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LA VANG, Việt Nam.13/06/2008 -Một hiện tượng lạ xuất hiện trên bầu trời la Vang, báo trước
những tin vui cho Giáo Hội Việt Nam, khi một phái đoàn cao cấp của toà thánh do Đức ông Pietro
Parolin, thứ trưởng ngoại giao, dẫn đầu đến hành hương và dâng thánh lễ tại Thánh địa La Vang.

Đón Phái đoàn tại Trung tâm Mục vụ Huế
Như một sự may mắn tình cờ, Đức ông Pietro Parolin đang giảng lễ, khi ngài nhắc lại lời Đức Mẹ
đã hứa năm 1798 với các tiền nhân đang cầu nguyện trên thảm cỏ gần gốc cây đa cổ thụ: “Mẹ đã
nhận lời chúng con kêu xin và từ đây về sau, hễ ai chạy đến cầu khẩn Mẹ ở chốn này, Mẹ sẽ
nhậm lời ban ơn theo ý nguyện’’.

Khi ĐC Hồng tiếp nhận Hào quang thì hào quang mặt trời cũng xuất hiện

Đức ông khẳng định rằng Mẹ đang ban ơn cho chúng ta, cụ thể có gió mát giữa bầu trời nắng oi
ức khi chúng ta đang dâng Thánh lễ. Tức thì, một luồng gió mát liên tục từ đâu thổi đến, khiến mọi
người tham dự thánh lễ mát mẻ, vừa vỗ tay, vừa cười.
Bỗng nhưng, một vòng tròn hào quang xuất hiện lưng chừng trên không trung, đường kính chừng
20 mét, theo thứ tự màu đỏ, vàng, trắng. Từ giữa hào quang sáng chói có một dãi mây trắng như
tuyết, như dãi áo choàng Đức Mẹ, nhẹ nhàng phất phơ trước gió, khiến mọi người nhốn nháo
hướng nhìn lên trời, để chiêm ngắm hiện tượng lạ.
Lúc này chừng 9 giờ 35 phút sáng, Đức ông Parolin phải ngưng giảng lễ chừng 5 phút, để
xem hiện tượng lạ. Tiếng linh mục dẫn chương trình vọng lên để thông báo cho 2000 giáo
dân đang hiệp dâng Thánh Lễ được biết:’’ trên bầu trời đang có ánh hào quang’’.
Hiện tượng này xẩy ra trên 3 cây đa cổ thụ, nơi giáo dân đang cầu nguyện. Sự kiện này
đang đem lại tin vui cho giáo hội Việt Nam
Đức ông Thứ trưởng Toà thánh cho biết, trước khi đến Việt Nam, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI
đã gửi tặng một hào quang để đựng Mình Thánh Chúa cho giáo dân Việt Nam, ngài khuyên tín
hữu thường xuyên đến chầu Thánh Thể để hưởng phép lành toà thánh tại linh địa La Vang.
Trước đây, vào năm 1998 nhân kỷ niệm 200 năm Đức Mẹ Hiện ra tại La Vang, Đức cố Giáo
hoàng Gioan Phaolô II cũng đã gới tặng cho thánh địa La Vang một Chén Thánh.
Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, đã bổ nhiệm Đức ông Pietro Parolin 53 tuổi vào chức vụ Thứ
trưởng ngoại giao Toà thánh ngày 30/12/2002, với chức năng này, ngài đã giúp cho Quốc vụ
khanh giải quyết các mối quan hệ giữa toà thánh với các chính phủ và các vấn đề trên chính
trường Quốc tế, đặc biệt hổ trợ cho công việc giải trừ vũ khí hạt nhân.

Giáo dân
"Sự hiện diện của phái đoàn Toà Thánh, là sự hiện diện của Đức Thánh Cha vì ngài đã gửi chúng
tôi đến đây’’Đức ông Pietro Parolin đã nói và ngài mong muốn Thánh địa La Vang sớm tái thiết ‘’vì

nơi đây là nơi cầu nguyện của tất cả mọi người’’.
Đức Thánh Cha hứa trong dịp đại hội La Vang 2008 này, ngài sẽ gửi đến đại hội một thông điệp
kèm với phép lành của toà thánh.
Phái đoàn Toà thánh ngoài Đức ông Pietro Parolin, còn có Đức ông Barnabe Nguyễn Văn Phương
Vụ trưởng Bộ truyền giảng Phúc Âm cho các Dân tộc và Đức ông Luis Mariano Montemayor, tham
biện Toà sứ thần tại Phủ Quốc vụ khanh Toà thánh, đã đến thăm giáo phận Huế hôm thứ năm
12/06/2008.
Giáo phận Huế đã có buổi đón phái đoàn toà thánh rất long trọng tại sân bay Phú Bài, Trung tâm
mục vụ giáo phận Huế. Nguyện vọng của giáo dân Huế là mong muốn tái thiết Thánh địa La Vang
trước tháng 8/2008 để La Vang thực sự xứng đáng là trung tâm Thánh Mẫu toàn quốc.
Đức cha phụ tá giáo phận, Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng, thay mặt Đức tổng giám mục Huế, hiện
đang thăm Giáo hội Pháp. Thay mặt giáo phận, ngài cám ơn phái đoàn và Đức Thánh Cha đã ưu
ái cử phái đoàn đến thăm Việt Nam lần này, với mục đích làm việc với chính quyền về những vấn
đề liên quan giữa Giáo Hội và Nhà Nước.

Phêrô Nguyn Ngc Giáo
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