
 
 
 

 

Thương nghĩ về quê hương Việt Nam 
 
 
Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương, 

Quý ân nhân và khách hành hương xa gần quí mến. 

 

The Fourth of July: Thời gian thấm thoát qua thật mau, mới ngày nào bỡ ngỡ chúng ta đặt chân lên đất Hoa Kỳ, quê hương 

thứ hai với bao lo âu, thử thách cho cuộc sống ban đầu, mà nay đã trên 37 năm trôi qua, con cái chúng ta đã thành nhân qua 

sự an bài kỳ diệu của Chúa qua Mẹ La Vang chuyển cầu. Mỗi năm vào dịp mừng lễ Độc Lập, chúng ta hòa chung niềm vui 

với nhân dân Hoa Kỳ mừng ngày Quốc Khánh, chúng ta biết ơn chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ qua chính sách đãi ngộ của 

họ để chúng ta được dung thân một cách thoải mái, tự do, dân chủ tại một siêu cường quốc nổi tiếng đứng đầu thế giới về tự 

do, dân chủ, độc lập và có thể phát triển mọi mặt về kiến thức, trình độ cá nhân. 

 

Được vậy, chúng ta dâng lời cảm tạ Mẹ La Vang, Mẹ đã đưa con cái Việt Nam vượt ngàn trùng hiểm nguy để lánh nạn Cộng 

Sản và dìu đến bến bờ tự do mà kể từ 30-4-75 chúng ta đã bị lấy mất. Mẹ đã an bài cho chúng ta có những chủ chăn nhiều hy 

sinh, tần tảo để có nơi thờ phượng Chúa, sùng kính Mẹ và nhất là hằng năm chào đón hàng bao ngàn du khách hành hương từ 

khắp năm châu về kính viếng linh địa và nay trở thành một trung tâm hành hương La Vang Las Vegas tại đất nước Hoa Kỳ. 

 

Nhớ lại khi xưa khoảng năm 1798 đến đến 1886 dưới thời Hoàng Đế Cảnh Thịnh, vua quan đã cấm đạo, bắt bớ giết hại giáo 

dân, đốt phá nhà thờ và chủng viện. Mẹ đã hiện ra tại cánh rừng La Vang an ủi: “Kể từ hôm nay, những ai đến đây cầu 

nguyện, thì lời nguyện xin của họ sẽ được nhận lời”. Mẹ đã cứu chữa, giải thoát  biết bao con cái Mẹ bị tai ương, đói khổ, 

bệnh hoạn, hiếp đáp. Hiện nay, tại Thánh Địa La Vang Las Vegas, con cái Mẹ khắp nơi cũng nhận được vô vàn ơn lạ không 

kém. 

 

Được hưởng bao Hồng Ân từ Chúa qua Mẹ chuyển cầu, che chở, chúng ta thương nghĩ về đồng bào ruột thịt tại quê nhà hiện 

nay đang sống trong thiếu thốn, đói khổ, mất hết tự do, không được hưởng quyền dân chủ, không được tự do hành đạo theo ý 

muốn, bị bắt bớ, giam cầm, chiếm đất đai, chiếm nơi thờ phượng… Nhân ngày mừng lễ Độc Lập 4-7-2012, chúng ta hãy 

cùng hướng lòng về quê nhà và dâng lời cầu nguyện cho quê hương sớm được hưởng nền độc lập, tự do, dân chủ như chúng 

ta đang được hưởng tại đây. 

 

Đại Hội La Vang kỳ V “Cùng Mẹ Xin Vâng”: Với sự ưu ái của du khách hành hương khắp nơi gọi điện thoại, email hỏi 

thăm về ngày Đại Hội, nhân lá thư Tháng Bảy, chỉ còn chưa đầy ba tháng, tôi xin trả lời chung với quí Linh Mục, Tu Sĩ và 

con cái Mẹ khắp nơi: Đại Hội La Vang với chủ đề: CÙNG MẸ XIN VÂNG sẽ tưng bừng khai mạc trong ba ngày 19, 20, 21 

tháng 10 năm 2012. Cộng Đoàn Mẹ La Vang rất hân hoan đón chào quí vị và con cái Mẹ khắp nơi về dự để tỏ lòng sùng kính 

Mẹ và nhất là để đón nhận nhiều ơn lành từ Mẹ chuyển cầu như hằng năm. Hiện nay các ban ngành, Hội Đồng Mục Vụ và 

nhất là Văn Phòng Điều Phối Tổ Chức Đại Hội đang ráo riết chuẩn bị thật chu đáo cho Đại Hội. Ban Kiến Thiết vừa hoàn tất 

hai trong năm công trình xây dựng: Tráng xi-măng đường đi và sân sau Đền Thánh, hoàn chỉnh lại khu đậu xe cho người già 

yếu, tật nguyền (handicap). Còn ba công trình sắp đến, Ban Kiến Thiết sẽ cố gắng hoàn tất từ nay cho đến ngày Đại Hội: 

Tượng Đài Thánh Giuse, Tượng Đài Mẹ Sầu Bi và Tượng Đài 117 Vị Thánh Tử Đạo Việt Nam. 

 

Với tâm tình lá thư này, tôi muốn gửi lời cám ơn đến mọi thành viên trong Hội Đồng Mục Vụ và các gia đình trong Cộng 

Đoàn đã nhiệt tình đóng góp công sức, tài vật, tiền của, trí tuệ để từng bước hoàn chỉnh Đền Thánh Mẹ hầu làm nên bộ mặt 

mới mỗi năm gây ngạc nhiên, hứng thú cho khách hành hương đến viếng và tham dự Đại Hội. Nhu cầu đòi hỏi để xây dựng 

thì thật nhiều, nhưng ngân sách đáp ứng thì eo hẹp, tôi kêu gọi mọi gia đình cố gắng tùy theo khả năng để chúng ta cùng góp 

phần làm nên lịch sử cho Đền Thánh Mẹ hầu lưu lại muôn đời cho con cháu chúng ta mai sau. 

 

Nhân ngày Lễ Độc Lập 4-7-2012, tôi sẽ dâng Thánh Lễ đặc biệt cầu nguyện cho mọi gia đình trong Cộng Đoàn và nhất là 

hướng về quê nhà, tôi cầu nguyện xin Chúa qua Mẹ La Vang chuyển cầu ban cho quê hương Việt Nam chúng ta sớm hưởng 

một nền tự do, độc lập, dân chủ và cuộc sống thịnh vượng./. 

 

Trong tình yêu Chúa Kitô và Mẹ La Vang, 

L.m. Giuse Đồng Minh Quang 
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