( Ngày 23-10-2011)
Đúng 9:00 sáng ngày 23 tháng 10 năm 2011, đáp lời mời gọi
hẹn gặp nhau trong Thánh Lễ Bế Mạc hôm nay của cha
Thiệu, mọi người đã tề tựu để tham dự Thánh Lễ bế mạc do
Đức Cha Vũ Văn Thiên chủ tế cùng 17 vị linh mục đồng tế.
Cuối Lễ, ca đoàn La Vang và giáo dân hát vang bài: “Mẹ Ở
Con Về”, mọi người ngùi ngùi thương cảm khi hát đến
đọan: Mẹ ở con về, Mẹ La Vang ơi, Mẹ ở con về, lòng
con…thương nhớ! Nhiều người đã dơm dớm nước mắt qua
lời ca này.
Sau bài hát kết lễ là Phép Lành Toàn Xá của Đức Thánh
Cha Bênêdictô XVI, mặc dầu trời về thu, gió mát êm dịu
nhưng ánh nắng vẫn còn chói chang, nhưng con cái Mẹ vẫn
ráng nán lại để tham dự cuộc xổ số thật vui và hào hứng.
Trong cuộc xổ số này, mọi người mới biết một điều lý thú là
một bà ngoại đạo nghe đồn sự linh thiêng của Mẹ La Vang,
đã đến tham dự Đại Hội và mua mấy vé số, bà khấn xin nếu
Mẹ cho bà về Việt Nam bán được căn nhà, bà sẽ ủng hộ tiền
ấy vào việc xây dựng Đền Thánh. Bà thật ngạc nhiên trong
cảm động khi Mẹ La Vang đã cho bà trúng số 500$, khiến
lòng tin của bà được vững hơn để bà chuẩn bị về Việt Nam
bán nhà.
Nhìn cảnh kẻ ở người đi thật bịn rịn, ngùi ngùi cảm động,
một khách hành hương thốt lên câu thơ:
La Vang đi dễ khó về,
Trai đi quyến luyến, gái về chùn chân.
Những chiếc xe bus từ từ lăn bánh, nhiều cánh tay đưa ra
vẫy chào Cộng Đoàn Mẹ La Vang và hẹn tái ngộ Đại Hội
năm sau vào ngày 19,20,21/10/2012 với chủ đề: “Cùng Mẹ
Xin Vâng” mà cha Giám đốc đã chọn sẵn cho đề tài năm
tới.
Trước khi chia tay với khách hành hương, ban báo chí Hiệp
Nhất làm một cuộc phỏng vấn chớp nhoáng với vài người:
H:Xin anh cho biết quí danh? Anh từ đâu đến và thuộc giáo
xứ nào?
Đ: Tôi tên Nguyễn Khánh, thuộc giáo xứ Nữ Vương Các
Thánh Tử Đạo Việt Nam tại California.
H: Anh có nhận xét gì về Đại Hội?
Đ: Theo tôi nếu không khen ngợi Đại Hội La Vang Las
Vegas năm nay thì thật là một điều thiếu sót to lớn.
H: Theo anh, điểm nào đáng khích lệ, điểm nào nên xây
dựng?
Đ: Phải nói những người chịu trách nhiệm các bộ phận trong
guồng máy Đại Hội, người nào cũng giỏi và tích cực, điều
này nói lên tài khéo léo của người lãnh đạo là cha Giám
Đốc.
H: Anh nghĩ sao về việc Cộng Đoàn Mẹ La Vang lo và phục
vụ ẩm thực free cho khách hành hương?
Đ: Việc phục vụ ẩm thực thật chu đáo vì theo tôi nếu để cho
các nhà hàng buôn bán bên ngoài thầu, sẽ làm cho giáo dân
chia trí trong việc tham dự Đại Hội.
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H: Xin anh cho biết khuyết điểm để cha Giám Đốc, anh Đại
Diện và chúng tôi sẽ hoàn thiện hơn vào năm tới?
