
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Las Vegas (Ý Dân -Nguyễn Vạn Bình):  

 

Khoảng 5000 tu sĩ và giáo dân đã tham dự Ðại Hội La Vang 

năm 2011 kỳ IV  với chủ đề: ‘Mẹ La Vang - Mẹ VN’ tại 

Ðền Thánh Mẹ La Vang, Las Vegas, Nevada được diễn ra 

trong ba ngày từ 21 đến 23 tháng 10 vừa qua. 

 

Trong thành phần tu sĩ, chúng tôi nhận thấy có Ðức Giám 

Mục Vũ Văn Thiên thuộc giáo phận Hải Phòng, 15 linh mục 

đến từ các  nơi gồm có các cha Nguyễn Ðức Trọng, Phan 

Quang Cường, Nguyễn Bá Thông, Nguyễn Thanh Châu, 

Nguyễn Tiến Linh, Hoàng Việt, Lê Quang Hiền, Bùi Quốc 

Khánh , Bùi Quang Ðại, Nguyễn Tuấn, Võ Sơn, Mai Văn 

Vọng, Phan Thanh Hiền, Nguyễn Quang Thế, Nguyễn Hữu 

Thiệu cùng các chủng sinh và các sœurs. 

 

Riêng giáo dân thì đến từ nhiều nơi, đông đảo nhất là các 

giáo dân đến từ Bắc và Nam California. 

 

Ðại Hội đã được khai mạc vào 4 giờ 30 chiều thứ sáu ngày 

21-10-2011 qua các nghi lễ Chầu Thánh Thể, Thánh Lễ và 

Văn Nghệ với chủ đề: ‘Về Bên Mẹ La Vang’ do linh mục 

Nguyễn Tiến Linh điều khiển đã qui tụ gần 4000 giáo dân 

tham dự với sự hiện diện của Ðức Giám Mục Vũ Văn Thiên. 

 

Ðến sáng thứ bảy 22-10-2011 số giáo dân tham dự đã lên 

đến 5000 người. Qua nghi lễ Chầu Thánh Thể và Thánh Lễ, 

các giáo dân cũng được nghe phần thuyết giảng của Ðức 

Giám Mục Vũ văn Thiên, các linh mục Nguyễn Ðức Trọng 

và Nguyễn Bá Thông.  

 

Với đề tài: ‘Vui sống 

TIN, CẬY, MẾN theo 

gương Mẹ’, Ðức Cha Vũ 

Văn Thiên đã đem đến 

cho giáo dân một bài 

thuyết giảng hữu ích. 

 

Về đức TIN, theo đức cha 

Thiên thì đó là sự việc 

chấp nhận điều mà chúng 

ta chưa nhìn thấy. Như 

chúng ta tin Thiên Chúa 

đã tạo dựng nên vũ trụ, 

tạo dựng loài người v.v… 

Theo Ðức Cha thì đức Tin là điều kỳ diệu trong cuộc sống. 

Con người sẽ trở thành vô nghĩa, bị lâm vào tình trạng 

khủng hoảng nếu mất đi đức tin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo kinh thánh, khi Ðức Mẹ Maria được Thiên Thần báo 

tin là Ðức Mẹ sẽ mang thai Chúa Giêsu, Mẹ Maria đã thưa 

cùng Thiên Thần rằng: ‘Xin Vâng’. Qủa thật, Mẹ Maria 

chính là mẫu mực của đức Tin và  đã giúp cho Chúa Giêsu 

hoàn thành công cuộc cứu độ nhân loại. 

 

Về đức CẬY, theo đức cha Vũ Văn Thiên đó là niềm Hy 

Vọng. Con người không thể sống nếu đánh mất đi niềm hy 

vọng và sẽ không có lý tưởng để theo đuổi. Ðức Cha Thiên 

cho biết tại quê nhà hiện nay, nhiều người, đặc biệt là giới 

trẻ sống chỉ biết hiện tại và không có niềm hy vọng vào 

tương lai. Nhiều bạn trẻ bị thất nghiệp, lâm vào tình trạng 

nghiện ngập, sa đọa và nạn phá thai lan tràn.  

 

Ðức Cha Thiên cho biết khi Ðức Mẹ Maria phải chứng kiến 

Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, Mẹ Maria đau khổ 

cùng cực, nhưng Ðức Mẹ vững tin, tràn đầy niềm hy vọng là 

Chúa Giêsu  qua cái chết trên thập tự giá, Chúa sẽ cứu độ 

được nhân loại. Ðức Cha Thiên cho rằng Hy Vọng sẽ giúp 

chúng ta có cuộc sống có ý nghĩa, dễ tha thứ tha nhân và 

đem lại sự hạnh phúc cho mọi người. 

