
HÀNH HƯƠNG MINH NIÊN KÍNH MẸ: 
ĐỀN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP SÀI GÒN: 

 
 
Theo thông lệ hằng năm, 

DCCT Sài Gòn đã tổ chức các ngày 
hành hương Minh Niên kính Đức 
Mẹ Hằng Cứu Giúp. Trong Tam 
Nhật Minh Niên, các buổi hành 
hương đã thu hút nhiều ngàn người 
đến nương mình dưới bóng Mẹ để 
xin Mẹ chuyển  ban muôn ơn lành 
hồn xác cho bản thân và gia đình. 
Những ngày hành hương được bắt 
đầu bằng việc rước ảnh Mẹ Hằng 
Cứu Giúp và kết thúc với Thánh Lễ 
đồng tế tại lễ đài. 
 
 
TẠI THÁI HÀ: Tại Đền Đức Mẹ 
Hằng Cứu Giúp Thái Hà, hằng năm, 
sau ngày Mồng Ba Tết là ngày hành 
hương Minh Niên truyền thống, các 
ngày tiếp theo đều có hành hương 
và thánh lễ lúc 10 giờ 00 để đón tiếp 
các đoàn hành hương từ khắp nơi 
về. Nhiều đoàn hành hương từ các 
giáo xứ trong Tổng Giáo phận Hà 
Nội, một số khác từ các tỉnh Bắc 
Ninh, Hải Phòng đã về với Mẹ 
Maria tại Thái Hà. Quý cha đã ngồi 
tòa giải tội, hướng dẫn hành hương 

kính Đức Mẹ. Thánh lễ đồng tế đầu năm nay diễn ra lúc 10 giờ 00, do Đức Hồng Y Phêrô 
Nguyễn Văn Nhơn chủ sự và chia sẻ Lời Chúa. Trước Thánh lễ, cha Giuse Đỗ Đình Tư giúp 
cộng đoàn cầu nguyện với Đức Mẹ qua giờ hành hương. Tạ ơn Đức Mẹ và dâng lên Mẹ Maria 
quê hương đất nước, dâng lên mẹ tất cả đời sống cá nhân và gia đình. Năm nay, tại Đền Đức Mẹ 
có chưng bày linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp do Đức Thánh Cha Phanxicô làm phép. Bức linh 
ảnh này được phác họa từ bức linh ảnh chính nhân Năm Thánh kỷ niệm 150 năm Đức Thánh 
Cha Pio IX trao bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho các tu sĩ DCCT với lời mời gọi : “Hãy 
làm cho cả thế giới biết đến Mẹ”. 
 
 
VÙNG TRUYỀN GIÁO NÀ PHẶC:  
 Nà Phặc cách Tp. Bắc Kạn khoảng 35 km theo hướng quốc lộ 3 về phía Bắc, cách Hà Nội 
khoảng 200 km. Hành hương minh niên Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Nà Phặc đã thành một 
thông lệ đạo đức tốt đẹp hàng năm. Cứ đến ngày 15 tháng Giêng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, 



con cái Đức Mẹ lại kéo về Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Nà Phặc để bày tỏ tình yêu mến, thảo 
hiếu, và lòng cậy trông nơi Mẹ mến yêu. 

 
Ngày hành hương năm nay vào ngày thứ Sáu, 02.02 với chủ đề “NGÀY XUÂN CON VỀ 

BÊN MẸ”. Trong giờ hành hương và thánh lễ, cộng đoàn đã dành những tâm tình yêu mến Mẹ 
và nhờ lời chuyển cầu quyền thế của Mẹ. Dưới sự hướng dẫn của cha Giuse Nguyễn Văn Tĩnh, 
Bề trên DCCT Nà Phặc và cha Giuse Nguyễn Văn Thật, cộng đoàn đã dâng lên Chúa và Đức Mẹ 
những ý nguyện của ngày đầu năm. Những ý nguyên ấy đủ mọi khía cạnh của cuộc sống, của 
trăn trở lo âu kiếp phận con người.  
 


