
NHỮNG CHUẨN BỊ CUỐI CÙNG CHO ĐẠI HỘI 
 

 “Mẹ La Vang – Mẹ Việt Nam” 
 

 

Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương,  

Quý ân nhân và du khách xa gần quí mến, 

 

Cho đến hôm nay, chỉ còn đúng 1 tháng 20 ngày, Đại Hội “Mẹ La Vang – Mẹ Việt Nam” sẽ  tưng bừng khai mạc để 

chào đón hàng chục ngàn khách hành hương khắp nơi trong 50 tiểu bang Hoa Kỳ và một số quí khách từ nước ngoài 

về tham dự.  Các ban ngành đã ráo riết chuẩn bị những phần còn lại cho ba ngày Đại Hội.  

 

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hợp với Hội Đạo Binh Hồn Nhỏ tấp nập lo phân phối các thư mời và vé số gửi đến các nơi 

và cho mọi người trong Cộng Đoàn. Không khí làm việc thật vui vẻ, nhiệt tình, vừa làm việc vừa cầu nguyện cho Đại 

Hội qua tràng chuỗi Mân Côi. Bà Hội Trưởng Yến Regan, Hội Phó Mơ Fukuno, bà Cố Khánh và con gái, chị Tuyết 

Mai, chị Vũ Thị Nho, anh Công, chị Hà, chị Đại, chị Trung, anh Thanh, cháu Brian và một số em tùy ngày đi chung 

với Cha Mẹ, thoăn thoắt đôi tay gấp, bỏ thư vào bì, dán tem và địa chỉ hàng bao ngàn lá thư gửi đi khắp nơi để kịp 

thông báo đến con cái Mẹ khắp nơi về ngày Đại Hội Mẹ La Vang. 

 

Các anh trong ban kiến thiết thì ngày đêm làm việc gấp rút, quên cả mệt mỏi, ngày thì phơi nắng với độ nóng trên 105 

độ F, trùng tu mái nhà và phòng bên phải Thánh Đường bị giột và nới rộng ra thêm cho đủ cung ứng với số lượng giáo 

dân và khách hành hương trong những ngày Đại Hội.  Một số các chị trong quán La Vang thì lo nấu nướng phục vụ 

bữa ăn cho các anh trong ban kiến thiết. Những khuôn mặt ngày trước trắng trẻo, đẹp trai, nay đã sạm đen vì nhuộm 

hòa màu nắng, tuy nhiên các anh vẫn tươi cười trong tình huynh đệ, nhộn nhịp sửa chữa Đền Thánh Mẹ.  

 

Những khuôn mặt thật thân thương và quen thuộc trong Cộng Đoàn như anh Hùng, anh Huân, anh Đài, anh Thái, anh 

Quang.  Có những anh, tuy bận công ăn việc làm ban sáng, nhưng đến chiều cũng đến để phụ vào việc khuân vác, đổ 

rác, chuyển gỗ đưa đến cho thợ chính… như các anh Vượng, Khoa, Đức, Phương, Kiệt, Hơn, Thành, Tâm, Tuyến, anh 

Vỵ.  Anh Ziao, vị đại diện cộng đoàn, tuy rất bận với công việc ở sở, nhưng vẫn ghé đến sau giờ làm việc. Anh là kiến 

trúc sư đã vẽ những đồ án cho việc tu sửa và chỉnh trang Đền Thánh. Thấy không khí làm việc vui vẻ, hòa nhã nhuộm 

đầy tình thương và đoàn kết với những câu nói đùa, chọc nhau vui nhộn, mỗi ngày tôi cũng xin ké có mặt, để chia sẻ 

cái nóng ở Las Vegas, cái khó khăn về tài chánh, cái ít ỏi của thời gian và cái nhọc nhằn của anh chị em. 

 

Khí thế chuẩn bị để đón chào khách hành hương cho ngày Đại Hội thật hứng khởi song song với những anh chị tham 

gia vào các ban ngành để cùng nhau lo cho Đại Hội, những gia đình khác trong Cộng Đoàn không giúp được vì bận 

rộn công việc cũng đã chung góp tài chánh, chung góp tiền mua hoa, phân phát vé số, có người tự nguyện xung phong 

đi quyên góp lo phần nước uống cho Đại Hội được trên 40 ngàn chai nước, hoặc chung lời cầu nguyện cho Đại Hội 

được diễn tiến tốt đẹp. Tất cả tạo nên như một bản nhạc yêu đương, đòan kết, hợp quần.  Ôi tuyệt vời bức tranh “Tình 

Hiệp Nhất” mà cộng đoàn đang xây đắp và tạo thành. 

 

Thư này, tôi mến gửi lời cám ơn đến từng gia đình trong Cộng đoàn đã nhiệt tình hưởng ứng lời mời gọi của nhau và 

thành tâm hiệp lực, chuẩn bị thật chu đáo cho Đại Hội.  Tôi cũng dâng lời cảm tạ lên Thiên Chúa và cám ơn Mẹ đã cho 

nhiều người trong Cộng Đoàn tài năng, dám Xin Vâng, để làm cho Đền Thánh Mẹ ngày một phát triển và khang trang 

như nguyện ước của Cha Sáng Lập Giuse Nguyễn Đức Trọng và mọi người trong Cộng Đoàn. 

 

Trong tâm tình tri ân, tôi nguyện sẽ luôn nhớ đến mọi người đã hy sinh thời giờ, tài chánh, công sức và hiệp chung lời 

nguyện cho Đền Thánh Mẹ trong những Thánh Lễ dâng tại Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas. 

 

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

Lm. Giuse Đồng Minh Quang 
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