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Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương, 

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

 

1- MỪNG VUI: “Mừng Vui Lên Hỡi Đấng Đầy Ân Sủng” (Lc 1:28-29). Tháng 10, tháng kính Mẹ Maria qua tràng 

chuỗi Mân Côi và đặc biệt tại Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas, trong không khí nhộn nhịp, tưng bừng chuẩn bị Đại 

Hội và đón tiếp những khuôn mặt thân thương đã cùng nhau góp bàn tay tổ chức qua bảy (VII) Đại Hội Thánh Mẫu 

La Vang. Năm nay qua không khí chuyển sang tiết Thu với ánh nắng dịu ấm chan hòa, gió hiu hiu thổi nhẹ, các anh 

em trong Hội Thánh Giuse và Cộng Đoàn Mẹ La Vang vừa hoàn tất trải nhựa xong khu khuôn viên thật tươm tất, mát 

mắt để năm nay những ngày Đại Hội con cái Mẹ khắp nơi về, bước đi vững êm, không sợ bị vấp té vì những kẽ nứt 

nẻ. Hiệp cùng thiên sứ Gabriel chúng ta khắp mọi nơi về tham dự Đại Hội cùng kính chào Mẹ Maria và hiệp lực tổ 

chức tốt đẹp hơn nữa Đại Hội chủ đề: “Cùng Mẹ Sống Chứng Nhân Hy Vọng” để tôn thờ, vinh danh Chúa. 

 

Hiệp cùng tâm tình mừng vui của thiên sứ Gabriel, chúng con hân hoan kính chào đón: Đức Cha Joseph A. Pepe, 

Giám Mục Địa Phận Las Vegas, đến từ quê hương Việt Nam thân yêu có Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám Mục 

Giáo Phận Phan Thiết, Linh Mục Giuse Nguyễn Đức Trọng, Sáng Lập Đền Thánh Mẹ La Vang, Lm. Phan Quang 

Cường, Tuyên Úy Liên Minh Thánh Tâm trực thuộc LĐCGVN tại Hoa Kỳ, Lm. Martinô Nguyễn Bá Thông với tài 

thuyết giảng và MC, Lm. Michael Nguyễn Trường Luân, Dòng Chúa Cứu Thế, cùng quí linh mục, tu sĩ khắp nơi vì 

lòng yêu kính Mẹ quy tụ về để Cùng Mẹ Sống Chứng Nhân Hy Vọng trong Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Kỳ VIII. 

  

2- SỐNG CHỨNG NHÂN HY VỌNG: Qua chủ đề Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Kỳ VIII năm nay: “Cùng Mẹ 

Sống Chứng Nhân Hy Vọng” là chủ đề nối dài từ Tông Thư của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Năm đời Sống Thánh 

Hiến”, bắt đầu vào ngày 30-11-2015 và kết thúc vào lễ Dâng Chúa Giêsu vào đền Thờ ngày 2-2-2016,  sống ơn gọi 

thánh hiến, tìm Chúa, lắng nghe và đi theo Chúa, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Hiến Chế Tín Lý Lumen gentium về Hội 

Thánh, là bản tóm kết tuyệt vời của Tông Huấn: “Vita Consecrata” của thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolồ II và hòa 

chung với Hội Đồng Giám Mục Việt Nam qua Hội Nghị Thường Niên Kỳ II-2014: “Tân Phúc Âm Hóa Đời Sống 

Các Giáo Xứ và Các Cộng Đoàn sống Đời Thánh Hiến”  

 

(1) Nói Đến Đời Sống Thánh Hiến: Ta thường chỉ nghĩ đến các tu sĩ, tuy nhiên chúng ta nhớ rằng: “Ai cũng phải 

nên thánh vì Thiên Chúa muốn như vậy” vì các Kitô hữu đều được Thiên Chúa thánh hiến hay thánh hóa, vì vậy ai 

cũng có những lời khấn hứa với Thiên Chúa bằng cách này hay cách khác. Chúng ta thấy có những lời khấn hứa có 

tính cách vừa minh nhiên và vừa mặc nhiên khi chúng ta lãnh nhận các Bí Tích như Rửa tội, Thêm Sức….  Lời khấn 

luôn liên quan đến lời hứa, ta có thể gộp chung là Khấn Hứa. Vậy tu sĩ có lời khấn qua một nghi thức và được gọi 

chung là những người sống thánh hiến, giáo dân có những lời khấn hứa khi chịu các phép Bí tích. 

 

(2) Muốn được thánh hiến: Điều tiên quyết là phải được gọi hay được chọn, muốn được chọn, phải nghe được tiếng 

Chúa gọi và nhận biết thánh ý Chúa: “Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ, Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai 

Con đến thế gian thì con cũng sai họ đến thế gian…” (Ga, I7:17-19), vì vậy mọi Kitô hữu đều là những người 

Không thuộc Về Thế Gian, Chúa muốn họ phải nên thánh: “Anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời 

là Đấng hoàn thiện” (Mt 5:48). Chính vì vậy, Đại Hội năm nay Đền Thánh Mẹ La Vang, muốn qua chủ đề: “ Cùng 

Mẹ Làm Chứng Nhân Hy vọng” để con cái Mẹ khắp nơi về có dịp học hỏi chân lý Sống Ánh Sáng Chứng Nhân Hy 

Vọng noi gương theo Mẹ do các Cha có kinh nghiệm thuyết giảng hầu giúp Giáo Dân hiểu, thấm nhập trong tâm tư  

và sống tốt lành theo Tông Thư của Đức Thánh Cha và đề tài tuyệt vời của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: “Tân 

Phúc Âm hóa đời sống các giáo xứ và các cộng đoàn sống đời thánh hiến” qua các tiểu mục: “Siêng năng tham dự 

thánh lễ, cử hành Phụng vụ, sống Lời Chúa, sống hiệp thông với nhau, thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng cho 

muôn dân…” 

 

3- Với Ước Mong Trong Tâm Tình Phục Vụ: Đền Thánh Mẹ La Vang cầu xin Đại Hội năm nay với chủ đề tuyệt vời 

qua sự dẫn soi của Thánh Linh: “Cùng Mẹ Sống chứng Nhân Hy vọng” sẽ làm sống dậy đức tin mãnh liệt cho con 

cái Mẹ khắp nơi trong một thế giới hôm nay với nhiều hỗn tạp, bạo lực, chiến tranh và bè rối đang hoành hành khắp 

nơi.  Xin mượn lời cầu chúc của thánh Phaolô cho những ai tham dự Đại Hội thánh Mẫu La Vang Kỳ VIII: “Nguyện 

chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hóa toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân 

xác anh em được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta quang lâm” 

(1 Tx. 5:23). 

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

          Lá Thư Cha Giám Đốc  MỪNG VUI - HỘI NGỘ - SỐNG CHỨNG NHÂN HY VỌNG  
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