“Mẹ La Vang – Mẹ Việt Nam, Las Vegas 21.22.23-10-2011”
(Chúng con vững tay chèo lái.)
Bao nhiêu tháng ngày chuẩn bị cho đại Hội, Đàn con Mẹ
“Cộng Đoàn Mẹ La Vang Las Vegas” nhịp nhàng vững đi
trong canh tân cơ sở, thao thức trong cầu nguyện hầu xin Mẹ
thêm sức cho Cộng đoàn nhỏ bé của chúng con với ước
mong tổ chức thành công Đại Hội được tốt đẹp.
Trong suốt thời gian chuẩn bị, Con Thuyền Đại Hội mà Mẹ
dìu dắt, khởi đầu, chúng con đã đặt hết niềm tin và phó thác
trong tay Chúa qua Mẹ dẫn dìu với sự chỉ đạo của cha Giám
Đốc Đền Thánh với sự trợ lực của anh Đại Diện, chúng con
cảm thấy vững tay cùng nhau chèo lái.
Cho đến
ngày hôm
nay 19-92011,
hưởng
ứng
lời
kêu mời
của cha
Giuse
Đồng
Minh
Quang,
Giám đốc
Đền
Thánh,
mọi người
trong Cộng Đoàn đã đến, tụ họp thật đông đảo, cùng nhau
hè đập phá đổ bức tường ngăn cách, theo lời ngài dí dỏm
nói: “Bức tường Bá Linh” ngăn cách làm cho ngôi nhà thờ
Chúa quá nhỏ hẹp, và nay đã mở rộng có thể tăng thêm 120
chỗ ngồi cho giáo dân. Điều này chắc chắn Mẹ La Vang sẽ
mỉm cười và chúc phúc cho mọi người, đặc biệt cho các anh
nòng cốt trong ban xây dựng hầu như đã hy sinh toàn thời
gian cho việc trùng tu Đền Thánh Mẹ từ sáng cho đến
khuya. Một vị bô lão 80 tuổi, cụ tên là Nguyễn Bắc, tâm sự
với đàn cháu: “Thứ Hai 19-9-2011, cha Giám đốc kêu mời
toàn thể giáo dân trong Cộng Đoàn, ai có thì giờ rảnh không
phải đi làm thì lên nhà thờ, mỗi người một tay để đập phá
bức tường ngăn cách hầu làm thêm 120 chỗ ngồi cho giáo
dân”. Vị bô lão nói trong cảm động rưng rưng lệ: “Tui đã
già rồi, sống chẳng bao lâu gần đất xa trời, chỉ xin một điều
trước mặt Chúa, vì Ngài nói “Ai xin sẽ được, ai gõ sẽ mở
cửa cho”, vậy cho lão tham gia đập vào bức tường 3 búa,
như để minh chứng cụ đã đến để xin Chúa mở cửa Thiên
Đàng cho cụ vào. Kể từ nay, số người đến sau tham dự lễ
không còn bị đứng ngoài nắng nữa. Chúng con dâng lời cảm
tạ Chúa và Mẹ nhân từ.
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Sau cha Giám đốc, anh
Trần Xuân Ziao, vị Đại
diện là chiếc gạch nối từ
cha Giám đốc đến mọi
người trong Cộng đoàn,
anh nhận trách nhiệm
trực tiếp để điều động
anh em, anh đã khéo tay
cùng anh em kết tạo cho
Mẹ chiếc xe hoa thật lộng
lẫy hầu chuẩn bị cung
nghinh Mẹ trong ngày
Đại Hội. Anh còn hiệp với các anh em trong Cộng đòan
trồng cây tạo thêm bóng mát, tạo thêm thảm cỏ, thêm những
cây hoa nhiều màu sắc, làm đẹp cho công viên Đền Thánh
Mẹ để mừng ngày đại Hội Mẹ sắp tới.
Những bàn tay khéo nấu ăn của anh chị em ẩm thực đã cho
mọi người đến làm việc chuẩn bị cho Đại Hội những bữa
cơm thật ngon, nhiều hương vị không thua gì những nhà
hàng tại Las Vegas. Các món ăn được thay đổi hằng ngày
cho đủ mọi hương vị, mọi màu sắc và đầy đủ chất lượng đáp
ứng cho nhu cầu sức khỏe của anh chị em làm việc.

