
  

  

 

 

Một năm trôi qua thật mau, dư âm Đại Hội “Mẹ La Vang – Mẹ Việt Nam” vẫn còn âm vang đó đây. Hôm nay trong không 

khí hân hoan tưng bừng khai mạc của Đại Hội Thánh Mẫu La Vang kỳ V qua chủ đề: “Cùng Mẹ Xin Vâng”, trong tâm tình 

chào mừng hội ngộ, vui mừng gặp lại những khuôn mặt thân thương, chúng con xin được tay bắt mặt mừng, lòng quí mến, 

gửi lời kính chào đến quí Đức Cha Joseph A. Pepe - Giám Mục Địa Phận Las Vegas, Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám 

Mục Địa Phận Hải Phòng và là Giám Mục của Ủy Ban Đặc Trách Giới Trẻ Việt Nam thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, 

Cha Giuse Nguyễn Đức Trọng  - Sáng Lập Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas, cha Tổng Quản Bod Stocking - Địa Phận Las 

Vegas, cha Tổng Quản George Mockel - Địa Phận Oakland.  Hòa trong niềm vui chào đón, xin cũng được gửi lời chào quí 

mến thân thương đến quí Linh Mục, Tu Sĩ, quí thượng khách và ân thân nhân, cùng toàn thể con cái Mẹ khắp nơi, vì lòng 

sùng kính Mẹ La Vang và với tâm tình yêu mến Cộng Đoàn La Vang nhỏ bé này mà đã không quản ngại với những đọan 

đường xa xôi và tốn kém, về đây cùng tổ chức và tham dự Đại Hội Thánh Mẫu La Vang “Cùng Mẹ Xin Vâng”. 

  

Sự hiện diện đông đảo thân thương, đầy khích lệ của quí Đức Cha, quí Linh Mục, Tu Sĩ, quí thượng khách, ân và thân nhân 

cùng giáo hữu xa gần đã nói lên sự ưu ái hưởng ứng lời mời gọi của chúng con. Chúng con chân thành ghi ơn. 

 

Thật sự như vậy, cộng đoàn Mẹ La Vang Las Vegas chúng con luôn diễm phúc vì đã cảm nhận được bao Hồng Ân Chúa tuôn 

đổ xuống qua Mẹ La Vang chuyển cầu, qua những biến cố và những nhịp bước thăng trầm của chúng con. 

  

Trong niềm hân hoan chào đón, chúng ta cùng nhau hiệp dâng lời cầu nguyện hòa bình trên thế giới, độc lập và tự do tôn giáo 

cho quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta, và cho những người Việt Nam tha hương khắp nơi. 

  

Với những tâm tình trên, chúng con, Cộng Đoàn Công giáo Việt Nam Las Vegas cùng Cha Sáng Lập Giuse Nguyễn Đức 

Trọng, xin gửi đến quí Đức Cha, quí Cha, quí Tu Sĩ, lòng tri ân sâu xa vì quí ngài đã hy sinh đến với Đại Hội, chia sẻ Lời 

Chúa trong những Thánh Lễ qua các đề tài thuyết giảng, cùng ban Bí Tích Hòa Giải để mọi giáo dân được hội nhập trở lại 

đời sống thiện hảo trong Ân Sủng Chúa Giêsu Kitô. 

  

Xin cũng được chân thành cám ơn đến quí Thượng Khách, quí Ân Thân Nhân và Cộng Đồng dân Chúa con cái Mẹ xa gần, 

đã nhiệt tình đến với Đền Thánh Mẹ La Vang tại Las Vegas này, không quản ngại núi đồi cách trở, bằng mọi phương tiện:  xe 

đò, xe bus, máy bay hay tự lái xe cùng với gia đình… và hơn thế nữa, còn hy sinh đóng góp qua lời cầu nguyện, ý kiến xây 

dựng hoặc hy sinh làm việc trong âm thầm cũng như đóng góp tài chánh để giúp cho Đại Hội được diễn tiến tốt đẹp và thành 

công mỹ mãn.  

  

Trong tâm tình tri ân, xin quí vị cùng tôi, hướng về Mẹ La Vang để gửi gấm đến Mẹ những ưu tư khắc khoải và nhất là 

những dấu chân sắp đến trong hành trình Cùng Mẹ Xin Vâng, để xin với lòng nhân hậu của Mẹ Maria là người Mẹ hiền, dạy 

chúng con luôn biết Xin Vâng trong mọi hoàn cảnh và biến cố trong lữ hành đức tin và trong mỗi ngày của cuộc sống. 

  

Lạy Mẹ La Vang, xin Mẹ luôn đồng hành với chúng con để chúng con luôn biết: “Cùng Mẹ Xin Vâng” theo gương Mẹ, 

vững tin sống Phúc Âm giữa dòng đời, phục vụ trong khiêm hạ, hầu làm vinh danh Chúa trong hành trình đức tin tiến về quê 

trời.  

  

Las Vegas, ngày 19 tháng 10 năm 2012. 

  

 L.m. Giuse Đồng Minh Quang 

 Giám Đốc Đền Thánh Mẹ La Vang — Las Vegas 
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