
                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

Năm nay trong không khí tưng bừng, nhộn nhịp với hàng 

hàng lớp người từ khắp nơi và Cộng Đoàn kéo đến tham dự 

Lễ hội: “Mừng Chúa giáng Sinh” tại Đền Thánh Mẹ La 

Vang. Hàng ngàn ngọn đèn được treo quanh Linh Đài Mẹ và 

khuôn viên Đền Thánh, lại được sáng rực lên nhờ bốn trụ 

đèn powerlight tỏa ra từ bốn góc sân. Cảnh muôn người đủ 

mọi sắc tộc như Mỹ, Đại Hàn, Phi, người Hoa cùng con cái 

Mẹ từ khắp nơi đổ về hành hương và đến tham dự Thánh Lễ 

nửa đêm Mừng Chúa Giáng Sinh. Bãi đậu xe với sức chứa 

khoảng 500 chỗ đã chật cứng, phải nhờ bãi đậu xe phía cơ 

quan Nha Học Chánh phía trước mới đủ cung ứng cho nhu 

cầu bãi đậu. Tôi nghĩ số người tham dự phải trên 600 người. 

 

Để đáp ứng sự mến mộ và lòng hiếu kỳ của khách hành 

hương khắp nơi cũng như gây sự mới lạ thích thú cho các 

sắc dân đến tham dự và tìm hiểu về ý nghĩa ngày Giáng 

Sinh, đặc biệt cho những người chưa biết Chúa, cha Giám 

Đốc Giuse Đồng Minh Quang năm nay đã đề ra một chương 

trình mừng Lễ thật tuyệt vời với nhiều tiết mục đặc sắc để 

đánh động tâm hồn giáo dân biết hòa nhập với Mầu Nhiệm 

Giáng Sinh và lôi kéo những người chưa tin, chưa biết Chúa 

tìm hiểu hầu sớm hội nhập vào Hội Thánh Chúa, vì vậy 

trong mấy tuần lễ qua cha Giám Đốc và các anh chị em phối 

hợp với Hội đồng Mục Vụ vừa lo trang trí Đền Thánh cho 

có vẻ mới lạ, bắt lại hệ thống đèn Noel dẫn từ cổng đi vào 

và đặc biệt năm nay các anh em trong Hội Thánh Giuse bắt 

thêm bốn ngọn đèn powerlight làm cho khuôn viên Đền 

Thánh sáng rực như một ngày hội Mừng Chúa Giáng Sinh. 

Còn vài ngày đến ngày lễ, các anh em xếp phụ thêm ghế 

quanh hành lang phía cuối nhà thờ và bên hông nhà thờ. 

Tính ra trong lòng nhà thờ chứa được khoảng 450 người 

tham dự và những hàng ghế mới xếp thêm cũng đáp ứng cho 

khoảng trên 200 chỗ cho người tham dự Lễ nửa đêm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương trình bắt đầu từ 4:30 chiều ngày 24-12-2012: 

Chụp Hình với Ông Già Noel: Các gia đình trong Cộng 

Đoàn đã dẫn con em đến để chụp hình với ông già Noel tại 

hang đá Belem. Hang đá năm nay cũng như mọi năm, được 

thiết kế to lớn, chiếm một góc mặt tiền Đền Thánh, đã được 

các anh em trong Ban Kiến Thiết Hội Thánh Giuse góp sức  

 

 

 

 

 

 

 hoàn thành trong vòng một tuần lễ trước ngày lễ. Một hàng 

cây thông dẫn vào hang đá với những giải kim tuyến màu 

trắng như biểu tượng cho tuyết rơi phủ quanh hang đá và 

những cây thông. Không khí lạnh giá của thời tiết Las Vegas 

hôm nay là 42oF (khoảng 10oC), mọi người trong bộ áo lạnh 

diêm dúa, nhưng vẫn khoe màu đỏ rực của những thân áo 

dài hay chemise bên trong người toát ra hòa cùng màu đỏ 

tươi vui của những chậu hoa trạng nguyên khoe sắc đón 

mừng Chúa Giáng Sinh. Trời thật lạnh mà mọi người cảm 

thấy ấm áp khi xếp hàng quanh hang đá chờ chụp hình với 

ông già Noel đang ngồi bên cạnh hang đá Chúa Hài Nhi. 

