
 

 

Cộng đoàn Mẹ La Vang thân thương, 

Quý ân nhân và du khách xa gần quí mến, 

 

Qua nhiều Đại Hội Thánh Mẫu La Vang tại Las Vegas, tôi được hân hạnh cùng giúp tổ chức Đại Hội với 

cha Sáng Lập Giuse Nguyễn Đức Trọng, chúng tôi ao ước sẽ tổ chức một Đại Hội với chủ đề: “Mẹ La 

Vang - Mẹ Việt Nam” để tôn kính Mẹ và dâng lên Mẹ kính yêu. Chủ đề này chúng tôi muốn nói lên sự 

quan tâm chở che của Mẹ đối với những người con dân Việt Nam tha hương, mà biểu hiện xuất phát từ 

lòng thương vô biên của Mẹ, khi Mẹ hiện ra tại La Vang Quảng Trị nơi vùng rừng núi hẻo lánh QuảngTrị 

với địa danh La Vang, chỗ ẩn náu của những người Công Giáo Việt đang bị bắt bớ, giam cầm vì theo đạo 

khoảng năm 1798 dưới thời Vua Tây Sơn Cảnh Thịnh. 

 

Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas, hôm nay cũng là biểu tượng tình thương bao la của Mẹ bao bọc con 

cái Việt Nam ly hương lánh nạn Cộng Sản, đi tìm tự do, đến đây tập họp dưới sự che chở của Mẹ để làm 

vinh danh Mẹ, hay cầu khẩn Mẹ, để được Mẹ che chở đùm bọc. Qua ý nghĩ đó chúng tôi muốn nói lên 

lòng biết ơn Mẹ với chủ đề Đại Hội La Vang năm nay. 

 

Nhìn lại những Đại Hội còn vang bóng như “Sa Mạc Tình Yêu, Ánh Sao Sa Mạc, Vào Sa Mạc Với Mẹ 

La Vang”, con cái Mẹ ly hương khắp nơi tìm về đây với Mẹ để vinh danh Mẹ và cầu khẩn Mẹ, hết thảy 

khi trở về đều đã nhận lãnh bao nhiêu ơn lành do Mẹ ban cho, như lời Mẹ hứa khi xưa lúc hiện ra ở La 

Vang Quảng Trị: “…Từ nay về sau, hễ ai chạy đến cầu khẩn cùng Mẹ ở chốn này, Mẹ sẽ nhận lời và ban 

ơn theo ý nguyện”. 

 

Cho đến hôm nay, chỉ còn ba tháng ngắn ngủn, Đại Hội Thánh Mẫu La Vang sẽ khai mạc trong ba ngày 

21-22-23/10/2011. Trong buổi họp Hội Đồng Mục Vụ ngày 05-06-2011 vừa qua, tôi rất vui mừng thấy 

các ban ngành, đoàn thể trong Cộng Đoàn Mẹ La Vang đã báo cáo, đúc kết những chuẩn bị thật chu đáo 

cho Đại Hội về nhân sự, công việc tiếp đón khách, vấn đề ẩm thực, các Thánh Lễ, thiệp mời quí Đức Cha, 

quí Linh Mục, Tu sĩ và giáo dân khắp nơi về tham dự… 

 

Trong tâm tình lá thư tháng này, tôi mến gửi lời cám ơn đến tất cả gia đình trong và ngoài Cộng Đòan đã 

sốt sắng, nhiệt tình hợp tác cùng tôi chuẩn bị cho chu đáo ba ngày Đại Hội sắp đến. Điểm đáng khen ngợi 

là mọi người nhất trí biểu quyết tặng phần ăn “Free” cho tất cả khách hành hương như nói lên tấm lòng 

huynh đệ và cử chỉ săn sóc của Mẹ La Vang đối với con cái Mẹ khắp nơi. 

 

Tháng Bảy cũng là tháng chúng ta hiệp chung niềm vui mừng kỷ niệm ngày “Fouth of July” Lễ Độc Lập 

của nhân dân Hoa Kỳ, chúng ta dâng lời cảm tạ Hồng Ân Chúa, qua Lời cầu bầu của Mẹ La Vang đã che 

chở, gìn giữ đưa chúng ta đến định cư tại miền đất tiêu biểu cho một nền dân chủ, tự do, độc lập vào bậc 

nhất thế giới. Mừng lễ này, chúng ta cám ơn nhân dân và đất nước Hoa Kỳ đã cho chúng ta cơ hội lập 

nghiệp ở đây như một quê hương thứ hai và tạo mọi điều kiện cho chúng ta  được phát triển mọi khả năng 

qua sự an bài kỳ diệu của Thiên Chúa. 

 

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

Lm. Giuse Đồng Minh Quang 
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