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Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương, 

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

 

 
1- Tưởng Niệm 30-4 Đen & Cầu Nguyện Cho Quê Hương VN: Bài ca của nhạc sĩ Nam Lộc: Vĩnh Biệt Sàigòn: 
“Sàigòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời, Sàigòn ơi, thôi đã hết thời gian tuyệt vời, giờ còn đây, những kỷ niệm 
sống trong tôi. Những nụ cười nát trên môi, những giọt lệ ôi sầu đắng…” và nhiều bài ca của nhiều nhạc sĩ như: 
“Người di Tản Buồn” Nam Lộc, “Chút quà Cho Quê Hương” Việt Dũng… Những bài ca đong đầy những hoài 
niệm, những đau khổ, những tang tóc khi phải trốn chạy, rời bỏ quê hương do bao nhạc sĩ viết về 30-4 Đen mà nay 
hầu như nằm trong tim óc mỗi người dân Việt tị nạn hải ngoại cũng như cả quê nhà. 
 
Là người tị nạn Việt Nam trên khắp năm châu, nhân ngày Quốc Hận 30-4 ai mà không nhớ về cố hương, nơi chôn 
nhau cắt rốn để hoài niệm những ký ức đau buồn và luôn cầu nguyện cho quê hương sớm thoát khỏi ách thống trị của 
Cộng Sản bạo tàn, chúng chà đạp, sói mòn, cắt đất đai, dâng biển đảo cho Bá Quyền Tàu Cộng. Năm nay gói trọn 41 
năm, hướng về quê nhà ai cũng đau lòng vì sự tàn ác, dã man, vô luật lệ của Cộng Sản Việt Nam. Tự do, dân chủ bị 
chúng kìm kẹp, tự do tôn giáo, nơi linh thiêng cũng bị chúng ngăn cấm, phá hoại, chiếm đoạt. Trong bài diễn văn của 
tổng thống Hoa Kỳ George Washington vào năm 1796 khi sắp mãn nhiệm kỳ II, ông đã nói đến tầm quan trọng của 
tôn giáo và đạo đức: “Chúng ta đừng theo đuổi ý tưởng rằng đạo đức có thể được duy trì mà không cần tôn giáo… Lý 
trí và kinh nghiệm ngăn cấm chúng ta nghĩ rằng nền đạo đức quốc gia có thể thắng thế bằng việc loại trừ nguyên tắc 
tôn giáo”. Nhân ngày 30-4 Đen, tôi kêu mời mọi gia đình hãy hướng về quê nhà để cầu nguyện cho quê hương VN 
sớm thoát khỏi ách thống trị độc tài của Cộng Sản VN, hèn với giặc, ác với dân, hầu dân Việt sớm có tự do, dân chủ, 
dân quyền và hưởng nền độc lập trong một đất nước phồn vinh hầu sánh vai cùng thế giới. 
 
2- Lễ Truyền Tin: Lễ Truyền Tin được kính nhớ vào ngày 25-3, khoảng thời gian 9 tháng trước lễ Giáng Sinh, là 
khoảng thời gian Đức Mẹ cưu mang Chúa Giêsu. Năm nay vì ngày 25-3 rơi vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, nên Giáo 
Hội dời lại vào ngày 4-4-2016. Ngay từ thuở đời đời, Thiên Chúa đã có ý định tái lập tất cả những gì là hư mất bởi tội 
lỗi, và phác họa một công trình cứu chuộc mà Chúa Giêsu Kitô là trung tâm điểm, với sự cộng tác cần thiết, gắn bó 
của một người nữ thánh thiện. Cả hai sẽ là A-Dong và E-Và mới thay thế cho A-Dong và E-Và cũ đã phạm tội, mất 
nghĩa cùng Thiên Chúa. 
 
Tin Mừng theo thánh Luca 1:26-38, ghi lại biến cố Truyền Tin: Sứ thần Gabriel đến với một thiếu nữ đã đính hôn là 
Maria tại làng Nazareth để loan báo tin vui về việc hạ sinh Đấng Cứu Thế đã được muôn dân trông đợi từ bao đời. Sứ 
thần đưa tin: “Này đây, Bà sẽ thụ thai và hạ sinh một con trai, và Bà sẽ đặt tên con trẻ là Giêsu, Người sẽ nên cao 
trọng và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao”. Sau giây phút ngỡ ngàng, thiên thần đã giải thích: “Vì đối với Thiên 
Chúa, không có gì là không có thể”. Bà Maria đã mau mắn Xin Vâng theo thánh ý Chúa: “Này tôi là nữ tỳ Thiên 
Chúa, xin hãy làm trọn nơi tôi điều sứ thần truyền”. Đền Thánh Mẹ La Vang sẽ có thánh lễ kính Mẹ lúc 7:30 p.m. Thứ 
Hai 4-4-2016. Mong mọi gia đình và khách hành hương khắp nơi cùng đến tham dự. 
 
3- Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi: Hằng năm vào ngày lễ “Chúa Chiên Lành” Chúa Nhật thứ 4 Phục Sinh, 
Giáo Hội dành ngày này để đặc biệt cầu nguyện cho ơn gọi. Chính Chúa Giêsu cũng phán: “Lúa chín đầy đồng mà 
thiếu thợ gặt”. Tôi mời gọi mọi gia đình trong Cộng Đoàn Mẹ La Vang: (1)- Cầu nguyện nhiều cho ơn gọi. (2)-
Khuyến khích hướng dẫn con cái dấn thân phục vụ Chúa và Giáo Hội theo ơn gọi của mỗi người theo thánh ý Chúa. 
Trong tâm tình cầu nguyện cho ơn gọi, xin Cộng Đoàn cũng thêm lời cầu nguyện cho tôi nhân ngày mừng lễ Ngân 
Khánh 25 Năm Linh Mục (24/5/1991—24/5/2016) được trung thành và đẹp lòng Chúa. 
 
4- Sống Năm Thánh Lòng Thương Xót: Để kín múc tràn đầy ân sủng trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, tại các 
hàng ghế trong thánh đường Đền Thánh Mẹ La Vang, tôi đã cho để sách chầu Kính Lòng Chúa Thương Xót, trong đó 
có kinh: “Kính Năm Thánh Lòng Thương Xót”, xin mọi gia đình hãy có những phút thinh lặng nguyện ngắm qua kinh 
này và suy niệm về Lòng Chúa Thương Xót, cùng thực hành những điều Giáo Hội đề ra để hưởng no đầy ân xá của 
Lòng Thương Xót trong Năm Thánh như: 
 
*Xưng tội, rước lễ, bước qua Cửa Thánh, suy ngắm về Lòng Chúa Thương Xót, tuyên xưng đức tin (trong kinh Tin 
Kính), thực hiện một công việc thương xót về tâm hồn hay thể xác đối với tha nhân và luôn cầu nguyện theo ý Đức 
Thánh Cha. Các linh hồn nơi luyện ngục cũng được hưởng nhờ Lòng Thương Xót qua sự cầu nguyện, xin lễ của 
chúng ta. Mong rằng Năm Thánh sẽ đem lại nhiều ơn ích phần rỗi linh hồn và ân xá giải cho từng gia đình trong Cộng 
Đoàn và quí khách hành hương xa gần./. 

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

          Lá Thư Cha Giám Đốc  TƯỞNG NIỆM BIẾN CỐ 30-4  
“Với Tâm Tình Cầu Nguyện Cho Quê Hương Việt Nam” 
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