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“Với Tâm Tình Nghĩ Đến Các Đẳng Linh Hồn Trong Tháng 11” 

 

 

Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương, 

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

 
 1- Tạ ơn qua những ngày Đại Hội: Qua lá thư tháng 11/2014, tuy có nhiều sự kiện cần phải đề cập đến, nhưng tôi và Cộng 
Đoàn Mẹ La Vang được xin ngỏ đôi lời chân thành cám ơn đến quí Đức Cha Joseph A. Pepe, Đức Cha Anphongsô Nguyễn 
Hữu Long, quí cha Tổng Quản Địa Phận Las Vegas Bob Stoekig, cha Tổng Quản Địa Phận Oakland George Mockel, cha 
Sáng Lập Đền Thánh Mẹ La Vang Giuse Nguyễn Đức Trọng cùng quí Cha, quí Tu Sĩ, quí ân thân nhân, các Hội Đoàn và 
khách hành hương từ bốn phương trời quy tụ về Đền Thánh Mẹ để cùng chúng tôi hiệp lực tổ chức tốt đẹp Đại Hội Thánh 
Mẫu La Vang Kỳ VII - “Cùng Mẹ Sống Ánh Sáng Đức Tin” theo Thánh ý Chúa. Với tâm tình lưu luyến hội ngộ, giáo xứ và 
Ban Tổ Chức Đại Hội mong sẽ gặp lại những khuôn mặt thân thương năm tới vào ngày 16, 17 & 18 tháng 10, 2015, qua chủ 
đề: “Cùng Mẹ Làm Chứng Nhân Hy Vọng”.   
 
Với tâm tình cảm tạ những người từ xa đã thương mến và hy sinh đến với Cộng Đoàn, tôi cũng không quên cám ơn đến từng 
người trong Cộng Đoàn, quí sơ Dòng Mến Thánh Giá, Ban Tổ Chức Đại Hội, Hội Đồng Mục Vụ, các Ban Ngành, các Hội 
Đoàn, Hội Thánh Giuse, Ban Kiến Thiết, Ca Đoàn La Vang, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Tôma Thiện, những nhà kinh 
doanh, thương gia, bác sĩ, cùng toàn thể giáo dân… Vườn hoa của Thiên Chúa được kết hợp, tạo ra nhiều màu sắc và tỏa 
hương thơm là do mỗi người một tay, đã đóng góp nhân lực, tài chánh, trí tuệ hầu giúp cho Đại Hội được thành công tốt đẹp. 
Chính vì thế, tôi luôn dâng lời tạ ơn và nguyện cầu cùng Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ La Vang, trả muôn ơn phúc 
cho từng người và gia đình.  Nguyện mong chúng ta luôn có nhau, bên nhau để chung xây dựng Cộng Đoàn, Giáo Hội và xã 
hội một ngày một tốt đẹp hơn.  

2- Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo việt Nam: Theo dòng lịch sử Giáo Hội Việt Nam, có hàng trăm ngàn người đã lấy máu 
mình để làm chứng cho đức tin qua bao thế hệ, bao thời đại từ thời vua Trịnh Doanh 1740 -1767, đến các đời vua như: Trịnh 
Sâm 1767 – 1782, Cảnh Thịnh 1782 – 1802, Minh Mạng 1820 – 1841, Thiệu Trị 1841 – 1847 và Tự Đức 1847 – 1883. 
Tháng 8 năm 1798, từ Phú Xuân, vua Cảnh Thịnh ban hành sắc chỉ truyền phá hủy tất cả các nhà thờ, các nhà ở của linh mục, 
bắt giam cầm tất cả giáo hữu. đây là cuộc bắt bớ, cấm đạo, giết chóc tàn bạo và khốc liệt nhất diễn ra khắp nơi trên đất nước. 
Tiếng khóc lóc, kêu cứu đã thấu trời khiến Mẹ La Vang phải ra tay cứu giúp con cái Mẹ tại La Vang, nay uy danh Mẹ La 
Vang đã loan truyền đi khắp năm châu bốn biển. Để trân trọng và tri ân đối với các vị Thánh Tử Đạo Việt Nam, Đức Giáo 
Hoàng Phaolô Đệ II vào ngày 19-6-1988 đã phong thánh cho 117 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam. Riêng thánh Anrê Phú Yên 
được phong Chân Phước ngày 05-03-2000. Hiện chúng ta đang chờ hoàn tất hồ sơ để Đức Thánh Cha Phanxicô phong Chân 
Phước và Thánh cho Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận và cha Phanxicô Trương Bửu Diệp. Nhân ngày 
Mừng Lễ Tạ Ơn và Lễ Các Thánh, chúng ta hướng về các vị Thánh Tử Đạo Việt Nam như những bậc vĩ nhân, anh hùng, bất 
khuất, là những hạt giống quí hiếm đã gieo vào lòng đất mẹ Việt Nam để những con cái Việt Nam sau này được triển nở và 
phát huy dồi dào nhân đức và lòng sống đạo theo gương tiền nhân. Xin cho hạt giống đạo hạnh mãi phát triển trong tâm hồn 
mỗi người con dân Việt Nam.  

3- Lễ Tạ Ơn “Thanksgiving”: Trong tháng 11 người dân Hoa Kỳ đặc biệt mừng lễ Tạ Ơn “Thanksgiving” vào ngày Thứ 
Năm của tuần thứ tư trong tháng. Năm nay vào ngày 27/11, nhân ngày Lễ Tạ Ơn, chúng ta cùng hướng tâm hồn lên Thiên 
Chúa để dâng lên Ngài lời cảm tạ vì bao Hồng Ân Chúa đã ban qua Mẹ La Vang xuống mỗi người Việt Nam tha hương. 
Luồn trong cái linh thiêng và lòng tri ân của Lễ Tạ Ơn, Đền Thánh Mẹ La Vang sẽ kết hợp Lễ mừng kính trọng thể Các 
Thánh Tử Đạo Việt Nam để trân trọng các vị như những anh hùng đã đổ máu đào tưới gội cho quê hương triển nở lòng sống 
đạo Vinh Danh Thiên Chúa.  Thánh Lễ Tạ Ơn và Lễ mừng kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam sẽ được cử hành vào 
lúc 10:00 a.m. thứ Năm ngày 27-11-2014.  Tôi ước mong mọi gia đình trong Cộng Đoàn cố gắng thu xếp tham dự để tỏ lòng 
biết ơn và trân trọng đối với các Thánh Tử Đạo Việt Nam.  

Tháng 11 cũng là tháng nhắc nhở chúng ta “thương nghĩ về các Linh Hồn” trong đó có linh hồn những người thân yêu của 
chúng ta như ông bà, cha mẹ, anh chị em, bạn hữu, những người cùng sinh hoạt trong Hội Đoàn, Cộng Đoàn  nay đã ra đi. 
Giáo Hội dành đặc biệt tháng này để nhắc nhở giáo hữu luôn nhớ cầu nguyện cho các ngài. Trong tình liên đới giữa chúng ta 
và các Đẳng Linh Hồn, nhất là linh hồn ruột thịt, chúng ta hãy làm tất cả những gì có thể như đọc kinh, xin lễ, lần hạt để cứu 
họ. Các linh hồn chúng ta cầu nguyện cho họ, giúp họ hầu về sau họ cũng sẽ bảo vệ, đón tiếp chúng ta về nơi cùng Chúa trên 
Thiên Đàng. 

Trong tình yêu Chúa Kitô và Mẹ La Vang, 

Lm. Giuse Đồng Minh Quang 
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