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Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương, 

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

 

1- Mừng Lễ Độc Lập Hoa Kỳ “The Fourth Of July”: (a) Hằng năm cứ sắp bước vào Tháng Bảy: Các trung tâm 

siêu thị đều trưng bày gian hàng đặc biệt bán pháo bông giúp các trẻ em gợi niềm vui trong ngày lễ Độc Lập của Hoa 

Kỳ, và trong ngày lễ, các tiểu bang cũng như các Casinos ở Las Vegas cùng chia vui bắn pháo bông và diễn hành để 

mừng ngày lễ đáng ghi nhớ này. Đối với người dân Mỹ, ngày lễ Độc Lập 4/7 là ngày lễ lớn nhất, trọng đại nhất để 

đánh dấu cuộc cách mạng chống lại sự lệ thuộc của Anh quốc qua cuộc chiến kéo dài 6 năm trời với bao gian khổ, hy 

sinh xương máu của biết bao chiến sĩ và người yêu nước đã gục ngã để bảo vệ cho nền tự do, dân chủ, để cuối cùng 

đạt được thỏa thuận ký kết tại Paris giữa Mỹ và Anh, nước Anh phải công nhận Hoa Kỳ là một quốc gia độc lập, tự 

do, toàn vẹn lãnh thổ. Bản Tuyên Ngôn Độc lập được công bố ngày 4-7-1776 tại thành phố Philadelphia tiểu bang 

Pennsylvania. 

(b) Hướng về Quê Hương Việt Nam Thân Yêu: Là người tị nạn chính trị, đi tìm tự do, chúng ta cảm nhận được hai 

chữ: “Tự Do” thật cao quí mà người dân bản xứ đã dành được qua 6 năm kiên cường tranh đấu, để đạt được hai chữ 

Tự Do. Chúng ta ý thức được chính vì hai chữ Tự Do mà hàng triệu dân Việt Nam đã bỏ mạng nơi rừng sâu, núi thẳm 

hay làm mồi cho cá nơi biển khơi khi chạy trốn Cộng Sản tàn bạo để đi tìm “Tự Do”. Đã 40 năm nơi đất khách quê 

người, ai cũng nhuộm trên đầu hai màu tóc, chúng ta vẫn hướng về quê mẹ với lời cầu nguyện và luôn hưởng ứng 

những nhà tranh đấu ở việt Nam cho nền dân chủ, tự do sớm được vãn hồi và nhất là cho mộng bá quyền Trung Quốc 

sớm chấm dứt để quê mẹ được thái bình, tự do, no ấm. Chúng ta kỳ vọng ở thế hệ thứ 2, thứ 3 con cháu chúng ta tiếp 

nối gắn bó với quê hương, kỳ vọng những trăn trở của chúng ta về cội nguồn dân tộc vẫn được bảo tồn. Mong lời Đức 

Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận mãi mãi như kim chỉ nam cho thế hệ trẻ chúng ta: “…Vui niềm vui đồng bào, buồn 

nỗi buồn dân tộc, là người Công Giáo, con phải yêu tổ quốc gấp bội”. 
 

2- Mừng Kính Lễ Đức Mẹ Núi Cát Minh “Carmêlô”: Mọi giáo hữu luôn nhận được muôn ơn lành do Mẹ ban phát, 

không những trong Cộng Đoàn mà bao giáo hữu khắp nơi, vì thế để tạ ơn Mẹ, Đền Thánh Mẹ luôn trân quí các thánh 

lễ kính Mẹ. Trong Tháng 7, ngày lễ kính Mẹ Núi Cát Minh vào lúc 7:30 p.m. Thứ Năm 16-7-2015. Ước mong con cái 

Mẹ trong Cộng Đoàn cùng khách hành hương cố gắng thu xếp tham dự. Ngược dòng lịch sử, núi Carmelo vào năm 

38, những người dâng mình cho Chúa tụ họp về đây để sống đời chiêm niệm, ăn chay, hãm mình, cầu nguyện và cất 

một nguyện đường dâng kính Mẹ Maria và chọn Mẹ làm Đấng bảo trợ và Dòng Đức Mẹ Núi Cát Minh xuất hiện từ 

đó, được Đức Giáo Hoàng Hônôriút Đệ III chuẩn năm 1226. Trong một lần hiện ra với Thánh Simon Stocko ngày 16-

7-1251, Đức Mẹ với áo dòng Carmelo, tay cầm “Áo Đức Bà Carmelo” đưa ngài và nói: “Hãy nhận bộ áo này Mẹ ban 

cho nhà dòng và tu sĩ như dấu chỉ… sự cứu rỗi và hiểm nguy… Ai chết mà mang biểu hiện bình an này sẽ khỏi bị 

lửa thiêu đời đời và Mẹ sẽ cứu họ khỏi lửa luyện tội vào ngày thứ Bảy sau khi họ mất”. 
 

3- Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Kỳ VIII:  Thấm thoát chỉ còn hơn ba tháng nữa, Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Las 

Vegas sẽ tưng bừng khai mạc vào ba ngày 16,17,18/10/2015 với chủ đề: “Cùng Mẹ Làm Chứng Nhân Hy Vọng”. 

Các ban ngành được phân nhiệm phụ trách cho Đại Hội đang ráo riết xúc tiến công việc chuẩn bị cho Đại Hội thật chu 

đáo. Danh sách các ban ngành đã niêm yết tại bảng thông tin luân lưu, để mong quí Cộng Đoàn và khách hành hương 

cùng ghi danh tham gia hầu cùng nhau tổ chức những ngày Đại Hội tôn thờ Chúa, sùng kính Mẹ được tốt đẹp trong 

Thánh Ý Chúa. Trong tâm tình mong chờ, chào đón quí khách khắp năm châu về, Cộng Đoàn Mẹ La Vang luôn rộng 

vòng tay chào đón mọi con cái Mẹ đến với Linh Địa Mẹ La Vang. 
 

4- Tâm tình Tri Ân: Qua lá thư này, tôi gửi lời cám ơn đến mọi gia đình trong Cộng Đoàn và quí ân nhân, khách 

hành hương đã qui tụ thật đông trong ngày Chúa Nhật 24-5-2015, tạo cho tôi niềm vui bất ngờ qua ngày kỷ niệm 24 

năm trong Thiên Chức Linh Mục của tôi và 46 Năm Thiên Chức Linh Mục của cha Sáng Lập Giuse Nguyễn Đức 

Trọng. Xin cám ơn mọi tấm lòng đã nghĩ đến chúng tôi trong âm thầm qua lời cầu nguyện, trao gửi niềm vui và tổ 

chức chu đáo bữa tiệc với phần văn nghệ tuyệt vời qua chủ đề Tri Ân và Cảm Tạ trong ơn gọi Vinh Danh Chúa. Cám 

ơn quí Sơ Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp với những bình hoa cắm thật mỹ thuật, khiến tôi và cha Trọng thêm phần 

cảm nghiệm ơn Chúa và Mẹ La Vang.   
 

5- Chúc Mừng Sơ Agnes Huỳnh Bích Ngọc và Cám Ơn Cô Giáo Lê Tuyết Mai: Sơ Agnes Bích Ngọc, Dòng Mến 

Thánh Giá Gò Vấp, trực thuộc Đền Thánh Mẹ La Vang, qua sự đồng ý của chị Bề Trên Sơ Maria Bùi Kim Tuyến, 

nhận trách nhiệm trưởng ban Giáo Lý & Việt Ngữ. Thành tâm cám ơn cô giáo Lê Tuyết Mai trên 10 năm đảm nhiệm 

chương trình Giáo Lý và Việt Ngữ trong giáo xứ. Sự hy sinh quảng đại của Cô giáo Mai và gia đình là gương sáng 

cho tôi và cộng đoàn. Xin chúc mừng Chị Mai trong trách nhiệm mới là trưởng ban Báo Trí của Đền Thánh. Tuyệt vời 

trong tinh thần hy sinh Vinh Danh Chúa trong ơn gọi mình thuộc về. Chúng ta cùng Tạ Ơn Chúa và tiếp tục khuyến 

khích nhau trong đời sống Vinh Danh Ngài. Amen! 

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

          Lá Thư Cha Giám Đốc  TRONG TÂM TÌNH MỪNG LỄ ĐỘC LẬP CỦA HOA KỲ 
“Cầu Nguyện Cho Quê Hương Thân Yêu Việt Nam” 

 
 


