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Cộng Đòan Mẹ La Vang thân thương, 

Quý ân nhân và du khách xa gần quí mến, 

 

Thời gian qua thật nhanh, thắm thóat đã bước vào Tháng Sáu, tháng kính Thánh Tâm Chúa 

Giêsu. Mọi người trong và ngòai Cộng Đòan Mẹ La Vang đang cùng nhau với bầu khí phấn khởi 

chuẩn bị cho Đại Hội Thánh Mẫu La Vang 2011. Nhiều anh chị em đã xung phong tham gia vào 

các ban ngành để phục vụ cho Đại Hội. Tùy theo khả năng mình có như về ngành y, một số các 

bác sĩ, y tá tham gia vào ban cứu thương, các anh chị có khả năng về kế tóan tham gia vào ban 

tài chánh, có khả năng về xây dựng thì vào ban kiến thiết, có khả năng về giao tiếp thì vào ban 

tiếp tân, giỏi nấu nướng thì vào ban ẩm thực… Mọi người đều vui vẻ, nô nức, gắn bó trong tình 

đòan kết để cùng nhau tổ chức Đại Hội hầu tôn vinh Mẹ La Vang. 

 

Cho đến hôm nay, Đền Thánh Mẹ có một khuôn mặt mới để chuẩn bị chào đón khách hành 

hương đến kính viếng Mẹ: Như Linh đài được trải thảm, hội trường được thu dọn sạch sẽ, bắt hệ 

thống điện tại Linh Đài, tòan bộ phòng ốc đã được đổi mới và thiết kế ngăn nắp, gọn ghẽ. Nền 

nhà các phòng được lát gạch hay gỗ trông thật sạch sẽ, tươm tất và mát mắt, hệ thống điện đi 

đường dây lại gọn ghẽ, thay hệ thống bóng đèn sáng hơn, tiết kiệm hơn và dùng hệ thống tự động 

để hợp lý hơn …một số công việc sắp đến sẽ được các anh em trong ban xây dựng tiếp tục hòan 

chỉnh như sửa lại khu phòng Thánh vì mái nhà bị dột, tu bổ lại khu công viên và thay thế các cây 

bị chết, trùng tu lại khu bảng lưu niệm. 

 

Trong lá thư Tháng  này, tôi chân thành gửi lời mời đến con cái Mẹ khắp nơi về tham dự Đại Hội 

La Vang qua chủ đề: “Mẹ La Vang – Mẹ Việt Nam” được tổ chức trong ba ngày 21-22-23 tháng 

10/2011 tại đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas. Các hội đòan, đòan thể, tập thể đến tham dự,  xin 

sớm đăng ký với Ban Tổ Chức Đại Hội La Vang 2011 để có thể được hưởng giá đặc biệt về tiện 

nghi phòng ốc tại khách sạn của các Casino, nếu đặt chỗ trước, cũng như Ban Tổ Chức sớm nắm 

vững để sắp đặt các đòan thể cho ba ngày Đại Hội như sắp chỗ ngồi tham dự Thánh Lễ ưu tiên, 

thứ tự đi rước kiệu cũng như nhu cầu để chuẩn bị ẩm thực…Mọi liên lạc xin gọi: Cha Giám Đốc 

Đền Thánh: Giuse Đồng Minh Quang, Tel. (702) 821-1459, Email frquangdong@gmail.com, 

hay anh Đại Diện Cộng Đòan, Trưởng Ban Tổ Chức: JB Trần Xuân Ziao, Tel. (702)525-1597, 

Email ztran@comcast.net. 

 

Trong tâm tình thành kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Tháng Sáu này, mọi thành viên trong Cộng 

Đòan Mẹ La Vang hãy tôn vinh Thánh Tâm Chúa trong mỗi gia đình và trong các giờ kinh trước 

Thánh Lễ tại Đền Thánh, để xin Thánh Tâm Chúa luôn che chở, gìn giữ và ban chan hòa tình 

thương của Ngài đến mỗi gia đình trong Cộng Đòan, và ấp ủ mọi gia đình trong Trái Tim đầy 

Lòng Thương Xót của Ngài. 
 

Trong tình yêu Chúa Kitô và Mẹ La Vang 

Lm. Đồng Minh Quang 
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