 

5:30 p.m. Tiết mục kế tiếp là hoạt cảnh Giáng Sinh: Mọi 

người tề tựu bên trong thánh đường để hòa tâm hồn với các 

diễn viên bé nhỏ, ngây thơ của lớp giáo lý, lớp Việt ngữ, Ca 

đoàn thiếu nhi Hy Vọng đang trình diễn hoạt cảnh về đêm 

Giáng Sinh. Các em đóng những vai Thánh Giuse, Đức Mẹ, 

Mục Đồng, các Thiên Thần và Ba Vua thật xuất sắc, thật 

khéo. Được hòa vào đó là lời diễn tả của người dẫn chương 

trình từng tiết mục do các cô giáo: Đinh Tâm, Kim Ngân, 

Thu Hà cùng sự bày trí sắp xếp lớp lang của Sơ Maria Bùi 

Kim Tuyến. Cô giáo Tuyết Mai thì góp phần viết bài cho 

hoạt cảnh và dẫn lời cho mỗi tiết mục. Cũng phải kể đến 

công lao của phụ huynh các em đã đưa đón các em cả tháng 

để tập luyện. Để khuyến khích các em, cha Giám Đốc Giuse 

Đồng Minh Quang đã ngồi chăm chú một tiếng đồng hồ để 

theo dõi các hoạt cảnh vừa để khích lệ các em vừa để góp ý 

cho hoạt cảnh điêu luyện hơn sang năm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhìn những hoạt cảnh các em biểu diễn mới thấy sự khó 

nhọc tập luyện của Sơ Tuyến và các thầy cô giáo trong Ban 

Giáo Lý và lớp Việt Ngữ. Nhìn các em thơ ngây đóng vai 

thiên thần với những trang phục màu trắng, đeo đôi cánh 

thật hồn nhiên thật thiên thần đang múa quanh hang đá, 

quanh Chúa Hài Nhi và Đức Mẹ, Thánh Giuse với những ca 

khúc chúc tụng, ngợi khen Chúa Hài Nhi. Nhìn đoàn mục 

đồng bước ra, mới thấy sự hóa trang qua cách trang phục 

trông như các mục đồng thời xa xưa khi Chúa sinh ra, ăn 

mặc sốc xếch với các bộ quần áo vằn màu da thú và lông 

cừu, đầu đội khăn che thêm cho ấm, tay cầm cây gậy để 

chăn chiên. Cái tuyệt vời của hoạt cảnh là được thêm vào 

đúng lúc dòng nhạc gợi hình gợi cảnh của nhạc đệm êm nhẹ 

làm nền cho hoạt cảnh và diễn tả những chỗ cần diễn tả, như 
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khi Thánh Giuse dẫn Đức Mẹ đi tìm chỗ trú tạm qua đêm, 

nhưng không nơi nào chịu nhận, tiếng nhạc làm người xem 

và theo dõi hiểu được cảnh huống không còn đường nào 

khác đành tìm đến hang bò lừa. đó là dựa theo các bài thánh 

ca Noel như Mùa Đông Năm Ấy của nhạc sĩ Hoài Đức, 

Đêm Thánh Vô Cùng của Hùng Lân, hay Trời Cao của nhạc 

sĩ Duy Tân… kết thúc hoạt cảnh, em LiLien 5 tuổi lên hát 

bài Happy Birthday Jesus để chúc mừng Chúa Giáng Sinh, 

mọi người trong thánh đường cùng hát theo thật vui, thật 

cảm động. Sau lời cám ơn của cha Quang, các em quây quần 

chụp tấm hình lưu niệm với Sơ Tuyến và các thầy cô giáo để 

kết thúc tiết mục hoạt cảnh linh hoạt tuyệt vời. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6:30 p.m. đến phần thánh ca: Thánh ca năm nay không 

