
 
 
 

 
Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương,  

            Quí ân nhân và khách hành hương xa gần quí mến. 
 
1/ Mừng Năm Mới 2015: Cuốn lịch trên tường cứ vơi dần theo ngày tháng, những lá vàng trên cây rơi rụng nhiều phủ 
kín cả khoảng sân vườn khắp mọi nhà như báo hiệu sự đổi thay của cây cỏ, hoa lá mới chuẩn bị đâm trồi nẩy lộc báo 
hiệu cho Mùa Xuân xanh tươi tốt sắp đến để giã từ một năm cũ đầy những biến cố bi thương trên thế giới như tại Iraq, 
Quốc Gia Hồi Giáo ISIL đã lấn chiếm nhiều đất đai, thành thị như Mosul và Tikril…, giết chết bao người dân vô tội 
kể cả trẻ em, phụ nữ và hành quyết dã man, man rợ như cắt đầu, bắt nằm dài xuống đất và nhả súng bắn từng người 
không cần xét xử tội danh! Những vụ lấn chiếm đất đai ở Ukraine, Palestine, Tôn giáo và vụ khủng bố tại Martin 
Place, Sydney, Khủng Bố Taliban đã đột nhập một trường trung học Pakistan giết chết 145 học sinh… số người rời bỏ 
nhà cửa chạy trốn khỏi giặc tàn bạo khắp nơi, gây một gánh năng cho Cộng Đồng thế giới. Thiên Tai, bão lụt, nhất là 
dịch bệnh Ebola gây kinh hoàng, chết chóc lên đến trên 5 ngàn người. Tại Mỹ hiện có hàng 1000 người đang được 
theo dõi hầu phát hiện kịp thời để chữa trị.   
 

Mong rằng những chùm pháo bông nổ bung cao trên không trung tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn biểu tượng của niềm tin  
tự do và độc lập sẽ là báo hiệu của một năm mới an lành, hòa giải như lời kêu mời của vị cha chung  Đức Thánh Cha 
Phanxicô khi tiếp xúc với các tín hữu hành hương: “ Chúng ta sẽ cùng nhau sống một ngày đặc biệt ăn chay và cầu 
nguyện cho hòa bình tại Siria, Trung Đông, và toàn thế giới cũng như hòa bình nội tâm của chúng ta để khẩn nài 
Thiên Chúa Đại Hồng Ân Hòa Bình. Ước chi tiếng kêu Hòa Bình được gíong lên mạnh mẽ trên toàn thể trái đất” 
 

Trước thềm năm mới DL 2015, chúng ta cùng hướng về Đại Hội Gia Đình Thế Giới tại Philadelphia Tháng 9/2015 để 
sống trọn hảo niềm tin yêu trong gia đình theo gương Thánh Gia, vì gia đình là rường cột của Giáo Hội và xã hội. 
 

2/ Bốn Năm Gắn Bó Với Cộng Đoàn Mẹ La Vang: Cơ duyên đưa đến do Mẹ La Vang chọn gọi và cha Sáng Lập 
Giuse Nguyễn Đức Trọng sắp, mời, thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào nhận bàn giao từ cha Trọng vào 12:00 
trưa ngày đầu năm mới 1/1/2011, nay đã gói tròn 4 năm tôi tạm biệt Cali miền nắng ấm với không khí trong lành, mát 
dịu của Giáo Phận Oakland, rời xa tình thương yêu gắn bó của gia đình với hai ông bà Cố, tôi khăn gói ra đi theo tiếng 
mời gọi của Mẹ La Vang và cha Trọng vì nhu cầu Mục Vụ. Những ngỡ ngàng buổi ban đầu với nhiều giáo dân chưa 
quen biết, nay tôi đã hầu như thuộc tên, biết rõ ràng từng người từng gia đình. Dù mới chỉ bốn năm, nhưng tôi thấy 
thật gắn bó với Cộng Đoàn qua những sinh hoạt Mục Vụ, những công tác phát triển, trùng tu Đền Thánh Mẹ và đặc 
biệt cùng nhau hiệp lực tổ chức thành công 4 Đại Hội mà tiếng vang ngày càng bay xa.  
 