 

Về đức MẾN, Ðức Cha Thiên khi được Tòa Thánh Vatican 

bổ nhiệm vào năm 2003, lúc được 43 tuổi,ngài đã tìm đến 

các Giám Mục thâm niên để xin được cố vấn trong việc cai 

quản giáo phận Hải Phòng. Một đức cha đàn anh đã khuyên 

là Ðức Cha Thiên đừng phải lo lắng chi cả, tất cả mọi việc 

đều có Ðức Mẹ lo hết. Ðức cha Thiên cho biết giáo hội VN 

đặc biệt rất yêu mến Ðức Mẹ, đặc biệt là Ðức Mẹ La Vang. 

Ðức Cha Thiên kêu gọi các giáo dân năng lần hạt mân côi 

để bày tỏ lòng kính mến Ðức Mẹ và cũng để chiêm ngắm lại 

cuộc đời của Chúa Giêsu. 

 

Tiếp đến, linh mục Nguyễn Ðức Trọng, người sáng lập Ðền 

Thánh Mẹ La Vang từ năm 2000 đến 2010, nay đã về hưu 

đã thuyết giảng đề tài: ‘Mẹ La Vang - Mẹ VN’. Theo cha 

Trọng thì cuộc đời của cha có ba người Mẹ: Mẹ hiền, Mẹ La 

Vang và Mẹ VN. 

 

Về người Mẹ hiền, cha Trọng cho biết mẹ của ngài cũng 

như bao bà mẹ khác đều rất yêu thương, chịu đựng mọi hy 

sinh để nuôi dưỡng các con. Cha Trọng cho biết khi cha vào 

chủng viện, mẹ của cha đã khóc nức nở, chỉ vì bà muốn 

được sống quấn qúit bên các con. Theo cha Trọng, các bà 

mẹ có thể chết vì các con, và cho dù các con đã khôn lớn, 

nhưng các bà mẹ vẫn luôn chăm lo mọi điều cho các con của 

mình. 
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Về Mẹ La Vang, theo cha Trọng qua biến cố 30-4-1975, khi 

hàng trăm ngàn người Việt tỵ nạn rời khỏi quê hương,  thì 

Ðức Mẹ vì yêu thương con cái nên Mẹ cũng đi theo để phù 

hộ cho các con cái của Mẹ. Cha Trọng đã kể lại câu chuyện 

một thiếu tá Không Quân ra đi tỵ nạn chỉ mang theo một tài 

sản duy nhất là bức tượng Ðức Mẹ do mẹ ông trao lại. Bức 

tượng Ðức Mẹ này lần lượt đã đến trại Ft Chaffee, Arkansas 

và hiện ở New Orleans. Cha Trọng cũng thuật lại lời của cố 

hồng y Nguyễn Văn Thuận thì trong khi nước Mễ hãnh diện 

có Ðức Mẹ Guadalupe, nước Pháp có Ðức Mẹ Lộ Ðức, Bồ 

Ðào Nha có Ðức Mẹ Fatima, thì Việt Nam cũng hãnh diện 

đã có Mẹ La Vang. Dịp nầy cha Trọng đã kể lại những khó 

khăn trong việc xây dựng Ðền Thánh Mẹ La Vang tại Las 

Vegas. Cha Trọng cũng cho biết những phép lạ do Mẹ La 

Vang của đền thánh đã cứu sống một số người khi ngỏ lời 

cầu xin Mẹ. 

 

Sau cùng, về Mẹ Việt Nam, cha Trọng đã kể ra nhiều địa 

danh từ Bắc vào Nam. Theo cha Trọng thì dù phải sống xa 

quê hương, nhưng lòng của cha luôn hướng về Mẹ quê 

hương yêu dấu và mong mỏi VN sẽ thành một quốc gia 

hưng thịnh, mọi người dân được hạnh phúc và được hưởng 

mọi quyền tự do. 

 

Kế tiếp là linh mục Nguyễn Bá Thông đã thuyết giảng qua 

hai đề tài: ‘I phone – I pad and I who? Your true Identity’ và 

‘Áo giáp Hôn nhân’. Linh mục Thông với lối thuyết giảng 

sinh động, vui  nhộn,  ngài đã lôi cuốn giáo dân và giải đáp 

các thắc mắc của mọi người một cách thỏa đáng. 

