
 

      Hơn 90 năm hiện diện trên quê hương Việt Nam, trên mọi nẻo đường phục vụ Tin mừng, trong mọi hoạt động thừa sai, tất cả công tác tông 

đồ, dù thuận lợi hay khó khăn thế nào, các tu sĩ DCCT luôn đi với Mẹ, luôn ở bên Mẹ và cùng Mẹ đến với mọi người mọi nơi. DCCT Việt Nam 

đã tổ chức trọng thể lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp khắp các nơi có sự hiện diện của tu sĩ linh mục của Tỉnh Dòng. Tiêu biểu là 3 cơ cở chính 

Huế, Sài gòn và Hà Nội: 

 

 

 HUẾ: Hơn một tháng trước ngày mừng lễ Mẹ Hằng Cứu Giúp, Cộng đoàn và Giáo xứ Đức Mẹ 

Hằng Cứu Giúp Huế, bên cạnh những việc đạo đức tỏ lòng sùng kính Mẹ nơi Giáo xứ, trong gia 

đình, hoặc từng cá nhân, năm nay Giáo xứ tổ chức thêm giải bóng đá Đồng Tâm cho các giới trong 

Giáo xứ và một đêm hoan ca hát với Mẹ, đêm tiệc Agape tình Mẹ cho mọi người. Tháng ngày trao 

bóng niềm vui, Mừng Tam nhật Mẹ thánh ân dư đầy, Ca vang một khúc nhân trần, Tiếng lòng tình 

mến đêm ngày bên nhau 

 

 

 SÀI GÒN: Thánh lễ bế mạc Tam nhật được cử hành vào lúc 18g00, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu 

Giúp Sài gòn. Trước giờ Lễ, cộng đoàn đã dâng hoa Đức Mẹ, rước kiệu hành hương. Thánh lễ do 

Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giáo mục Giáo phận Bà Rịa chủ tế. Cha Giám tỉnh DCCT 

thay mặt Nhà Dòng và Cộng đoàn bày tỏ niềm vui mừng vì sự hiện diện quý báu của Đức Cha. 

Ngài xin Đức Cha dâng lễ cầu nguyện cho Tỉnh DCCT Việt Nam, Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu 

Giúp và nhiều Hội Đoàn trong ngày mừng bổn mạng hôm nay. Sau Thánh lễ, Đức Cha Emmnuel 

cũng vui tươi xin mọi người nhớ đến Ngài và Giáo phận Bà Rịa, sau khi thay mặt cộng đoàn chúc 

mừng Dòng Chúa Cứu Thế nhân ngày lễ. 

 

 

 HÀ NỘI: Nhiều người con của Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc các giáo xứ của giáo phận Hà Nội, Bắc 

Ninh, Hưng Hóa, cách riêng là những người con trong Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp đã về Đền Mẹ tại 

Thái Hà, Hà Nội để tham dự ngày kính Mẹ. Nhiều hội hoa của các giáo xứ, của Hội Con ĐMHCG 

đã dùng lời ca, tiếng hát dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi bày tỏ lòng yêu mến Mẹ.Thánh lễ được 

cử hành vào lúc 10 giờ 00, do cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, linh hướng Hội Con Đức Mẹ tại Miền 

Bắc chủ sự và cha Giuse Ngô Văn Kha, Phó bề trên tu viện DCCT Hà Nội chia sẻ Lời Chúa.Thánh 

lễ kết thúc lúc 11 giờ 30, khoảng 1000 người đã ghi tên ăn trưa tại chỗ. Lúc 18 giờ 30 những người 

con của Mẹ tại Thái Hà đã lần Chuỗi Mân Côi tại sân nhà thờ, trước hang đá Đức Mẹ. Và lúc 19 

giờ 00 thánh lễ đồng tế do cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề Trên Tu viện DCCT Hà Nội chủ sự và 

cha Vinhson Vũ Văn Bằng chia sẻ Lời Chúa, kết thúc ba ngày tôn kính Mẹ dưới tước hiệu Mẹ 

Hằng Cứu Giúp. 

 


