L©I ngÕ
Kính thưa Đức Ông, quí Linh Møc, ThÀy Phó T‰, SÖ BŠ Trên, Tu Sï Nam N», cùng toàn
th‹ quí cø, quí ông bà và anh chÎ em rất thân mến,
Chúng con rất hân hoan và vui mừng chào đón Đức Ông, quí Linh Møc, ThÀy Phó T‰,
SÖ BŠ Trên, Tu Sï Nam N», cùng toàn th‹ quí cø, quí ông bà và anh chÎ em từ khắp nơi xa gần së
quy tụ về đây, một thành phố mưa nhiều hÖn n¡ng, nhưng cũng là một thành phố hoa hồng tuyệt
đẹp, để cùng toàn thể giáo dân trong giáo xứ Đức Mẹ Lavang dâng lên Thiên Chúa tâm tình tri
ân và cảm tạ vì biết bao hồng phúc Ngài đã ban cho cá nhân, gia đình và cộng đoàn của chúng ta
trong những năm qua. Hôm nay chúng ta có dịp để Tå ÷n Chúa, Tôn Kính Đức Mẹ Lavang, mà
vào năm 1798 nghĩa là cách đây 216 năm, Mẹ đã hiện ra tại Thánh Địa Lavang để che chở và
bảo vệ đoàn con của Mẹ.
Ngày nay trước những thách đố của khoa học, những chủ thuyết sai lầm và khûng hoäng
m¶t cách rÃt trÀm tr†ng vŠ nŠn luân lš trong Ç©i sÓng gia Çình, ñÙc Thánh Cha Phanxicô Çã cho
triŒu tÆp ThÜ®ng H¶i ñÒng Giám Møc trên toàn cÀu Ç‹ tìm ki‰m nh»ng ÇÜ©ng hÜ§ng hoåt Ç¶ng
cho viŒc møc vø vŠ gia Çình trong bÓi cänh Tân Phúc Âm Hóa. Vì th‰, Chû ñŠ chính cho ba
ngày ñåi H¶i Hành HÜÖng cûa chúng ta næm nay së là: “GIA ĐÌNH SỐNG ĐỨC TIN THEO
GƯƠNG MẸ MARIA."
Chúng con hy v†ng v§i nh»ng l©i giäng dåy thÆt khôn ngoan cûa Quí ñÙc T°ng Giám
Møc trong các bài giäng trong Thánh LÍ ñåi Trào và Quí Cha Giäng Thuy‰t trong Ba Ngày ñåi
H¶i, chúng ta së tìm ra ÇÜ®c nh»ng phÜÖng cách giäi quy‰t h»u hiŒu nhÃt cho Ç©i sÓng cá nhân
và gia Çình theo gÜÖng cûa MË Maria.
NguyŒn xin Thiên Chúa Ba Ngôi, MË Lavang, Thánh Cä Giuse và các Thánh Tº ñåo
ViŒt Nam ban cho chúng ta muôn Ön lành hÒn xác, Ç‹ dù có sống ở chân trời góc biển nào đi
nữa, chúng ta cũng luôn sống xứng đáng là con cháu của các Thánh Anh Hùng Tử Đạo Việt
Nam.
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