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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, 

 
Cả mấy tháng nay, anh chị em trong Cộng đoàn Mẹ La Vang dồn hết nỗ lực để chuẩn bị cho ba 
ngày Đại Hội  “Mẹ La Vang - Mẹ Việt Nam” ngày 21, 22 & 23 tháng 10 năm nay (2011). Hội 
đồng Mục Vụ, các ban ngành hội họp để cắt đặt, phân công trách nhiệm cho từng người.  Niềm 
vui chan hòa, nhiều người đã xung phong tham gia vô các ban ngành để dấn thân phục vụ cho 
Đại Hội của Mẹ. Các anh em trong nhóm xây dựng và bảo trì thì ngày đêm ráo riết làm công 
việc tu bổ, chỉnh trang đền Thánh, không quản ngại, hy sinh những thì giờ quí báu cho Mẹ, 
ngày đêm đến đền Thánh để lo tu bổ, sửa chữa phòng ốc cho có chỗ khang trang, tiện nghi lớp 
học cho các em lớp giáo lý, Việt ngữ  và thu dọn giáo đường cho giáo dân đến tham dự Thánh 
Lễ được sốt sắng và xây dựng cổng chào để chuẩn bị chào đón khách hành hương đến tham dự 
Đại Hội với một bộ mặt tươi mới.  
 
Những âm hưởng của những ngày đại Hội Thánh Mẫu La Vang xưa, tôi đã được hân hạnh giúp 
cha Sáng Lập tổ chức như: “Vào Sa Mạc với Mẹ La Vang” 2004, “Ánh Sao Sa Mạc” 2006, và 
“Sa Mạc Tình Yêu” 2008, vẫn còn tồn đọng trong tâm khảm con cái Mẹ khắp nơi. Những áng 
thơ tuyệt vời của cha Sáng Lập, của giáo dân về dự Đại Hội, ngưỡng mộ Mẹ còn vang vọng 
trong tâm trí bao người, làm nô nức bao con cái Mẹ khắp nơi cứ dồn dập hỏi thăm để chuẩn bị 
về dự Đại Hội năm nay. 

“Mẹ đã đến, Mẹ La Vang,” 
“Hoan hô! Vạn tuế! rộn ràng chuông reo!” 

 
“Lòng kính Mẹ, hay muốn cầu xin Mẹ,” 

“Con tìm về với Đại Hội La Vang.” 
 

“Sa Mạc Tình Yêu” như áng mây chiều,” 
“Che bớt nắng, cho đời con… bão lửa.” 

 
Trong tâm tình lá thư Tháng Năm, tôi luôn ghi đậm nét lòng tri ơn và mến mộ đến cha Sáng 
Lập và cố gắng tiếp nối sự nghiệp, duy trì và phát triển công trình ngài đã vun trồng. Tôi cũng 
không quên cám ơn mọi người trong cộng đoàn Mẹ La Vang đã nỗ lực cùng nhau chuẩn bị Đại 
Hội La Vang cho thật chu đáo.  
 
Trong tháng Năm, tháng Hoa, cộng đoàn Mẹ La Vang chúng ta đừng quên dâng lên Mẹ những 
đóa hoa thiêng tươi thắm là xâu chuỗi Mân Côi, là yêu thương, là hiệp nhất, là khiêm nhu phục 
vụ để xin Mẹ chuyển cầu lên Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn lành cho mỗi gia đình và mỗi người 
chúng ta. 
 

Trong tình yêu Chúa Kitô và lòng sùng kính Mẹ La Vang. 

Lm. Đồng Minh Quang 
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