
HÀNH  HƯƠNG  KÍNH  ĐỨC  MẸ 

CỦA   CÁC  SẮC  TỘC  Á  CHÂU 

                                                                                                               Vũ Đình Đường 

I.- CUỘC HỘI NGỘ  TRUYỀN THỐNG : 

     Trong tinh thần hiệp thông cùng toàn thể Giáo Hội  hoàn cầu, tháng 5 tháng Hoa về, theo lịch Phụng 

Vụ dành riêng để tôn kính Đức Trinh Nữ Maria. Một cuộc hành hương đặc 

biệt mừng kính Đức Mẹ của các Người Công Giáo Á Châu và Vùng Đảo Thái 

Bình Dương ( ASIAN AND PACIFIC ISLAND CATHOLICS FOR MARY ) đã được 

long trọng tổ chức vào ngày thứ bảy 02 tháng 5 năm 2015 tại Vương Cung 

Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ( Basilica of the National Shrine 

of the Immaculate Conception - 400 Michigan Avenue, NE  Washington DC  

20017 ) thuộc vùng Thủ Đô Hoa Kỳ. 

     Đây là cuộc Hành Hương thường niên lâu nay được đánh giá là nổi tiếng 

vì ý nghĩa sâu sắc nói lên tinh thần đoàn  kết của các Tín Hữu ở nhiều vùng 

lãnh địa khác nhau ở Á Châu, đã rời bỏ quê hương đến sinh sống ở vùng đất 

mới này, nhưng vẫn giữ vững Đức Tin Công Giáo và lòng sùng kính Mẹ Maria, Mẹ của các Dân Tộc mà 

mọi Tín Hữu hằng phó thác và cậy trông trong cuộc sống. 

    Tham dự cuộc Hành Hương ngoài Cộng Đoàn Dân Chúa Vùng Washington DC,Maryland ( MD ),Virginia 

( VA ), Pennsylvania ( PA ), còn có các Tín Hữu Miền North Carolina và New York, tới tham dự  gồm sắc 

tộc các Quốc Gia như: - Bangladeshi, Burmese, Cambodian, Chinese, Filipino, Indian, Indonesian, 

Japanese, Korean, Laotian, Lebanese, Montagnard, Pakistani, Samoan, Sri Lankan, Thai, Vietnamese, 

cùng về đây chung sức tổ chức ngày Lễ Hội và điểm tô cho buổi Họp Mặt thêm đậm đà bản sắc của các 

Dân Tộc. 

II.- DIỄN TIẾN CHƯƠNG TRÌNH  BUỔI HÀNH HƯƠNG: 

      Chương trình cuộc Hành hương khởi sự từ 12 giờ trưa, các Linh Mục đã ngồi tòa đón mời các Tín Hữu 

có nhu cầu đến lãnh Bí tích Giải Tội để chuẩn bị tâm hồn tham dự Thánh Lễ. 

      Dàn trống của Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ( Holy Martyrs of Vietnan Church, Arlington, VA ) 

âm vang  nổi lên vào lúc 1 giờ chiều, báo hiệu Buổi  lễ đã khởi đầu, Tất cả các Tín hữu hiện diện đều 

hướng về cuối Thánh Đường đón chào đoàn Rước Kiệu tuần tự  từng Quốc Gia tiến lên với trang phục 

Nam, Nữ cổ truyền đặc trưng cho mỗi Dân tộc, kèm theo lọng che, ô dù, vòng hoa, bảng hiệu, cờ xí, cờ 

ảnh, Kiệu tượng Đức Mẹ tiêu biểu của từng Vùng, từng Nước đại diện, được trang trí theo sắc thái riêng, 

thật mỹ thuật với hoa lá vải vóc, muôn vẻ muôn màu, hội tụ về đây qua các Đoàn Đại biểu cung nghinh 

24 cỗ Kiệu Đức Mẹ tuần tự rước lên, trưng bày  xung quanh bậc thềm nơi Cung Thánh.  

     Tiếp đến phần dâng hoa kính Đức Mẹ do các em thiếu nhi cung tiến qua 3 vũ điệu đặc sắc, nhịp 

nhàng, uyển chuyển, lần lượt do các Cộng Đoàn Samoan Catholic Community, Bangali Catholic 



Community và Our Lady of China Pastoral Mission trình bày, hòa trong điệu nhạc du dương, trầm bổng, 

reo rắt khiến cho lòng người ngất ngây.  

      Để cùng chung lời cầu nguyện, Cộng Đoàn đã sốt sắng 

lần chuỗi Môi Khôi - 50 kinh Mùa Mừng, Kính Đức Mẹ, 

riêng 3 kinh: Lạy Cha, Kính Mừng và Sáng danh của mỗi 

ngắm được phân chia tuần tự theo 5 ngắm cho 5 sắc dân : 

Korean, Malayalam, K'hor, Samoan, và Indonesian phụ 

trách đọc theo tiếng địa phương của mình, riêng 10 kinh 

Kính Mừng tất cả đọc chung bằng Anh ngữ,   

       Tiếng chuông đã điểm, Đoàn Knights of Columbus dàn 

hai hàng danh dự đón đoàn Đồng Tế từ cuối Thánh Đường 

tiến lên với Thánh Giá nến cao đi đầu, tiếp theo là Đoàn Lễ 

Sinh, các Thầy Phó tế cùng với 18 Linh Mục Đồng tế, sau 

cùng là Đức Giám Mục Chủ tế uy nghi cầm gậy Mục Tử vừa 

đi vừa ban phép lành cho Giáo Dân. 

