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MỪNG TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT “2018”  
“Trong Tâm Tình Tạ Ơn Thiên Chúa & Mẹ La Vang”

Lá Thư Cha Giám Đốc 

 
Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương, 

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

 
I- Tết Nguyên Đán “Mậu Tuất”: (a) Năm nay Mùng Một Tết Nguyên Đán: rơi vào ngày Thứ Sáu 16-02-2018. Con chó tinh khôn 

năm nay đã đá con gà “Kỷ Dậu” năm ngoái văng ra xa vì con gà này mang nhiều tai ương đến cho nhân loại. Mặc dù xa quê hương đã 

42 năm, người Việt Nam tị nạn tại Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới vẫn luôn trân quí hướng về quê nhà  để làm sống lại những truyền 

thống, tập tục cổ truyền của dân tộc Việt Nam, vì vậy hằng năm vào dịp Tết đến, Cộng Đoàn Mẹ La Vang hợp nhau tổ chức Hội Xuân 

để gợi nhớ lại khung cảnh Tết tại quê nhà: Các Hội Đoàn cùng góp bàn tay làm hoặc đi mua sắm về để bày bán như những gian hàng 

Tết giống Việt Nam, có đủ hương vị Tết như: Mứt, kẹo, bánh chưng, bánh tét, hoa cúc, hoa mai, bao lì-xì để cha mẹ lì-xì cho các cháu 

nhỏ. Đặc biệt nhất là năm nào các em trong Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể cũng tổ chức múa lân. Tất cả để làm sống lại những tập tục cổ 

truyền của quê nhà để các em dù sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ vẫn biết đến những truyền thống, tập tục quê hương dù trưởng thành tại 

đây mà không bị mai một. 

 

(b) Đối với quê hương: Ngày Tết là ngày linh thiêng nên mọi nhà đều lo quét dọn nhà cửa cho sạch sẽ, tươm tất, nếu cần, gia chủ 

sơn lại nhà cho mới hơn, mua quần áo mới cho các em nhỏ. Bài hát: “Xuân Này Con Không Về” của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân đã 

diễn tả rất rõ nét và rất ấm áp về khung cảnh Tết tại quê nhà: “Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui, nghe pháo giao thừa rộn ràng 

nơi nơi, bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng, trông bánh chưng ngồi chờ sáng …” hay câu hát thật gợi hình, gợi cảnh 

thật dễ thương: “Đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh trai, sẽ đem về cho tà áo mới, ba ngày xuân đi khoe xóm làng…”. Chính vì 

tình tự dân tộc ở chỗ đó nên dù đi làm xa đến đâu cũng cố gắng ngày Tết trở về xum họp với gia đình.  

 

(c) Với người Công Giáo: Ngày Tết chúng ta luôn giữ truyền thống từ thời cha ông để lại là chạy đến với Chúa, vì Thiên Chúa là 

Chúa của Mùa Xuân để xin ngài ban bình an cho năm mới trong ngày đầu năm và tạ ơn Thiên Chúa qua Mẹ đã ban cho mỗi người, 

mỗi gia đình và Cộng Đoàn, đất nước chúng ta một năm qua có được cuộc sống bình an, phồn thịnh. Mùng hai chúng ta nhớ đến ông 

bà tổ tiên, uống nước nhớ nguồn, có ông bà, cha mẹ mới có chúng ta. Mùng ba Tết chúng ta cầu xin Chúa thánh hóa công ăn việc 

làm, để công việc chúng ta làm được Thiên Chúa chúc lành hầu đẹp lòng Chúa với những công việc làm ngay lành, chân chính và 

công bằng. 

 

*Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas trong ba ngày: Từ tối giao thừa Thứ Năm 15-02-2018, Mùng Một Thứ Sáu 16-02-2018, 

Mùng hai Tết Thứ Bảy 17-02-2018 đều có thánh lễ lúc 7:30 p.m.. Mời Cộng Đoàn và khách hành hương cố gắng đến tham dự. Nhân 

Mùa Xuân về, tôi mến chúc quý ân thân nhân, quý gia đình trong cộng Đoàn, quý khách hành hương xa gần hưởng một Mùa Xuân 

yên vui, thanh bình, phồn thịnh, thành công mọi hoạch định và tràn đầy ơn Chúa qua Mẹ La Vang.  

