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Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương, 

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

 

 

1- Chào Mừng Tái Ngộ:  
Sau gần 6 năm nghỉ hưu dưỡng, tôi trở về với Đền Thánh Mẹ La Vang trân quý và với quý ông bà anh chị 

em cộng đoàn giáo xứ Đức Mẹ La Vang mà tôi hằng thương mến nhân dịp Lễ Tiễn Biệt cha Giuse Đồng 

Minh Quang vào Chúa Nhật 7 tháng 8, 2016, vừa qua, tôi mượn lá thư này để vui mừng  gửi lời chào mừng 

đến tất cả quý ông bà anh chị em. 

 

Trước hết, với sự đồng ý của Đức Giám Mục Joseph A. Pepe, tôi tạm trở về với cộng đoàn giáo xứ trong khi 

chờ đợi có cha Giám Đốc mới. Trong thời gian chờ đợi tìm kiếm được một linh mục có đủ khả năng và đầy 

tâm huyết để hướng dẫn cộng đoàn giáo xứ và phát triển Đền Thánh Mẹ, tôi xin quý ông bà anh chị em cùng 

tôi sốt sắng cầu nguyện xin Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ La Vang ban chọn cho chúng ta một linh mục theo 

ước nguyện càng sớm càng tốt. 

 

Cũng trong dịp này chúng ta cùng cảm tạ hồng ân Chúa và Mẹ đã ban cho chúng ta cha Giuse Đồng Minh 

Quang.  Ngài đã hy sinh biết bao tâm huyết để hướng dẫn và xây dựng Cộng Đoàn Giáo Xứ  Đền Thánh Mẹ 

La Vang trong gần 6 năm vừa qua về mọi phương diện. Chúng ta cầu chúc ngài mọi sự tốt đẹp trong sứ vụ 

mới: Chánh xứ  giáo xứ Immaculate Heart Of Mary, thành phố Brentwood, California với gần 25 ngàn giáo 

dân. Chúng ta luôn nhớ ơn Cha Quang và sẽ hẹn gặp lại ngài trong dịp Đại Hội Vào Sa Mạc Với Mẹ La 

Vang Kỳ IX vào ngày 21 đến 23 tháng 10 sắp tới. 

 

2- Lễ Kính Đức Mẹ Trong Tháng 9:  

Tháng chín này, Cộng Đoàn chúng ta có hai ngày lễ kính Đức Mẹ: Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, vào ngày Thứ 

năm 8/9/2016, thánh lễ lúc 7:30 p.m. và Lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi vào ngày Thứ năm 15/9/2016, thánh lễ lúc 

7:30 p.m.  Là con cái Mẹ tại Đền Thánh, chúng ta luôn trân trọng những ngày lễ kính Đức Mẹ, tôi ước mong 

quý ông bà anh chị em cố gắng thu xếp thời giờ để cùng tham dự.  

 

3- Khai Giảng Các Lớp Giáo Lý, Việt Ngữ:  

Các lớp Giáo Lý - Việt Ngữ sẽ khai giảng vào lúc 4:00 p.m. ngày Chúa Nhật 11/9/2016 tại Đền Thánh Mẹ. 

Xin quý  phụ huynh khích lệ và nhớ đem con em đến để học về giáo lý của Chúa và Hội Thánh cũng như 

học hỏi và trau dồi tiếng mẹ đẻ của chúng ta. Nhân dịp này chúng ta cũng cám ơn tinh thần hy sinh cao cả để 

hướng dẫn, giáo dục các em của quí sơ và quí thầy cô. 

 

4- Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Kỳ IX:  
Chỉ còn hơn một tháng nữa, Đại Hội Vào Sa Mạc Với Mẹ La Vang Kỳ IX với chủ đề: “Cùng Mẹ Tín Thác 

Vào Lòng Chúa Xót Thương” sẽ được tổ chức vào ba ngày 21, 22, 23 tháng 10/2016. Cộng Đoàn Mẹ La 

Vang mong mỏi đón tiếp tất cả những khuôn mặt thân thương đã và sẽ đến với Đền Thánh Mẹ để chúng ta 

cùng hân hoan tổ chức thành công Đại Hội tôn thờ Chúa và kính yêu mẹ La Vang năm nay. 

 

Chúng ta vui mừng và hãnh diện được làm những cánh tay nối dài của Mẹ La Vang để đón tiếp các con cái 

Mẹ khắp nơi trong các phái đoàn hành hương từ mọi nẻo đường về bên Mẹ trong dịp này.  

Xin Chúa và Mẹ La Vang chúc lành cho việc chuẩn bị Đại Hội của chúng ta và trả ơn bội hậu cho quí ông 

bà anh chị em trong công việc chuẩn bị dù nhỏ bé, trong âm thầm nhưng với tấm lòng đầy nhiệt huyết vì yêu 

mến để làm sáng danh Chúa và tôn vinh Mẹ La Vang của chúng ta. 

Trong tình yêu Chúa Kitô và Mẹ La Vang, 

Linh mục Giuse Nguyễn Đức Trọng 

Sáng Lập Đền Thánh Mẹ La Vang 

          Lá Thư Cha Sáng Lập  CHÀO MỪNG TÁI NGỘ  
“Cùng Mẹ Tín Thác Vào Lòng Chúa xót Thương” 
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