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Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương, 

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

 

 

1.  Tháng Năm Hướng Về Mẹ: Trong tâm tình Tháng Năm, Tháng Hoa, với tâm tình yêu mến Mẹ La Vang, Mẹ   

Thiên Chúa và là Mẹ chúng ta, tôi muốn mời gọi con cái Mẹ Khắp nơi, hướng về Mẹ Maria như câu nói bất hủ của 

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolồ Đệ II: “Tutus Tuus – Tất Cả Cho Mẹ”. Câu nói mang đầy tâm tình yêu thương của 

Đức Thánh Giáo Hoàng thật đúng ý nghĩa, vì chính cá nhân tôi cũng cảm nghiệm được, từ ngày được đến phục vụ 

Cộng Đoàn Đền Thánh Mẹ La Vang.   

 

2.  Mother’s Day (Ngày Hiền Mẫu): Thật diễm phúc cho chúng ta có một người Mẹ trên trời, Mẹ Maria luôn theo 

dõi, hộ phù và hướng dẫn các bà mẹ trần thế sống tốt lành theo chân mẹ. Gioan chương 19 câu 26-27: “Hỡi Bà, này là 

con của Bà, hỡi con, này là Mẹ của con!”, chính Chúa Giêsu đã chối lại cho Đức Mẹ và thánh Gioan môn đệ yêu quí 

của mình trước khi chịu chết trên Thập Giá. Qua tấm gương tuyệt vời của Mẹ: Khiêm nhường, vâng phục, làm theo 

thánh ý Chúa, nên Mẹ đã là tấm gương soi chung cho các bà mẹ trần thế, để chính các bà mẹ trần thế cũng được con 

cái yêu thương, quí mến như tâm tình qua câu thơ: “Cánh cò cõng nắng, cõng mưa,” “Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió 

trăng!”. Trong tháng Năm ở Hoa Kỳ cũng có ngày Vinh Danh Mẹ hiền của mỗi gia đình.  Nhân ngày hiền mẫu, tôi 

mời gọi các bà Mẹ hãy luôn đến với Mẹ La Vang như lời thánh Benađô nói: “Được Mẹ dìu dắt, bạn không ngã, được 

Mẹ che chở bạn không sợ hãi, được Mẹ hướng dẫn, bạn được an lòng. Được Mẹ ban ơn, bạn đạt tới mục đích.” Là 

những người con thảo, tôi mời gọi những người con, hãy thật sự cảm tạ Mẹ 

mình không những trong ngày Hiền Mẫu, mà yêu mến, kính thảo Mẹ mình trong 

mọi khoảnh khắc của cuộc sống Mẹ, hầu làm ấm lòng các Ngài, bù lại cho những 

vất vả gian lao các Ngài không quản ngại, hy sinh, hiến trao hạnh phúc riêng 

mình vì con và vì gia đình. 

 

3.  Lễ Kính Mẹ Fatima: Đền Thánh Mẹ La Vang luôn trân kính Mẹ qua những 

ngày lễ về Mẹ. Trong tháng năm này ngoài việc kính Mẹ trong Tháng Hoa, chúng 

ta còn riêng kính Mẹ qua biến cố Fatima để nhớ lại Mẹ đã hiện ra 6 lần, lần 

đầu tiên trên đồi  Cova da Iria. ngày 13/5/1917, và lần cuối 13/10/1917, Mẹ gửi 

Sứ Điệp của Mẹ qua Lucia, Jacinta và Phanxicô. Qua Sứ Điệp Mẹ yêu cầu các 

em lần chuỗi Mân Côi để cầu nguyện cho những người tội lỗi ăn năn trở lại, chiến tranh sớm kết thúc. Đền Thánh Mẹ 

La Vang sẽ có thánh lễ vọng kính Mẹ vào lúc 7:30 P.M. ngày Thứ Ba 12/5/2015.  Mong qúi khách hành hương và mọi 

gia đình trong Cộng Đoàn cố gắng thu xếp tham dự để tiếp tục “Cùng Mẹ Xin Vâng” Vinh Danh Chúa trong đời sống 

đạo.  Và cũng trong tháng Năm, ngày 24 tháng 5, xin cùng hiệp thông với tôi Tạ Ơn Chúa, trong những giây phút hạnh 

phúc và tràn ngập tình yêu Thiên Chúa, trọn 24 năm Thiên chức Linh Mục.  Xin cho tôi một lời nguyện tha thứ và tạ 

ơn! 

 

4.  Ngày 17/5 là ngày vui trọng đại của  Cộng Đoàn, các em thiếu nhi sau 2  năm được Soeur Agnes Bích Ngọc và 

GLV giúp dạy giáo lý căn bản và kỳ thi khảo sát, các em sẽ lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải cũng như Bí Tích Thánh Thể 

Lần Đầu, những nét mặt tươi vui hồn nhiên và thánh thiện, các em tung tăng trong những bộ đồng phục trắng tượng 

trưng cho tấm lòng trong trắng của các em thật đẹp. Ngày vui mừng của các em cũng như của các bậc phụ huynh. 

Nguyện xin Mẹ Maria, Mẹ La Vang bổn mạng của Cộng Đoàn cầu cùng Thiên Chúa ban cho các em luôn giữ được 

niềm vui vì được nên một với Chúa, luôn biết siêng năng lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và Thánh Thể, để múc lấy nguồn 

sức mạnh và lương thực thiêng liêng cho tâm hồn và cuộc sống của các em luôn mãi. Tôi cũng mong sao, quý phụ 

huynh vẫn tiếp tục đưa con em trở lại sau những ngày hè, để tiếp tục Chương Trình Giáo Lý của Cộng Đoàn cũng như 

cho các em tham gia và gắn bó trong sinh họat Thiếu Nhi Thánh Thể. 

 

5.  Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Las Vegas Kỳ VIII: Thấm thoát chỉ còn 5 tháng nữa, Đại Hội Thánh Mẫu Kỳ VIII 

lại tưng bừng khai mạc trong ba ngày 16, 17, 18 tháng 10, 2015, qua chủ đề: “Cùng Mẹ Làm Chứng Nhân Hy 

Vọng” để đáp lại lời mời gọi của Hội đồng Giám Mục Việt Nam qua Hội Nghị Thường Niên Kỳ II ngày 1/11/2014 

“Tân Phúc Âm Hóa Đời Sống Các Giáo Xứ Và Các Cộng Đoàn Sống Đời Thánh Hiến”.  Đền Thánh Mẹ La Vang 

mong mỏi từng giây phút được gặp lại những khuôn mặt thân thương đã từng đến và sẽ đến với Mẹ La Vang. 

 

                                                          Trong tình yêu Chúa Kitô và Mẹ La Vang 

Lm. Giuse Đồng Minh Quang 

 

          Lá Thư Cha Giám Đốc  
              THÁNG HOA 
   “Hướng Về Mẹ Maria Xin Vâng” 

 


