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Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương, 

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

 
 
1- Tạ Ơn Thiên Chúa, Tạ Ơn Người, Tạ Ơn Qua Những Ngày Đại Hội: (a) Tạ Ơn quí khách từ xa đến: Qua tâm 
tình của mùa Lễ Tạ Ơn, tôi và Cộng Đoàn Mẹ La Vang xin chân thành cám ơn đến quí Đức Cha: Joseph A. Pepe, Đức 
Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, cùng quí linh mục: Lm. Sáng Lập Giuse Nguyễn Đức 
Trọng, Lm. Martinô Nguyễn Bá Thông, Lm. Michael Nguyễn Trường Luân, Lm. Phêrô Nguyễn Tiến Linh, Lm. 
Antôn Lê Văn Hưởng, Lm. Nguyễn Anh Quang cùng tất cả quí linh mục, tu sĩ, thân nhân xa gần, hội đoàn và khách 
hành hương từ bốn phương trời, vì yêu mến Mẹ La Vang, quí thương Cộng Đoàn đã qui tụ về Đền Thánh để cùng 
chúng tôi hiệp lực tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Kỳ VIII qua chủ đề: “Cùng Mẹ Sống Chứng Nhân Hy 
Vọng”. Với tâm tình như lời bài hát: “Mẹ Ở Con Về” của nhạc sĩ Lm. Khang Phong: “…Mẹ ở con về, nhớ thương 
trăm bề!”, Cộng Đoàn Mẹ La Vang cũng không sao tránh khỏi tâm tình nhớ thương và mong ngày hội ngộ. Tôi và 
Cộng Đoàn Mẹ La Vang mong gặp lại những khuôn mặt thân thương những ngày sắp tới: 21,22 & 23 Tháng 10/2016 
với chủ đề: “Cùng Mẹ Tín Thác Vào Lòng Chúa Xót Thương”.  
 
(b) Tạ Ơn đến từng người trong Cộng Đoàn: Cùng với tâm tình tạ ơn hướng đến những khuôn mặt thân thương từ xa 
hy sinh đến, tôi cũng không quên từng người, từng khuôn mặt thường gặp trong Cộng Đoàn: Trao gửi lời cám ơn đến 
quí sơ Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp, Ban Tổ Chức Đại Hội, Hội Đồng Mục Vụ, Các Ban Ngành, hội đoàn: Hội Các 
Bà Mẹ Công Giáo, Hội Hồn Nhỏ, Hội Thánh Giuse, Ban Kiến Thiết, Ca Đoàn La Vang, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể 
Tôma Thiện, thương gia, nhà kinh doanh, bác sĩ cùng toàn thể giáo dân trong Cộng Đoàn, mỗi người như một cành 
hoa tuyệt vời tạo nên bó hoa muôn sắc, thắm tươi, tỏa hương thơm qua sự hy sinh đóng góp nhân, tài, lực, trí tuệ giúp 
Đại Hội được thành công tốt đẹp như lời chia sẻ của cha Sáng Lập Giuse Nguyễn Đức Trọng trong thánh lễ trước 
ngày Đại Hội: “Ngài nhắc lại lời Đức Cha Mai Thanh Lương: “Ở đây nhỏ, ít người, cậu làm được vì có đoàn kết, yêu 
thương phát xuất từ trái tim nên mọi người làm trong tinh thần vui tươi, sốt mến. Tất cả… nếu không có sức 
mạnh thúc đẩy từ con tim qua tình yêu Thiên Chúa!...”. 
 
