn, cha Viry hậu vệ (Arrière) đưa giò ra 
đá cản tôi, cha cao đến 1m85!  Thế là tôi nhào ba ngoai, trặc xương 
sống... Tôi được đưa vào bệnh viện Huế chữa mất hơn 2 tháng! 
Vào Ðại Chủng Viện Phú Xuân 1938, trong một trận đấu volleyball giữa 
Huế và Quảng Trị, tôi lại bị té nặng... Sau đó, tôi bị bán thân bất toại. 
Bệnh viện Huế chữa không khỏi.  Tôi phải ngồi xe lăn lâu ngày.  Ði lễ, đi 
học, đi đâu trong nhà cũng bằng xe lăn!  Một hôm bà Nam Phương Hoàng 
Hậu đến thăm Ðại Chủng Viện, cha Giám Ðốc là cha JB Roux (Cố Ngôn) 
mời bà Nam Phương đi xem nhà.  Khi đi ngang phòng liệt, cha Giám Ðốc 
cho bà Nam Phương biết trong phòng liệt có một thầy bị bán thân bất 
toại.  Sau đó, bà Nam Phương đã giúp phương tiện để tôi vào Sàigòn chữa 
bịnh tại phòng mạch bác sĩ Quan, ở 210 đường Catinat.  Chữa bằng 
quang tuyến X và acupuncture liên tiếp 4, 5 tháng.  Kết quả, không khỏi 
chút nào! 
Cha Giám Ðốc gọi về.  Trở lại Huế, gặp kỳ nghỉ hè 1944, chỉ còn một tuần 
thì tựu trường, tôi và bà con tôi thất vọng hoàn toàn!  Thế nhưng, thân 
nhân tôi cũng thử một phen cuối cùng.  Họ võng tôi đến đền thờ Ðức Mẹ 
La Vang.  Họa may Ðức Mẹ thương chăng!  Tôi xin cha sở La Vang cho 
phép tôi và bà con ở lại suốt đêm trong đền thờ.  Tôi đã sốt sắng cầu 
nguyện, đồng thời cũng thách đố Ðức Mẹ:  “Lạy Mẹ, nếu Mẹ muốn con 
làm linh mục, thì xin Mẹ chữa lành con.  Bằng không thì...” Nhưng chẳng 
thấy gì hết!  Thất vọng và hoàn toàn tuyệt vọng. 
Mang tâm trạng tuyệt vọng, tôi trở về Huế.  Tôi gặp cha linh hướng (Cha 
Audigou) để có ý quyết định dứt khoát.  Cha linh hướng đồng ý với tôi. 
Nhưng phải đợi quyết định tối hậu của cha Giám Ðốc.  Ngày tựu trường 
đã đến.  Tôi đến gặp Cha Giám Ðốc.  Vừa nhìn thấy tôi, Ngài nói:  “A, thầy 
Trọng, mời thầy ngồi.  Tôi biết thầy muốn nói gì rồi...” Ngài nói tiếp: 
“Nếu thầy đau đầu đau não, thì dầu thầy không xin tôi cũng cho thầy về. 
Còn đau lưng nhức xương... thì thầy hãy vâng lời tôi mà ở lại.  Tôi không 
đòi thầy phải làm gì quá sức đâu... Ði lễ, đi đến lớp học ư?  Sẽ có người  
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đẩy xe đưa thầy đi.”  Không được như ý, tôi lại thất vọng! 
Tôi phải vâng lời mà ở lại.  Rồi ngày qua ngày, đến tháng 11 năm 1944, 
tôi cảm thấy bệnh trạng thuyên giảm dần dần.  Bắt đầu bước được một 
bước, rồi 2 bước.  Rồi bỏ xe lăn, quẳng gậy.  Ðến đầu tháng 1 năm 1945 
tôi đi bộ một mình về Kim Long, sinh quán của tôi, xa khoảng 2 km.  Rồi 
từ đó mỗi ngày khả quan hơn.  Cho đến ngày 1-2-1946, tôi đã lãnh chức 
Linh Mục, tại trại giam các cha thừa sai Pháp, qua sự đặt tay của Ðức 
Cha FX Lễ (Lemasle). 
Tôi tin chắc Mẹ La Vang đã soi sáng cho cha Giám Ðốc JB Roux (Cố Ngôn) 
khiến ngài cương quyết giữ tôi ở lại chủng viện.  Và tôi đã được Chúa gọi 
làm thợ gặt trong cánh đồng lúa chín của Ngài tính đến nay đã 52 năm.  
Suốt đời Linh Mục tôi không quên ơn Mẹ La Vang. 

