
 V
ă
n
 
S
ỹ 

 

 

 

 

Hằng năm cứ vào Mùa Chay, cha Giám Đốc Đền Thánh 

Giuse Đồng Minh Quang lại lo chuẩn bị tâm hồn cho mọi 

giáo hữu trong Cộng Đoàn thật chu đáo, cha thường mời các 

cha khách từ phương xa thuộc các tiểu bang Hoa Kỳ hay 

Việt Nam đến giúp tĩnh tâm cho mọi gia đình trong Cộng 

Đoàn và ban phép Hòa Giải hầu giúp mọi giáo hữu sống tốt 

lành trong Mùa Chay Thánh. 

 

Năm nay cũng như mọi năm, nhưng có đặc biệt hơn, Cha 

Chánh Xứ đã mời được cha Phêrô Mai Văn Vọng thuộc 

Giáo Phận Phát Diệm (đang chuẩn bị luận án Tiến Sĩ, tu 

nghiệp tại Hoa Kỳ) về giúp tĩnh tâm cho Cộng Đoàn. 

 

Với lối giảng mới lạ, hấp dẫn, xen vào đó ngài cho nghe 

những nhạc Thánh Ca, cho xem những slideshow họat cảnh 

nói lên những ưu tư về cuộc sống gia đình, ăn nhịp với 

những điều cha thuyết giảng, càng làm cho chương trình 

thuyết giảng của cha tuy có kéo dài hai tiếng nhưng không 

nhàm chán và mọi giáo dân thấy thích thú, hòa theo những 

vui buồn, dí dỏm theo những câu chuyện dẫn chứng cụ thể 

của cha. 

 

Mới ngày đầu, nghe cha thông báo thật chi tiết và luồn trong 

dí dỏm, con số tham dự ngày đầu tiên Đông hơn nhiều lần 

những cuộc tĩnh tâm các Năm trước so với Cộng Đoàn bé 

nhỏ và giờ làm việc của mọi người ảnh hưởng chi phối ba ca 

làm việc của các casino khiến khó có thể xin nghỉ để tham 

dự, tuy nhiên mọi người đã cố gắng mọi cách để tham dự 

như: Callsick, earlyout… để kịp về tham dự. Ngòai lối giảng 

mới lạ xen lẫn nghe nhạc, slideshow, nghe Lời Chúa, cầu 

nguyện, khi thuyết giảng, ngài thường hay đặt những câu 

hỏi để tạo thêm hào hứng và khơi dậy sự suy nghĩ theo dõi 

đề tài của bài gảng. Mọi người thật thích thú với lối giảng 

mới lạ của cha, một số anh chị em cố gắng đem theo máy 

quay phim để thu lại những bài giảng của ngài hầu có dịp 

nghe lại sau này. 

 

Theo chương trình, 7:00 PM ngày 23 tháng 2 năm 2012, cha 

Phêrô Mai Văn Vọng đã bắt đầu buổi Tĩnh Tâm. Ngài luôn 

mở đầu cho buổi Tĩnh Tâm được kết quả tốt và được Chúa 

Thánh Linh soi dẫn và đánh động tâm hồn mỗi người, ngài 

đã cùng mọi người hướng về Thiên Chúa để dâng lời cầu 

nguyện sốt sắng cho buổi Tĩnh Tâm. 

 

Sau buổi cầu nguyện, các đèn trong nhà thờ được tắt hết chỉ 

còn hai cây nến thắp sáng lập lòe. Cha yêu cầu mọi người  

 

 

 

 

 

lắng động tâm hồn để nghe bản nhạc: “Hát Trên Đỉnh Đồi” 

do nhạc sĩ Ân Đức phổ nhạc và Trang Thập Tự viết lời.  

