
 

            

 

 

 

 

Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương, 

Quý ân nhân và du khách xa gần quí mến, 

 

Từ Cali miền nắng ấm của Giáo Phận Oakland, tôi theo tiếng gọi của Mẹ La Vang và 

lời mời của cha Sáng Lập Giuse Nguyễn Đức Trọng theo nhu cầu Mục Vụ cần thiết, 

đến Las Vegas nơi sa mạc hoang vu sỏi đá với cái nóng cháy da hun đốt, giã từ những 

con chiên bao năm gắn bó tại Nhà thờ Chánh Tòa Chúa Kitô Ánh Sáng và những 

người thân tại Cali nhiều năm quây quần từ ngày bước chân đến nước Mỹ, lòng không 

khỏi thoáng nhẹ những luyến nhớ khi giã từ ra đi. Tuy nhiên, tôi đã được sưởi ấm 

ngay từ khi được cộng đoàn Mẹ La Vang chào đón và mừng lễ tri ân ngày Chúa Nhật 

19-12-2010 với một tâm tình thật quí mến, thật đầm ấm, thật gần gũi và ắp đầy tình 

thương cùng với cha Sáng Lập. 

 

Hôm nay nhân dịp ngày đầu Xuân Tân Mão, qua báo Hiệp Nhất, tiếng nói của cộng 

đòan, tôi muốn gửi lời chào mừng đến tất cả quí gia đình trong cộng đoàn Mẹ La 

Vang và chuyển lời cám ơn đến từng gia đình đã qua tiệc tri ân, đón tiếp tôi thật chu 

đáo, nồng thắm tình cha con giữa chủ chăn và cộng đoàn. Nhân dịp này, tôi cũng gửi 

lời chào mừng đến tất cả quí ân nhân và du khách xa gần. Ước mong những năm 

tháng phục vụ Đền Thánh Mẹ, tôi sẽ có dịp gặp gỡ, hàn huyên, thăm hỏi từng gia đình 

trong cộng đoàn. 

 

Đang trông nom nhà thờ Chánh Tòa Chúa Kitô Ánh Sáng với số giáo dân khỏang 

1500 người, tôi về đây, với một giáo xứ bé nhỏ mới hình thành, mà dân số khoảng trên 

300 gia đình, nhưng tôi rất vui được cha Sáng Lập cho biết, anh chị em rất đòan kết, 

thương yêu, đùm bọc, nhiệt tình xây dựng nhà Chúa và nhất là luôn sát cánh với vị 

chủ chăn, vì thế đã làm nên lịch sử là xây dựng hoàn thành Đền Thánh Mẹ La Vang. 

 

Tôi ao ước anh chị em trong cộng đoàn Mẹ La Vang luôn giữ mãi truyền thống tốt đẹp 

này, để cùng tôi chúng ta sẽ phát triển Đền Thánh Mẹ ngày một to lớn hơn, khang 

trang hơn. Xin Mẹ La Vang luôn che chở và phù hộ mọi gia đình trong cộng đoàn 

chúng ta cùng quí ân nhân và khách hành hương xa gần. 

 

Trong tình yêu Chúa Kitô và Mẹ La Vang, 

Lm. Đồng Minh Quang 

 

Ñoàng Minh Quang 


