
 

 

 
I. Tâm tình Chào Mừng: Thấm thoát Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas đã tổ chức được 10 Đại Hội để thờ phượng Chúa, 
sùng kinh Mẹ . Năm nay với tâm tình kỷ niệm lần thứ 10 tổ chức Đại Hội kinh Mẹ, trong niềm vui hân hoan chào mừng được 
gặp gỡ lại những khuôn mặt thân thương, tôi xin gửi lời kinh chào thân ái đến tất cả quí ân thân nhân và khách hành hương 
xa gần đã luôn nhiệt tình, đáp lời mời gọi đến tham dự Đại Hội với Mẹ La Vang và đến với Cộng Đoàn, mặc dù xa xôi ngàn 
dặm vẫn không nề quản, vì lòng sùng kinh Mẹ La Vang, vì tâm tình yêu thương Cộng Đoàn nhỏ bé tại đây, nên hàng năm 
nhiệt tình đến tham dự, đến nay đã gói trọn 10 Đại Hội. Kể từ ngày Thánh Hiến Đền Thánh Mẹ với số lượng giáo dân tham 
dự khiêm tốn khoảng 1,500 người và tăng dần với lòng mến mộ đến năm 2016 vừa qua Đại Hội Kỳ IX  đã lên đến 7,000 
người tham dự. Tạ ơn Chúa, cám ơn Mẹ La Vang và chân thành tri ơn quí khách hành hương xa gần.  
 
Năm nay trong tâm tình chào mừng đón tiếp, Cộng Đoàn Mẹ La Vang hân hoan chào đón: Đức Cha Joseph A Pepe Giám 
Mục Địa Phận Las Vegas, Đức Cha Daniel F. Walsh Cựu Giám Mục Địa Phận Las Vegas, ngài là người đỡ đầu và cho phép 
thành lập Cộng Đoàn Việt Nam tại Las Vegas. Ngài nhận lời đến tham dự Đại Hội như là một chứng nhân yêu thương, vì qua 
ngài Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas và Cộng Đoàn được hình thành tứ năm 2001, Đức Ông Phạm quốc Tuấn, cha Giuse 
Nguyễn Đức Trọng, Sáng Lập Đền Thánh, cha Giuse Đồng Minh Quang, cựu Giám Đốc Đền Thánh, hiện làm chánh xứ Giáo 
Xứ Immaculate Oakland, hai ngài năm nào cũng có mặt để nâng đỡ và chia sẻ những kinh nghiệm giúp Cộng Đoàn, lm. 
Trường Luân DCCT., lm. Bùi Quang Tuấn DCCT., lm. Daminh Phạm Tỉnh S.D.D. cùng nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ và quí 
ân thân nhân và khách hành hương xa gần con cái Mẹ khắp nơi vì lòng yêu mến Mẹ và thương mến Cộng Đoàn đã cùng qui 
tụ về đây tham dự Đại Hội Mẹ La Vang Kỳ X.  
   
II. “Cùng Mẹ Sống Niềm Vui Yêu Thương” : Là chủ đề diễn tả hết ý nghĩa diệu vời của Năm Thánh kính Mẹ Fatima do 
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đề ra nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha. Ngài đã ban ơn toàn 
xá trong suốt năm kỷ niệm này từ ngày 27-11-2016 đến 26-11-2017 với những điều kiện: 
 

1. Hành hương Đền Thánh Fatima, Bồ Đào Nha và tham dự vào một trong những cử hành lễ nghi hay một buổi cầu 
nguyện kính nhớ Đức Trinh Nữ. 

2. Cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Fatima tại một nhà thờ nào đó vào các ngày 13 mỗi tháng từ tháng 5 đến tháng 10 
năm 2017, tham dự các buổi lễ và cầu nguyện để vinh danh Mẹ. 

3. Dành cho những người già yếu, bệnh tật: Cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Fatima và hiệp ý cầu nguyện vào các 
ngày 13 mỗi tháng từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2017. Hiệp lòng mừng năm thánh Mẹ Fatima. Cuối cùng phải đọc 1 
kinh Lạy Cha, 1 kinh Tin Kính và xin Mẹ Thiên Chúa cầu bầu cho. 
 

“Cùng Mẹ sống Niềm Vui Yêu Thương”, trong Đại Hội có những chủ đề do quý LM thuyết giảng, có rước kiệu kính Mẹ, 
lần hạt Mân Côi, có các cha ngồi tòa ban phép Hòa giải để như lồng vào Thông Điệp Đức Mẹ ban cho thế giới qua các em: 
Lucia, Jacinta và Francico Marto: “Ăn Năn Đền Tội Cải thiện đời sống, siêng năng lần hạt Mân Côi, Tôn Sùng Trái Tim Vô 
Nhiễm Nguyên Tội Mẹ” để cầu nguyện cho hòa bình thế giới, chấm dứt chiến tranh. Thực hiện ba mệnh lệnh của Mẹ là chúng 
ta đã: “Cùng Mẹ Sống Niềm vui Yêu Thương” như chủ đề Đại Hội đề ra.   
 
III. Lời Trần Tình: Vâng lời Bề Trên Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế và đáp lại tiếng mời gọi của Mẹ La Vang qua cha Sáng Lập 
Giuse Nguyễn Đức Trọng, tôi đã có mặt tại Đền Thánh Mẹ từ những ngày chuẩn bị Đại Hội Mẹ La Vang Kỳ IX: 15-10-2016 
để tiếp nối dấu chân của cha tiền nhiệm Cựu Giám Đốc Giuse Đồng Minh Quang dìu dắt cùng trùng tu phát triển Đền Thánh 
qua hơn 5 năm, tôi cũng không quên bậc tiền bối cha Sáng Lập Giuse Nguyễn Đức Trọng, người đã dày công vun trồng Cộng 
Đoàn, phát triển Đền Thánh trên 10 năm, ngài đã nghỉ hưu, nhưng luôn có mặt với Cộng Đoàn những ngày Đại Hội và thăm 
viếng CĐ để trao đổi, khích lệ, giúp đỡ. Năm nay nhân kỷ niệm 10 năm ghi dấu ấn mốc điểm 10 lần tổ chức Đại Hội, với tâm 
tình như lời cha Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Đaminh Nguyễn Phi Long chia sẽ: “Ngài về đây là thánh ý của Chúa và Mẹ 
Maria và vì yêu cầu của bề trên để đến phục vụ tại Đền Thánh Mẹ La Vang, nơi đang có tiềm năng phát triển rộng lớn và 
nhu cầu cần có một thánh đường mới để đáp ứng với dân số giáo dân ngày càng tăng và quan trọng nhất là cần có một Đền 
Thờ sâu thẳm trong tâm hồn mỗi giáo dân ở đây”. 
 
Và để cho việc  tổ chức Đại Hội thành công tốt đẹp chúng tôi cần rất nhiều lời cầu nguyện của quý Ân Nhân cũng như quý 
Cộng Đoàn trong tinh thần yêu thương hiệp nhất xin Mẹ La Vang nâng đỡ và giúp chúng ta trong mỗi công mỗi việc từ khởi 
đầu cho đến hoàn thành trong Ơn Chúa.  
 
Trong tình yêu Chúa Cứu Thế và Mẹ La Vang. 
Lm. Tôma Hà Quốc Dũng.     

TÂM TÌNH CHÀO MỪNG QUA ĐẠI HỘI LA VANG KỲ X 
“Cùng Mẹ Sống Niềm Vui Yêu Thương” 

Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương, 
Quí ân nhân và khách hành hương xa gần quí mến. 

Tháng 7/2017 Lá Thư Cha Gíam Đốc  
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