
 

 

 

 

 

 

 

 Mở đầu:  xin cám ơn sự hiện diện của Cha Giám 

đốc Chủ Nhiệm, Anh Đại Diện, quí vị và anh chị em 

để cùng nhau góp ý kiến cho báo Hiệp Nhất ngày 

một phong phú về nội dung cũng như mỹ thuật, 

trang nhã về hình thức. Xin cám ơn tất cả quí vị 

trong Ban Biên Tập, Cộng Tác Viên đã cùng nhau 

gắn bó với báo Hiệp Nhất trong 11 năm vì tình yêu 

Chúa và lòng sùng kính Mẹ La Vang, và sự vun 

trồng Cộng Đoàn, đã cùng nhau gôm tụ làm nên 

tiếng nói trung thực, thân thương của Cộng đoàn Mẹ 

La Vang Las Vegas hầu liên kết với những Cộng 

Đoàn bạn bốn phương và trao đổi với mọi giai tầng 

trong  xã hội, đã cùng nhau hy sinh không nề quản 

khó nhọc trong những năm tháng qua. 

 

1- Lịch Sử (Sơ khai): Báo Hiệp Nhất số 1.                                                                                                                                          

Báo Hiệp Nhất ra đời ngày 20-9-2000. Lúc đầu chỉ 

là BẢN TIN HẰNG THÁNG. Chủ Nhiệm kiêm 

Chủ Bút: Cha Sáng Lập Giuse Nguyễn Đức Trọng. 

Phát hành, in ấn, kiểm soát chữ sai sót: Phan Văn 

Sỹ, Vũ Thị Nho. Số trang báo chỉ có 12 trang. 

 

2- Giai Đọan 2, Từ Tháng 3 năm 2002: Báo Hiệp Nhất 

số 17. 

Với đòi hỏi cải tiến qua buổi họp Ban Báo Chí: Báo 

Hiệp Nhất đã có một số Ban Biên  

Tập và Cộng Sự Viên hiệp lực cùng cha Sáng Lập 

như:  Chị Tuyết Mai, chị Kim Ngân, Phan Văn Sỹ  

phụ thêm phần bài vở. In ấn vá phát hành, kiểm soát 

bài vở: Phan Văn Sỹ, Vũ Thị Nho. Báo tăng lên 20 

trang và 10 trang quảng cáo kẹp theo. 

 

3- Giai đọan 3: Tháng 2 năm 2006, Báo Hiệp Nhất số 

61. 

Vì phải bận rộn với nhiều việc trong Đền Thánh như 

chuẩn bị cho  Đại Hội La Vang, vấn đề xây cất, tu 

bổ, việc đối ngọai, gây quỹ…cha Sáng Lập rất bận 

rộn, nên trong một buổi họp Ban Báo Chí, Mọi 

người đã đề cử ông Nguyễn Văn Nhiên đảm nhận 

trách nhiệm Trưởng Ban Báo Chí, chị Lê Kim Ngân 

làm Phó Ban kiêm thư ký. Ngọai Vụ: Anh Nguyễn 

Văn Thanh, Ô. Phạm Hải, B. Thắm Loewy, chị 

Nguyễn Thị Huế. Ban Biên Tập: ÔB. Nguyễn Ngọc 

& Huyền Nga, A. Trần Xuân Ziao, Lê Kim Ngân,  

Lê Tuyết Mai, Phan Văn Sỹ. Số trang báo được tăng 

lên 38 trang. Thời gian này có hai chị Thủ quỹ: 

Tháng 11/2007, số báo 82: chị Diệu Liên Làm Thủ 

quỹ, Tháng 12/2007:  Chị Liên bàn giao lại chị 

Trung Sellmann vì bận rộn công việc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Tháng 12/2008: Báo Hiệp Nhất số 95: 

Sau một thời gian ngắn ông Nguyễn Văn Nhiên 

nghỉ vì sức khỏe, Ban báo chí họp và đã mời anh Vũ 

Thành Công tiếp nối chức vụ Trưởng Ban Báo Chí, 

Chị Tuyết Mai làm Phó Ban kiêm thư ký, Thủ quỹ 

chị Trung Sellmann vẫn đảm trách. Giai đoạn này, 

Ban Biên Tập khá hùng hậu, Chủ Bút: Phan Văn Sỹ, 

Ban Biên Tập: ÔB. Nguyễn Ngọc & Huyền Nga, A. 