2- Mừng Lễ Tạ Ơn “Thanksgiving”: Hằng năm vào ngày Thứ Năm của tuần lễ thứ tư trong Tháng 11, người dân 
Hoa Kỳ lấy ngày này để mừng lễ Tạ Ơn Thiên Chúa. Năm nay Lễ Tạ Ơn vào ngày Thứ Năm 26-11-2015 để nhắc nhở 
mọi người hồi tưởng lại họ đã nhận được bao ân huệ trong thời kỳ đầu của cuộc sống tha hương. Lịch sử ghi lại vào 
tháng 9 năm 1620, chiếc tàu lịch sử Mayflower đã bềnh bồng mang theo 102 người vượt đại dương từ Anh quốc đến 
được vịnh Cape Cod, tiểu bang Massachusetts. Họ lên bờ tại Plymouth sau 67 ngày đêm lênh đênh trên biển cả. Thống 
đốc William Bradford ghi lại: “Đến được đất liền bình an, mọi người di dân liền quì xuống dâng lời tạ ơn thiên Chúa, 
Đấng đã đưa họ qua khỏi đại dương đầy sóng gió, cứu họ qua cơn hiểm nghèo, đưa họ đến đất liền trong bình an”. 
Gẫm người mà nghĩ đến ta, chúng ta cũng trải nghiệm sau 40 năm để đến được bến bờ an bình tự do, hiệp cùng dân 
Hoa Kỳ chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa qua Mẹ La Vang đã ban cho mỗi người chúng ta, mỗi gia đình chúng ta 
biết bao hồng ân sau ngày đất nước rơi vào họa cộng nô. 
 
3- Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Giáo Hội công Giáo Việt Nam được cường thịnh như ngày nay và 
phát triển rộng ra tận hải ngoại là nhờ hàng trăm ngàn các vị Thánh Tử Đạo có tên và không tên đã lấy máu mình làm 
chứng cho đức tin qua bao thế hệ và vẫn còn tiếp nối trên quê Hương Việt Nam hiện nay. Việc bắt bớ, cấm đạo khởi 
từ thời Chúa Trịnh Doanh 1740-1767 qua các đời Chúa Trịnh cho đến các đời vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức cho 
đến mãi năm 1883. Vào ngày 19-6-1968, Đức thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ II đã chính thức phong thánh cho 117 vị 
thánh tử đạo Việt Nam. Thánh Anrê Phú Yên được phong chân phước ngày 5-3-2000. Chúng ta đang chờ phong thánh 
cho hai vị: Đức Cố Hồng Y Phanxicô xavie Nguyễn Văn Thuận và cha Phanxicô Trương Bửu Diệp. Nhân ngày kính 
các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta hướng lòng cảm tạ các ngài như các bậc anh hùng bất khuất đã gieo vào lòng đất 
mẹ Việt Nam những hạt giống hiếm quí để nảy sinh và triển nở những người con đạo hạnh luôn là muối cho đời, ánh 
sáng đức tin soi chân lý Chúa Giêsu Kitô cho muôn người. 
 
4- Thương Nghĩ Về Các Đẳng Linh Hồn: Giáo Hội luôn nhắc nhở: “Tín Điều Các Thánh Thông Công”, là nhấn 
mạnh đến niềm tin vào sự liên hệ siêu nhiên một cách mật thiết giữa mọi phần tử trong Giáo Hội còn sống hay đã mãn 
phần mà vẫn giữ được ơn nghĩa với Chúa như các thánh trên trời hay các linh hồn nơi luyện ngục. Vì vậy Giáo Hội 
hiện diện giữa ba thành phần: Chiến đấu, Chiến thắng và Thanh luyện, cả ba luôn có mối liên hệ siêu nhiên, mật 
thiết với nhau. Do vậy, Giáo Hội mừng lễ Các Thánh vào ngày 1-11 và ngày hôm sau 2-11 là lễ Các Đẳng Linh Hồn. 
Điều này nói lên các linh hồn dù sống tốt lành, nhưng chưa được rửa sạch hoàn toàn để đáng được diện kiến trước tôn 
nhan Thiên Chúa và con người cần phải được trong sạch vì Thiên chúa là Đấng chí thánh. Các linh hồn trong luyện 
ngục không thể tự cầu nguyện cho chính mình nên cậy nhờ vào lời cầu nguyện của chúng ta. Trong tháng 11 này, mỗi 
người chúng ta đừng quên các linh hồn đang mong chờ lời cầu nguyện của chúng ta từng giây từng phút./.  
 

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

          Lá Thư Cha Giám Đốc  LỄ TẠ ƠN & TRI ÂN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 
“Cùng Nghĩ Đến Các Đẳng Linh Hồn” 
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