 

II- Hội Xuân: Cộng Đoàn Mẹ La Vang chúng ta năm nay sẽ phối hợp với Cộng Đồng Người Việt Las Vegas để tổ chức Hội Xuân 

cho con em chúng ta và mọi gia đình người Việt sống tại Las Vegas có được niềm vui ấm áp trong những ngày Tết để mỗi người, 

mỗi nhà sống lại với những tập tục cổ truyền có từ ngàn xưa hầu cùng nhau chung vui hưởng Tết và bảo tồn di sản cội nguồn dân tộc 

dù có xa xôi ngàn dặm quê nhà nhưng lòng luôn nhớ nghĩ về đất mẹ. Hai ngày Hội Xuân được tổ chức vào Thứ Bảy ngày 17-02-

2018 từ 5:00 p.m. đến 9:00 p.m. và Chúa Nhật 18-02-2018, từ 11:00 a.m. đến 9:00 p.m.. Tôi thân mời các gia đình trong Cộng Đoàn 

và khách hành hương xa gần cố gắng đến chung vui mấy ngày xuân. 

 

III- Thứ Tư Lễ Tro và Mùa Chay Thánh: Mùa chay thánh sẽ bắt đầu từ ngày Thứ Tư Lễ Tro 14-02-2018, thánh lễ lúc 7:30 p.m. 

và kéo dài 40 ngày trước Đại Lễ Phục Sinh. Trong nghi thức xức tro, linh mục hay phó tế xức tro trên trán của thụ nhân và đọc: 

“Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Trong thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro, linh mục đọc lời nguyện hàm chứa ý nghĩa sống Mùa Chay: 

“Lạy Chúa, ngày hôm nay tất cả chúng con ăn chay hãm mình để bước vào Mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng. Xin giúp 

chúng con hằng biết sống khắc khổ, để ngày thêm vững mạnh mà chiến thắng ác thần”. Trong mùa chay, Giáo Hội mời gọi 

chúng ta luôn sống trong những chuẩn mực: (1) Cầu nguyện, (2) Hòa giải với Chúa với anh em, (3) Sám hối, (4) Ăn chay hãm mình, 

(5) Làm việc lành phúc đức, hạn chế những thú vui thường ngày, tránh những lời nói thiếu bác ái làm tổn thương tha nhân, tránh 

nghĩ xấu về tha nhân và tự nhìn ra khuyết điểm, lầm lỗi, thiếu xót của chính mình. Lời Chúa trong Mathêu 23-25: “Các ngươi rửa 

sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ”. Đây là Lời Chúa lên án đối với 

các kẻ giả hình Pharisêu. Ước mong trong Mùa chay thánh, mỗi người chúng ta cố gắng thay đổi được một nết hư, tật xấu trong cuộc 

sống cũ hầu làm quà cho Chúa trong Mùa lễ Phục Sinh.  

 

IV- Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh: Như mọi người dân Do Thái, Mẹ Maria cũng hoàn toàn vâng theo lề luật. Vì 

thế, khi Chúa Giêsu đã đúng ngày luật định, Mẹ Maria và thánh cả Giuse đã đưa Chúa Giêsu lên Đền Thờ Giêrusalem để dâng cho 

Thiên Chúa: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa” (Lc 2, 23). Theo tục lệ, của lễ dâng tiến cho 

Chúa thay thế cho con trẻ là một cặp chim gáy hay một cặp bồ câu non (Lc 2, 24). Tuy nhiên đối với Mẹ Maria, Mẹ ý thức rất rõ là 

dâng Chúa là dâng vĩnh viễn vì đó là khởi đầu cho hy lễ mà Chúa sẽ hoàn tất trên núi sọ (Canvê) để cứu chuộc nhân loại. Đền Thánh 

Mẹ La Vang có thánh lễ lúc 7:30 p.m. ngày Thứ Năm 01-02-2018. 
 

Trong tình yêu Chúa Cứu Thế và Mẹ La Vang 

Lm. Tôma Hà Quốc Dũng, DCCT 
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