Cô Maria Mộng Hoa - (N.S. Đức Mẹ La Vang số 9, tháng 5, 1962). 
Ông bà Nguyễn Khắc Nhân và Tôn Nữ Thị Quyên, đã sinh được 3 người 
con trai.  Bà ao ước có thêm một cô tôn nữ nữa, nên bà thường khấn 
rằng:  “Nếu Mẹ La Vang cho con toại nguyện thì con sẽ trở lại đạo Công 
Giáo.”  Lần kia ông lên Đền La Vang hành hương xin ơn.  Khi trở về bà 
kể cho ông nghe giấc mộng đẹp của bà:  Một Bà Đẹp mặc đồ trắng toát, 
tay ôm những bông Cúc Thọ kép.  Bà xin một bông, Bà Đẹp cho ngay 
một bông.  Bà xin một bông nữa, Bà Đẹp mỉm cười rồi biến đi. 
Ông tin đó là điềm tốt, Đức Mẹ đã nhân lời ông bà cầu xin.  Và thực thế, 
năm sau (15-8-1913) bà mang thai một người con nữa.  Tới ngày sinh 
mà bà không cách nào sinh được; ông Nhân phải chạy lên Đền Đức Mẹ 
La Vang cầu khẩn và lấy nước thánh Đức Mẹ đem về cho bà uống và thoa 
trên trán.  Sau khi uống nước bà sinh được liền.  Ông bà đặt tên cho con 
là Nguyễn Thị Phi-Phụng và âu yếm nói với con:  “Ba ước ao sau này con 
sẽ được huy hoàng như chim Phụng Hoàng, nhưng khi làm nên sự 
nghiệp vẻ vang, thì con sẽ phải mang tên hiệu là “Mộng Hoa” để kỷ niệm 
ơn lạ mà má con đã chiêm mộng.”   
Năm tháng cứ thế trôi qua, Phi Phụng học hành ngày một khá.  Đến lúc 
lên 16 tuổi, cô đã được báo chí ca ngợi về năng khiếu nghệ thuật của cô.  
Phi Phụng nhớ lời cha dạy nên đã nhận bút hiệu mới là gái “Mộng Hoa.”  
Cô không hãnh diện về mình nhưng luôn có tâm tình biết ơn đối với Mẹ 
La Vang.  
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Phép Lạ Trừ Quỷ - (GX Đức Mẹ La Vang, Houston, TX) 
Cô Têrêsa Trần Thị Kim The, 25 tuổi ở An Khê, tỉnh Gia Lai, giáo phận 
Kontum bị quỷ ám đã tám năm, lần thứ ba cùng chồng là Vincentê 
Nguyễn Xuân Phát ra La Vang khấn Mẹ, vào dịp Tuần Thánh năm 2003. 
Sáng Chúa Nhật Phục Sinh 20.04.2003, được cha quản nhiệm đặt tay 
cầu nguyện, cô Kim The cảm nhận một sự biến chuyển lạ lùng trong 
người bởi sức thần thiêng.  Cô tin chắc đây là dấu hiệu Đức Mẹ sẽ cứu. 
Tối Chúa Nhật cùng ngày, hai vợ chồng, từ Nhà Khách Số 2 định lên đài 
Mẹ cầu nguyện nhưng vừa ra khỏi cổng cô không chịu đi:  “Quỷ sợ Đức 
Mẹ lắm.  Quỷ không muốn đến gần Đức Mẹ đâu.”  Cô hét lên những 
tiếng ghê rợn rồi chạy trốn vào nhà bà Kim, đối diện Nhà Khách số 2. 
Hai giáo dân bồng cô đến linh đài đặt dưới chân Đức Mẹ.  Cô tiếp tục la 
hét kinh hồn khiến nhiều người đổ dồn về đài Mẹ chứng kiến một cô gái 
điên tả tơi đang kêu la gào thét.  Cô tự xưng:  “Ta là Luxiphe, ta ngoan 
cố, ta lì lắm, vì ta không chịu ra nên Mẹ xiềng ta lại.  Mẹ đánh ta.”  Rồi 
dãy dụa, run sợ kêu van:  “Mẹ ơi! Mẹ đừng đánh con đau, con sợ lắm, 
con đau lắm Mẹ ơi!”  Luxiphe nói:  “Mẹ xiềng tay chân ta lại rồi, Mẹ còn 
lấy roi sắt để đánh.”  Mỗi lần như vậy cô nẩy người lên tỏ vẻ đau đớn rồi 
thảm thiết cầu xin. 
Quỷ Luxiphe nói, cố ý cho mọi người nghe:  “Mẹ nhậm lời nó rồi, ta sẽ 
đi.  Từ nay ta mất vợ rồi, ta không còn vợ nữa!”  Rồi nói với Phát: “Phát 
ơi! Mày ngu lắm.  Tao là Luxiphe, 33 tuổi.  Tao chiếm vợ mầy tám năm 
nay mà mầy tưởng vợ mầy bị thần kinh.  Mầy đem vợ mầy đi bệnh viện 
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thần kinh cho tốn tiền.  Mầy cho vợ mầy uống thuốc thần kinh để hại 
thân xác vợ mầy...”.  Cô tiếp tục la hét bằng những âm thanh ghê rợn và 
nói trong run sợ:  “Mẹ ơi!  Đừng chảy nước mắt máu nữa.  Mỗi giọt nước 
mắt máu của Mẹ nhỏ xuống là như một tảng đá đè trên mình con, con 
đau đớn lắm.  Mẹ đánh con bầm tím cả người rồi, Mẹ còn làm con đau 
đớn nữa.”  Rồi quay qua mọi người:  “Các ngươi là người trần nên không 
thấy đâu.  Ta là Luxiphe ta mới thấy Mẹ chảy nước mắt máu... Thôi, ta 
sẽ đi, ta vĩnh biệt mọi người.” 
Kim The đau đớn lăn lộn, mệt nhoài, tả tơi.  Thấy vậy một sơ đến quạt, 
cô bảo:  “Sơ đi đi!  Sơ không biết ta là thanh niên, là đàn ông sao?”  Cho 
uống nước Đức Mẹ cô phun ra kêu đắng, mặn.  Ép lắm mới uống một 
tí.  Rảy nước thánh lên người cô giật mình, mắt trợn ngược, tay co quắp 
đưa lên biểu thị chống lại. 
Đêm đã khuya nhưng mọi người vẫn kiên trì đọc kinh lần hạt, cầu 
nguyện cho cô.  Kim The phản ứng:  “Sơ ơi! Đừng lần hạt nữa, sơ có biết 
không mỗi tràng hạt là những làn roi sắt Mẹ đánh lên mình con, con 
đau lắm.  Đừng lần hạt nữa!”  Một người thử vả nhẹ vào miệng, cô bảo:  
“Mầy là người trần, mầy đánh tao không thấm xí cà que gì, chỉ có Đức 
Mẹ đánh tao mới sợ.”  Các sơ giúp cô cầu nguyện, nhưng cô bảo:  “Quỷ 
không cho nói.”  Nhìn mặt cô lúc đó thật khủng khiếp. 
Một giờ sáng ngày 21.04.2003, Kim The đang trong tư thế quỳ bỗng run 
rẩy bật ngã ra.  Nằm im một lát rồi ngồi dậy sấp mình thờ lạy Chúa và 
Đức Mẹ.  Sau đó cô quỳ lên, tự cầu nguyện bằng những lời rất thảm 
thương, đầy sốt sắng khiến những người có mặt cảm động, khóc theo. 
Quỷ Luxiphe còn đeo bám quậy phá mấy ngày nữa khiến Kim The chưa 
dám rời xa Mẹ, ăn uống nghỉ ngơi dước chân Mẹ.  Đến ngày thứ sáu 
25.04.2003, ba mẹ và chồng cô xin cha ban phép giải tội Kim The mới 
thật sự bình an. 
Ngày đầu tháng hoa 01.05.2003, Kim The thay mặt giáo phận Kontum 
dâng hoa lên đài Mẹ.  Ngày 02.05.2003, Đức TGM Huế chủ lễ đồng tế kỷ 
niệm một năm chầu Thánh Thể luân phiên, Kim The lên đọc Bài Đọc 2.  
Sau đó cô ở lại La Vang thêm một thời gian nữa trong tình trạng sức khỏe 
hoàn toàn bình phục. 
Ngày 14.06.2003, trước khi từ giã La Vang, Kim The để lại thư cám ơn, 
có đoạn:  “Con thật xúc động khi nói lời chào tạm biệt chốn thân yêu 
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nầy, nơi mà Chúa và Đức Mẹ đã cho con trời mới, đất mới và một tương 
lai mới…” 

