
Mừng 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima và Thắp nến cầu nguyện cho VN. 

Tukwila. Biến cố Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ trên ngọn đồi Cova da Iria tại Fatima tính đến ngày 

13 tháng 5 năm 2017 vừa tròn 100 năm. Hướng về biến cố quan trọng này, giáo xứ CTTĐVN 

Seattle tổ chức Đại Hội Mừng 100 Fatima với chủ đề : TRỞ VỀ NGUỒN". Đại Hội được diễn ra 

trong 3  ngày 12 , 13 và 14 tháng 5 năn 2017. Đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ của các 

Cộng Đoàn địa phương từ vùng North đến vùng South thuộc Tổng Giáo Phận Seattle đến tham 

dự có ngày lên đến trên 2 ngàn rưởi người. Những nguời anh em Sắc Tộc chung quanh thàh phố 

Tukwila cũng đến tham dự các nghi thức phụng vụ trong ba ngày đại hội. Đại Hội được diễn ra 

trong ba ngày với tất cả tâm tình cầu nguyện thật sốt sắng. Sau đây là diễn biến các ngày đại hội: 

Xem Hình 

Thứ sáu ngày 12 tháng 5 năm 2017: Ngày cầu nguyện cho hoà bình thế giới. Thánh lễ khai mạc 

được cử hành đồng tế lúc 6 giờ gồm cha chánh xứ Đào Xuân Thành chủ tế, cùng đồng tế có cha 

Đào Quang Chính, cha Trần Hữu Lân, Cha Nguyễn Sơn Miên, cha Phạm Hữu Ái Dòng Thánh 

Thể và thầy phó tế Nguyễn Đức Mậu phụ tế thánh lễ. 

  

                                              Đoàn đồng tế thánh lễ khai mạc 

Đúng 6 giờ, ca đoàn hát bài ca nhập lễ, nghi đoàn cùng với đoàn đồng tế tiến lên bàn thánh theo 

tiếng hát của ca đoàn. Mở đầu thánh lễ cha chủ tế chào mừng toàn thể cộng đoàn dân Chúa hiện 

diện, và tuyên bố khai mạc Đại Hội Mừng 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima và giới thiệu quý 

cha với công đào dân Chúa, ngài nói : dâng thánh lễ khai mạc đại hội có cha  Đào Quang Chính, 

ngài sẽ phụ trách giảng phòng trong các ngày Đại Hội xin cho một tràng pháo tay để chào đón 

ngài, cha chủ tế nói tiếp: bên cạnh là cha Phạm Hữu Ái Dòng Thánh Thể, cha Trần Hữu Lân, cha 

Nguyễn Sơn Miên và thầy phó tế Nguyễn Đức Mậu, ngài nhìn xuống cộng đoàn dân Chúa và 

nói: chào đón các giáo hữu từ xa đến cùng toàn thể cộng đoàn hiện diện, xin cho một tràng pháo 

tay để cùng chào đón nhau trong niềm vui tạ ơn mừng đại hội Mẹ Fatima 100 năm 1917-2017  

(tiếng vỗ tay vang dội kéo dài khá lâu) 

http://www.flickr.com/photos/137123395@N05/sets/72157681106221542/


Thánh lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Lời Chúa theo phụng vụ ngày thứ sáu sau Chúa Nhật 

IV mùa Phục Sinh. Linh mục Đào Quang Chính phụ trách giảng lễ. Trong bài giảng, ngài nhắc 

lại lời Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ của Chúa xưa kia qua bài tin mừng của Thánh Gioan 

"Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy 

có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi 

Thầy đã ra đi và dọn chỗ các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì 

các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi". Ông Tôma thưa Người rằng: "Lạy 

Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?" Chúa Giêsu đáp: 

"Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". 

Đề cập đến ngày Đại Hội ngài nói: hôm nay chúng ta cùng nhau bắt đầu bước vào những ngày 

Đại Hội mừng 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, trong giờ phút này, Đức Giáo Hoàng 

Phanxicô cũng đang hiện diện nơi Đức Mẹ hiện ra tại Fatima để mừng đại lễ 100 Mẹ hiện ra. 

Anh Chị Em chúng ta nơi đây đang cùng nhau Trở Về Nguồn theo chủ đề của Đại Hội để thực sự 

sống với những lời Mẹ nhắn nhủ với ba trẻ cách đây 100 năm: Cải thiện đời sống- siêng năng lần 

hạt và tôn sùng Mẫu Tâm" 

Sau thánh lễ là phần Diễn nguyện với hoạt cảnh ba trẻ chăn chiên với những lần Mẹ hiện ra và 

giờ chầu Thánh Thể cầu nguyện cho hoà bình thế giới thật sốt sắng kết thúc ngày thứ nhầt của 

Đại Hội lúc 9 giờ tối. 

