HÀNH HƯƠNG NGÀY THÁNH MẪU
Năm nay, từ ngày 4 đến 7 tháng 8, Chi Dòng Đồng Công, Tỉnh Dòng Mẹ Chúa Cứu
chuộc ở Carthage, Missouri tái tổ chức Ngày Thánh Mẫu lần thứ 43 sau hai năm
tạm ngưng vì cơn đại dịch Wuhan Covid.
Nhân dịp này, Cộng Đồng Giáo Dân Việt Nam thuộc Giáo xứ St. Columba, Cộng
Đoàn Đức Mẹ La Vang, được phép của Linh Mục Chánh Xứ tổ chức tham dự.
Đoàn được hướng dẫn bởi anh Lê Quốc Hùng, khởi hành bằng xe bus từ 6 giờ
sáng ngày 4 tháng 8, ngay trước Nhà thờ Giáo Xứ St. Columba.
Với kinh nghiệm của người hướng dẫn từ nhiều cuộc Hành Hương trước đây, anh
Hùng và phu nhân sắp xếp và chuẩn bị chuyến đi rất chu đáo, gọn gàng, trật tự để
khởi hành đúng giờ.
Tham dự với 56 tín hữu, đầy một xe Bus loại lớn nhất.

Sau khi lên xe, ngồi thoải mái, vui hưởng chuyến đi để sùng kính Đức Mẹ và Cầu
nguyện xin Mẹ cầu bầu lên Thiên Chúa quan phòng đến Cộng đoàn Đức Mẹ La
Vang nhỏ bé thuộc Giáo xứ St. Columba thuộc Tổng Giáo Phận St. Paul &
Minneapolis, Minnesota và cũng cầu nguyện cho toàn thế giới.

Trong suốt hành trình, Anh Hùng và
phu nhân nhắc lại với mọi người về
Công ơn Đức Mẹ và Đền Thánh Khiết
Tâm Mẹ là chi dòng Đồng Công Hoa
Kỳ, thuộc Dòng Đồng Công, có trụ sở
chính ở VN, và cũng kể lại các phép
lạ Đức Mẹ hiện ra trên khắp thế giới…
và về sự linh thiêng của Ngày Thánh
Mẫu, nơi mà hàng chục ngàn người
đến viếng hàng năm.
Khác với những chuyến du lịch
thường bằng xe Bus, mỗi chuyến đi
thăm Mẹ hàng năm của Giáo Xứ St. Columba, do kinh nghiệm của người từng là
Trưởng Hướng Đạo, anh Hùng và phu nhân chuẩn bị rất chu đáo để mọi người có
nước uống, có điểm tâm, và có quà ăn vặt khi ngồi lâu mệt mỏi. Đặc biệt hướng
dẫn chúng tôi đọc kinh, cứ mỗi ba tiếng là đọc kinh cầu nguyện, sám hối, chuẩn bị
tinh thần trong sáng để đến gặp Mẹ Maria…
Đoàn cũng được BTC khoản đãi bữa ăn trưa đặc biệt với thức ăn Việt Nam lúc nghỉ
giữa trưa ở một Rest Area rộng rãi.

Đoàn đến trước Quảng Trường Đền
Thánh Khiết Tâm Mẹ ngay trước
cửa chính Dòng Mẹ Chúa Cứu
Chuộc, 1900 Grand Ave, Carthage,
MO lúc 4:30 PM.
Mặc dù thời tiết rất nóng, nhưng
không nén được niềm vui chúng tôi
được trở lại Đền Thánh, đến với Mẹ
Maria sau hai năm không thể đến.
BTC đã chuẩn bị chu đáo, thuê lều
trại và ghế bố cho mỗi người một cái.
Anh Hùng dặn dò chúng tôi về những
việc cần thiết để giữ gìn nếp sống An
Vui, Sạch Sẽ vốn có của Đền Thánh,
và cũng nhắc lại giờ giấc các buổi
Thánh Lễ cần tham dự.
Sau khi tất cả sắp đặt xong hành lý và
chỗ ngủ, điều chúng tôi làm ngay là
đến dưới chân Thánh Tượng Mẹ
Maria ở Vườn Cầu Nguyện (Công
Trường Nữ Vương Hòa Bình) để cầu
nguyện. Và cũng đến cầu nguyện và
chụp hình tại Lễ Đài, nơi mà các
Thánh Lễ sẽ được Quý Giám Mục và Linh Mục dâng Lễ trong Ngày Thành Mẫu.