Phép Lạ Có Âm Vang Tin Mừng - (GX Đức Mẹ La Vang, Houston, TX) 
Chị Maria Nguyễn Thị Nhung quê ở giáo xứ Bình Lâm, giáo phận Xuân 
Lộc mắc bệnh tâm thần, suốt ngày nói nhảm như bị quỷ ám.  Đã năm 
năm trôi qua chị từng đến nhiều bệnh viện chữa trị và mời mười một 
thầy pháp về nhà trừ quỷ nhưng không chút kết quả.  Người nhà đưa chị 
lên giáo xứ Tuân Hóa, Bảo Lộc gặp cha Truyền, cha khuyên nên đưa 
bệnh nhân đi La Vang. 
Sáng ngày 04.01.1999, chị Maria Nguyễn Thị Nhung, mẹ chị là bà Brigita 
Nguyễn Thị Gấm, cùng 17 người hành hương trong đó có bốn người tôn 
giáo bạn, từ Đồng Nai đón xe Nam Bắc, đến La Vang lúc 12.30 ngày 
05.01.1999. 
Vừa bước chân vào quảng trường Mân Côi chị Nhung trì lại không chịu 
vào, nói sợ Đức Mẹ.  Đoàn hành hương gọi xe thồ, phụ nhau bồng chị 
lên xe đẩy vào linh đài.  Đến bậc thềm thứ tư chị không lên nữa, quỳ 
xuống từ một giờ trưa đến hơn bốn giờ chiều giữa nắng gắt vùng Quảng 
Trị.  Bà Gấm, mẹ bệnh nhân cho biết:  “Hai ngón chân cái của chị Nhung 
sít cứng lại với nhau, tôi cố ý tách hai ngón chân ra và xoa dầu nóng 
nhưng lạ thay lôi mãi không sao tách rời được... Lần lượt nhiều người cố 
hết sức kéo cho hai ngón chân rời ra nhưng vẫn không xong.  Một phụ 
nữ trẻ đã kéo không được còn té ngửa vào tôi.” 
Ông Nguyễn Ngọc Đính, khách hành hương trong đoàn cho biết thêm:  
“Bệnh nhân quỳ, mình vặn vẹo, hai chân duỗi, tỳ thẳng vào bậc thềm, 
tiếp đến cả hai tay.  Bệnh nhân nói Đức Mẹ chưa cho ngồi.”  Trong tình 
trạng bị Đức Mẹ khóa như vậy thì nước giếng La Vang chính là chiếc chìa 
khóa vạn năng cởi trói cho bệnh nhân.  Khi đem nước đã được cha Giuse 
Dương Đức Toại làm phép cho bệnh nhân uống thì hai tay hai chân của 
bệnh nhân đang dính đét vào bậc thềm linh đài Đức Mẹ bật tung ra, 
bệnh nhân nằm bất tỉnh nhân sự.  Mấy phút sau bệnh nhân hồi tỉnh, 
cùng khách hành hương đọc kinh, ca hát ngợi khen Đức Mẹ.  Ơn lạ xảy 
ra trước sự chứng kiến của 60 người, lương có, giáo có. 
Chị Maria Nguyễn Thị Nhung ở lại thêm ba ngày nữa mới từ giã La Vang 
về quê sinh sống.  Vào những ngày giáp tết Kỷ Mão 1999, cha mẹ chị ra 
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La Vang khấn tạ cho biết chị đã hoàn toàn bình phục, đang mua bán làm 
ăn như cũ.  Ngày 20.03.1999, chính chị dẫn một đoàn hành hương ra 
La Vang tạ ơn Mẹ.  Chị sẵn sàng làm chứng về một ơn lạ có âm vang Tin 
Mừng mà chính chị là người được ơn. 