Đại Hội vừa qua: “Cùng Mẹ Sống Ánh Sáng Đức Tin”, chúng ta đã được hai đài Tivi. Là SPTN. và VNA. Tại Cali 
và nhiều cơ quan truyền thông khắp nơi đến tham dự, phỏng vấn, viết bài trên báo và truyền thanh, truyền hình. Trong 
buổi họp HĐMV. cuối năm ngày 7-12-2014, tôi và HĐMV. đưa ra quyết tâm ưu tiên năm tới 2015 là sẽ mua bằng 
được căn nhà bên cạnh Đền Thánh của bà Suzan để nới rộng và làm cho miếng đất Đền Thánh Mẹ được vuông vắn và 
mở rộng khuôn viên cho đường rước kiệu Mẹ La Vang trong ngày Đại Hội sắp đến: “Cùng Mẹ Làm Chứng Nhân Hy 
Vọng” cũng như mở rộng sinh hoạt, phòng ốc và nhất là đáp lại ước vọng của cha Sáng Lập Giuse Nguyễn Đức Trọng 
là nối tiếp sự nghiệp phát triển Đền Thánh như ý ngài mong ước khi nghỉ hưu. 
 

3/ Mừng Kính Lễ Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời: Hội Thánh muốn chọn ngày đầu năm để mừng kinh Mẹ Maria, 
Mẹ Thiên Chúa là để tôn vinh Mẹ là Nữ Vương thời gian, một thời gian mới của Ân Sủng. Chính nhờ Mẹ và qua Mẹ 
với lời “Xin Vâng” đầy mầu nhiệm mà Thiên Chúa đã đến khai mạc thời cứu rỗi qua lời Ngài hứa với Tổ Phụ sau khi 
đã phạm tội vì ăn trái cấm. Mẹ đã cùng dân tộc Do Thái ngày đêm cầu khẩn Đấng Cứu Chuộc sớm đến. Nhân loại bắt 
đầu trang sử mới khi Mẹ nói lời “Xin Vâng”. Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng Mẹ và kể từ giây phút đó, Mẹ đã 
trở nên Mẹ Thiên Chúa. 
 

4/ Nhân ngày đầu năm, chúng ta dâng lời cảm tạ Thiên Chúa về Hồng Ân mà Chúa trao ban cho nhân loại qua Mẹ 
Thiên Chúa và cảm tạ Mẹ vì qua Mẹ, chúng ta được nhận lãnh Hồng Ân từ Thiên Chúa cao cả. Nhân ngày lễ Mẹ 
Thiên Chúa, tôi mời gọi Cộng Đoàn cố gắng thu xếp tham dự thánh lễ lúc 10:00sáng. Ngày Thứ Năm 1/1/2015 để tỏ 
lòng biết ơn Mẹ và làm cho Mẹ vui vì con thảo đã nghĩ đến Mẹ hiền. Nhân dịp này, tôi gửi lời cám ơn đến Ca Đoàn 
Hy Vọng, Ca Đoàn La Vang, Hội Thánh Giuse đã hy sinh tập hát, làm hang đá, treo đèn để tạo không khí Giáng Sinh 
thêm phần long trọng, tươi vui trong ngày lễ. Trong tâm tình ấm áp của khí tiết ngày đầu năm, hòa với cây cỏ đâm 
chồi nở lộc, tôi mến chúc mọi gia đình trong Cộng Đoàn cùng quí ân thân nhân và khách hành hương xa gần một Năm 
Mới Dương Lịch với nhiều niềm vui và tràn đầy Ân Sủng của Thiên Chúa qua Mẹ La Vang./. 

 

Trong tình yêu Chúa Kitô và Mẹ La Vang 
         Lm. Giuse Đồng Minh Quang  
 
 

          Lá Thư Cha Giám Đốc  
MỪNG TÂN NIÊN 2015 

“Với Tâm Tình Tạ Ơn Mẹ Thiên Chúa-Mẹ LaVang" 
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