 

Dòng nhạc đã cuốn hút mọi người đến với tình yêu vô biên 

của Thiên Chúa: “Con nay trở về…ngắm nhìn Chúa thật 

lâu…rồi dìu con bước vào sâu trong Ngài… con nhìn Chúa, 

Chúa nhìn con…”. Bài hát đã đưa vào sâu thẳm trong tâm 

hồn mỗi người, để mỗi người thấy thật gần Chúa, gần hơn 

nữa và như được ôm ấp trong bàn tay yêu đương trìu mến 

của Ngài để rồi… trở về với Ngài. 

 

Bài hát vừa chấm dứt, mọi người bừng tỉnh qua ánh đèn 

được bật sáng, như còn ngỡ ngàng ôm ấp trong vòng tay yêu 

thương trìu mến của Thiên Chúa. Bắt đầu vào đề tài Tĩnh 

Tâm, mọi người im lặng để bị thu hút bởi giọng nói êm nhẹ, 

trầm ấm, vui tươi linh họat, đôi khi thật dí dỏm của cha Mai 

Vọng. Ngài cho biết ba ngày tĩnh tâm sẽ xóay sâu vào ba đề 

tài: (1) Lý Do Trốn Chạy Mão Gai Tình Yêu,: Sóng Vô 

Thần Thực Dụng Theo Thói đời. (2) Trở Về Với Mão Gai 

Tình Yêu: Đức Tin. (3) Bước Theo Mão Gai Tình Yêu: 

Sống Đức Tin. 

 

Đề tài đầu tiên: Lý Do Trốn Chạy Mão Gai tình Yêu: Sóng 

Vô Thần Thực Dụng Theo Thói đời. Trong đề tài này, ngài 

nói và dẫn chứng những câu chuyện đã xảy ra tại Hoa Kỳ và 

Việt Nam để mọi người chiêm nghiệm. Sau khi giới thiệu đề 

tài, cha Vọng mời mọi người đứng lên để nghe một đọan 

Tin Mừng theo thánh Luca 15,11-16 về dụ ngôn đứa con 

hoang đàng. Kết thúc đọan Phúc Âm, mọi người ngồi xuống 

và ngài dẫn mọi người đi chứng kiến những câu chuyện cụ 

thể khắp nơi từ Mỹ đến Việt Nam.  

 

Thấy ngồi hơi lâu mỏi mệt, ngài lại linh động thay đổi đề 

tài, cho mọi người coi slideshow: Người con hoang đàng. 

Sau slideshow, câu chuyện thương tâm mà ngài đề cập đến, 

vì chủ nghĩa thực dụng, cô nàng 32 tuổi Diana Lunberna, 

trong vòng 14 năm đã lần lượt giết chết 6 đứa con dưới 5 

tuổi của mình để lấy tiền bảo hiểm hầu thỏa mãn những nhu 

cầu vật chất cho mình. Cuối cùng cô bị phát hiện khi giết 

đến đứa con thứ sáu. Ngài đưa ra một nhận định sâu sắc về 

một nhà trí thức Việt Nam  nhận định hiện trạng xã hội Việt 

Nam hôm nay: “Ngày nay khoa học tiến bộ, nhưng đạo đức 

và phong hóa xuống cấp trầm trọng. Sự tiến bộ của khoa học 

dường như đang giúp sức cho sự dữ gia tăng. Khoa học tiến 

bộ đang phục vụ cho văn hóa sự chết hơn là phục vụ cho 

văn hóa sự sống.” Và ngài đã đưa ra bốn câu thơ để nói lên 

Cộng Đoàn Mẹ La Vang Las Vegas 
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thực trạng xã hội hôm nay hầu cảnh giác mọi gia đình Công 

Giáo trong Cộng Đoàn Mẹ La Vang: 

 

“Nhân phẩm từ đây giảm giá rồi, 

Chỉ còn lương thực tăng giá thôi, 

Lương tâm bán rẻ hơn lương thực, 

Chân lý chân giò một giá thôi.” 

