
NHÌN LẠI 11 NĂM QUA CỦA LIÊN-ĐẢO TÊRÊXA 

LAS VEGAS 

 

I.  NHÂN SỰ : Nhìn qua 11 năm họat động của Liên-Đảo, 

khởi đi từ những bước chập chững khi mới được thành lập, 

không có vị chủ chăn, không có thánh đường, bắt đầu từ 

hai Đảo bé nhỏ, đơn sơ với vỏn vẹn chỉ có 12 người. Và cứ 

thế ngày tiếp ngày, Liên Đảo ngày một tiến dần dần và 

hàng năm được cha Phó Tổng Linh Hướng ĐBHN/VNHN. 

Cùng anh chị Nhuệ & Nhi đến thăm để hun đúc, trau dồi 

hồn tông đồ. Cho đến hôm nay Liên-Đảo bò dần lên được 

18 Đảo (126 Hồn Nhỏ), Số Hồn Nhỏ đi về nhà cha chung 

mất hơn hai Đảo ( 15 Hồn Nhỏ). Chỉ riêng năm 2009, Liên 

Đảo Têrêxa mất mát nhiều nhất : 5 Hồn Nhỏ về với Chúa, 

so với những năm trước. 

 

II.  HỌAT ĐỘNG TÔNG ĐỒ: Nhìn về họat động tông đồ 

của Liên Đảo, từ buổi ban đầu, các Hồn Nhỏ đã sống với 

chỉ nam là luôn noi gương thánh nữ Têrêxa Hài Đồng 

Giêsu, làm những việc thật nhỏ bé để dâng lên Chúa hầu 

cứu rỗi các linh hồn, lấy sự đọc kinh, lần chuỗi Mân Côi, 

cầu nguyện để dìu tiến. Chập chững hằng tuần gọi rủ nhau 

đến từng gia đình trong giáo xứ để đọc kinh, cầu nguyện, 

chia xẻ Lời Chúa và học hỏi kinh nghiệm sống đạo. Mục 

tiêu khi đó là cầu nguyện  xin Chúa qua Mẹ Maria và chị 

Thánh Têrêxa chuyển cầu để có được cha Quản Nhiệm, có 

được một Thánh đường bé nhỏ hầu cùng nhau tụ họp thờ 

phượng Chúa, tôn vinh Mẹ. 

 

III.  LỜI TIÊN ĐÓAN: Cha Phó Tổng Linh Hướng mỗi 

lần ghé tĩnh tâm, thường hay nhắc nhở mỗi khi viếng 

thăm hàng năm :” Cha nói thật, nếu các con sống tốt lành, 

thương yêu nhau, siêng năng cầu nguyện, trung thành với 

Chúa, đòan kết, vững tin, cha tin chắc sẽ có phép lạ xẩy 

đến tại LasVegas này!”. 

Quả thật, phép lạ đã đến với mọi người trong Cộng Đòan 

Mẹ La-Vang như lời ngài đã tiên đóan : Cộng Đòan đã có 

cha Quản Nhiệm, đã có Thánh Đường, và còn đi xa hơn 

thế nữa, là nơi thu hút hằng năm bao ngàn du khách đến 

hành hương, kính viếng Đền Thánh Mẹ. Được như vậy là 

nhờ chị Linda đem hạt giống về, cha Minh và anh chị 

Nhuệ & Nhi gieo giống, cha Trọng đã vun trồng, tưới bón 

để cây hoa hồng Hồn Nhỏ và CTTTHN/GĐ được tốt tươi, 

xum xuê bông lá. 

Từ ngày có Đền Thánh Mẹ, các Hồn Nhỏ đã cùng 

nhau gánh vác công việc mà cha Giám Đốc đại diện Chúa 

và Giáo Hội giao phó. Đại đa số thành viên trong HĐMV 

là các anh chị trong hội Hồn Nhỏ hay trong CTTTHN/GĐ. 

Mà như lời cha Phó Tổng Linh Hướng thường hay nói :” 

Hồn Nhỏ và CTTTHN/GĐ là như chị em “ vì cả hai chương 

trình đều do cha Phó Tổng Linh Hướng thai nghén trong 

tình yêu Chúa Kitô và có anh chị Nguyễn Văn Nhuệ & 

Thu Nhi hướng dẫn. 