Thứ Bảy ngày 13 tháng 5 năm 2017: ngày cầu nguyện cho quê hương Việt Nam. Từ sáng sớm, 

thánh lễ mừng kính Đức Mẹ lúc 10 giờ. Hôm nay ngày 13 tháng 5, đúng ngày Đức Mẹ hiện ra tại 

Fatima lần đầu tiên với ba trẻ Phanxicô, Jacinta và Lucia và sau đó là những lần hiện ra kế tiếp 

cũng đứng vào ngày 13 cho đến tháng 10 năm 1917, tháng mà Nga Hoàng bị lật đổ do chế độ 

cộng sản vô thần lên nắm quyền thống trị nước Nga và thành lập Liên Bang Sô Viết. Cuộc lật đổ 

này phong trào cộng sản quốc tế gọi là Cách Mạng Tháng Mười. 

Thánh lễ kính Đức Mẹ được cử hành đồng tế vào lúc 10 giờ, với sự hiện diện của quý cha trong 

giáo xứ cùng với cha Đào Quang Chính giảng phòng và cha khách Phạm Hữu Ái Dòng Thánh 

Thể VN đồng tế thánh lễ. Trời Seattle năm nay lại mưa nhiều, tháng Hoa về mà vẫn còn mưa 

triền miên. Ngoài trời khá lạnh, dù vậy giáo dân cũng hiện diện đông đảo trong ngày thứ hai của 

Đại hội nên nhà thờ đã đầy kín khi giờ thánh lễ bắt đầu. Đúng 10 giờ ca đoàn hát bài ca nhập lễ, 

nghi đoàn cùng với quý cha đồng tế cung nghinh thánh giá tiến lên bàn thánh. Thánh lễ mừng 

kính Đức Mẹ hiện ra kết thúc lúc 11 giờ. Sau thánh lễ là phần thuyết giảng của linh mục Đào 

Quang Chính từ 11:15 đến 12:15 với đề tài: "Sứ Điệp Fatima" Nguồn gốc kinh Lạy Cha. Hơn 

một tiếng đồng hồ cha giảng phòng đã phân tích về Sứ Điệp Fatima một cách sinh động nên đã 

thu hút đông đảo giáo dân tham dự. Đề tài thuyết giảng kết thúc lúc 12 giờ 30, giáo dân nghỉ và 

ăn trưa tại giáo xứ. Bữa ăn trưa do các Giáo Đoàn, Hội Đoàn cùng nhau nhau đóng góp và nhất 

là nhiều thiện nguyện viên trong các Giáo đoàn, Hội Đoàn đã lo việc tiếp tân rất chu đáo nên mọi 

người đã có bữa ăn khá ngon lành. Trong giờ nghỉ trưa cũng là giờ Thánh Ca khá phong phú 



gồm các ca sĩ cây nhà lá vườn từ các Giáo Đoàn, Hội Đoàn trình bày các bài ngợi khen Mẹ đã 

làm sinh động cho phần suy niệm về Mẹ Fatima khá phong phú.  

Lúc 1 giờ 45 cha giảng phòng trở lại với đề tài thứ hai: "Cải thiện đời sống chính mình- Truyền 

giáo với kinh Mân Côi". Trong phần giảng thuyết, cha giảng phòng cũng nhắc nhở đến việc cải 

thiện đời sống cụ thể là xin cho được bỏ cái tật xấu của mình là chuyên nói xấu người khác, nghi 

ngờ, đố kỵ nhau khi sống trong một tập thể. Phần thuyết giảng kết thúc lúc 2 giờ 45 để chuẩn bị 

cho buổi lần hạt mân côi đa ngôn ngữ.  

 

Lần hạt đa ngôn ngữ                                       Hát Thánh ca Mừng kính Mẹ 

Từ 3 giờ đến 4 giờ là buổi lần hạt sống thật sốt sắng. Chuổi hạt được thiết kế khá công phu mỗi 

hạt có hình dạng như một quả bóng. Đoàn lần hạt gồm có nhóm sắc tộc và đại diện các Giáo 

Đoàn, Hội Đoàn. Mỗi người tham dự cầm một hạt và đọc theo kinh của vị trí mình đứng từ kinh 

Lạy Cha, kinh Kính Mừng và kính Sáng Danh đủ nguyên cả tràng hạt. Buổi lần hạt được suy 

niệm về Năm Sự Vui và được đọc nhiều thứ tiếng gồm Vietnamese, English, Korean, Spanish, 

Chinese. Toàn thể cộng đoàn hiện diện đã tham dự buổi lần hạt Mân Côi thật vô cùng sốt sắng. 

Giây phút khá cảm động là buổi diễn nguyện do các các em Thiếu Nhi Thánh Thể trong hoạt 

cảnh diễn tả các lần Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ thật phong phú. 

