
 

“Chúa là trung tâm điểm cuộc sống, 
Mẹ là Ánh Sao dẫn đường”. 

 

Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương, quý ân nhân và du khách xa gần quí mến, 

 

Càng đến gần ngày Đại Hội (Ngày 21, 22 & 23 tháng 10, 2011), mọi người trong Cộng Đòan càng nỗ lực 

chung sức chuẩn bị ráo riết cho Đại Hội. Hội Đồng Mục Vụ họp đề ra những kế họach khẩn cấp sửa chữa 

phòng ốc, khu công viên Đền Thánh, chỉnh lại những hàng cây cho mỹ thuật và những phương cách tiếp 

rước hầu chuẩn bị chào đón hàng chục ngàn khách hành hương từ khắp năm châu và 50 tiểu bang về tham 

dự. Ban xây dựng cũng nỗ lực làm việc ngày đêm, ban tài chánh họp để thông qua ngân sách cần thiết, 

kịp thời để tu bổ, chỉnh trang giai đọan chót cho việc chuẩn bị Đại Hội. Nhiều anh chị em trong Cộng 

Đòan đã nhiệt tình tham gia vào các ban ngành để nối vòng tay lớn cùng nhau tổ chức cho thành công Đại 

Hội. Vài khuôn mặt điển hình như anh Đại (Nhà hàng Huế Thái), chị Thu Tiana Nguyễn (Realtor), anh 

Thọai (Realtor), anh chị Hà & Curtis (tiệm Dry Clean), chị Vân Vanna (Insurance), Chị Thou …cùng sự 

đóng góp tích cực về tài vật, nhân sự của mọi giáo dân trong Cộng Đòan. 

 

Điểm nổi bật trong Đại Hội “Mẹ La Vang – Mẹ Việt Nam” năm nay là nói lên sự về nguồn của cội gốc 

Việt Nam, về tình tự dân tộc cũng như sắc thái đậm nét của truyền thống dân tộc Việt Nam: “Chúa là 

trung tâm điểm của cuộc sống”, chúng ta đến với Mẹ để Mẹ dẫn dắt, soi đường chúng ta đến với Chúa. 

Chính vì ý nghĩa cao quí này mà Thánh Địa La Vang tại Việt Nam đã lập một tu viện gồm các tu sĩ 

chuyên trách Chầu Thánh Thể và giúp tĩnh tâm cho đòan hành hương. Từ ngày 1 tháng 5 năm 2002 đến 

nay, Giáo Phận Huế, mỗi ngày có một đại diện giáo xứ hay đại diện một dòng tu nhận đến La Vang chầu 

Thánh Thể. Tại La Vang cũng như ở khắp các Đền Thánh Mẹ ở Việt Nam như Bãi Dâu Vũng Tàu, La Mã  

Bến Tre, Bình Triệu Thủ Đức…, việc cử hành Thánh Lễ và Chầu Thánh Thể là: “Trung tâm điểm và là 

trái tim” của tòan bộ cuộc sống giáo hữu nơi Đền Thánh, vì đó là biến cố “Ân Sủng, chứa đựng  mọi kho 

tàng của Giáo Hội”. Đó là những di sản của lòng yêu mến Chúa, kính mến Mẹ của dân tộc Việt Nam, vì 

chúng ta đến với Mẹ để Mẹ dẫn đưa chúng ta đến với con Mẹ là “Chúa Giêsu Thánh Thể”. 

 

Nối gót theo cha ông và truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam, Đại Hội Mẹ La Vang tại Đền Thánh 

Mẹ tại Las Vegas năm nay với chủ đề “Mẹ La Vang – Mẹ Việt Nam”, sẽ có rất nhiều giờ chầu Thánh Thể 

và giúp tĩnh tâm cho khách hành hương khắp nơi vì ý thức được: “Chúa là trung tâm điểm cuộc sống cho 

mọi giáo hữu”. Xin ghi lại hai câu thơ trích trong Kỷ Yếu La Vang năm 2006 để nói lên lòng háo hức của 

con cái Mẹ khắp nơi đang chờ đón ngày Đại Hội “Mẹ La Vang – Mẹ Việt Nam”: 

 

“Cây đa lá cũ còn lưu, 
La Vang Mẹ gọi, con thưa xin về!” 

 

Tháng Tám này cũng là tháng chúng ta mừng kính Lễ Mẹ Lên Trời (ngày15) và Đức Maria Nữ Vương 

(ngày 22), trong tháng này, mọi con cái Mẹ trong Cộng Đòan cũng như khắp nơi hãy chạy đến cùng Mẹ, 

xin Mẹ chuyển cầu để qua ngày mừng Lễ Mẹ Lên Trời, sau này mỗi người chúng ta cuối cùng cuộc đời 

cũng được Mẹ dẫn dắt lên trời cùng Mẹ hầu hiệp lời ca tụng Chúa và Mẹ Nữ Vương Thiên Đàng cùng các 

Thánh trên Thiên Quốc. 

 

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

Lm. Giuse Đồng Minh Quang 
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