           Sau khi hôn kính bàn thờ Đức Cha và Quý Cha được 

mời an tọa, Đức Ông Walter R. Rossi, J.C.L. quản nhiệm Vương Cung Thánh Đường đã ngỏ lời Chào mừng 

Đức Giám Mục, Quý Cha và Cộng Đoàn Dân Chúa hôm nay với nhiều sắc dân, đại diện cho nhiều Quốc 

Gia thuộc lãnh thổ Á Châu đã quy tụ về đây giữa lòng Thủ Đô Hoa Kỳ để dâng Thánh lễ và làm việc kính 

Đức Mẹ lần thứ 13 theo truyền thống. 

         Trong lòng Ngôi Thánh Đường nguy nga, tráng lệ cùng với Cộng Đoàn Tín hữu đông đảo hiện diện 

không còn hàng ghế trống, Thánh Lễ do Đức Cha William E. Lori, Tổng Giám Mục Baltimore, Chủ tế và 

Thuyết giảng, cùng với 18 Cha đồng tế, thuộc nhiều Quốc tịch, có cả Cha Triều lẫn Cha Dòng. 

       Sau Kinh Tin Kính đọc chung bằng tiếng Anh, Lời Nguyện Giáo dân được phân bổ về cho 11 Đơn vị 

được tuần tự xướng lên bằng tiếng nói bản địa của các Quốc Gia: Chinese, Sinhala, Korean, Tamil-Indian, 

Burmese, Vietnamese, Samoan, Indonesian, Tagolog-Filipino,  Cambodian, Bangali. Phần Đáp chung cuối 

mỗi câu bằng Anh Ngữ. 

       Đức Giám Mục Chủ Tế ngồi tại Tòa lần lượt tiếp nhận các Lễ Vật được dâng lên, ngoài bánh và rượu 

nho ra, 17 cặp Nam Nữ đại diện với quốc phục của mình mang lên những sản phẩm đặc trưng của Địa 

Phương tiến dâng và Đức Giám mục đã ân cần ban phép lành cho từng người. 

    Thánh lễ diễn tiến một cách tốt đẹp, trước khi Đức Giám mục Ban phép lành cuối lễ, Đại diện Ban Tổ 

Chức lên diễn đàn ngỏ lời cảm tạ Đức Cha, Đức Ông, Quý Cha, Quý Tu Sĩ, các Giáo xứ, Đoàn thể và Cộng 

Đoàn Dân Chúa xa gần đã đáp lời mời đến tham dự ngày Hành Hương kính Đức Mẹ thật đông đảo này. 

III.- ĐÔI NÉT RIÊNG CỦA NGƯỜI VIÊT- NAM TRONG CUỘC HÀNH HƯƠNG: 

      Nét đặc biệt nổi bật trong ngày hành Hương, Giáo dân Việt Nam tham dự đông hơn các sắc tộc khác, 

với những bộ Quốc phục khăn đóng của quý Ông , đan xen với những tà áo dài Việt Nam sặc sỡ, tha 

thướt của Quý Cô, Quý Bà xuất hiện không lẫn vào đâu được, nổi bật trong cuộc rước. 

     Dàn trống đồ sộ đông đảo mỗi lần đánh lên đã làm cho bầu khí lễ hội rộn ràng hẳn lên, lòng người 

thêm phấn khởi.  Cùng với hai hàng danh dự Hiệp sĩ đoàn Columbus người Việt dàn chào làm cho buổi lễ 



càng long trọng. Riêng sự xuất hiện trong đoàn rước với 3 Cỗ Kiệu Hoa có tượng Đức mẹ Bãi Dâu, Đức 

Mẹ La Vang, Đức Mẹ Tây Nguyên còn có hơn 100 người Nhóm Việt Tộc và Thiểu số  mang sắc phục Tây 

Nguyên từ North Carolina đến tham dự, dù cuộc 

sống của Họ còn gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn cố 

gắng về bên Mẹ, đã làm cho các Dân Tộc khác càng 

đánh giá cao lòng Đạo Đức của Tín hữu Việt Nam. 

    Một điểm son trong ngày này, về phần Âm nhạc, 

Thánh Ca trong suốt cuộc hành hương đều do Ca 

Đoàn Các Em Thiếu Nhi thuộc Giáo Xứ Mẹ Việt Nam ( 

Our Lady of Vietnam Church, Silver Spring, MD ) 

thuộc Tổng Giáo Phận Washington DC đảm trách đã 

được đánh giá cao, qua những tràng vỗ tay tán 

thưởng nhiều lần của Cộng Đoàn hiện diện. 

       Thánh Lễ ngày Hành Hương hoàn tất, trong khi 

các Đoàn khác ra về, thì nhiều người Việt còn nấn ná 

ở lại rủ nhau xuống tầng dưới, đến nơi có Nguyện 

Đường  Đức Mẹ La Vang được thiết lập tại đây  để 

cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện xin Mẹ La Vang-Mẹ 

Việt Nam chở che phù hộ, ban cho bản thân cũng 

như Gia Đình, Cha Mẹ, Vợ Chồng, Con Cái, những ơn 

lành hồn xác trong cuộc sống hằng ngày còn nhiều 

gian nan nơi Đất Khách Quê Người. 

                                                                                             

Hoa Thịnh Đốn, Những ngày đầu tháng Hoa 2015 

                                                                                                                                       VŨ ĐÌNH ĐƯỜNG 

 

     

  

     


