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 “Mẹ La Vang – Mẹ Việt Nam” 
 

Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương, 

Quý ân nhân và du khách xa gần quí mến, 

 

Thắm thóat chỉ còn vài tháng nữa là đến ngày Đại Hội La Vang. Du khách khắp nơi đã điện 

thọai, Email về Đền Thánh hỏi ngày nào tổ chức Đại Hội. Trong lá thư tâm tình Tháng Tư này, 

tôi xin được trả lời mọi con cái Mẹ khắp nơi xa gần yêu mến Mẹ, muốn về tham dự Đại Hội để 

cùng nhau tôn vinh Mẹ. 

 

 Đại Hội Thánh Mẫu La Vang kỳ IV năm nay với chủ đề: “Mẹ La Vang - Mẹ Việt Nam” sẽ 

được Cộng Đoaøn Mẹ La Vang và con cái Mẹ khắp nơi hiệp lực tổ chức vào ba ngày 21-22-23 

tháng 10 (Tháng Mân Côi) năm 2011. Cộng đoaøn Mẹ La Vang hân hoan mong mỏi được chào 

đón con cái Mẹ khắp nơi về tham dự để chúng ta cùng làm sáng danh Mẹ. 

 

Để chuẩn bị cho Đại Hội được tốt đẹp, tôi kêu mời mọi cá nhân, gia đình, đòan thể tại Cộng 

đoaøn Mẹ La Vang và khắp nơi, có khả năng về mọi lãnh vực, tham gia vào các ban ngành 

trong Cộng Đòan để cùng nhau tổ chức Đại Hội. 

 

Nhân dịp tổ chức đại Hội, tôi cũng xin gửi trên lá thư này đôi lời cám ơn đến cha Sáng Lập, 

qua ngài, tôi được Mẹ La Vang yêu thương mời gọi về đây, như lời ngài hay nói vui:  “Mẹ đã 

chọn cha đấy!” , khi ngài mời tôi đến giúp ngài tổ chức 3 Đại Hội vừa qua tại Las Vegas, và 

cuối cùng ngài nghỉ hưu, qua bao chọn lựa, đề nghị các cha về thay thế, trên các Tòa Giám 

Mục các nơi, tôi đã về với Mẹ La Vang.  

 

Tôi cũng không quên cám ơn thân mẫu của tôi, bà Cố Đồng Văn Tân, bà rất yêu mến Mẹ, cuộc 

đời bà hầu như gắn liền với xâu chuỗi Mân Côi. Đi đâu, làm gì, ở đâu, bà cũng dâng Mẹ Lời 

Kinh Kính Mừng. Câu chuyện vui, nhưng nó đi vào đời tôi, khi tôi vaø OÂng Baø Coá đi câu cá.  

Nhìn tôi vaø oâng Coá câu cá vaø ngoài chôø caù caén caâu, bà lẩm nhẩm đọc kinh.  Khi caù vöøa caén 

caâu, baø Coá reo vui: “Caù caén caâu roài con ôi”.  Sau khi toâi chuïp cần caâu, baø Coá lại tiếp tục đọc 

kinh: “…Thánh Maria Đức Mẹ Chuùa Trôøi...”  Tôi buồn cười, nhưng đoàng thời học được bài 

học: “kết hiệp niềm vui trong cầu nguyện”. 

 

Cũng trong niềm vui của Mùa Phục Sinh, tôi muốn mời gọi mọi người cùng Giáo Hội hoaøn vũ 

mừng Mầu Nhiệm Chúa Giêsu Phục Sinh. Trong tháng này, chúng ta hãy luôn sống vững niềm 

tin Phục Sinh.  

Alleluia ! Alleluia! 

 

Trong tình yêu Chúa Kitô và Mẹ La Vang  

Lm. Đồng Minh Quang 

 

Ñoàng Minh Quang 


