
TRI ÂN VÀ HƯỚNG VỀ TƯƠNG LAI 
 

Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương, 

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

 

Trong lá thư tháng 12 này, tôi muốn cùng mọi người trong Cộng Đoàn Mẹ La Vang hướng tâm hồn lên Thiên Chúa và 

Mẹ La Vang để cảm tạ về những Hồng Ân mà Ngài đã ban tặng cho Cộng Đoàn chúng ta qua Đại Hội. Diễn tiến qua ba 

ngày Đại Hội từ Khai Mạc đến Bế Mạc, mọi sự đều tốt đẹp. Số khách hành hương từ các nơi đổ về tham dự Đại Hội lên 

đến trên năm ngàn người. 

 

Cho đến hôm nay, dư âm của các ngày Đại Hội vẫn còn vang vọng qua các thư từ, email, điện thọai từ khắp nơi gửi về, 

gọi về để như những lời khích lệ chúng ta về những ngày Đại Hội vừa qua và chờ mong Đại Hội sắp đến: “Cùng Mẹ Xin 

Vâng” vào năm tới 2012. Trong niềm vui này, với lòng khiêm tốn, tôi muốn chia sẻ cùng anh chị em trong Cộng Đoàn, 

quí ân nhân và khách hành hương xa gần một số những lời chia sẻ, góp ý qua Đại Hội: 

 

 Nhóm hành hương Hải Phòng và thân hữu từ Oakland: “Chúc mừng cha đã tổ chức thành công những ngày 

Đại Hội, chúng con cũng xin gởi lời chúc mừng đến quí Soeur, quí Ban Điều Hành Mục Vụ Đền Thánh Mẹ La 

Vang. Tất cả đã tận tụy, lo lắng cho ngày Đại Hội, để chúng con có dịp tham dự với đủ những tiện nghi: Từ 

Thánh Lễ, giờ Chầu Thánh Thể, văn nghệ, ăn uống thật đầy đủ và nhất là xe bus của chúng con đi về được Mẹ La 

Vang che chở bình an, mọi người rất vui và ước mong được tham dự Đại Hội kỳ tới. Tạ ơn Đức Mẹ, cám ơn 

cha”. Liên Gia St. Anthony, Oakland, CA. ( Ông Long, Lai, Van, Sau và Bình). 

 

 Nhật Báo Ý Dân- Ký Giả Nguyễn Văn Bình: Sau khi tường thuật về Đại Hội Mẹ La Vang- Mẹ Việt Nam, đã kết 

luận: “Đại Hội được xem là thành công, ban tổ chức đã sắp xếp mọi tiện nghi, khoản đãi phần ăn trưa, ăn chiều 

với các món phở, hủ tiếu, bánh mì, bánh bao cho tất cả giáo dân”. 

 

 Một Khách Hành Hương tên là: Nguyễn Khánh, ông thuộc giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt 

Nam Cali, được hỏi về nhận xét Đại Hội, ông cho biết: “Theo tôi, nếu không khen ngợi Đại Hội La Vang Las 

Vegas năm nay thì thật là một điều thiếu sót to lớn”. 

 

 Soeur Nguyễn Thị Thiên Thanh, thuộc dòng Mến Thánh Giá Los Angeles cho biết: “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, xếp dọn trang 

trí đẹp và mỹ thuật, gọn ghẽ, trang nghiêm trong giờ thờ phượng. Tất cả đều làm với sự vui vẻ. Khách hành 

hương thì tâm sự với tôi, họ nhận được rất nhiều ơn qua các Đại Hội trước.” 

 

 Cha Vincent Nguyễn Quang Thế cho vài nhận xét: “Rất là vui, phấn khởi, mỗi ngày có đổi mới, kiến thiết đổi 

mới, khác lạ, phải ca tụng cha Tân Giám Đốc, ngài còn trẻ nên trẻ trung hóa đường lối tổ chức Đại Hội. Năm 

nay giáo dân tham dự đông đảo hơn.” 

  

Qua những nhận xét trung thực của mọi thành phần: Giáo sĩ, giáo dân, nhà báo…đã nói lên kết quả tốt đẹp của những 

ngày Đại Hội vừa qua. Thành quả này có được nhờ sự hy sinh, nỗ lực, tận tụy của mọi thành viên gia đình trong Cộng 

Đoàn, kẻ góp công, người góp của, người giúp sáng kiến… tất cả như muôn bàn tay chung góp sức của mọi gia đình tạo 

cho Cộng Đoàn nên một sức mạnh, đoàn kết để tổ chức thành công Đại Hội. Chúng ta cũng không quên có sự nâng đỡ, 

che chở đùm bọc của Mẹ La Vang từng bước cho những công việc của chúng ta tổ chức Đại Hội. Chúng ta hướng tâm 

hồn lên Thiên Chúa để tri ân, hướng lên Mẹ La Vang để cảm tạ. 

 

Qua Đại Hội này, chúng ta sẽ học hỏi, rút kinh nghiệm để làm tốt đẹp hơn cho Đại Hội năm tới “Cùng Mẹ Xin Vâng”. 

Hướng tương lai để đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho Đại Hội sắp đến sang năm, chúng ta sẽ nỗ lực cùng nhau thực hiện 

những bước: Cố gắng mua được miếng đất hay căn nhà bên tay trái Đền Thánh và khuyếch trương, nới rộng đất cũng như 

Thánh Đường. 

 

Tháng 12 cũng là tháng đáng ghi nhớ cho mọi Kitô Hữu về biến cố “Ngôi Lời Nhập Thể”, “ Ngôi Hai Giáng Trần”, hòa 

cùng toàn thể nhân loại hoàn vũ, chúng ta hân hoan đón mừng Lễ Chúa Giáng Sinh, mỗi người, mỗi gia đình hãy sắp xếp 

công việc, chuẩn bị cho mình một Máng Cỏ tâm hồn trong tin yêu, đoàn kết để đón mừng Chúa Hài Nhi đến, sự chuẩn bị 

này còn chu đáo hơn cả khi chúng ta chuẩn bị cho Đại Hội Mẹ La Vang – Mẹ Việt Nam vừa qua./. 

 

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

Lm. Giuse Đồng Minh Quang 
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