
 

 

 

Lá thư cha Giám Đốc tháng 10:                

“C… C…C…” 
 

Cộng đoàn Mẹ La Vang thân thương, 

Quí ân nhân và khách hành hương xa gần quí mến. 

 

Hai mươi ngày nữa, Đại Hội “Mẹ La Vang - Mẹ Việt Nam”, sẽ tưng bừng khai mạc để cùng nhau Sống 

Đạo Vinh Danh Chúa mỗi ngày một trọn vẹn hơn. Trong lá thư luân lưu tháng Mười này, tôi xin được 

lấy tựa đề cho bài viết với ba chữ “C” để tiêu biểu cho niềm vui được:  

 

- CHÀO ĐÓN Đức Cha Giuse Vũ văn Thiên, Giám Mục Hải Phòng và cũng là Ủy Ban Đặc Trách 

Giới Trẻ Việt Nam, thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Chào đón cha Giuse Nguyễn Đức 

Trọng, Sáng Lập Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas, về thăm mái nhà xưa của Cha.  Chào đón 

quí Linh Mục, quí Tu Sĩ, quí thượng khách và ân thân nhân cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi 

về tham dự Đại Hội La Vang 2011 hầu làm sáng và vinh danh Chúa, qua lòng sùng kính Mẹ La 

Vang.  

 

- CHÚC MỪNG nhau trong Yêu Thương và Hiệp Nhất… vì nhân dịp Đại Hội Mẹ La Vang, con 

cái Việt khắp nơi, từ bốn phương trời quy tụ, được gặp nhau, tay trong tay, lòng nối lòng, chia sẻ 

ngọt bùi, bớt đi bao nỗi nhớ, sau bao năm mong chờ…  

 

- CẢM TẠ Thiên Chúa vì Tình Yêu bao la và sự rộng lượng tha thứ của Ngài luôn ban trao cho 

mỗi người chúng ta. Cảm tạ nhau đã chung xây, kết đoàn, không màng đường xa, thời gian và 

tiền bạc mà đến cùng nhau tổ chức và tham dự Đại Hội. 

 

Lời bài ca của Linh mục nhạc sĩ Thành Tâm đã gợi lại trong tâm trí tôi, vẽ ra một khung cảnh ngày Đại 

Hội tưng bừng tấp nập về dưới sự quan phòng của Thiên Chúa và bên sự chuyển cầu Mẹ: “Từ muôn 

phương ta về đây sánh vai lên đường, đường đưa ta đi lên Đền Chúa ta”. Hay bài hát sinh hoạt, “Anh 

em ta về cùng nhau ta sum họp này, 1, 2, 3, 4, 5… Anh em ta về cùng nhau ta sum họp này, 5, 4, 3, 2, 1.”  

Từ hội ngộ linh thiêng này, hy vọng ta sẽ nảy sinh tình yêu, sự gắn bó và kết đoàn, chung một nhịp tim, 

như lời ca của nhạc sĩ Vinh Hạnh phổ theo ý của Thánh Phanxicô Assisi: “Đâu có tình yêu thương, ở 

đấy có Đức Chúa Trời”. 

 

Con cái Mẹ tại Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas, dân số gia đình không đông, nhưng hiệp nhất trong 

tình yêu Thiên Chúa và mến mộ khách ngàn dậm về đây, đã ngày đêm “Xin Vâng” - theo gương Xin 

Vâng của Mẹ, siết chặt lấy tay nhau cùng nhau tu bổ, chỉnh trang Đền Thánh và làm rất nhiều công việc 

khác để chuẩn bị thật chu đáo, hầu vui mừng chào đón và cùng nhau Vinh Danh Chúa trong những ngày 

Đại Hội Mẹ La Vang của chúng ta.  

 

Tháng Mười cũng là tháng Mân Côi, trong tâm tình C, C, C này, tôi muốn chân thành kêu mời con cái 

Mẹ khắp nơi và trong Cộng Đoàn, đừng quên hằng ngày dâng lên Mẹ những tràng hoa thiêng “Mân 

Côi”, tràng hoa mà Mẹ yêu thích nhất, để tỏ lòng con thảo đối với Mẹ hiền và  cũng như nói lên điều 

tâm niệm: Ở đâu có Chúa là ta có nhau, ở đâu ý hợp tâm đầu, ở đấy chúng ta tìm được niềm vui.  

 

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

Lm. Giuse Đồng Minh Quang. 
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