
Dự án Nhà Mẹ Lavang – Fatima 

 
 

  

(Nhà Mẹ Lavang – mặt tiền)                                         (Mặt sau) 

 

Kính thưa quý Đức Cha, quý cha và quý tu sĩ nam nữ 

Kính thưa quý ông bà anh chị em, 

Nhân dịp đón mừng đại lễ Phục Sinh năm 2022, xin được chân thành nguyện chúc Hồng Ân 
Cứu Độ và ơn bình an của Chúa Phục Sinh cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn và giáo 
xứ chúng ta. 

Xin được thân ái gửi đến tất cả quý vị dự án « Nhà Mẹ Lavang-Fatima » dưới đây và kính 
mong nhận được những góp ý và tích cực góp « viên gạch » để hoàn thành dự án đáng ghi nhớ 
này 

 

1) Lý do hình thành dự án Nhà Mẹ Lavang – Fatima 

1.1. Đức Mẹ Lavang - Đức Mẹ Fatima : nhịp cầu nối kết hai giáo hội Việt – Bồ Đào Nha. 
Đức Mẹ La Vang đã hiện ra cứu giúp cha ông chúng ta đang bị bách hại vào năm 1798 thời Vua Cảnh 
Thịnh… Đức Mẹ Fatima đã hiện ra vào năm 1917 với ba trẻ mục đồng trong cảnh điêu linh của thế 
chiến thứ nhất với ba sứ điệp quan trọng : ăn năn cải thiện đời sống, siêng năng lần hạt Mân Côi và 
tôn sùng Mẫu Tâm…  

Dở lại những trang sử những năm đầu truyền giáo rao giảng TIN MỪNG CỨU ĐỘ cho dân tộc 
Việt Nam cách đây gần 500 năm, chắc chắn đã có nhiều nhà truyền giáo Bồ Đào Nha đặt chân đến 
các vùng đất của Việt Nam trong những năm đầu ….nổi tiếng nhất là linh mục Francisco de Pina dòng 
Tên (1585-1625) đến Hội An vào năm 1617 và địa bàn hoạt động truyền giáo của Ngài trải dài 
từ Thuận Hóa vào đến Quy Nhơn. là một trong những ông tổ đã góp công sáng lập ra chữ quốc ngữ 
Việt Nam, vừa là bề trên và thầy dậy tiếng Việt của lm. Antonio de Fontes SJ. và lm. Alexandre de 
Rhodes S.J. (1593-1660) 

1.2. Đức Mẹ Lavang - Đức Mẹ Fatima : nhịp cầu nối kết giáo dân Việt Nam với 
Trung Tâm Thánh Mẫu Fatima. Không ai mà không thuộc nằm lòng bài ca « Năm xưa trên cây sồi, 
làng Fatima xa xôi » …Giáo dân xứ Việt đặc biệt có lòng sùng kính Đức Mẹ Fatima : nhiều thánh 
đường và đền đài dâng kính Mẹ Fatima… Hàng năm, có nhiều đoàn hành hương từ Quê Hương đến 
kính viếng Mẹ. 

1.3. Đức Mẹ Lavang - Đức Mẹ Fatima còn là nhịp cầu nối kết đoàn con hải ngoại. 
Nhà Mẹ Lavang- Fatima sẽ là mái ấm, nhà của mình, khi đến hành hương Fatima. 

 



2) Mục đích của dự án 

2.1. Nhà của Mẹ Lavang đón tiếp đoàn con Việt Nam đến hành hương Fatima. Trong dự 
án, sẽ xây dựng tượng đài của Mẹ Lavang trong khuôn viên của Nhà Mẹ Lavang-Fatima 

2.2. Nơi tổ chức các khóa tĩnh tâm linh thao + hành hương : Để giúp tăng trưởng đời sống 

thiêng liêng, Nhà Mẹ Lavang-Fatima dự định tổ chức các khóa tĩnh tâm linh thao + hành hương trong 
năm với sự cộng tác của các linh mục tu sĩ chuyên môn. 

2.3. Nhà của Mẹ Lavang - Fatima sẽ là nơi gặp gỡ thân tình của con cái Việt Nam khi 
đến hành hương Fatima, với bầu khí và hương vị Việt Nam… 

2.4. Nhà của Mẹ Lavang - Fatima sẽ là nhà nghỉ ngơi bồi dưỡng tâm linh và thể lý cho 
các linh mục và tu sĩ nam nữ Việt Nam khi đến hành hương Fatima. 