Thuốc La Vang  - (GX Đức Mẹ La Vang, Houston, TX) 
Nguyên năm 1913 là năm tổ chức Đại Hội La Vang lần thứ 13, giáo hữu 
đến tham dự đông đúc, trong đó có số giáo hữu tân tòng mới nhập đạo.  
Hai vợ chồng người lính Xitêphanô Xứng tuy mới chịu phép Rửa tội, đi 
La Vang lần đầu song thấy cuộc kiệu trọng thể và mọi người tỏ lòng sốt 
sắng thì cũng dốc tâm sùng bái Đức Mẹ.  Vì vậy khi vừa mãn cuộc kiệu, 
cả hai vợ chồng cố chen lấn bứt cỏ, lặt lá trong vườn Đức Mẹ rồi xin cha 
làm phép đem về phòng khi bất trắc.  Trong nhà có ai đau ốm thì vợ 
chồng lính Xứng cứ việc nấu lá cho uống, bình an vô sự. 
Ngày kia, bà Bộ Chạng làng An Xuân, người lương, đau nặng đã bốn năm 
ngày, thuốc thang tốn kém cũng nhiều song vô hiệu.  Vì có bà con họ 
hàng, vợ chồng lính Xứng qua lại thăm viếng.  Trong cơn thất vọng, nghe 
lính Xứng có đi đạo, ông Bộ Chạng hỏi Xứng:  "Anh có thuốc gì bên đạo 
cứu tôi với?"  Xứng thưa rằng:  "Có! Có thứ lá tôi xin ngoài nhà thờ Đức 
Mẹ La Vang, nếu ông bằng lòng tôi sắc cho vợ ông uống.  Thiên hạ nói 
nhà thờ ấy linh lắm."  Bộ Chạng đồng ý.  Lính Xứng xăng xái về nhà lấy 
lá biểu Bộ Chạng sắc cho vợ uống.  Bà Bộ Chạng uống liền mấy lần, sắc 
mặt hồng hào, trong mình khỏe khoắn.  Uống thêm mấy bữa thì mạnh 
luôn. 
Lần kia, đứa con ông trưởng hội giáo làng An Xuân đau cổ trướng, sình 
bụng, sôi bọt miếng nằm bất tỉnh, gia đình đã toan lo hậu sự.  Xứng nghe 
thế qua thăm, nhằm lúc vợ chồng hội trưởng, cũng là tân tòng, đức tin 
chưa vững, bồng đứa nhỏ ra để nơi nhà thờ hội kẻo sợ ma quỉ hay ông 
bà về bắt.  Xứng an ủi còn nước còn tát, xin phép ông bà cho cháu nhỏ 
uống nước lá La Vang, hòng xin ơn Mẹ cứu giúp.  Trong cơn rối rắm, ừ, 
thì bảo sao nghe vậy.  Lạ thật, nước lá uống đến đâu đứa nhỏ tỉnh ra đến 
đó.  Nó mở mắt đòi bú.  Nghe lạ, cả làng An Xuân đều đến xem, chứng 
kiến chuyện cải tử hoàn sinh. 
Khi ơn lạ nầy được đăng báo thì bệnh nhi đã khỏe mạnh, nhân chứng 
còn sống cả. Cha Giuse Trang sẵn sàng làm chứng. 
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Ngậm Ngải Tìm Trầm - (dhtmlv.org) 

Anh Nguyễn Đức Năm, 34 tuổi, cư ngụ ở giáo xứ Ngọc Lâm, giáo phận 
Xuân Lộc, vì gia cảnh khó khăn, không nghề nghiệp nên theo bạn bè lên 
Núi Xanh tìm trầm.  Tìm trầm vốn là công việc gian khổ, hiểm nguy, mỗi 
chuyến đi kéo dài cả tháng trời mà kết quả thường phụ thuộc vào sự rủi 
may. 
Cũng như những anh em khác, một đôi lần anh Năm gặp may kiếm được 
hàng mang về bán lấy tiền phụng dưỡng cha mẹ già và lo cho mấy em 
ăn học.  Nhưng vận may không phải có hoài, một lần trong chuyến đi xa 
lâu ngày anh Năm nhiễm căn bệnh lạ, và từ đó anh trở thành ngớ ngẩn 
như người mất trí.  Có người nói anh bị nhiễm độc, người khác bảo anh 
bị đánh bùa ngải, bị ma ám, quỷ ám.  Kẻ ganh tị thì chua cay:  “Đó, ăn 
của rừng rưng rưng nước mắt!” 
Từ ngày gặp nạn gia đình anh Năm gắng sức chạy vạ hòng cứu chữa cho 
anh, người lao động chính trong gia đình.  Anh được đưa đến bệnh viện 
tỉnh Đồng Nai và một vài bệnh viện khác ở Sài Gòn, nhưng tất cả đều bó 
tay.  Người nhà đem anh về chữa ngoại khoa, đông y cũng không ăn thua.  
Ngã lòng, gia đình quay qua tìm thầy bùa, thầy ngải.  Anh Năm được đưa 
đến các vị thầy nổi tiếng ở miền Đông Nam Bộ nhưng phép thầy không 
linh.  Anh Năm sống trong khốn khổ và tuyệt vọng suốt 11 năm liền. 
Đầu năm 1999 một số giáo dân trong giáo xứ Ngọc Lâm đi hành hương 
La Vang nghe thấy và chứng kiến nhiều ơn lạ nhãn tiền Mẹ ban đã 
khuyên gia đình đưa anh Năm ra La Vang khấn xin ơn Mẹ.  Gặp lúc túng 
quẩn nhưng gia đình vẫn cố gắng đưa anh Năm đi.  Họ ở La Vang chuyên 
tâm cầu nguyện đã hai ngày đêm.  Qua ngày thứ ba, 18.04.1999, khi 
đang cho anh Năm uống nước Đức Mẹ và rảy nước Thánh lên người anh 
thì bỗng dưng cả thân mình anh run lên cầm cập như người bị động 
kinh rồi đổ gục xuống bậc thềm trên đài Mẹ bất tỉnh nhân sự.  Một lúc 
sau, anh tỉnh dậy ngơ ngác nhìn mọi người chung quanh đang sốt sắng 
đọc kinh.  Anh vươn mình đứng dậy, cảm giác khoan khoái như vừa trải 
qua một giấc ngủ ngon.  Anh nhận ra mình đã hết bệnh, quỳ gối khấu 
đầu tạ ơn Mẹ. 
Anh Năm và gia đình ở lại La Vang thêm một ngày nữa để anh được xưng 
tội, rước lễ và tham dự vào các việc đạo đức cần thiết khác. 
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Ngày trở về, bà con lối xóm nhìn anh Năm với ánh mắt đầy kinh ngạc:  
“Lạ, một người tâm thần lâu năm mới đi hành hương có mấy ngày mà 
lành mạnh như thường?  Lạ! Lạ thật!”  Đến khi nghe người nhà anh 
Năm thuật lại ơn lạ nhãn tiền tại La Vang thì mọi người mới hiểu.  Bà 
con chung vui và không ngớt lời ca khen quyền phép. 

