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LEGIO MARIAE (LM) 

GIỚI THIÊU : Là một Hội đoàn Công giáo, còn được gọi là Đạo Binh con Đức Mẹ. Có xuất xứ từ Ái 

Nhĩ Lan do ông Frank Duff (1889-1980) sáng lập vào tháng 9 năm 1921. 

http://www.daobinh.com/thu-ban.  

Legio Mariae của Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, Ottawa được cha cựu Chánh Xứ Phêrô Bùi Quang 

Tuấn khởi xướng vào tháng 5, 2018. Hiện nay tổng số hội viên là 61, trong đó Hoạt động có 9 

thành viên và 52 thành viên Tán trợ. Cha Chánh Xứ Antony Nguyễn Quốc Dũng cũng là Cha Linh 

Giám của Binh Đoàn. 

Đầu năm 2020, Binh đoàn gia nhập Tổng hội Legio Mariae thế giới, thuộc Senatus Toronto và trực 

thuộc Regia của Ottawa-Cornwall Legion Of Mary Ottawa  

TINH THẦN : Legio Mariae được học theo tinh thần của Mẹ Maria gồm đức khiêm nhường sâu 

thẳm; đức vâng lời hoàn hảo; lòng can đảm xã thân;  và Tình  mến Chúa nồng nàn.   

CHỦ ĐÍCH: Thánh hóa hội viên bằng việc cầu nguyện, và dưới sự lãnh đạo của giáo quyền. Thực 

hiện các công tác tông đồ như thăm viếng, và cộng tác với các ban ngành/hội đoàn khác của giáo 

xứ phục vụ giáo quyền và cộng đoàn dân Chúa.  

Hội viên Legio có 4 bậc. Phổ biến nhất là Hoạt động và Tán trợ.  

HỘI VIÊN HOẠT ĐỘNG:  Hàng ngày đọc kinh Catena, tham dự buổi họp hàng tuần và hàng tháng.   

Thực hiện mỗi tuần công tác thăm viếng (2 giờ đồng hồ), nhằm hổ trợ đời sống tinh thần cho các 

đối tượng cần đến.  Trong thời Covid hiện nay thăm viếng được thực hiện qua phone.  

HỘI VIÊN TÁN TRỢ: Hàng ngày đọc kinh Tessera. Và tham dự buổi họp hàng tháng    

ƠN ÍCH: Được hưởng ơn ích thiêng liêng dù khi còn sống hay khi đã qua đời, từ hơn 20 triệu kinh 

Tessera do đại gia đình Legio Mariae khắp thế giới hằng ngày dâng lên Thiên Chúa.  

http://www.daobinh.com/thu-ban
https://legionofmaryottawa.com/
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Thêm vào đó, những ơn ích thực tế trong cuộc sống vì «Tiên vàn hãy lo nước Chúa, các sự khác 

Ngài sẽ lo cho »  và «Chúa không chịu thua lòng quảng đại của ai bao giờ’’.  

ĐIỀU KIÊN GIA NHẬP : Nam hay nữ trên 18 tuổi. Thời gian thực tập là 3 tháng. Sau đó nếu phù 

hợp sẽ được tuyên hứa và chính thức nhập hội. Legio Mariae là Hội đoàn không phải đóng tiền 

niên liễm hàng năm. Các phụ kiện đồng phục như khăn quàng, dây đeo, hiệu kỳ pin, cà vạt… đều 

được phát miễn phí.  

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ Ban Điều Hành : Nguyễn thị Minh Tâm – ntmt15103@gmail.com; 

Nguyễn thị Lộc – locnguyen5512@gmail.com & Lê thị Kim Hằng – hanglemoon@icloud.com 

HÌNH ẢNH SINH HOẠT NĂM 2021 

▪ Giới thiệu - https://photos.app.goo.gl/HcCkzkonFoqNhbgK6 

▪ Lễ Dâng Mình (The Acies)  - https://photos.app.goo.gl/kojAsLqJW6rMeu6V7 

▪ Mừng sinh nhật 3 tuổi (2018-2021). Vào thời điểm căng thẳng nhất của đại dịch, nhà thờ 

chỉ cho phép 10 thành viên tham dự Thánh lễ. Các thành viên khác theo dõi online.  - 

https://photos.app.goo.gl/VYkk8N88HZX7R2b9A 

▪ Picnic - https://youtu.be/3ZB2Ul8aHzQ 

▪ Mừng Sinh nhật Đức Mẹ và Legio Mariae thế giới được 100 tuổi  (1921- 2021) tại Giáo Xứ 

Đức Mẹ La Vanghttps://photos.app.goo.gl/cd1aziTtszLmVQjK6 

▪ Regia Ottawa – Cornwall mừng Legio Mariae 100 năm thành lập tại nhà thờ Chính tòa 

Ottawa: https://photos.app.goo.gl/Xrgg37XXpefBeckt8 
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