Đúng 5 giờ thánh lễ đồng tế mừng Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh. Chúa Nhật suy niệm và sống 

theo lời dạy của Đức Kitô: "Thầy là đường là sự thật và là sự sống". Hôm nay ngày dành cầu 

nguyện cho quê hương Việt Nam nên trước khi kết thúc thánh lễ là buổi thắp nến cầu nguyện 

chơViệt Nam. Sau khi cha chủ tế đọc lời nguyện kết lễ, đèn nhà thờ tắt, nến trong tay giáo dân 

được thắp sáng, tất cả đều hướng về quê nhà trong tâm tình cầu nguyện. Mở đầu chương trình 

thắp nến cầu nguyện, vị MC mời toàn thể cộng đoàn dân Chúa quỳ gối, trong thinh lặng, cha chủ 

sự đọc lời nguyện cầu cho quê hương thật cảm động: "Lạy Me Fatima, trong thời kỳ thế giới lâm 

vào cuộc Đại Chiến lần thứ nhất đến giai đoạn khốc liệt. Đây cũng là thời điểm mà làn sóng 

cộng sản vô thần xuất hiện và bành trướng mạnh mẽ tại nước Nga. Năm 1917 Mẹ đã hiện ra với 

ba trẻ tại Fatima với lời nhắn nhủ: hãy ăn năn sám hối, hãy năng lần hạt Mân Côi, hãy Tôn sùng 

Mẫu Tâm nếu không nạn cộng sản vô thần sẽ đe doạ sự an bình của thế giới. Trong giây phút 



thiêng liêng của những ngày mừng biến cố 100 Mẹ hiện ra tại Fatima, chúng con toàn thể cộng 

đoàn dân Chúa Việt Nam thuộc Tổng Giáo Phận Seattle cùng nhau hướng lòng về quê hương 

Việt Nam, nơi mà toàn dân đang sống trong cảnh lầm than. Lạy Chúa Dân Tộc Việt nam chúng 

con đã trải qua Bốn Mươi Hai năm sống dưới ách thống trị của đảng cộng sản vô thần kể từ khi 

miền Nam lọt vào tay cộng sản, chưa một ngày người dân Việt được hoàn toàn sống trong an 

bình hạnh phúc. Chưa một ngày người dân Việt được hưởng một nền công lý và hoà bình đích 

thực. Xã hội càng ngày càng sa đoạ. Nạn bất công lan tràn, mối đe dọa của ngoại bang Tàu 

Cộng do sự tiếp tay của đảng cộng sản Việt Nam càng ngày càng lộ rõ. Điển hình qua việc Nhà 

nước Việt nam đã bán dần biển đảo và đất đai,  nhất là đã tiếp tay và im lặng trước nạn ô nhiểm 

môi trường tại các tỉnh miền Trung do Formosa gây nên. Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng 

con dâng lên Chúa lời khẩn nguyện thiết tha của chúng con: Xin Chúa ban cho quê hương Việt 

Nam sớm chấm dứt nạn cộng sản vô thần để mọi người dân được sống trong an bình hạnh phúc. 

Xin cho toàn dân các tỉnh miền Trung bị ô nhiểm môi trường do Formosa tạo nên sớm được 

phục hồi, để mọi người dân có được đời sống ổn định, nhất là xin cho quê hương Việt Nam 

chúng con có được sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân, để cùng nhau giải cứu quê hương Việt 

Nam sớm thoát ra khỏi nạn xâm lược của Tàu cộng. Xin cho các linh mục và dân Chúa nơi giáo 

phận Vinh được an bình.  Xin Đức Mẹ Fatima, Thánh  Cả Giuse  và Các Thánh Tử vì Đạo nước 

Việt Nam cầu bầu, chúng con cầu xin nhờ công nghiệp của Đức Kitô Chúa chúng con Amen". 

Sau lời nguyện của cha chủ sự toàn thể cộng đoàn đọc kinh Dâng Nước Việt Nam cho Đức Mẹ 

Vô Nhiễm với lời nguyện cầu thiết tha: " nhất là xin Mẹ cứu đất nước chúng con thoát khỏi nạn 

cộng sản vô thần để mọi ngươì dân được sống trong tự do hoà bình" và bài hát Mẹ ơi đoái 

thương xem nước Việt Nam, trời ú ám chiến tranh điêu tàn được ca đoàn cất tiếng hát. Buổi thắp 

nến kết thúc bằng kinh Hoà Bình. Qúy cha ban phép lành toàn xá cho toàn thể dân Chúa hiện 

diện kết thúc thánh lễ. Sau thánh lễ là phần văn nghệ mừng kính Đức Mẹ do các Giáo Đoàn , Hội 

Đoàn, ca Đoàn trình diễn kết thúc ngày cầu nguyện cho Việt nam lúc 10 giờ đêm. 

