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Nhờ có lòng sùng kính Đức Mẹ một cách đặc biệt, Cha Cố Giuse Vũ Xuân 

Huyên đã khởi xướng ngày Hành Hương Kính và Rước Kiệu Đức Mẹ La vang 

hàng năm vào tháng 05. Sự kiện này đã trở thành một truyền thống cho Giáo 

Đoàn Thánh Antôn Quỳnh và luôn luôn được tổ chức tại Notre Dame de Tours. 

Đặc biệt năm nay, các Cha phụ trách và BHG đã quyết định dời địa điểm về Đan 

Viện Notre Dame de Fatima ở Orsonnens. Sự thay đổi này chắc chắn không 

tránh được sự bỡ ngỡ và tiếc nuối cho nhiều người trong Giáo Đoàn. Tuy vậy có 

gần 300 tín hữu đã tới tham dự ngày Tôn Kính Đức Mẹ thật sốt sắng, mặc dù dự 

báo thời tiết cho biết ngày hôm nay rất lạnh và có mưa. Có vậy, người viết bài 

này càng nhận ra được lòng sùng kính tôn vinh Mẹ của dân tộc VN, dù bất cứ 

nơi nào, trong hoàn cảnh nào, dưới bất cứ sự trở ngại nào,  những người con 

Việt tha hương đều muốn tìm đến quỳ dưới chân Mẹ để được ấp ủ trong vòng 

tay Mẹ. Thật là một gương sống đạo sáng ngời cho hậu thế. 

 

Những người dân bản xứ rất khâm phục lòng sùng kính Đức Mẹ của dân tộc VN 

chúng ta. Họ rất cảm động khi thấy chúng ta nghinh kiệu Đức Mẹ đi giữa lúc 

trời giá lạnh và  đổ mưa đá (chỉ lất phất thôi). Những người khiêng kiệu Mẹ là 

những thanh thiếu niên và thanh thiếu nữ, họ cũng nhìn ra được những bậc cao 

niên, tuy tuổi đã cao nhưng vẫn cứ hiên ngang nhanh bước theo kiệu Mẹ và cùng 

cất tiếng ca ngợi khen Mẹ : 

« Mẹ ơi trước nhan Mẹ con dâng về Mẹ, 

                            Một tràng hoa Mân Côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu … » 

 

Kiệu Mẹ được rước vào Thánh Đường Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, được 

cung nghinh lên Cung Thánh. Thánh Lễ  bắt đầu dưới sự Chủ Tế của Cha Bề 

Trên Ephrem  Lê Hữu Tú, Cha Gioan Hoàng Ngọc Thanh và các cha nhà dòng          

cùng đồng tế. 

 

Sau lời chào mừng của Cha Bề Trên, Cha Thanh và anh Chủ Tịch GĐ, mười 

bốn cháu gái đã dâng kính Mẹ những đóa hoa muôn màu để tỏ lòng con thảo 

luôn nhớ về Mẹ. Quả thật các cháu quá giỏi, thời gian tập luyện không có là bao, 

vậy mà các cháu đã thực hiện rất sốt sắng, nhìn các cháu cứ như những Thiên 

Thần đang múa hát xung quanh Mẹ (Cám ơn người phụ trách đã bỏ công sức 

kêu gọi và tập dợt cho các cháu). 

 

Sau Thánh Lễ, kiệu Mẹ được Cung Nghinh đặt trước tượng Thánh Cả Giuse 

trong sân Đan Viện và mọi người đã cùng nhau dâng tiếng hát lời kinh tạ ơn Mẹ. 