Đôi Vợ Chồng Hiếm Muộn - (GX Đức Mẹ La Vang, Houston, TX) 

Họ Tùng Luật thuộc địa sở Di Loan trước đây có số gia đình Công Giáo 
tương đối đông nhưng nay đã trở lại toàn lương, chỉ trừ hai vợ chồng son 
kia.  Hai ông bà kết hôn đã lâu, cuộc sống phu thê đầm ấm, vật chất 
dùng đủ, đạo hạnh hẳn hoi nhưng rủi chẳng có mụn con nào.  Đã nửa 
đời người mà phải cảnh vợ chồng son.  Tâm sự nhỏ to, bàn bạc trước 
sau, chỉ còn cách vào La Vang khấn Mẹ. 
Bấy giờ là khoảng năm 1916, người chồng lãnh phận sự ra đi, vào đền 
thờ Mẹ cầu nguyện khấn xin rồi theo cách người ta thường làm quơ đại 
nắm cỏ mang về cho vợ uống.  Chẳng bao lâu, người vợ thọ thai sinh 
được đứa con trai bụ bẫm.  Cả nhà mừng vui tạ ơn Mẹ. 
Song chẳng may, cách ít lâu con trẻ ấy ngộ bệnh phát đau gần chết.  Vợ 
chồng chạy đã hết hơi, nào là lá cỏ lá cây, nào là thuốc viên thuốc bột, 
người chỉ thầy nọ, kẻ vẽ thầy kia song đều vô ích.  Vợ chồng tính đã hết 
phương, nghĩ chỉ còn cách dâng con cho Đức Mẹ La Vang:  “Con Đức Mẹ 
phú cho Đức Mẹ, sinh ra cũng nhờ Đức Mẹ, chết sống cũng trong tay 
Đức Mẹ.”  Dâng con xong vợ chồng khấn xin:  “Nếu Đức Mẹ thương thì 
cho con gặp thầy gặp thuốc.” 
Thế rồi có bà lạ kia đi bán vải tới nhà vào buổi trưa, nghỉ chân ăn trầu 
uống nước.  Bà thấy con trẻ đau làm vậy thì đưa cho người chồng ít viên 
thuốc và dặn hãy cho cháu uống ắt thuyên bệnh, tôi đi bán vải quanh 
đây sẽ trở lại.  Người chồng theo lời dặn đem thuốc cho con uống thấy 
dấu hiệu khả quan, cho uống thêm vài viên thì tỉnh lại, đòi ăn.  Vừa hết 
thuốc thì cháu bé vừa lành.  Vợ chồng mừng rỡ, sực nhớ chạy tìm bà bán 
vải để tạ ơn song hỏi han khắp nơi chẳng ai biết tăm dạng.  Hay bà này 
chính là người Đức Mẹ soi đàng chỉ lối đem thuốc đến cứu giúp con 
mình?  Hai vợ chồng cả nghĩ mà không có câu trả lời.  Chỉ biết một điều 
con mình là con Đức Mẹ La Vang ban cho.  
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Chút Cỏ Vườn Mẹ - (memaria.org) 