Chúng tôi cũng biết, chúng ta có thể cầu nguyên bất cứ nơi nào, với lòng tin, với
sư chân thành thì cũng được Mẹ Maria chuyển lời đến Thiên chúa.
Nhưng suốt thời gian Ngày Thánh Mẫu chúng tôi được tham dự nhiều Đại Thánh
Lễ, đến tận nơi có nhiều Giám mục và Linh Mục dâng Thánh Lễ và giảng, nơi đông
tín hữu tập trung, được theo nhiều chương trình học tập bổ ích, vẫn là giúp cho
chúng tôi nâng cao hơn Đức Tin, lòng kính mến và cậy trông.
Qua cầu nguyện, Đức Mẹ hứa sẽ luôn hiện diện trong lòng người nào chúng ta đã
dâng lời cầu nguyện hay không dâng lời cầu nguyện. Vì Thiên Chúa ở khắp
mọi nơi, và Mẹ đều giúp cho mọi người cầu bầu lên Thiên Chúa lời cầu tốt đẹp nhất
cho loài người.

Chương trình Ngày Thánh Mẫu có nhiều Thánh Lễ như:
Thánh Lễ Đại Trào Khai mạc Ngày Thánh Mẫu
Thánh Lễ Đại Trào tôn thờ Mình Máu Thánh Chúa
Cung Nghinh Thánh Thể từ lễ đài vòng quanh công trường Nữ Vương Hòa
Bình.
Tôn thờ Thánh Thể Chúa tại lễ đài ở công trường,
Kiệu Thánh Thể Chúa về Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ và tiếp tục canh thức
bằng các giờ Đền Tạ Thánh Thể Chúa luân phiên cho tới sáng.
Cung Nghinh Thánh Tượng Mẹ Fatima.
Thánh Lễ đại trào biệt kính Khiết Tâm Mẹ vào chiều Thứ Bảy,
Thánh Lễ Đại Trào và nghi thức bế mạc Ngày Thánh Mẫu sáng Chúa Nhật.
Dù cho thời tiết ở Missouri trong thời gian diễn ra Ngày Thánh Mẫu rất nóng, nóng
đến độ, nhìn không khí trong lều hình như cũng biến thành màu lửa đó, nhưng
không vì vậy mà ngăn được lòng hân hoan của những giáo dân tham dự, ai cũng
sốt sắng tập trung trước bàn thờ sớm, người đông không thể đếm hết, để dâng
lòng cầu nguyện Mẹ, mong Mẹ cầu bầu lên Thiên Chúa những thỉnh cầu của chúng
tôi. Xin Chúa ban thêm Đức Tin, Đức Cậy và lòng Kính Mến.
Có một số người vì không chịu nỗi sức nóng bên ngoài và trong lều, đã tập trung
nhiều ở các phòng bán Kinh và Tượng, vì trong đó có máy lạnh. Nhiều người khôn
ngoan hơn, tham dự các khóa giảng đặc biệt. Tôi cũng được Đức Mẹ dạy đến tham
dự các buổi Hội thảo do các Linh Mục hướng dẫn trong phòng có máy lạnh… Vào
đó, chúng tôi được… trốn cái nóng gay gắt bên ngoài mà còn được học hỏi nhiều
điều bổ ích.
Đi vòng quanh quan sát một vùng rộng bao la của Tình Dòng Đồng Công Hoa Kỳ,
chúng tôi nhận ra hàng ngàn lều trại lớn nhỏ khác nhau mọc lên khắp nơi. Có được
một vị trí như vậy để Cung Nghinh Mẹ hàng năm là kết quả bao hy sinh của quý
Giám Mục Linh Mục Việt Nam, được bảo trợ vật chất và Tinh Thần trong Tình Yêu
Chúa Giêsu và Đức Mẹ của Giáo Phận sở tại, cùng sự đóng góp cùa nhiều giáo
dân khắp nơi.
Cao điểm của Ngày Thánh Mẫu là Cung Nghinh Thánh Tượng Mẹ Fatima vào ngày
Thứ Bảy, 6 tháng 8. Cả một đoàn dài hàng chục ngàn người, trong đó có Giám
Mục, Linh Mục, Nữ Tu, các đoàn thể từ nhiều giáo xứ khắp Hoa Kỳ và Tín hữu
Cung Nghinh Mẹ Fatima đi vòng quanh khu vực Chi Dòng Đồng Công tọa lạc. Tất
cả cung nghinh Mẹ với niềm vui tỏa sáng trên từng khuôn mặt trong trời nắng nóng,
không một ai tỏ ra mệt mỏi khi được rước Mẹ trên đường và cũng là rước Mẹ vào
lòng mỗi Tín Hữu và cả những vị, chưa là Tín Hữu Công Giáo tham dự.
Sau khi Cung Nghinh Thánh Tượng Đức Mẹ về tới lễ đài, điều làm cho tin hữu càng
bùng sôi hân hoan là Vị Linh Mục chánh tế kính dâng nước Việt Năm đang ngập