 

Kế đến mọi người đã được Đan Viện  khoản đãi buổi cơm thân mật, rất ngon 

trong hương vị đậm đà của thịt kho trứng, mặn mà của món dưa gía, kèm thêm 



có món đậu chiên dùng với nước tương thật hấp dẫn. Wow… còn một điều đặc 

biệt tôi xin được chia sẻ cùng bạn đọc. Tôi cũng thuộc vào thành phần thường 

xuyên có mặt tại ĐV, vậy mà mãi hôm nay tôi mới có dịp chiêm ngưỡng « tài 

sắc vẹn toàn của Quý cha và Quý Thầy ». Các Ngài phục vụ chúng tôi thật chu 

đáo và nhanh gọn, nhà bếp ngăn nắp sạch sẽ. Mọi người ra về với một « bụng 

tâm sự no đầy » và không ngớt lời ngợi khen. Chân thành cảm tạ Quý Cha và 

Quý Thầy. 

 

Trong buổi cơm, đã được nêu lên một vài ý kiến về việc thay đổi địa điểm, anh 

CT có hứa sự kiện này sẽ được xét lại trong buổi hợp Giáo Đoàn. 

 

Với cái nhìn riêng của người viết bài này, thành tâm chia sẻ với bạn đọc : 

*Để có được một Cộng Đoàn Công Giáo lớn mạnh như ngày hôm nay không 

phải là một công việc nhỏ, ta cứ nhìn ngược lại thời gian mà coi. Từ những 

người sinh viên công giáo bơ vơ lạc lỏng, từ những người thuyền nhân bỏ nước 

ra đi tìm miền đất hứa, lúc đó không có Cộng Đoàn, không có Linh Mục và bao 

nhiêu không có khác… để được như hôm nay, đã có bao nhiêu người dấn thân 

hy sinh cho công việc chung này (Bác Khôi, Bác Vinh, Bác Chí, Cô Thẹn, Thầy 

Sáu Duyệt, … họ luôn khắng khít, giúp đỡ CĐ và luôn tỏa ra những gương sống 

đạo sáng ngời). Mà kể làm việc chung thì có va chạm là lẽ đương nhiên, bởi vì 

chúng ta là phàm nhân thì phải có những ý kiến khác nhau, rồi gặp bao nhiêu sự 

chê bai đủ thứ. Nhưng đó cũng là lẽ thường ở đời mà thôi. Vì vậy, chúng ta phải 

nhìn thành quả của những sự kiện « đã được » hay » bị được » thay đổi, để chọn 

lấy quyết định sáng suốt hầu đem lại lợi ích cho GĐ mình. 

*Và cứ mỗi lần đến Đan Viện, tâm hồn tôi sung sướng như đang « về thăm 

nhà » khung cảnh yên lặng, được gặp lại mọi người có dịp riu rít với nhau, như 

những người con từ phương xa về thăm gia đình. 

*Đặc biệt năm nay được tham dự Thánh Lễ trong Thánh Đường, bầu không khí 

thật trang nghiêm và sốt sắng, khác hẵn với mọi năm trước đây, mặc dù tôi biết 

ban tổ chức rất chu đáo trong việc trang hoàng bàn Thánh, nhưng vẫn không thể 

nào thay đổi được khung cảnh trang nghiêm của một Giáo Đường. 

 

Tháng Hoa khép lại cũng là lúc mở ra hành trình truyền giáo của con cái Mẹ. 

Noi gương Mẹ là người truyền giáo đầu tiên, chúng con, người của Giáo Đoàn 

Thánh Antôn Quỳnh sẽ lên đường viếng thăm những người thân cận, những 

người đau khổ và bị bỏ rơi. Để chớ gì qua những việc làm này, con cái Mẹ cũng 

đem Chúa đến với họ như Mẹ đã mang Chúa đến với Bà Elisabeth. Đây cũng là 

lời mời của Đức Thánh Cha Phanxicô, Ngài mời gọi các tín hữu hãy noi gương 

Mẹ Maria trong việc lắng nghe Lời Chúa, quyết định và phục vụ tha nhân. Và 

những mẫu gương của Mẹ đã được Đức Thánh Cha tóm gọn trong ba từ : lắng 

nghe, quyết định và hành động. 

 

Một giáo dân 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 