Chúng tôi đi viếng Đức Mẹ lần nầy là vì cha Mathêu Đức, cha sở Hạnh 
Thông Tây, hạt Gia Định năm nay đã 58 tuổi.  Năm kia cha đau nặng, 
đau trong ruột, ăn uống không đặng, đau đã lâu năm lâu tháng, một 
ngày một yếu.  Sau hết chẳng còn làm việc đặng, nằm luôn bốn tháng, 
bệnh một ngày một thêm.  Khi thấy cha nằm thì coi như xác chết nằm 
đó mà chưa liệm.  Chạy đủ thầy danh sư, chân đã dẫy sưng nhiều lần, 
sưng tới trên bụng.  Thầy Tây, Nam đủ hết, bệnh cứ một ngày một thêm.  
Các cha cùng bổn đạo tới thăm ai nấy đều sa nước mắt, sợ nay mai ắt 
cha sẽ lìa thế.  Những kẻ tới thăm thì nói chuyện nho nhỏ với nhau kẻo 
người mệt.  Ấy chỉ dấu là bệnh nặng quá.  Tờ trối cha đã làm rồi.  Mọi sự 
hồn xác cha đã sắp đặt hầu lên đàng xa!  Rất đỗi thảm thương!  Lúc ấy 
có hai vợ chồng thầy Lê Phát An đến thăm, thấy vậy thì liền lên xe hơi 
rước một thầy Tây rất danh tiếng là Docteur Vielle thầy nầy đạo đức, tuần 
mạch kỹ cang.  
Thầy Đốc-tờ thăm bệnh cha độ trót một giờ.  Cha xin thầy nói thiệt bệnh 
cha làm sao.  Thầy trả lời rằng: bệnh cha rất nặng, sức người thế gian 
không thể chữa đặng vì ruột gan cha đã hư bấy hết.  Như mà bằng an, 
nghĩa là cha không bị cơn rét hành cha thì tự nhiên trong một tháng nữa 
cha phải chết.  Còn như có điều chi uất trắc chút đỉnh, hoặc tại đồ ăn 
không tiêu, hoặc có rét chút ít thì bất kỳ nay mai gì cũng chết đặng vì yếu 
lắm rồi.  Dầu vậy thầy vẫn làm toa kỹ lưỡng mà bổ thuốc cho cha uống 
thử, cùng chỉ đồ ăn nhẹ là trứng gà luộc sơ, nước xúp chút đỉnh.  Cha 
làm như lời thầy dạy ba ngày mà một ngày một thêm mệt đuối. 
Còn đồ ăn dù rất nhẹ là lòng đỏ trứng gà luộc sơ mà cũng không tiêu, 
trứng gà ra trứng gà y nguy.  Mỗi tuần ở Chợ Lớn tôi đều qua thăm cha, 
ở luôn cả ngày.  Lúc đau nặng năng đến hơn.  Tôi thấy trước mắt thật là 
thảm thương! 
Bây giờ là lúc thiên hạ ngã lòng thì mới rõ phép Chúa.  Nhớ lại Đức Mẹ 
La Vang đã chữa vợ thầy Thạnh tại Cầu Kho, cũng đau nặng mà Đức Mẹ 
cứu.  Cô nầy khi mạnh đã đi tạ ơn Đức Mẹ, lần ấy có lấy cỏ tại La Vang 
đem về.  Biết vậy, cha sai người đi xin chút cỏ ấy, rồi xin đưa viết chì và 
giấy.  Cha nằm mà viết lời nguyện như sau:  
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“Kính lạy Đức Mẹ khoan nhơn hay thương giúp kẻ ngặt nghèo và chẳng 
hề từ rảy lời kẻ tin cậy, cầu khẩn cùng Đức Mẹ.  Nay bệnh con đã cùng 
thế, ai nấy đều nói không còn trông đặng thuốc thế gian.  Hôm nay là 
thứ bảy đầu tháng, là ngày riêng của Đức Mẹ.  Xin Mẹ dùng quyền phép 
Mẹ và lòng nhân từ Mẹ mà cứu chữa con.  Nầy có chút dấu tích Mẹ nơi 
cung thánh La Vang, con xin dùng chút nầy như thuốc Mẹ bởi trời giáng 
xuống.  Xin Mẹ làm cho con đặng đã các bệnh hoạn trong mình.  Mẹ cứu 
con thì con sẽ đến nơi cung thánh La Vang mà tạ ơn Đức Mẹ và dâng 
mình lại cho Đức Mẹ mà làm tôi Chúa, cho sáng danh con Đức Mẹ và 
sáng danh Đức Mẹ cho đến muôn đời.  Amen.” 02. Avril 1921. 
Cho uống nước có chút cỏ La Vang vào và đọc kinh ấy ba ngày.  Còn thuốc 
trị bệnh thì cha vẫn rước lại thầy Annam hốt thuốc xưa nay cho cha.  
Thầy bốc thuốc và cho cha ăn cơm như người thường, thầy biểu cha cứ 
ăn, không sao.  Sự lạ!  Chút tròng đỏ trứng gà không tiêu mà bây giờ ăn 
cơm đặng liền.  Đó, khỏi ba ngày uống nước cỏ La Vang, đọc kinh cha 
viết đó, còn thuốc thì vẫn thuốc thầy xưa nay, không phải danh sư mà 
bệnh một ngày một giảm.  Cách ít bữa cha làm lễ đặng rồi kiệu ảnh trong 
họ mà tạ ơn Đức Mẹ.  Trong buổi kiệu có ít cha đến, có vợ chồng thầy Lê 
Phát An, vợ chồng thầy Thạnh đến xem lễ cha làm tạ ơn Đức Mẹ tại Hạnh 
Thông Tây.  Sau đó cha chờ lệnh Đức cha ban phép đi La Vang mà tạ ơn 
Đức Mẹ như lời cha đã khấn nguyện. 
Khi cha Mathêu Đức đặng ơn Đức Mẹ mà lành bệnh thì mọi người đều 
lấy làm lạ.  Có kẻ không muốn tin cha mạnh, tưởng đồn huyển vì có gặp 
hồi đau và biết là bệnh bất trị, mà nay nghe mạnh, làm lễ đặng, giảng 
dạy đặng như thường, cha nói khá hơn lúc chưa đau nữa thì lấy làm lạ 
quá, đi thăm thấy thất kinh.  Chính mình tôi gặp hoài mà khi thấy người 
đi đứng chững chàng thì tưởng là người nào khác đã chết lâu năm mà 
sống lại, coi như việc chiêm bao vậy.  Người ta tưởng khác mà Chúa làm 
khác, mà việc Chúa làm thì trí người đời không thấu đặng. 
Năm ngoái, khi thấy khá rồi thì cha xin phép Đức cha đi viếng Đức Mẹ 
tại La Vang mà tạ ơn.  Đức cha sợ ngài chưa mạnh thiệt mà lủi dọc đường 
e bất trắc gì chăng nên dạy đợi một năm.  Năm nay dù chưa đúng kỳ Đức 
cha dạy đợi song nhân dịp tháng nghỉ nên cha xin Đức cha cho phép đi 
và xin một cha nhà trường coi họ thế.  Đức cha cho phép song thêm rằng 
“Cho đi mà phải có một cha đi theo”.  Cha chỉ tôi thì Đức cha thuận liền.  
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Bởi thuở nay tôi không tính đi La Vang bao giờ nhứt là không có xe nên 
không tưởng đến.  Lại việc trong họ lăng xăng, đương lo cất nhà thờ mà 
một đồng không có, bỏ nhà mà đi làm sao?  Bởi đó trong bụng không 
vui mấy.   
Đang khi cha Mathêu Đức làm lễ (tại bàn thờ chính trong ngôi nhà thờ 
ngói cổ) thì xem rất động lòng vì thấy đó là Đức Mẹ cứu cho khỏi chết 
cách lạ.  Một năm trước đây thì ai nấy ngã lòng, không hy vọng gì cha 
mạnh lại.  Mọi việc thật đã hết sức rồi mà cha vẫn trong tình trạng gần 
chết, chắc chết.  Nay, đi đàng xa mà chẳng có dấu chi mệt, một ngày một 
thấy khỏe thêm.  Hồi đi, Đức cha và cha Bề trên dặn tôi đừng đi luôn cả 
ngày, phải nghỉ nhiều chặng kẻo cha mệt.  Song hôm đi, thấy càng đi cha 
càng khỏe nên đi riết cả ngày.  Sớm mai bốn giờ đã thức dậy rồi đi luôn 
đến chín mười giờ tối, lên đèo xuống ải luôn luôn mà không thấy cha 
mệt chút nào nên mới đi luôn cho mau tới Đức Mẹ... 

Cháu Nam Lành Bệnh - (dhtmlv.org) 