Các Hội đòan gắn bó rất mật thiết với nhau như 

con rết nhiều chân. Trong ba tháng qua, Hội Hồn Nhỏ đã 

kết hợp với Hội Các Bà Mẹ Công Giáo đi đến từng gia đình 

trong Cộng Đòan để đọc kinh, thăm viếng, chia xẻ. Nhất là 

tháng các đẳng Linh Hồn. Riêng hội Hồn Nhỏ và 

CTTTHN/GĐ hầu như một, ai đã là Hồn Nhỏ cũng tham 

gia khóa học CTTTHN/GĐ, và ngược lại ai theo học khóa 

CTTTHN/GĐ cũng xin gia nhập vào hội Hồn Nhỏ, cùng 

sinh họat, chia xẻ, vui buồn có nhau. Vô Hội Hồn Nhỏ để 

có đời sống nội tâm, và nếp sống khiêm tốn nhỏ bé theo 

gương Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu. Tham gia 

CTTTHN/GĐ. Để duy trì đời sống gia đình được yên vui, 

thánh đức noi gương gia đình Thánh Gia. Hai hội đòan 

như một, nó cần thiết và gắn bó như xương với thịt, gắn bó 

và hỗ trợ lẫn nhau trong đời sống tu đức. 

 

NÉT CHẤM PHÁ ĐẶC BIỆT CỦA LIÊN ĐẢO: Hồn 

Nhỏ tại Las Vegas kết hiệp rất hài hòa giữa các anh chị trẻ 

tuổi cũng như những người lớn tuổi. Mỗi người tùy theo 

phương vị của mình mà làm sáng danh Chúa, Có những 

Hồn Nhỏ tuổi đã cao, bước đi khập khiễng, chân nam đá 

chân xiêu, châm chạp, nhưng vẫn vui vẻ xung phong làm 

việc phục vụ Chúa rất hăng say, không ngại quản, tham 

gia các việc tông đồ phục vụ giáo xứ như xin rổ tiền, nhận 

làm đèn lồng cho ngày đại hội, nhận dán bì thư cho 

chương trình bì thư, đếm tiền xin rổ và ghi theo dõi CTBT 

mỗi Chủ Nhật, dọn dẹp làm sạch Đền Thánh, hy sinh chùi 

rửa nhà vệ sinh, clean up hồ cá, tu bổ chỗ hư hỏng trong 

Đền Thánh, sốt sáng tham gia các buổi đọc kinh cầu 

nguyện Thứ Ba, Thứ Năm hàng tuần…Có những Hồn Nhỏ 

đã trên 80 tuổi, vẫn hăng say phụng vụ Chúa quên cả tuổi 

gìa. 

Trong những Tháng ngày gần đây, nhiều anh chị 

Hồn Nhỏ qua chương trình :” Yêu Thay Đền Thay “ vào 

ngày 21 hàng tháng, đã nhiệt tâm thực hành và đã gặt hái 

được khá nhiều thành qủa như : Một Hồn Nhỏ chia xẻ đã 

đem được một người bỏ xưng tội 55 năm, và một người bỏ 

5 năm đã quay về với Chúa và đến tòa Hòa Giải trong 

mùa Lễ Giáng Sinh. Một nét nổi bật của Liên Đảo trong 

năm qua là hòan thành cuốn Kỷ Yếu kỷ niệm 10 năm 

thành lập. Đây là công sức của cả Liên Đảo đóng góp, kẻ 

góp công, người góp của, rất đòan kết để cùng nhau hòan 

thành một cuốn lưu niệm cho các Hồn Nhỏ thế hệ sau này. 

Một số các anh chị Hồn Nhỏ mới tham gia vô hội cũng rất 

tích cực, xung phong nhận những công việc trong Cộng 

đòan một cách nhiệt tình, không quản ngại. 

 

ĐIỂM CẦN KHẮC PHỤC: Nhìn chung, Liên Đảo Têrêxa 

như những đóa hồng nở rộ muôn màu sắc, gìa trẻ lớn bé 

đều vui vẻ nhiệt thành với vườn nho của Chúa, nhưng bên 

cạnh đó vẫn còn những cái tồn tại cần khắc phục, và vượt 

tiến : Đó là còn một số Hồn Nhỏ chểnh mảng, ít tham gia 

sinh họat, vắng mặt khá lâu không thấy xuất hiện, dù là 

những ngày kỷ niệm trọng đại như hôm nay. Có thể vì 

sinh kế, có thể mệt mỏi vì những biến cố cuộc đời làm cho 

cuộc sống nhiều đổi thay hay gặp những thăng trầm mà 

không khắc phục nổi. 

 

TÓM KẾT: chúng con xin cha Phó Tổng Linh Hướng 

ĐBHN/VNHN, cha Giám-Đốc Đền Thánh kiêm Linh 

Hướng Liên Đảo, quí anh chị Ban Điều Hành Trung Ương, 

quí vị anh chị em thêm lời cầu nguyện để Liên Đảo được 

mạnh tiến trong những năm tháng sắp đến./. 

 

Trân trọng kính chào. 

LasVegas ngày 14- Tháng 1 năm 2010 

Phan Văn Sỹ 
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