
 

 

 

 

Ngợi Khen Thiên Chúa và Đôi Lời Cảm Tạ 
 
Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương, 

Quí ân thân nhân và khách hành hương xa gần quí mến, 

 

Tháng 11 là tháng nhân dân Hoa Kỳ Tạ Ơn và ngợi khen Thiên Chúa (Thanksgiving), hòa chung với sự biết ơn của dân tộc 

Mỹ - quê hương chúng ta đang sinh sống, tôi muốn nhân cơ hội này, gửi lời cám ơn đến quí Đức Cha, Cha Sáng Lập, quí 

Linh Mục, quí Tu Sĩ và mọi ân thân nhân, cùng quí khách hành hương xa gần, đã vì lòng tôn thờ Thiên Chúa và sùng kính 

Mẹ La Vang, mà hy sinh từ khắp mọi nẻo đường, để cùng với chúng tôi - giáo xứ Mẹ La Vang nhỏ bé tại Las Vegas, hợp 

nhau tổ chức Đại Hội Mẹ La Vang với chủ đề Mẹ La Vang - Mẹ Việt Nam, hầu Vinh Danh Chúa, thêm lòng sùng kính Mẹ, 

để nước Chúa càng ngày càng rộng mở tại thành phố “thánh thiện” Las Vegas này. 

 

Trong tâm tình lá thư tháng 11, tôi đặc biệt gửi đến từng gia đình trong Cộng Đoàn, lời cám ơn nồng nhiệt nhất, thân thương 

nhất của tôi.  Tuy Cộng Đoàn Mẹ La Vang của chúng ta ở Las Vegas quá nhỏ bé so với nhu cầu đáp ứng cho một Đại Hội 

thật lớn lao và nhiều khó khăn trong việc tổ chức, tài chánh, cũng như nhân sự…, nhưng nhờ mọi gia đình, mọi thành viên đã 

cùng nhau cố gắng, hy sinh hoàn thành nhiệm vụ tổ chức Đại Hội Vào Sa Mạc với Mẹ La Vang Kỳ IV tốt đẹp theo thánh ý 

của Chúa.  Trong sự cố gắng này, tôi nhận thấy, nhiều người trên khắp năm châu bốn bể, đều biết đến góc trời nhỏ bé của Las 

Vegas có Đền Thánh Mẹ La Vang ngự trị, để khi đến thăm viếng thành phố “thánh thiện Las Vegas”, thì đến thờ phượng 

Chúa và cùng dâng lễ bằng tiếng Việt yêu quí của chúng ta. 

 

Qua nhiều tháng trời chuẩn bị cho Đại Hội, rất nhiều anh chị em đã hy sinh ngày đêm nhọc nhằn phục vụ trong tinh thần hiệp 

nhất, hăng say, vui vẻ và nhiệt thành. Tất cả mọi người đều mang hết năng lực, tài trí để sửa soạn, tu bổ, chỉnh trang cho Đền 

Thánh Mẹ có được bộ mặt mới và khang trang.  

 

Cực khổ nhất và hy sinh nhiều thì giờ nhất là các anh em  trong ban kiến thiết và các chị đầu bếp phục vụ 2 hay 3 bữa ăn mỗi 

ngày cho tất cả anh chị em đến tình nguyện phục vụ Đền Thánh.   

 

Những gia đình khác vì bận rộn sinh kế và gia đình, cũng đã cố gắng chia sẻ, đóng góp tài chánh, vật dụng, hầu cùng góp một 

bàn tay nho nhỏ cho việc chuẩn bị Đại Hội cho thật chu đáo.  Tôi nhận thấy, có những người đang bận rộn với công sở, cũng 

ráng ghé đến thăm, trao gởi những lời khích lệ anh em đang phục vụ tại Đền Thánh. Đôi khi lại mua nước đem đến cho anh 

em uống hay nấu chè từ nhà đem đến “bồi dưỡng” cho anh chị em. Một số anh chị em khác tuy không có nhiều thì giờ cho 

chính mình và cho gia đình, cũng ráng cố gắng ghé lại Đền Thánh để làm một hai giờ trong những công việc không tên như: 

đổ rác, quét dọn, khiêng vác, rồi lại vội vàng chạy về tiếp tục đi làm hay công việc làm ăn của mình.  Một vài Cụ cao niên 

cũng tới và tha thiết xin làm một hai việc gì đó trong khả năng và sức khoẻ của mình.  Còn có những người xung phong đứng 

ra kêu gọi quyên góp tài chánh để đủ tiền cho đèn cầy, bánh bao, in sách hát và nhất là mua nước và thực phẩm để “đài thọ” 

cho tất cả khách hành hương trong 3 ngày Đại Hội, v.v… Tất cả những hy sinh này nói lên tình đoàn kết, yêu thương gắn bó 

từ già đến trẻ, người mới nhập vào cộng đoàn hay ở Las Vegas trên 43 năm. Thật tuyệt vời! 

 

Thấy tinh thần của anh chị em như vậy, tôi cũng đến và hòa chung niềm vui mỗi ngày với anh chị em đến phục vụ tại đền 

Thánh.  Tuy tinh thần giáo dân tại Đền Thánh Mẹ La Vang tuyệt vời thế, nhưng tôi thường khuyến khích và nhắc nhở mọi 

người trong cộng đoàn là: “Việc chuẩn bị Đại Hội và những việc trong đời sống Đạo, ai mà không biết đến chia sẻ tài năng, 

thời gian hay tài chánh cho Đền Thánh Mẹ, là mất đi cơ hội tốt đẹp nhận được niềm vui bất tận từ Thiên Chúa trao ban!”  Tôi 

nhận thấy, Cộng Đoàn Mẹ La Vang tại Las Vegas được ví như một vườn hoa muôn màu sắc, đang thi nhau nở rộ, đâm bông, 

kết trái, góp tài, góp sức, góp trí tuệ để làm vinh danh Chúa và thêm lòng sốt mến sống đạo và sùng kính Mẹ La Vang. 

 

Mừng lễ Tạ Ơn trong tháng này, hằng ngày tôi tiếp tục dâng lên Thiên Chúa những Thánh Lễ Misa, gói trọn những hoa trái 

của từng gia đình, từng thành viên trong cộng đoàn, lên Thiên Chúa, những con tim, những khối óc, những bàn tay kết hợp 

nên một Cộng Đoàn yêu thương và hiệp nhất, để xin Thiên Chúa qua Mẹ La Vang chuyển cầu, luôn chở che và ban tràn 

muôn Hồng Ân cho mỗi một gia đình và ân thân nhân trong tình yêu thương vô biên của Thiên Chúa. 

                                                     

Trong tình yêu Chúa Kitô và lòng sùng kính Mẹ La Vang.                                                                       

L.m. Giuse Đồng Minh Quang              
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