Ông Nguyễn Hữu Như, giáo dân họ Thuận Nghĩa (xã Quỳnh Lâm, huyện 
Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), giáo phận Vinh có đứa con trai lên năm tên 
là Nguyễn Hữu Nam.  Cháu Nam bị bệnh tắt mao mạch, da bị hoại tử, 
toàn thân máu mủ hôi thối.  Ai nhìn vào cũng thương cảm, tội nghiệp 
cho cháu Nam. 
Ông Như và gia đình đã cố gắng chạy thầy chạy thuốc cho cháu Nam 
nhưng tất cả đều vô hiệu.  Các toa thuốc kháng sinh liều cao chẳng 
những không hiệu quả gì mà ngược lại còn gây biến chứng khiến toàn 
thân cháu phù lên, bụng sình to nguy hiểm đến tính mạng.  Cả nhà hầu 
như tuyệt vọng. 
Ba năm cháu Nam lâm bệnh cũng là ba năm cả nhà ông Như dốc tâm 
cầu nguyện.  Dù hoàn cảnh có thế nào đi nữa họ cũng vững niềm tin vào 
Chúa và Đức Mẹ.  Một khi phương thuốc thế gian đã không còn hiệu 
nghiệm thì họ chỉ còn trông mong vào linh dược thiêng liêng mà thôi. 
Quả thật Đức Mẹ đã ban ơn soi sáng, đưa đường chỉ lối, tạo cơ hội để 
ông Như đem con đi La Vang khấn xin ơn Mẹ. 
Chiều chuẩn bị khởi hành thì cháu Nam trở bệnh nặng, tính mạng chỉ 
còn ngàn cân treo sợi tóc.  Gia đình lo lắng không biết hai cha con có đi 
đến nơi về đến chốn không hay rủi ro có điều gì thì làm sao xoay xở.  
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Cuối cùng, vì một lòng tin phó thác nơi Mẹ, ông Như quyết định dứt khoát 
lên đường. 
Vài ngày quý báu ở La Vang, ông Như dành hết thời gian để cầu nguyện, 
thực hành các việc đạo đức và cuối cùng dâng con cho Đức Mẹ.  Ở La 
Vang về thì bệnh tình cháu Nam có dấu hiệu giảm.  Một tuần sau thì lành 
hẳn.  Nhiều người, trong đó có cả trí thức đến thăm thấy sự thể cháu 
Nam trước và sau đi La Vang đều lấy làm ngạc nhiên.  Những người ngoài 
Công Giáo thì thật thà thẳng thắng:  “Tôi không phải là người Công Giáo 
nhưng nay tôi cũng tin vì thấy tận mắt là cháu Nam đã lành bệnh chỉ 
một tuần sau khi đi La Vang về.” 
Riêng ông Như, quá sung sướng đã nói lên nỗi lòng của mình qua thư 
gởi cha quản nhiệm TTTMLV:  “Con không biết phải cám ơn Mẹ thế nào, 
chỉ biết xin cha loan báo rộng rãi cho nhiều người biết để khi gặp khó 
khăn hoạn nạn trong cuộc sống chạy đến cùng Đức Mẹ La Vang mà cầu 
xin.” 

Cây Đèn Vụt Tắt - (N.S.Đức Mẹ La Vang số 2 tháng 7,1962) 
(kinhmungmaria.com) 

Cha Giacôbê Nguyễn Linh Kinh làm cha Sở La Vang (1948-1955) đã ghi 
lại phép lạ Mẹ ban cho vua Khải Định như sau:  Nhân dịp lễ tứ tuần của 
vua Khải Định, bỗng dưng ngài ngã bệnh đến độ trầm trọng.  Các ngự y 
đều bất lực.  Các bác sỹ Pháp cũng bó tay.  Lúc ấy có viên quan xin tâu 
vua về việc cứu chữa linh thiêng của Đức Mẹ La Vang và thỉnh cầu nhà 
vua tìm tới xin ơn Đấng Thánh Mẫu.  Vua Khải Định liền cho mời cụ 
Nguyễn Hữu Bài vào điện và xuống mạng cho cụ đi La Vang khấn xin 
cùng Đức Mẹ.  Vâng theo thánh dụ, cụ ra La Vang cầu xin Đức Mẹ cho 
nhà vua được bình phục, để ngày lễ tứ tuần ngài được vui vẻ và khoẻ 
mạnh để tiếp đãi quan khách.  Thực thế, Đức Mẹ đã ban cho vua được 
bình phục, vì sau lễ tứ tuần, nhà vua đã cho người đến La Vang tạ ơn 
Đức Mẹ.  Năm sau cũng vào dịp này vua bị ngã bệnh lại.  Vua lại sai cụ 
Bài đi khấn xin và mang thêm hai cây đèn cầy lớn dâng kính Đức Mẹ.  
Tới nơi cụ cho chưng đèn và thắp nến trước bàn thờ Mẹ.  Nhưng lạ thay, 
một cây đèn cầy không chịu cháy, cho dù có sửa tim, cạo nến, ngọn đèn 
cũng chỉ cháy lên leo lét một chút rồi vụt tắt.  Cụ bài luận rằng đó là dấu 
Đức Mẹ cho biết, Mẹ chỉ nhận một lần này nữa mà thôi, lần sau sẽ không 
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được nữa.  Đúng thế, năm sau vua Khải Định lại ngã bệnh và thăng hà 
trong chứng bệnh hiểm nghèo ấy.  

Cháu Đạt Hết Câm  - (GX Đức Mẹ La Vang, Houston, TX) 

Cháu Phêrô Hồ Tấn Đạt, 6 tuổi, con ông Giuse Hồ Văn Đông, cư ngụ ở 
quận Gò Vấp, Sài Gòn, bị câm từ nhỏ, không nói được, chỉ ú ớ.  Gia đình 
hết sức lo buồn cho tương lai cháu nên tốn kém mấy cũng cố gắng tìm 
thầy chạy thuốc.  Cuối cùng vẫn tiền mất tật mang. 

Trong cơn tuyệt vọng ông Đông nhớ lại lời khuyên của người bạn vừa đi 
hành hương La Vang về:  “Nên đem cháu Đạt ra khấn nguyện Đức Mẹ 
La Vang vì Mẹ hằng ban ơn thật nhiều cho những ai đến cầu khẩn Mẹ.” 
Ông vội vàng thu xếp đem cháu Đạt và cả bà nội cháu là bà Catarina Hồ 
Kim Anh cùng đi La Vang.  Cả ba người đến chầu ở linh đài Mẹ, lấy nước 
múc ở giếng Mẹ khấn xin rồi cho cháu Đạt uống.  Uống xong tiếp tục cầu 
nguyện, lại cho uống thêm.  Bỗng dưng cháu Đạt biến đổi sắc mặt và 
hớn hở reo lên:  “Bố ơi!  Nội ơi!  Con nói được rồi!” 
Từ ngày ở La Vang về cháu Đạt nói năng bình thường, linh hoạt như trẻ 
con cùng trang lứa.  Gia đình đã bắt đầu cho cháu đến trường.  Ai cũng 
trầm trồ ngạc nhiên và công nhận đây là ơn lạ đặc biệt mà Mẹ La Vang 
đã thương ban cho gia đình ông Đông. 

