
 

 

 

 

 

 

Cha Giám Đốc Giuse Đồng Minh Quang chính thức về 

nhận dìu dắt Cộng Đòan Mẹ La Vang ngày 1 tháng 1 năm 

2011. Việc đầu tiên ngài bắt tay vào là muốn lo cho sức 

khỏe của mọi người trong Cộng đòan, đặc biệt các em thiếu 

nhi trong các lớp giáo lý và lớp Việt ngữ. 

 

Ngài đã họp ngay với ban “xây dựng” để khai triển công  

việc cùng anh em trong ban này. Chỉ trong vòng hai tháng 

từ ngày ngài đặt chân về, Đền Thánh Mẹ đã có những nét 

đổi mới khiến mọi người thấy có một không khí vui tươi, 

mát mẻ. Mọi vật đã được sắp xếp ngăn nắp, tươm tất, nhìn 

những hàng tủ, phòng ốc thật sáng sủa và mát mắt. Đã vậy 

những mùi xú uế đã giã từ rủ nhau biến mất do những công 

việc ban xây dựng đã ngày đêm hy sinh tu sửa theo những 

dự tính kế họach của cha Giám đốc. 

 

Những công việc đã hòan tất, ngài đã ghi lại gửi cho mọi 

giáo dân biết để chia sẻ niềm vui và ghi nhớ những hy sinh, 

thiện chí của anh chị em trong ban xây dựng cũng như 

những người phụ giúp bên lề hoặc đóng góp tài chánh: 

1. Phòng sinh họat: Được sơn và thay sàn nhà. 

2. Hệ thống điện,  - Thay hệ thống điện tự động tắt mở để 

tiết kiệm tiền cho Cộng Đòan. -Thay hệ thống điện tự 

động tắt mở buổi chiều, khi trời tối cho các hệ thống: 

Linh Đài Mẹ La Vang, 14 chặng Đàng Thánh Giá, chỗ 

đậu xe để bảo đảm an ninh về đêm. Chạy lại hệ thống 

dây điện cho an tòan và gọn gàng ở các phòng sinh 

họat, nhà vệ sinh, hành lang nhà thờ. Nhờ vậy trong 

tháng qua tiền điện đã giảm gần 200$. 

3. Hút và clean up hệ thống bụi trong máy lạnh, máy sưởi, 

thay air filter (lưới lọc) để bảo đảm sức khỏe cho mọi 

giáo dân đến tham dự Thánh Lễ và sinh họat. 

4. Thay tòan bộ hệ thống chìa khóa để bảo đảm an ninh 

cho Đền Thánh. 

5. Hệ thống hóa cho ngăn nắp các phòng Thánh, phòng áo 

ca đòan, hành lang, làm lại những mắc áo để treo áo cho 

ngăn nắp, trật tự, tươm tất (Cabinet & Handlers). 

6. Làm hệ thống an tòan cho các em nhỏ và cho các lớp 

Giáo Lý, nhà bếp, nhà kho, cửa ra vào, cửa phòng sinh 

họat bằng những miếng an tòan (Mats) để tránh trượt té, 

và giữ cho sạch sẽ. 

7. Lát sàn gạch 3 lớp giáo lý ở dưới basement và tu bổ, để 

bảo đảm vệ sinh, sức khỏe cho các em. 

 

Những công trình trên đây được sự chỉ đạo của cha Giám 

đốc và sự góp công sức hy sinh làm việc ngày cũng như 

đêm của các anh: Hùng, Quang, Thái, Steven, Hôn, Đài, 

cùng sự phụ giúp của các anh: Hiền, Kiệt, Đức, Khoa, Ánh, 

Thanh cũng có mặt thường xuyên của anh Đại diện Trần 

Xuân Ziao. Một điều làm anh em hăng say làm việc và cảm 

mến cha Giám Đốc là ngài hòa mình vào mọi công việc với  

 

 

 

 

 

 

anh em, cùng đi mua sắm, cùng săn tay áo làm mọi việc 

không quản ngại, kể cả khuân vác đồ đạc. 

 

Đóng góp trong công sức tu bổ chỉnh trang đền Thánh, có 

các anh chị trong Quán La Vang đã giúp nấu nướng để bồi 

dưỡng cho các tay thợ yêu nghề làm đẹp Đền Thánh Mẹ 

như: Chị Khánh, chị Thắm, chị Mỹ Thanh, chị Hà, chị Ngọc 

Willer, anh Đức. Các anh chị cũng gián tiếp góp phần 

không nhỏ trong việc chỉnh trang Đền Thánh Mẹ. 

 

Về phần ráp sửa, thay hệ thống điện có anh Đài, hút bụi có 

anh Tuyến. Nhờ hai anh mà mọi người đi lễ không còn ho 

hen vì bụi bặm, hoặc đến Đền thánh ban đêm không lo sợ đi 

tìm công tắc bật điện, mà còn tiết kiệm điện cho Đền Thánh 

Mẹ. 

 

Chỉ trong thời gian kỷ lục là hai tháng, mà bộ mặt Đền 

Thánh đã có nhiều thay đổi: Sáng sủa hơn, tươm tất, gọn 

ghẽ hơn, ngăn nắp hơn. Tuy nhiên mong ước của cha Giám 

đốc, ngài còn muốn tiếp tục những công việc dự định sẽ làm 

như: 

 Làm lại cửa văn phòng cha Giám đốc cho hợp lý 

(hướng về phía trước). 

 Sơn tất cả bên trong Đền Thánh cho sạch sẽ và ổn định 

lại cho ngăn nắp. 

 Thu dọn Đền Thánh trước ngày Đại Hội La Vang 21, 

22, 23/10/2011. 

 Đưa mái lều nhà hội phía sau lên cao, chỉnh lại hệ thống 

đèn và âm thanh. 

 Gắn hai đèn bên cổng chào cho xứng hợp với Đền 

Thánh. 

 Tu bổ 14 Đàng Thánh Giá. 

 Tu sửa bảng tạ ơn & Bảng lưu niệm. 

 Nâng và nới rộng Cung Thánh. 

 

Cho đến hôm nay, ngoài sự hy sinh của anh chị em xây 

dựng và quán La Vang, mọi người trong Cộng Đòan cũng 

góp giúp tiền để chi phí cho việc tu sửa lên đến 4,870 đồng. 

Xin cám ơn sự hy sinh của quí anh chị đã bỏ công sức ra để 

làm đẹp Đền Thánh Mẹ, xin cám ơn sự hy sinh đóng góp tài 

chánh của mọi người để có tiền hầu tu bổ, chỉnh trang Đền 

Thánh Mẹ thêm đẹp hơn hầu chuẩn bị cho ngày Đại Hội sắp 

đến. Cha Giám Đốc thì muốn làm đẹp Đền Thánh thật 

nhiều, nhưng nếu không có tài chánh thì công việc không 

thể xúc tiến được. Xin mọi người như con rết nhiều chân, 

góp gió thành bão để Đền Thánh Mẹ ngày một khang trang 

hơn, đẹp đẽ hơn hầu xứng danh tên gọi: “Đền Thánh Mẹ La 

Vang” thành phố Las Vegas./. 

Mùa Chay 13/04/2011 

Phan Văn Sỹ 
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