
 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 
 
 

Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương, 

Quí Ân Nhân và Khách Hành Hương xa gần quí mến. 

 

     Năm Tân Mão “Con Mèo” đã dần dần lui về quá khứ để nhường chỗ cho năm Nhâm Thìn “Con Rồng”  hùng hổ 

bước tới. Trước thềm năm mới của năm Dương Lịch 2012 và Âm Lịch Năm Thìn, tôi xin chúc quí Đức Cha, quí cha, 

quí Sơ, quí ân nhân, quí giáo dân thân thương tại Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas, quí khách hành hương và toàn 

thể Cộng Đồng dân Chúa khắp nơi một năm mới tràn đầy Hồng Ân, Phúc Lộc và An Lành trong sự chở che, giữ gìn 

của Thiên Chúa. 

 

     Một năm qua quá nhanh…  từ ngày tôi được về phục vụ giáo xứ Mẹ La Vang, qua lời mời của cha Sáng Lập Giuse 

Nguyễn Đức Trọng và yêu cầu của Đức Cha Joseph A. Pepe, Giám Mục Giáo Phận Las Vegas, chúng ta Cộng Đoàn 

giáo xứ Mẹ La Vang đã tận lực cố gắng chỉnh trang phòng ốc, đổi mới bộ mặt Đền Thánh, nới rộng nhà nguyện hầu 

đáp ứng nhu cầu giáo dân và khách hành hương thêm chỗ thờ phượng Chúa.  Chúng ta cũng cùng nhau sắp xếp lại 

một số nhân sự trong Hội Đồng Mục Vụ, bổ xung thêm ca đoàn thiếu nhi - mầm non tương lai của Cộng Đoàn. Thêm 

vào đó, chúng ta cũng đã ổn định lại các ban ngành và hội đoàn một ngày một thăng tiến thêm trong tinh thần hy sinh 

và phục vụ.   

 

     Bước sang năm mới, Hội Đồng Mục Vụ và tôi sẽ cố gắng làm xong những công việc chúng ta đang dự định: Xây 

tượng đài Thánh Giuse, tượng đài Đức Mẹ Sầu Bi, mua miếng đất và căn nhà phía bên tay trái Đền Thánh hầu mở 

mang, phát triển chuẩn bị thêm cho Đại Hội ngày 19, 20& 21 tháng 10 năm 2012 qua chủ đề “Cùng Mẹ Xin Vâng”.   

Xin chân thành cám ơn từng người trong giáo xứ đã hy sinh rất nhiều thời gian và tiền bạc để chúng ta cùng nhau sửa 

sang, tu bổ công viên Đền Thánh và hoàn chỉnh thêm hệ thống an toàn cho mọi người. Với nỗ lực đang tiến hành, tôi 

luôn biết ơn những ân nhân, khách hành hương xa gần cũng như mọi gia đình trong Cộng Đoàn Mẹ La Vang đã nhiệt 

tình hỗ trợ Đền Thánh về tài chánh, nhân sự để hoàn thành những công việc trên một cách tốt đẹp. 

 

     Một điểm son đáng nói đến là qua Đại Hội “Mẹ La Vang – Mẹ Việt Nam”, với sự khiêm tốn, lòng nhiệt thành và 

tận tụy, hy sinh làm việc của mọi người, chúng ta đã làm cả thế giới biết đến Đền Thánh Mẹ La Vang bé nhỏ tại Las 

Vegas. Và trong tâm tình tạ ơn, tôi chân thành gửi lời cám ơn và chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người đã vì tình 

yêu Thiên Chúa và lòng sùng kính Mẹ La Vang, mà quy tụ cùng nhau tổ chức Đại Hội được thành công và tốt đẹp. 

 

     Ngày Tết sắp đến, với truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, dù ở bất cứ đâu vẫn nhớ về cội nguồn dân tộc.  

Với ý niệm đó, chúng ta sẽ tổ chức Đại Hội Xuân “Hội Chợ Tết” trong ba ngày 20,21 &22 tháng Giêng năm 2012. 

Trong ba ngày Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam, hy vọng với những gian hàng do các Hội Đoàn, chúng ta cùng nhau 

chia sẻ những món ăn ngày Tết, sẽ sưởi ấm lòng mọi người xa quê hương. 

 

     “Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ”, 

     “Nêu cao, tràng pháo, bánh chưng xanh”. 

 

     Vâng Tết đến, trong không khí ấm áp của mùa xuân, có cái lạnh dễ thương đầm ấm tràn về khiến mọi nhà phải có 

nồi bánh chưng  để cả nhà sưởi ấm, qui tụ quanh bếp lửa hồng, có những tràng pháo đêm giao thừa để xua tan khí lạnh 

nửa đêm cô tịch, có chậu cúc vàng bày trước cửa như lời chúc mừng trường thọ, một cành mai, đôi câu đối hai bên 

cửa ra vào như một bức tranh biểu trưng ngày Tết.  Hy vọng những gian hàng chợ Tết của Cộng đoàn Mẹ La Vang sẽ 

có đủ những hương vị của Tết quê nhà mà mọi người tìm gặp hay ao ước. 

 

    Nhân ngày Tết sắp về và những không khí tươi vui của  những ngày đầu năm mới Nhâm Thìn, tôi nguyện dâng lời 

cầu lên Thiên Chúa, qua Mẹ La Vang chuyển cầu, cho mọi ân nhân, thân nhân, khách hành hương xa gần và mọi gia 

đình trong Cộng Đoàn Mẹ La Vang được Đắc Lộc, Đắc Phúc và Đắc Trường Sinh. 

 

                                                                          

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

                                                                                               

Lm. Giuse Đồng Minh Quang.  
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