cứng nhắc như mọi năm, chỉ có ca đoàn trình diễn, mà qua 

sáng kiến của cha Giám Đốc Giuse Đồng Minh Quang là tất 

cả mọi người đều hòa chung trong thánh nhạc để cùng rung 

động theo âm hưởng của thánh ca hầu đến với Chúa Hài 

Đồng. Mở đầu tiết mục thánh ca, anh Đại Diện Trần Xuân 

Huân dẫn nhập mời gọi mọi người tham dự mầu nhiệm 

giáng Sinh qua phần ca, anh nói: “Mỗi người chúng ta được 

mời gọi hội nhập với mầu nhiệm Giáng Sinh để tôn vinh 

Thiên Chúa giáng trần cứu độ muôn người, tôn vinh tình 

thương cao cả, nhiệm mầu cứu độ của Thiên Chúa đối với 

nhân loại…” Bài thánh ca Adeste Fideles được chọn để mở 

đầu. Bài này được phối hợp giữa ca đoàn La Vang, ca đoàn 

Hy vọng (ca đoàn thiếu nhi) và Cộng Đoàn cùng hát, cha 

Quang đứng lên điều khiển: “ Hôm nay toàn dân Chúa Trời 

vui mừng, hân hoan trông về Belem với lòng thành…”, bài 

kế tiếp là Tiếng Hát Thiên Thần (Les Anes Dans Nos 

Campagues) của nhạc sĩ Hoàng Diệp: “Đêm thanh nghe 

tiếng hát của thiên thần, chung nhau đàn ca thánh thót hỉ 

hoan … Glo-ria in ex-cel-sis De-O!”. Xen kẽ các bài đồng 

ca có đơn ca, song ca, hợp ca và ca đoàn ca riêng rẽ. Thật là 

sáng kiến tuyệt diệu khiến mọi người thật sự tham dự  trong 

đêm Giáng Sinh với cả tâm hồn, cả tâm trí, hòa mình vào 

trong Mầu Nhiệm Giáng Sinh chứ không tham dự như 

khách bàng quang. Cám ơn sáng kiến thật ý nghĩa của cha 

khiến mọi người có ý niệm sống trọn vẹn nhuộm mình vào 

Ân Sủng Mầu Nhiệm Giáng Sinh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đúng 7:30 p.m. Thánh Lễ: Đón mừng Chúa Giáng Sinh 

thật long trọng với cả rừng người tham dự. Trong số các sắc 

dân tham dự ngoài Cộng Đoàn Mẹ La Vang còn có cả 

những người chưa tin theo Chúa nhưng cũng đến tìm hiểu 

mầu nhiệm Giáng Sinh. Trời thật lạnh nên mọi người cố 

gắng ngồi thật sát bên nhau cho đủ nghế ngồi và cũng để lan 

truyền hơi ấm cho nhau hầu đánh tan cái lạnh giá mùa đông. 

Số ghế xếp thêm như vậy mà một số đông vẫn phải đứng, 

mặc dù Thánh Lễ hôm nay kéo hơi dài hơn bình thường. 

Trong bài giảng, cha Giuse Đồng Minh quang mời gọi mọi 

người nên luôn biết tôn vinh Thiên Chúa qua lòng biết ơn. 

Ngài kể câu chuyện về ông Cố (thân phụ cha) khi còn khỏe 

mạnh thường hay về Việt Nam để làm việc công đức: Xây 

dựng nhà thờ giúp các giáo xứ nghèo, nhà thờ đổ nát, mái lá 

giột phải lấy lá tranh che đỡ…, ngài tháp tùng cùng đi, và 

việc làm đầu tiên là đi tìm gặp lại các thầy cô năm xưa để 

thăm viếng, đền ơn đáp nghĩa. Mọi người trong xóm cũ cười 

nói: “Mấy chục năm rồi liệu có còn tìm gặp được hay 

không?” Nhưng cha Quang vẫn cứ quyết tâm đi tìm gặp 

được một vài người. Lấy ví dụ trên để ngài kêu gọi mọi 

người phải biết ơn Chúa và làm vinh danh Chúa trong cuộc 

sống qua những việc làm nhỏ bé trao ban cho nhau để ngợi 

khen Chúa vì Thiên Chúa đã vì chúng ta mà xuống trần gian 

trong cảnh khó nghèo bần hàn nhất để nêu lên tấm gương và 

triết lý sống với tha nhân. Mỗi ngày biết tạ ơn Thiên Chúa, 

tạ ơn ông bà, cha mẹ, nhờ họ chúng ta mới đến được bến bờ 

tự do mà vui hưởng cuộc sống hôm nay. Ngài kết luận sau 

bài giảng thật cảm động và lôi cuốn mọi người với những 

câu chuyện nhẹ nhàng, ngài mạnh dạn cảnh tỉnh: “Nếu 

chúng ta không có sự sống bác ái, cao thượng, san xẻ cho 

nhau, thì cuộc sống của chúng ta sẽ không có gì đáng nói và 

thật sự không đáng sống…”. 

 

Sau Thánh Lễ, mọi 

người được sưởi ấm 

bởi tô cháo gà với ly 

nước trà sâm để 

chống lại lạnh lẽo 

mùa đông tháng giá 

tại sa mạc tình yêu 

mà mùa hè thì nóng 

bỏng, mùa đông thì 

giá rét căm căm.  

 

Noel 2012 tại Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas.  

Phan Văn Sỹ 
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