 

Sau phần văn nghệ với chủ đề ‘Hân hoan bên Mẹ La Vang’ 

là phần rước kiệu Ðức Mẹ La Vang rất trọng thể với sự hiện 

diện khoảng 5 ngàn giáo dân và sau đó thánh lễ đã cử hành 

do Ðức Cha Vũ Văn Thiên chủ tế cùng các cha đồng tế.  

             

Chủ nhật 23-10-2011 Thánh lễ Bế Mạc đã được diễn ra vào 

9 giờ 30 sáng với sự chủ tế cúa Ðức Cha Vũ Văn Thiên và 

các linh mục đồng tế.  

 

Trong phần thuyết giảng, đức cha Vũ Văn Thiên cho biết 

không ai có thể sống lẻ loi một mình, mà cần phải liên đới 

với mọi người. Mỗi người trong chúng ta đều mắc nợ lẫn 

nhau. Trong 10 điều răn của Chúa, chúng ta có thể tóm tắt 

vào hai điều. Ðó là kính Chúa và Yêu người. Theo Ðức Cha 

Thiên thì nay mình cũng có thể tóm lại thành một điều duy 

nhất. Ðó là tình yêu mến Thiên Chúa và con người. Nhưng 

theo Ðức Cha Thiên, kính mến Thiên Chúa là điều dễ thực 

hiện, nhưng yêu mến tha nhân mới là điều khó khăn. Ðức 

Cha Thiên kêu gọi mọi người hãy cậy trông vào Ðức Mẹ La 

Vang, vì nơi Ðức Mẹ chúng ta sẽ tìm thấy được niềm hy 

vọng, biết tha thứ nhau và yêu thương tha nhân. Ðức Cha 

Thiên cũng cầu chúc mọi người ra về được tăng thêm nhiều 

đức tin, cải thiện đời sống và sống theo lời Chúa dạy. 

 

Dịp nầy, Ðức Cha Vũ Văn Thiên đã thay mặt Ðức Giáo 

Hoàng ban phép lành của Tòa Thánh Vatican đến tất cả giáo 

dân tham dự đại hội.  

Tưởng cũng nên nhắc lại vào năm 1798 trước nạn bắt đạo 

gắt gao của vua Cảnh Thịnh, thời Tây Sơn, nhiều giáo dân 

đã bỏ chạy vào một khu rừng để lánh nạn. Nơi đây, nhiều 

người bị bệnh tật, đói khổ. Họ đã cầu xin Ðức Mẹ Maria. 

Trước lời khẩn cầu nầy, Ðức Mẹ đã hiện ra tay bồng Chúa 

Giêsu hài đồng đã chỉ cho các giáo dân ăn lá vang tại nơi 

rừng này để chữa bệnh. Ðức Mẹ đã phán: ‘Các con hãy tin 

tưởng, hãy vui lòng chiu đựng đau khổ. Mẹ đã nhận lời các 

con cầu xin. Từ nay về sau, hễ ai đến kêu xin Mẹ nơi đây sẽ 

được toại nguyện’. 

 

Ðại Hội Mẹ La Vang đã được chấm dứt vào 11 giờ 30 trưa 

cùng ngày sau cuộc xổ số. 

 

Ðại Hội được xem là thành công, ban tổ chức đã sắp xếp 

mọi tiện nghi, khoản đải phần ăn trưa, ăn chiều với các món 

phở, hủ tiếu, bánh mì, bánh bao cho tất cả giáo dân. 

 

Ðược biết Ðền Thánh Mẹ La Vang ở Las Vegas đã được đặt 

viên đá đầu tiên xây cất vào ngày 18-10-2001, Ngày 3-7-

2003 thánh lễ đầu tiên được cử hành. Ðại Hội I vào các ngày 

15-17/10/2004 với chủ đề: Vào Sa Mạc với Mẹ La Vang. 

Ðại Hội II vào các ngày 20-22/10/2006 với chủ đề: Ánh Sao 

Sa Mạc. Ðại Hội III vào các ngày 26-28/10/2008 và Ðại Hội 

IV vào các  ngày 21-23/10/2011. 

 

Theo linh mục Giuse Ðồng Minh Quang, giám đốc Ðền 

Thánh Mẹ La Vang cho biết Ðại Hội V sẽ diễn ra vào các 

ngày 19-21/10/2012 với chủ đề: Cùng Mẹ Xin Vâng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ðược biết Ðền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas tọa lạc tại: 

4835 S. Pearl St. 

Las Vegas, NV 89121. 

Ðiện Thoại: (702) 821-1459. 

Website: www. Lavanglasvegas.com 
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