Đ: Theo thiển ý của tôi, điểm tốt quá nhiều do đó nó khỏa
lấp các điểm khiếm khuyết nhỏ, ví như cán cân nghiêng lệch
về phía tốt, thì tốt hết rồi đâu còn điểm xấu nữa. Xin cám ơn
những đóng góp quí báu của anh để giúp Cộng đoàn La
Vang chúng tôi cố gắng làm tốt hơn cho Đại Hội năm tới.
Xin chúc anh ra về được bình an và nhận lãnh nhiều ơn Mẹ
chuyển cầu.
Người thứ hai, chúng tôi xin phỏng vấn là Sơ Nguyễn Thị
Thiên Thanh, thuộc dòng Mến Thánh Giá Los Angeles.
H: Xin Sơ cho biết đã tham dự bao nhiêu Đại Hội từ trước
đến nay?
Đ: Lần đầu tiên tôi tham dự Đại Hội “Mẹ La Vang - Mẹ
Việt Nam”.
H: Cảm tưởng của Sơ khi tham dự đại Hội?
Đ: Người tham dự kể lại cho tôi nghe: Họ rất cảm động, vì
qua Đại Hội những năm trước họ nhận được rất nhiều ơn
lành. Nhìn thấy lòng nhiệt thành của họ đến từ phương xa,
qua sự biểu lộ đức tin của các cô, các chú, các bác bày tỏ
lòng tôn kính, tạ ơn Mẹ làm cho chúng tôi, giới trẻ muốn noi
theo gương sáng của bậc đàn anh đi trước.
H: Sơ nghĩ gì về sự tổ chức?
Đ: Các cô, các chú, anh chị em tất cả rất hăng say làm việc
vì lợi ích chung, hy sinh rất nhiều. Cụ thể thức khuya dậy
sớm, nấu ăn phục vụ ẩm thực, sắp xếp dọn dẹp, trang trí đẹp
và mỹ thuật, gọn ghẽ, trang nghiêm trong giờ thờ phượng.
Tất cả đều làm với sự vui vẻ, nhiệt thành.
H: Sơ có gì góp ý để cần cải thiện cho những Đại Hội năm
tới?
Đ: Lần đầu tiên đi tham dự đại Hội nên không biết nhiều để
góp ý, so sánh, tuy nhiên theo tôi, nên có thêm gian hàng về
ăn uống, giải khát để có thêm thay đổi cho sở thích mỗi
người.
Vị cuối cùng chúng tôi phỏng vấn là Lm. Vincentê Nguyễn
Quang Thế, hiện hưu dưỡng ở Orange County.
H: Xin cha cho biết cảm tưởng của cha khi tham dự Đại
Hội?
Đ: Rất là vui, phấn khởi, mỗi ngày có đổi mới, có thêm
những sự kiện mới mẻ: Tổ chức, kiến thiết đổi mới, khác lạ,
hấp dẫn, tuy nhiên chắc cũng kèm theo nhiều tốn kém, phải
ca tụng cha Tân Giám đốc, ngài còn trẻ nên trẻ trung hóa
đường lối tổ chức Đại Hội, nhiều cải tiến, các cha giảng
thuyết nhiều đề tài xúc tích, hấp dẫn, đi vào thực tế đề tài, về
văn nghệ, các em càng ngày càng tập luyện điêu luyện hơn,
số giáo dân phương xa đến tham dự Đại Hội năm nay đông
đảo hơn.
H: Cha có ý kiến gì cần thay đổi hay cải tiến để Đại Hội sắp
tới được thêm tốt đẹp hơn lên?
Đ: Theo tôi nên có đề tài nói về Các Thánh Tử Đạo Việt
Nam, vì tôi tham dự nhiều Đại Hội, nơi nào cũng có thêm đề
tài này, cũng có nhiều người đề nghị nên làm văn nghệ ở
một chỗ khác thay vì Linh Đài Mẹ, tuy nhiên theo tôi hoàn
cảnh chưa cho phép.
Xin cám ơn cha về những ý kiến đóng góp, kính chúc cha
thượng lộ bình an và xin hẹn tái ngộ cùng cha trong Đại Hội
năm tới./.
***Phan Văn Sỹ