Cộng Đoàn Mẹ La Vang cùng nhau không ai bảo ai, cứ mỗi
ngày đến Đền Thánh Mẹ làm việc, hy sinh thời gian để đến
với Mẹ 1 giờ, 2 giờ hay cả ngày…tùy theo hoàn cảnh gia

đình và công việc làm ăn cho phép. Trong tâm tình làm việc,
mọi người thì thầm với Mẹ: “Con chỉ xin làm những công
việc bé nhỏ như Thánh Nữ Têrêsa HĐGS. đã làm như quét
lá, nhặt rác với với tấm lòng yêu mến Mẹ” , hay với tâm tư
một người: “Con chỉ xin làm vườn nho của người đến làm
trễ cho Chúa nơi công viên của Mẹ, không màng đến tiền
công Cha trả 1 quan hay hai quan hoặc ít hơn, hay nhiều
hơn… tất cả chỉ là tấm lòng chúng con dâng lên Mẹ”. Có
người đến làm với tâm tình: “Con mới đi làm về, chưa ăn
uống gì, con đến vì yêu mến, say tình yêu mến Cha, yêu
mến Mẹ! làm mệt con chết mất nhưng là chết cho tình yêu
Chúa, tình yêu mến Mẹ, đó là chân lý và ước mơ của chúng
con!”

Cho đến hôm nay, 18-10-2011, chiếc cổng chào đã được
hoàn tất khi mọi người cùng hiệp lực dựng lên mà không có
xe cần cẩu phụ giúp, sáng rực với hàng chữ: Mẹ La Vang –
Mẹ Việt Nam!
-

Từ muôn phương ta về đây chiêm ngưỡng,
Thành phố đèn màu lấp lánh dưới ánh trăng,
Cất tiếng mời gọi khách thập phương thế giới.
Đến mà xem, cảnh đồng khô nắng cháy,
Luôn có Mẹ Việt Nam đứng chờ con đến!
Giữa thung lũng sa mạc nắng hồng bên chân Mẹ,
Mẹ luôn tiếp đàn con bơ vơ như ba trẻ nhỏ,
Hãy đến với Mẹ, Mẹ sẽ ấp ủ chở che.
Mẹ biết giờ đây, chúng con đang ngóng đợi,
Ngày Đại Hội, như người đi tối mong đợi…rạng đông!
Las Vegas, Mẹ Việt Nam ơi!

Bước vào ban mai của ngày Đại Hội, cảnh trời thật tươi mát,
làn gió thu hiu hiu thổi như đem hơi mát quạt nhẹ nhàng êm
dịu cho con cái Mẹ khắp nơi đang tủa đổ về. Hôm nay ngày
đầu của 3 ngày đại Hội khai mạc 21,22,23-10-2011. Mọi
công việc sửa soạn đã hoàn tất, mọi người trong Cộng Đoàn
Mẹ La Vang hân hoan ngập tràn niềm vui khi tiếp đón các
con cái Mẹ từ khắp bốn phương trời đang đến với Mẹ.
Người đi đến từng gia đình, từng đoàn thể hay cá nhân, mỗi
người đều mang theo nỗi niềm tâm sự vui, buồn, khắc khỏai
để đến tâm sự cùng Mẹ và xin Mẹ an ủi vỗ về, chở che.
Qua máy phóng thanh, chúng tôi ghi nhận có các quí vị quan
khách, thượng khách như Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên,
Giám Mục Địa Phận Hải Phòng, Cha Sáng Lập Đền Thánh
Giuse Nguyễn Đức Trọng, quí cha: Tiến Linh, Lê Quang
Hiền, Phan Quang Cường, Nguyễn Hữu Thiệu, Nguyễn