2.5. Nhà của Mẹ Lavang – Fatima sẽ là nơi sưởi ấm trong tiết đông lạnh giá cho tuổi 
cao niên an hưởng tuổi vàng ít tuần bên Mẹ Fatima, nhất là từ các nước Bắc Âu lạnh lẽo… 

3) Mỗi người một viên gạch đóng góp cho dự án 

3.1. Hiện đã tìm được địa điểm lý tưởng để thực hiện dự án Nhà Mẹ Lavang - Fatima : 

căn nhà có 20 phòng với nguyện đường và các phòng họp, tọa lạc trong khu vườn gần 5000 mét 
vuông, bao quanh bằng rừng thông và cây khuynh diệp và cách Trung Tâm Thánh Mẫu  Fatima chừng 
1 cây số. 

3.2. Tất cả căn nhà và khuôn viên khu vườn cần được trùng tu để có thể trở thành Nhà 
Mẹ Lavang - Fatima với đầy đủ phòng ốc ngăn nắp, thoáng mát, có nhà nguyện các phòng hội họp 
cho các khóa tĩnh tâm linh thao và hành hương. 

3.3. Hệ thống sưởi và nước nóng : Dự án Nhà Mẹ Lavang - Fatima sẽ quan tâm đến môi 

sinh, nên trong dự án trùng tu sẽ đặt hệ thống các tấm solar (để nạp điện mặt trời và hệ thống sưởi 
cũng như nước nóng) trên mái nhà … 

3.4. -Tượng đài Mẹ Lavang : sẽ được xây dựng trong khuôn viên, ngay bên phải của cổng 

vào. Mẹ Lavang sẽ rộng vòng tay đón tiếp con cái Mẹ Việt Nam từ khắp năm châu bốn bể về hành 
hương Mẹ Fatima. 

3.5. Trong tương lai, nếu đúng với Thánh Ý Chúa, Nhà Mẹ Lavang - Fatima sẽ được trao 
lại cho một dòng tu VN tiếp tục điều hành, với sự chấp thuận của giáo quyền địa phương và Việt Nam… 

 

  4) Hội thiện Lavang-Fatima đã được thành lập : đây là một hội thiện 

không nhằm lợi nhuận, theo đúng quy định của luật pháp Bồ Đào Nha, với danh xưng 
« Associacao Lavang Fatima »… 

4.1. Mục đích của hội thiện Lavang-Fatima lúc đầu là nhắm gây quỹ để hoàn thành công 
cuộc trùng tu dự án Nhà Mẹ Lavang - Fatima  … Sau khi dự án đã hoàn thành, quỹ sẽ góp vào việc 
điều hành trung tâm này trong tương lai. 

4.2. Hội viên của Hội thiện Lavang - Fatima sẽ hoàn toàn tự nguyện với việc ghi danh và tự 
nguyện đóng góp lúc đầu và sau đó góp mỗi năm tùy theo lòng hảo tâm… 

4.3. Mỗi tháng vào ngày 13 sẽ dâng thánh lễ dưới chân Mẹ Fatima cầu cho tất cả quý ân 
nhân và hội viên 

4.4. Tên của quý ân nhân và quý hội viên sẽ được đặt dưới chân Mẹ Lavang và Fatima. 

4.5. Địa chỉ của Hội: Estrada da Moita do Martinho N. 25, Cova da Iria 

2495-650 FATIMA, Portugal 

Email: pmaj.fatima@gmail.com 

mailto:pmaj.fatima@gmail.com


Mọi đóng góp xin gửi vào trương mục của hội : 

 

1) Trương mục đồng EURO (€) 

Người nhận: ASSOCIACAO LAVANG FATIMA  

Nº Conta: 0 0 0 5 6 1 2 3 3 0 77 

IBAN: PT50 0007 0000 0056 1233 0772 3 

SWIFT / BIC: BESCPTPL 

 

2) Trương mục đồng Dollar ($) 

Người nhận: ASSOCIACAO LAVANG FATIMA  

Nº Conta: 0 0 0 5 6 3 2 1 3 6 2 3 

IBAN: PT50 0007 0000 0056 3213 6232 3 

SWIFT / BIC: BESCPTPL 

 

Xin hết lòng ghi ơn sự quan tâm và những đóng góp tự nguyện cho Nhà Mẹ 
Lavang – Fatima.  

Xin phúc lành của Chúa Phục Sinh tràn đổ trên tất cả quý vị, quý ân nhân và hội 
viên. 

 

Trân trọng 

Lm. Stephanô Bùi Thượng Lưu 

(Thay mặt cho Hội Thiện Lavang-Fatima) 