Bốn Mươi Năm Một Dòng Lệ  
Lê Tín Hương - California chúa nhật ngày 22 tháng 2 năm 1998 

Năm tôi lên 10 tuổi thì gia đình tôi, một gia đình Phật Giáo thuần thành 
gồm Ba Mẹ tôi và 7 anh chị em đã trở lại đạo.  Thay đổi trọng đại này 
đến từ một phép lạ hi hữu mà Đức Mẹ Maria La Vang đã ban cho Ba tôi. 
Thuở đó, Ba tôi là một y sĩ làm việc tại Bệnh Viện Trung Ương Huế.  Mỗi 
tháng ông cùng với các bác sĩ khác đi thanh tra bệnh viện Quảng Trị, 
cách thành phố Huế khoảng 60 cây số. 
Tôi còn nhớ rõ, hôm ấy trời mưa lớn, xe chở 3 vị bác sĩ và một nhân viên 
đã đến và chờ Ba tôi ngoài cổng.  Trong lúc vội vàng ra xe thì ông chạm 
mặt Cha Cao Văn Luận đang bước vào nhà.  Ngài là người hàng xóm rất 
thân thiết với gia đình tôi và cũng là người luôn mong mỏi đem gia đình 
tôi về với Chúa.  Nhưng đó là điều mà Ba Mẹ tôi không bao giờ nghĩ tới. 



THE ASSOCIATION OF OUR LADY OF LA VANG 

TRANG 36 HoiDucMeLaVang.org 

Khi gặp Ba tôi đang đi ra, Ngài mau mắn đưa cho Ba tôi một bức tượng 
ảnh Mẹ Maria.  Ngài nói "Tôi mới đi kiệu tại La Vang về.  Mẹ La Vang rất 
linh thiêng và hay ban phép lạ.  Ông giữ để khi cần thì cầu xin Mẹ.”  Nói 
xong Cha ra về. 
Ba tôi cũng rất vội vã nên cám ơn Cha và tiện tay cất tấm hình Mẹ trong 
túi trong của chiếc áo khoác da rồi ra xe. 
Buổi chiều khi bắt đầu buổi cơm tối thì Mẹ tôi nhận được hung tin của 
bệnh viện.  Chiếc xe chở Ba tôi đã bị lật tại cầu Giồng Quảng Trị.  Tất cả 
5 người đều bị tử nạn.  Mẹ tôi và hai chị em tôi cùng lên xe của bệnh 
viện ra đến cầu Giồng để nhận xác của Ba tôi.  Xác của mọi người đã 
được vớt lên.  Duy chỉ có xác Ba tôi là chưa tìm thấy.  Mẹ tôi đứng lặng ở 
một góc chờ đợi trong nỗi tuyệt vọng. 
Có tiếng la thật lớn ở bên ngoài:  “Xác cuối cùng đã vớt được rồi.” 
“Ba đó.” -  Mẹ tôi gào lên trong nghẹn ngào. 
Đúng là xác Ba tôi. 
Người ta bỏ xác ông trên băng ca và khiêng vào giữa phòng. 
Mẹ tôi nhào ra định ôm lấy xác Ba tôi thì bỗng có người hét lớn: 
“Trời ơi, ông này chưa chết, hãy còn hơi thở.” 
Rồi đẩy Mẹ tôi ra, người ta làm hô hấp nhân tạo cho Ba tôi. 
Ba tôi đã được cứu sống.  Mẹ tôi quỳ giữa căn phòng nhỏ vái bốn phương 
để tạ ơn trời phật đã cứu sống Ba tôi. 
Ba tôi mở mắt ra, việc đầu tiên mà ông làm là cho tay vào túi áo da rút 
ra tấm tượng ảnh đã ướt sũng nước.  Ông nói trong nước mắt nghẹn 
ngào:  “Hãy xin Cha rửa tội, rửa tội cho cả gia đình mình vì chính người 
đàn bà trong tấm ảnh nầy đã mở cửa xe và đẩy Ba lên khỏi mặt nước.” 
Bà còn nói:  "Ta là Mẹ La Vang, ta đến cứu con." 
Gia đình tôi theo với ý nguyện của Ba tôi đã được rửa tội tại Thánh Đường 
La Vang Quảng Trị.  Thánh Lễ rửa tội cho gia đình tôi có Cha Cao Văn 
Luận, Cha Ngô Văn Trọng và Cha Vũ Minh Nghiễm. 
Dù là một Phật Tử đã quy y nhưng sau phép lạ của Mẹ La Vang cứu sống 
Ba tôi, Mẹ tôi rất hoan hỉ được trở về làm con cái Chúa và tôn kính Đức 
Mẹ Maria cho đến cuối đời.  Bức tượng ảnh của Mẹ Maria cũng được Ba 
tôi thờ kính khi còn sống và mang theo khi Chúa gọi ông về ở tuổi 95. 
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HỘI ĐỨC MẸ LA VANG 

Phiếu Ghi Danh – Đơn Xin Gia Nhập 

Xin điền đầy đủ đơn dưới đây và gởi về Trưởng Chi Hội tại cộng đoàn nhà hoặc 
Trung Tâm Công Giáo:  1538 Century Blvd, Santa Ana - CA 92703 

Tên Thánh:______________ 

Tên Họ:________________________  Tên gọi:_______________________ 

Địa chỉ nhà:__________________________________________________ 

Thành phố:_____________________ Tiểu bang:____Số bưu chính:_______ 

Số điện thoại:____________________________ 

Email:_________________________________ 

Thuộc Giáo Xứ:____________________________ 

Thành phố:__________________Tiểu bang:_____ 

Tôi cam kết sẽ tôn trọng và giữ đúng qui định của Hội trong kinh nguyện hàng ngày, 
và sẽ tham gia các chương trình cầu nguyện mỗi tháng và mỗi năm do Hội tổ chức. 

___________________                                ___________________ 
Chữ ký                                                        ngày, tháng, năm     
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