Chúa Nhật ngày 14 tháng 5 năm 2017. Ngày biệt kính Đức Mẹ mừng 100 Fatima. Chương trình 

ngày bế mạc được bắt đầu từ 10 giờ sáng với phần thuyết giảng của LM Đào Quang Chính qua 

đề tài: Sống Sứ Điệp Fatima và trở về nguồn: Bài thuyết giảng ngài nhấn mạnh đến việc trở về 

nguồn là sống vơí mệnh lệnh của Mẹ Fatima: "cải thiện đời sống, ăn năn đền tội- Lần hạt Mân 

Côi và Tôn Sùng Mẫu Tâm". Buổi thuyếtgiảng kết thúc lúc 10:45 phút để chuẩn bị cuộc rước 

kiệu kính Đức Mẹ lúc 11 giờ. Sau phần thuyết giảng vị MC mời gọi toàn thể cộng đoàn dân 

Chúa chuẩn bị cuộc rước kiệu và đọc thứ tự đoàn rước. Mọi người đều vui mừng vì ngoài trời tự 

nhiên dứt cơn mưa, lại có ánh nắng, nên cuộc cung nghinh Mẹ qua những đoạn đường quanh nhà 

thờ được thực hiện một cách tốt đẹp. Đoàn kiệu dài di chuyển trên con đường thơ mộng quanh 



bờ đê bao quanh nhà thờ thật tuyệt vời. Sau hơn 30 phút, đoàn kiệu trở về nhà thờ. 

 

                                              Rước Kiệu Mừng Kính Mẹ Fatima 

Buổi biệt kính Đức Mẹ là buổi dâng hoa Tôn Sùng Mẫu Tâm do trường Việt Ngữ Đắc Lộ trình 

diễn qua phụng vũ dâng Mẹ khá phong phú. 

 

                                                  Phụng vũ biệt kính Mẹ Fatima 

Đúng 12 giờ, thánh lễ đại trào bắt đầu. Thánh lễ được cử hành đồng tế gồm cha Đào Xuân Thành 

chủ tế, cha giảng phòng Đào Quang Chính, cha Trần Hữu Lân, cha Phạm Hữu Ái Dòng Thánh 

Thể, cha Nguyễn Sơn Miên và thầy phó tế Nguyễn Đức Mậu phụ tế thánh lễ.Trước thánh lễ, ba 

hồi chiêng trống ngân vang làm tăng thêm sự trang trọng của thánh lễ. Ngày bế mạc đại hội gồm 

đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ đến tham dự gồm nhiều giáo dân từ vùng North đến 

tận Olympia và một số sắc tộc. Hơn 2 ngàn người hiện diện trong cuộc rước kiệu và thánh lễ đại 

trào mừng kính Đức Mẹ. Mở đầu thánh lễ, cha chánh xứ chào mừng qúy cha, quý tu sĩ nam nữ 

và toàn thể cộng đoàn dân Chúa hiện diện với lời cám ơn trịnh trọng đến cha giảng phòng và 

ngài nói: xin cho một tràng pháo tay để cùng chào đón nhau.(tiếng vỗ tay kéo dài khá lâu) 

Thánh lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ lời Chúa theo Chúa Nhật V Phục Sinh, Chúa Nhật  

theo thánh Gioan Chúa đã phán với các môn đệ : "ta là đường là sự thật và là sự sống". Bài giảng 

lễ, cha Đào Quang Chính cũng nhấn mạnh về việc xác tín khi theo Chúa thì phải vững tin vào 

con đuờng mình đi: đó là con đường chính thật mà mọi con cái Chúa phải tuân giữ: Ta là đường 



là sự thật và là sự sống" Hôm nay là ngày Hiền Mẫu , nên các bà mẹ hiện diện trong thánh lễ đều 

được trao tặng hoa mừng ngày hiền mẫu. Trước khi kết thúc thánh lễ cha chánh xứ một lần nữa 

trịnh trọng cám ơn  mọi thành phần trong cộng đoàn giáo xứ và sau cùng là qúy cha ban phép 

lành ơn toàn xá của ngày đại hội cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa hiện diện. Sau thánh lễ là 

phần văn nghệ đặc biệt mừng ngày Hiền Mẫu tại hội trường. Nhiều gia đình đã đặt bàn tiệc 

mừng ngày hiền mẫu tại hội trường để cùng vui sum họp gia đình trong ngày hiền mẫu. Chương 

trình văn nghệ chúc mừng ngày hiền mẫu và bế mạc đại hội mừng 100 năm Fatima được kết thúc 

lúc 3giờ 30 chiều, mọi người chia tay trong tâm tình tạ ơn. 

Nguyễn An Quý 

 

 