Thanh Châu, Mai Vọng, Nguyễn Bá Thông, Phan Quang
Cường, cùng quí Thầy Phó Tế, quí Sơ, và đông đảo các Hội
Đoàn như: Hội Cao Niên Công Giáo Việt Nam tại Orange,
Cali do ông Nguyễn Thông và ông Trần Đức Nhã hướng
dẫn, Hội Cao Niên Công Giáo Việt Nam San Diego, Cali do
cha Tuyên Úy Hoàng Việt hướng dẫn, Gia Đình Phúc Âm
do chị Nguyễn Thị Xuân hướng dẫn, Hội Các Bà Mẹ Công
Giáo Vùng Vịnh, San Francisco do bà Loan hướng dẫn,
Liên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm do ông Nguyễn Đức
Thắng hướng dẫn, Cộng Đoàn Thánh Linh, Fountain Valley,
Cali, Cộng Đòan Đức Mẹ La Vang Santa Anna, Cali, Cộng
Đoàn Orange, Cali, Hội Bà Mẹ Công Giáo Tam Biên
Orange County, Cali…cùng rừng người từ nhiều nơi đổ về
tạo nên một khung cảnh tưng bừng náo nhiệt trong khuôn
viên Đền Thánh Mẹ thật là vui.
Bài hát Lên Đền Thánh của nhạc sĩ Thành Tâm làm sống lên
trong tâm tư tôi niềm vui con cái Mẹ khắp nơi về tụ họp về
đây để vinh danh Chúa, sùng kính Mẹ: “Từ muôn phương ta
về đây sánh vai lên đường, đường đưa ta đi lên Đền Chúa ta.
Lòng hân hoan ta hòa chung tiếng hát nhịp nhàng…Đến bên
Mẹ, niềm vui đã lộ ra với từng người qua từng khuôn mặt.
Người mỉm cười chào đón nhau, tay nắm tay, mặt nhìn mặt
thật đậm đà tình anh em một nhà, Mẹ ơi, chúng con về để
tung hô Mẹ!
Thuyền hoa đã được trang trí
thật lộng lẫy với những đóa hoa
xinh tươi, với những ánh đèn
lấp láy sáng, chúng con sẽ kiệu
hoa cung nghinh Mẹ. Sắp hàng
theo chân kiệu hoa có các đoàn
thể: Đoàn Thiếu Nhi Thánh
Thể, Hội Các Bà Mẹ Công
Giáo, Đạo Binh Hồn Nhỏ, các
Hội đoàn bạn từ Cali đến. Nhìn
trang phục thướt tha của quí chị
em phụ nữ qua chiếc áo dài
Việt Nam, như làm sống lại
cảnh trí quê nhà năm xưa. Đoàn kiệu hoa bắt đầu lăn bánh
với những em đang múa tung hoa để hát ca khen ngợi Mẹ
cùng với tiếng hát của Ca Đoàn La Vang thật réo rắt, thật
cảm động. Sau một vòng rước kiệu kết thúc là Thánh Lễ Đại
Trào khai mạc cho Đại Hội qua diễn văn khai mạc của cha
Giám Đốc Giuse Đồng Minh Quang gửi lời chào mừng đến
quí quan khách và cám ơn sự hiện diện tham dự Đại Hội.
Ý nghĩa nhất của Thánh Lễ là sự cầu nguyện cho Hòa Bình
thế giới, cầu cho thái bình và an lạc, cho bệnh nhân và
những ơn chỉ của mọi người tham dự, đặc biệt cho quê
hương Việt Nam được tự do sống đạo, xin cho người lạc lối
được sớm quay về, Trong ba ngày Đại Hội biết bao ân sủng
được tuôn đổ, nhiều những bài giảng và chia xẻ của quí cha
thật hữu ích cho đời sống tâm linh. Đặc biệt nhất là trước
khi ra về, mọi người đều được nhận lãnh Phép Lành Toàn
Xá của Đức Thánh Cha Bênnêđictô XVI.
Nguyễn Mike
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