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Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương, 

Quý ân nhân và du khách xa gần quí mến, 

 

Trong tâm tình kính yêu với vị Thánh tôi hằng mến mộ và trân quí: “Thánh Cả Giuse”, một 

tấm gương vĩ đại đáng cho mọi gia đình Kitô hữu trong Cộng Đòan và khắp nơi noi theo: 

Thánh Giuse một mẫu gương sống “Thầm lặng và vâng phục tuyệt đối”, ngài đã mau mắn đón 

nhận sứ điệp của Thiên Chúa trong sự thầm lặng và vâng phục: “Hãy trỗi dậy, đem Hài Nhi và 

Mẹ Ngài mà trốn sang Ai Cập…Hãy trỗi dậy, đem Hài Nhi và Mẹ Ngài mà về đất Israel…( 

MT. 2:13-14, 20- 21) …Tỉnh giấc, Giuse đã làm như thiên thần Chúa truyền cho ông (MT. 

1:24).Sự vâng phục tuyệt đối trong im lặng của Thánh Giuse quả đã làm nổi bật vai trò bảo vệ 

quan trọng của người cha trong gia đình, và nói lên yếu tố: Sự “yên lặng” có sức thuyết phục 

nhiều hơn “lời nói”. 

 

Ngòai điểm son Thánh Cả Giuse “âm thầm vâng phục”, Ngài còn là một Đấng cầu bầu có 

quyền lực vô song, chính vì thế mà vua Ai Cập Phara- Ô xưa đã nói với dân chúng  trong cơn 

thiếu thốn về thực phẩm: “Hãy đến cùng Giuse”. Câu này ngày nay được khắc ghi ngay dưới 

chân tượng Thánh nhân. Thánh Nữ Têrêsa Avilla trong Tự Truyện, sau khi được Thánh Giuse 

cứu vớt chữa lành bệnh bất tọai, đã nói: “Tôi nhớ rõ, chưa bao giờ tôi cầu xin sự gì cùng Thánh 

Giuse mà không được như ý”. Bà cũng nói: “Dường như Đấng Tối Cao ban ơn cho các Thánh 

giúp chúng ta việc này, việc nọ, nhưng kinh nghiệm cho tôi biết thì Thánh Giuse hiển vinh có 

quyền năng rộng rãi giúp chúng ta trong mọi việc”. Trong Tháng Ba này, Cộng Đòan Mẹ La 

Vang chúng ta đừng quên siêng năng “Đến cùng Giuse” để được Ngài tuôn đổ muôn vàn ơn 

Phúc. 

 

Trong lá thư thứ hai này, tôi muốn nhân dịp này chân thành cám ơn đến tất cả mọi gia đình 

trong Cộng Đòan đã ưu ái, tận tình giúp đỡ tôi trong buổi ban đầu, từ việc nấu nướng cho ăn 

uống, cho tạm ở khi chưa có nhà ở chính thức. Tôi nhớ tôi đã dọn nhà 6 lần rồi. Cha Sáng Lập 

thì khuyến khích, nói vui với tôi: “Đức Mẹ đang thử thách cha”. Vì vừa chân ướt chân ráo đến 

Las Vegas ở nhà cha Sáng Lập thì chủ nhà không cho mướn nữa, lấy lại nhà. Tôi và cha Sáng 

Lập phải nay đây mai đó. Tôi nhớ khi đọc cuốn Kỷ Yếu 10 năm “Lịch sử phát triển Cộng Đòan 

& xây dựng Đền Thánh”, cha Sáng Lập cũng khăn gói quả mướp dời đổi đúng 6 giáo xứ ! 

 

Trong tinh thần đòan kết phát triển Cộng Đòan và xây dựng Đền Thánh, tôi ước mong mọi 

người trong Tháng Ba này, chúng ta hãy lấy gương nhân đức của Thánh Giuse, âm thầm vâng 

phục, trung tín, hiệp nhất. Cộng đòan chúng ta đã có truyền thống tốt đẹp đòan kết, hăng say 

phục vụ, xin hãy phát huy và làm với tinh thần khiêm tốn như Thánh Giuse và Thánh Têrêsa 

Hài Đồng Giêsu. 

 

Trong tình yêu Chúa Kitô và Mẹ La Vang  

Lm. Đồng Minh Quang 

 

 

 

Ñoàng Minh Quang 


