Hành hương kính Đức Mẹ Maria ngày đầu năm mới
Ngày đầu năm mới 01.01.2017, ngày lễ kính Đức Mẹ, mẹ Thiên Chúa và
cầu nguyện cho hoà bình trên thế giới, Giáo đoàn Đức Mẹ Lavang liên
giáo phận Koeln - Aachen, cũng như từ ba năm qua, tụ tập về thánh địa
Keverlae hành hương kính viếng Đức Mẹ.
Hành hương kính Đức mẹ ngày đầu năm mới là một tập tục đạo đức tuy
mới lạ cho nhiều người kể cả trung tâm hành hương Keverlae nữa. Nhưng
đó là cung cách sống đức tin sống động, cùng mang ý nghĩa đạo đức và
nhân bản sâu đậm cho bước khởi đầu năm mới.
Trung tâm hành hương Đức mẹ Keverlae có mẫu ảnh kính Đức Mẹ yên ủi
kẻ âu lo được tôn thờ sùng kính từ năm 1642. Trung tâm có đền thánh
kính mẫu ảnh (Gnadenkaplle), nhà nguyện ánh sáng nến (Kerzenkapelle);
đại thánh đường (Basilika) xây dựng từ 1858 đến 1864 theo kiểu Gotic
trên trần nhà cùng các cột thánh đường có những bức tranh vẽ mầu diễn ta
theo sự tích Kinh Thánh rất uy nghi lộng lẫy, nhà Nguyện hòa giải
(Beichtkaplle), nhà nguyện kính Mình Thánh Chúa (Sakramentenkapelle),
nhà tĩnh tâm (Priesterhaus) và khu rừng có 15 chặng đường thánh gía nằm
ở phía bên ngoài đền thánh.
Hằng năm từ tháng Năm đến tháng Mười là mùa hành hương, hằng ngày
có những đoàn hành hương kéo về kính viếng Đức mẹ xin sự yên ủi trong
những khi gặp lo âu khốn khó trong đời sống.
Keverlae là một trung tâm hành hương kính Đức Mẹ Maria, chỉ sau trung
tâm Altoettingen, nổi tiếng ở nước Đức.
Năm 2017 kỷ niệm 100 năm - 1917-2017- Đức Mẹ hiện ra ở Fatima từ
tháng Năm đến tháng Mười. Và năm nay cũng là năm mừng kỷ niệm 375
năm trung tâm hành hương Kevelaer 1642 – 2017 .
Trung tâm hàng hương Đức mẹ Kevelaer ở phía trung Tây nước Đức gần
biên giới nước Hòalan, thuộc vùng đồng bằng hạ lưu sông Rhein, lại
không xa nơi những người Công giáo Việt Nam ở hai giáo phận Koeln và
Aachen sinh sống, vào khoảng hơn kém 100 Km. Nên rất thuận tiện cho
việc di chuyển bằng xe hơi.

Năm nay 01.01.2017 Cha Thomas Nguyễn đình Anh Nhuệ, Tu sỹ Dòng
Phanxico mặc tu phục áo đen, giáo sư Khoa trưởng viện đại học
Seraphicum bên Roma, Giáo sư Kinh Thánh ở Pontifical Gregorian
University Rome và Biblical Theology at the Pontifical Theologial Faculty
of St. Bonaventure ( Seraphicum-Rome), đồng thời cha cũng là giáo sư ở
Catholic Theological College MCD University of Divinity (Melbourne),
thuyết giảng về Đức mẹ.
Hằng năm từ bốn năm nay vào ngày đầu năm mới Dương lịch 01.01. Giáo
đoàn chăm sóc duy trì thêm tập tục đạo đức bình dân hành hương kính
Đức mẹ Keverlae cho nhu cầu tinh thần đạo gíao đức tin.
14.00 giờ Cha Nhuệ giảng thuyết ở Basilika.
15.00 giờ Thánh lễ mừng kính Đức mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa cầu nguyện
cho hoà bình trên thế giới, xin chúc lành của Chúa cho gia đình chúngta và
cho quê hương đất nước Việt Nam trong năm mới
16.30 giờ kết thúc ngày hành hương đầu năm mới.
Xin kính mời mọi người cùng tham dự.
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long