 

Đề tài kế tiếp ngày thứ hai: Thứ Sáu 24-2-2012: Trở Về Với 

Mão Gai Tình Yêu: Đức Tin. Cũng như ngày đầu, cầu 

nguyện mở đầu luôn là cứu cánh cho buổi tĩnh tâm và sau đó 

là những lời hát kéo hút mọi người quay về với Chúa qua 

bài: “Hát Trên Đỉnh Đồi” của nhạc sĩ Ân Đức và Trang 

Thập Tự. Tất cả đèn nhà thờ được tắt hết để lại một không 

gian im lặng hầu mọi người nhắm mắt tưởng nghĩ đến Chúa, 

một khối tình vô biên. Theo sau là đọan Tin Mừng để đánh 

động mọi người của thánh sử Luca 15, 17-24, nói về sự trở 

về của đứa con hoang đàng, đèn cũng được bật sáng để mọi 

người chuẩn tâm tư đón nhận đề tài cha Vọng chuẩn bị 

thuyết giảng.  

 

Luồn theo ý nghĩa của Tin Mừng, cha Vọng đã trình bày đề 

tài này thật tỷ mỷ, chi tiết nối kết với những câu chuyện 

thực tế xảy ra ngòai đời, vui có, buồn có, dí dỏm có, làm 

người nghe say mê với lối diễn đạt thật khéo của ngài. Thời 

gian Tĩnh Tâm thật dài nhưng mọi người cảm nghiệm thật 

ngắn vì lối trình bày linh họat, xen lẫn những bài Thánh Ca 

phù hợp với khung cảnh bài thuyết trình, slideshow, cầu 

nguyện, nghe Lời Chúa và những câu chuyện dẫn chứng cụ 

thể của ngài. 

 

Kết luận của đề tài Hai thật chí lý, ngài khẳng định: “Cần 

phải trở về với Chúa là Cha yêu thương của chúng ta. Tuy 

nhiên, nói thì dễ, nhưng làm thì khó biết chừng nào! Trở về 

với Chúa là đi ngược lại với hướng đi của thế gian!”. Thật 

sự vậy, trở về với Chúa như người lội ngược dòng nước 

chảy xiết. Và cha Vọng mở ra một lối thóat: Nhờ vào đức 

Tin Chúa ban cho, để tin vào Chúa Giêsu, mỗi người chúng 

ta cũng phải gặp Ngài trên một quảng đường nào đó. 

 

Xen vào buổi Tĩnh Tâm, là phút giải lao, cha Giám đốc đã 

chu đáo nhờ Quán La Vang lo săn sóc điểm tâm cho giáo 

hữu bằng những món ăn thay đổi mỗi ngày để làm ấm dạ 

người đến tham dự, ngày thì bánh mì chả lụa, ngày thì soup 

noodles, ngày thì cơm với thịt kho với trứng để con chiên 

ấm lòng hầu lãnh hội những Lời giảng vàng ngọc của cha 

Phêrô Mai Vọng. 

 

Đề Tài chót ngày thứ ba: 25-2-2012: Bước Theo Mão Gai 

Tình Yêu: Sống Đức Tin. Cũng theo tuần tự để lãnh nhận 

nhiều ơn Chúa Thánh Linh ban đổ: Cầu nguyện, nghe một 

đọan Tin Mừng, lắng đọng tâm hồn nghe bài: “Hát Trên 

đỉnh đồi” và cha Vọng lại tươi vui, trầm ấm với giọng nói 

dịu dàng bước vào đề tài thứ ba xen lẫn với slideshow. Sau 

slideshow, lời thuyết giảng vẫn tiếp nối qua âm điệu đầm 

ấm, nhẹ nhàng, dịu dàng chen lẫn vui buồn, dí dỏm, cha Mai 

Vọng đã dẫn mọi người qua những câu chuyện thực tế ngòai 

đời để làm thí dụ và đánh động lương tâm mọi người và ngài 

kết luận: “Giáo Hội cần phải có những con người dám sống 

nghèo cách triệt để như đòi hỏi của Tin Mừng”. Ngài cũng 

dẫn Lời trích dẫn về đời sống khiết tịnh là của Đức Thánh 

Cha Gioan Phaolô II. để nói sự khiết tịnh trong hôn nhân: 

“Khiết tịnh trong hôn nhân có nghĩa là biết sử dụng tính dục 

một cách đúng đắn, chứ không phải khiết tịnh có nghĩa là 

không sử dụng tính dục” như ý muốn nhấn mạnh đến lối 

sống bảo vệ hạnh phúc gia đình là nền tảng cho xã hội và 

Giáo Hội. 

