
NHÂN NGÀY LỄ ĐỘC LẬP HOA KỲ 
“Hướng Về Quê Hương Việt Nam Đau Khổ” 

 
Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương, 
Quý ân nhân và khách hành hương xa gần quí mến. 
 
1- Mừng Lễ Độc Lập Hoa Kỳ “the Fourth of July”:  
Hằng năm cứ vào cuối tháng 6 đầu tháng 7, các siêu thị người ta bày các gian hàng bán pháo bông hầu đáp ứng nhu cầu cho 
mọi người mừng ngày Lễ Độc Lập của người dân Hoa Kỳ. Trước hay sau ngày 4 tháng 7, những tiếng pháo rộn ràng nổ tan 
trước mọi nhà hay ngoài công viên “Đốt Pháo Ăn Mừng”. Các nhà dân thường được treo một lá quốc kỳ Mỹ để ghi nhớ 
ngày trọng đại kỷ niệm “Nền độc Lập, Tự Do” được thiết lập trên đất nước Hoa Kỳ và là tiêu biểu cho toàn thế giới. 
 
Thật vậy, một nền Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ, công bằng xã hội phải đánh đổi bằng bao xương máu, mồ hôi và nước mắt để 
có được, do đó người dân Hoa Kỳ rất trân quí và giữ gìn nó từ ngày Bản Tuyên Ngôn Độc Lập được ký kết vào ngày 4 
tháng 7, 1776 tại thành phố đã đi vào lịch sử Hoa Kỳ là Philadelphia thuộc tiểu bang Pensylvania.  
 
Mừng Lễ Độc Lập “the Fourth of July” ở nơi tạm cư nước Mỹ này… nhìn người mà nghĩ đến quê hương Việt Nam chúng ta 
vẫn chưa được hưởng những quyền tối thiểu của con người mà Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền quốc tế đã nói đến. Riêng 
Miền Nam Việt Nam chỉ được hưởng nền độc lập, tự do, dân chủ, công bằng xã hội một thời gian ngắn từ 1954 đến năm 
1975. Sau khi Cộng Sản cưỡng chiếm Miền Nam, họ đã xóa sạch và cai trị bằng một chế độ độc tài, hà khắc, hơn thế nữa 
ngày nay họ còn cõng rắn cắn gà nhà, rước voi về dày mả tổ, mở cửa cho Trung Quốc xâm lược Việt Nam từ đồng bằng, đồi 
núi nay đến biển khơi. 
 
Thời gian gần đây đồng bào quê nhà còn chịu nhiều đau khổ như nạn chiếm đất, đuổi nhà, ủi sạch mồ mả và tai hại hơn nữa 
từ ngày 2 tháng 5, 2014 cho đến nay, Trung Quốc “giặc Tàu” đã ngang nhiên đưa giàn khoan HD-981 đặt trong vùng thềm 
lục địa của Việt Nam trong vùng biển đặc quyền Việt Nam, đi theo giàn khoan là các tàu quân sự của Trung Quốc vây quanh 
để bảo vệ và tấn công các tuần dương hạm Việt Nam và các tàu bè đánh cá Việt Nam. Là người Công Giáo Việt Nam, đây là 
lúc chúng ta phải biểu lộ trọn vẹn lòng yêu nước của mình như lời Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI trong Huấn dụ: “Là 
người Công Giáo tốt cũng là người công dân tốt, lòng yêu nước thể hiện ở việc chúng ta không thể thờ ơ với tình hình 
của đất nước trong hiện tại cũng như tương lai, chuyên cần cầu nguyện cho quê hương đất nước với tất cả lương tâm 
của mình, tích cực tham gia các họat động bảo vệ tổ quốc, sẵn sàng đáp lại lời mời gọi cứu nguy tổ quốc”. Đức cố Hồng 
Y Nguyễn Văn Thuận cũng thường khuyên: “Vui niềm vui đồng bào, buồn nỗi buồn dân tộc, là người Công Giáo, con phải 
yêu tổ quốc gấp bội!”. 
 
Vì vậy, cùng chung một nhịp đập của con tim với đồng bào quê nhà, chúng ta hãy hướng về đất nước khổ đau đang lâm 
nguy, chúng ta hãy hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa 
Kỳ, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện đặc biệt cho quê Hương Việt Nam để nền hòa bình và công lý được tôn trọng và đất 
nước Việt Nam được toàn vẹn, mộng bá quyền, bá chủ của Trung Quốc bị đập tan. 
 
2- Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Kỳ VII “Cùng Mẹ Sống Ánh Sáng Đức Tin”:  
Hằng năm, Đền Thánh Mẹ La Vang long trọng tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu La Vang để tôn vinh Chúa, tạ ơn Mẹ vì những 
Hồng Ân qua Mẹ Thiên Chúa đã tuôn đổ xuống con cái Mẹ khắp nơi và tại Đền Thánh. Năm nay Đại Hội Thánh Mẫu La 
Vang Kỳ VII qua chủ đề: “Cùng Mẹ Sống Ánh Sáng Đức Tin” (Together With Mary We Live Out The Light Of Fairth) sẽ 
được tổ chức trong ba ngày 17,18 và 19 tháng 10, 2014 tại Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas. Cộng Đoàn Mẹ La Vang Las 
Vegas mong đón chào khách hành hương khắp nơi về cùng tham dự để tôn vinh Chúa và tạ ơn Mẹ.  
 
Tính đến hôm nay, khi số báo Hiệp Nhất này phát hành ra mắt độc giả thì chỉ còn vỏn vẹn 3 tháng ngắn ngủi là đến ngày khai 
mạc Đại Hội. Các Ban Ngành trong Ban Tổ Chức Đại Hội ráo riết họp đệ trình các đề án và bắt tay vào công việc chuẩn bị 
mặc dù trời nắng nóng và oi bức. Ban Văn Nghệ lo tập dượt, Ban Kiến Thiết lo chỉnh trang phòng ốc hội trường, Ban Ẩm 
Thực đưa ra phương án phục vụ hữu hiệu hơn, Ban Tiếp Tân, đón chào, đón rước… mọi Ban Ngành bắt tay vào việc chuẩn bị 
cho thật chu đáo để làm vui lòng khách đến và vừa lòng khách đi. 
 
Trong tâm tình mừng Lễ Độc Lập của Hoa Kỳ, tôi và Cộng Đoàn Mẹ La Vang sẽ tha thiết hiệp lời cầu nguyện cho quê 
hương Việt Nam sớm thoát ách xâm lượt của Trung Cộng và sớm hưởng được Độc Lập, Tự Do và Thái Bình. 
   
Nguyện xin Thiên Chúa lắng nghe lời chúng con khẩn nguyện.  Hiệp cùng Mẹ La Vang, chúng con dâng lời nguyện…  

Trong tình yêu Chúa Kitô và Mẹ La Vang 

Lm. Giuse Đồng Minh Quang 

| Hieäp Nhaát 162 | 7 - 2014 |  3




