
 

 

 Hội Đồng Mục Vụ 
Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang tại Las Vegas 

Lời Chúc Đầu Xuân 
 

Xuân đến Xuân đi rồi Xuân lại đến…Thấm thoát Cộng Đoàn chúng ta đang ở vào những ngày cuối năm Kỷ Sửu và 

đang nô nức chào đón Mùa Xuân Tình Yêu của năm Canh Dần. Tôi xin đại diện Hội Đồng Mục Vụ thay mặt Cha 

Giám Đốc có đôi lời tâm tình và chân thành kính chúc Quý Vị Ân Nhân và Qúy Gia Đình trong Cộng Đoàn hưởng 

một Năm Mới Khang An, Hạnh Phúc trong Chúa và Mẹ La Vang. 

   

Kính thưa quý vị, mỗi năm Xuân đến Cộng Đoàn chúng ta thường tổ chức Tiệc Mừng Xuân, trước là để cảm tạ muôn 

ơn lành Chúa và Mẹ La Vang đã ban cho một năm qua được bình an; sau là để mỗi gia đình có cơ hội gặp nhau trong 

ngày Đầu Năm Mới.  
 

Nhân dịp, chúng tôi chân thành tri ơn Quý Vị Ân Nhân và các Gia Đình trong Cộng Đoàn đã thương mến, nâng đỡ, 

cầu nguyện, và hy sinh thật nhiều cho Cộng Đoàn trong thời gian qua. Sự trưởng thành và chu toàn trách nhiệm của 

mọi người, dưới sự hướng dẫn và lãnh đạo tinh thần của Cha Giám Đốc Giuse Nguyễn Đức Trọng cùng với các Quý 

Vị H.Đ.M.V. tiền nhiệm như là nền tảng để giúp Cộng Đoàn chúng ta mỗi ngày thêm phát triển về mọi mặt. 

 

Chúng tôi rất cần sự giúp đỡ và lời cầu nguyện của quý vị để có thể chu toàn bổn phận và trách nhiệm Cha Giám Đốc 

và Quý Vị đã giao phó. Chắc chắn trong thời gian qua, nếu có điều chi làm phật lòng Quý Vị, vì tình thương mến niệm 

tình tha thứ, và xin Quý Vị tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi sống tín thác vào Chúa: “Này chúng con đây. Này đây 
là các tôi tớ Chúa; xin hãy hoàn thành mọi sự nơi chúng con theo Thánh ý Chúa.” (sách Đời Sống Cộng Đoàn, tr.261, 

Tác Giả: Jean Vanier, LM Prêrô Nguyễn Ngọc M ỹ dịch). 

 

       Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban muôn ơn phúc trong Ngày Đầu Xuân Mới cho 

Cha Giám Đốc Giuse Nguyễn Đức Trọng 
Qúy Vị Ân Nhân 

Qúy Gia Đình trong Cộng Đoàn 
 

và cho từng người, để chúng ta cùng nhau chung tay xây dựng và đóng góp tài năng trí tuệ Thiên Chúa ban. Sự hy sinh 

của Quý Vị sẽ biến Cộng Đoàn chúng ta trở thành nguồn suối mát cho thành phố sa mạc khô cằn này. 
 

        Trân trọng kính chào quý vị trong tình yêu Thiên Chúa và Mẹ La Vang. 

 

Kính Thư, 

 
JB. Trần Xuân Ziao 

Đại DiệnHĐMV/CĐCGLV                                  

 

 
 

Để thực hiện Cuốn Kỷ Yếu Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập  
Cộng Đoàn Công Giáo Mẹ La Vang Las Vegas 

HĐMV chân thành mời gọi quý Ông Bà, Anh Chị Em 
Cùng các Hội Đoàn tham gia đóng góp bài vỡ, tài liệu, hình ảnh Sinh hoạt  

của cộng đoàn và gửi về Ban Báo Chí từ nay cho đến ngày 30-5-2010 
Thành Thật Cám Ơn 
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