 

Kết luận của đề tài Mão Gai Tình Yêu, ngài nói: “Để trở về 

với Mão Gai Tình Yêu, chúng ta phải trau dồi cho mình một 

đức tin sống động; bước đi cùng Mão Gai Tình Yêu bằng 

đời sống chứng nhân trong yêu thương, khiêm tốn vâng 

phục”. 

 

Phải nói trong ba ngày Tĩnh Tâm thật hiệu quả, từ ngày đầu 

giáo dân tham dự với trên 80 người, các ngày kế tiếp cứ tăng 

dần vì người đi tham dự về đồn đãi lối giảng lôi cuốn đầy 

tính khoa học, mới mẻ của cha Mai Vọng, đã khiến ngày thứ 

ba số người tham dự đông nghẹt nhà thờ, cùng với số người 

mỗi ngày đến nhận lãnh phép Hòa Giải một đông thêm, giáo 

dân sắp hàng nối dài trước tòa Hòa Giải. Ngài cũng dành 

chiều Chúa Nhật để tĩnh tâm cho các em giới trẻ và thiếu 

nhi. Trong lời cám ơn, anh Đại Diện Trần Xuân Ziao đã 

phát biểu: “Từ trước đến nay, chúng con được tham dự rất 

nhiều buổi tĩnh tâm, nhưng chưa bao giờ có buổi tĩnh tâm 

nào đặc sắc làm chúng con cảm nhận được nhiều ơn Chúa 

như ba buổi tĩnh tâm cha đã dành cho chúng con vừa qua”. 

 

Lời cuối cùng là lời cám ơn của mọi gia đình trong Cộng 

Đoàn đến cha Giám Đốc Giuse Đồng Minh Quang đã sáng 

suốt chọn đúng người “Cha Mai Vọng” về giúp tĩnh tâm cho 

giáo dân thật hiệu quả. Cộng Đoàn Mẹ La Vang xin hết lòng 

cám ơn cha Phêrô Mai Vọng đã hy sinh nhận đến giúp đổi 

mới tâm hồn mọi người, khiến mọi người đã hăm hở trở về 

với Cha trên Trời. Cám ơn quán La Vang đã cho mọi người 

ấm lòng qua các buổi giải lao tĩnh tâm, cám ơn kỹ thuật gia 

thầy giáo Huân đã chuẩn bị chu đáo slideshow để mọi người 

hòa theo những câu chuyện song song với đề tài thuyết trình 

của cha Mai Vọng. 

 

Cộng Đoàn Mẹ La Vang ao ước sang năm, cha Mai Vọng 

cũng sẽ hy sinh đến giúp giảng phòng cho Cộng Đoàn chúng 

con thì thật tuyệt vời. Rất tiếc vì khuôn khổ tờ báo không 

cho phép trình bày hết những ý và lời thuyết giảng của cha 

Mai Vọng trong ba ngày Tĩnh Tâm. 

 

Xin dâng lời cảm tạ Hồng Ân Thiên Chúa bao la qua Mẹ La 

Vang chuyển cầu đã cho chúng con sống trọn vẹn những 

ngày Mùa Chay Thánh mà khởi đầu chúng con được cha 

Giám Đốc sắp xếp mời gọi cha Vọng về giúp giảng tĩnh tâm 

đã lôi kéo mọi người chúng con về cùng Chúa trong tình yêu 

hải hà của Người. 

Mùa Chay Thánh tháng 2 năm 2012 
Phan Văn Sỹ 
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