chìm trong đau khổ dưới sự cai trị bạo tàn của Công sản vào tay Đức Mẹ để nguyện
Mẹ giúp cho không chỉ dân Việt Nam trong nước mà còn ở khắp thế giới…
Sau đó, hàng chục ngàn người vỗ tay
reo hò khi Cờ Mẹ và tiếp sau là cờ Việt
Nam Cộng Hoà, Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ
được bong bóng nâng lên cao phất
phới bay về vòm Trời hun hút xa…
như được đến với Mẹ, với Chúa.
Chiều Thứ bảy ngày 6 tháng 8, có
Thánh Lễ đại trào biệt kính Khiết Tâm
Mẹ.
Sáng Chủ Nhật, ngày 7 tháng 8 là
Thánh Lễ Đại Trào và nghi thức bế
mạc Ngày Thánh Mẫu.
Sau khi dự Thánh Lễ Bế Mạc, chúng
tôi lên xe trở về, vui mừng với chuyến đi hưởng nhiều Ơn Ích. Trên xe, cũng như
chuyến đi, Anh Hùng và Phu Nhân lại hướng dẫn chúng tôi đọc kinh, cầu nguyện
theo kinh nguyện hàng ngày.
Một chuyến đi quan trọng giúp chúng tôi tăng tiến sức mạnh Tâm Linh và siêng
năng cầu nguyện đến Chúa, Nguời luôn quan phòng đến chúng ta và đến Đức Mẹ,
người từng hy sinh vì chúng ta.
Mời quý vị vào xem:
Các buổi Hội Thảo sau đây đã được tổ chức trong ba Ngày Thánh Mẫu 2022 vừa
qua:
https://www.ngaythanhmau.net/chuong-trinh-hoi-thao
Xin mời quý vị vào website của Ngày Thánh Mẫu để xem thêm chi tiết:
https://www.ngaythanhmau.net/
Xìn mời quý vị ở MN vào đây để xem những bức hình do tác giả ghi nhận về Ngày
Thánh Mẫu năm 2022 vừa qua
https://photos.app.goo.gl/p2aidaaBRKjuFW597
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