Trần X. Ziao, Chị Tuyết Mai, Chị Bích Thắm, A. 

Đức Minh, Ô. Sỹ. Số báo tăng 48 trang. 

        

5- Tháng 1/2011: Báo Hiệp Nhất số 120 và cho đến 

hôm nay số báo 135. 

Cha Giuse Đồng Minh Quang về nhận nhiệm vụ 

Giám đốc kiêm Chủ Nhiệm báo Hiệp Nhất: Số báo 

có những đổi mới: Mỗi tháng có một hình ảnh làm 

biểu tượng và đề tài theo Lời Chúa của tháng đó cần 

nhấn mạnh  đến. Thí dụ Tháng 12 nói nhiều về Chúa 

Giáng Sinh (Hình ảnh về Giáng Sinh),  tháng Sáu 

nhấn mạnh về Thánh Tâm Chúa (Hình về Thánh 

Tâm Chúa) … và đây là sáng kiến của cha Giám 

Đốc kiêm Chủ Nhiệm báo Hiệp Nhất. Về phần bài 

vở, cố gắng có những tin tức về Giáo Hội được cập 

nhật hóa, Lời Chúa mỗi tuần trong tháng, chị Mai cố 

gắng soạn công phu kèm theo những minh họa để dễ 

hiểu hơn, bài vở phong phú  theo đề tài mỗi tháng… 

 

Đó là sơ lược vài nét của báo Hiệp Nhất,  sau đây 

xin được đón nhận những ý kiến đóng góp của quí 

vị anh chị em để báo Hiệp Nhất ngày một phong 

phú hơn về nội dung và trang nhã hơn về hình thức 

hầu được nhiều người, nhiều giới đón nhận và trân 

trọng hơn khi đón nhận báo Hiệp Nhất./.   

 

Trân trọng kính báo cáo./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đúng 19:00 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2011, dưới sự chủ 

tọa của cha Giám Đốc Giuse Đồng Minh Quang kiêm Chủ 

Nhiệm Nguyệt san Hiệp Nhất, với sự tham dự của anh Đại 

Diện Cộng Đoàn Trần Xuân Ziao, trong ban biên tập, ông 

Nguyễn Ngọc, chị Thủ Quỹ Trung Sellmann, anh Trưởng 

Ban Báo Chí Vũ Thành Công, ông Sỹ. 
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Sau khi lược trình về họat động  của ban báo chí Hiệp Nhất 

kể từ số 1 phát hành ngày 20-9-2000 và diễn tiến các tháng 

năm với nhiều thay đổi nhân sự cùng sự cải tiến của tờ báo 

từ nội dung đến hình thức kể từ số báo đầu tiên chỉ có 12 

trang và dần lên đến 48 trang ở số báo 96 tháng 1 năm 2009 

với những hình ảnh tờ bìa và màu sắc quảng cáo bên trong, 

ngoài. Hình thức mới lạ hấp dẫn người đọc. Cuối cùng ông 

Sỹ cũng xin được bổ xung thêm nhân sự cho Nguyệt San 

Hiệp Nhất để hầu làm phong phú thêm cho tờ báo. 

 

Sau đó cha Chủ Nhiệm góp ý: Không nên đăng những bài 

không phù hợp với Giáo Hội, không nên đăng những bài 

làm mất tiếng tốt cho Đền Thánh. Nội dung tờ báo phải làm 

sao lôi cuốn người đọc, để khi báo phát hành, giáo dân sẽ 

dành dựt lấy về đọc. Hình bìa nên có hình ảnh phù hợp theo 

chủ đề mỗi tháng, nên có thêm những tài liệu học hỏi về 

Phúc Âm, sống đạo. Lâu lâu nên thay đổi lối trình bày 

(format). Lịch hằng tháng nên đưa về phía sau tờ báo. Nên 

có các bài về hạnh các Thánh, những bài nói về Đức Mẹ vì 

mình là Đền Thánh Mẹ nên có những bài như Mẹ La Vang, 

Mẹ Bến Tre, Mẹ Mễ Du… thêm vào đó nên có những câu 

chuyện vui cười. Bìa báo nên in bìa cứng hơn chút nữa. 

 

Anh Đại Diện Trần Xuân Ziao góp ý: Từ ngày anh Vũ 

Thành Công nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Báo chí, tôi thấy tờ 

báo nhiều đổi mới, anh Công chịu khó với công việc, hy 

sinh giúp lay out bài vở rất đẹp mắt, làm lại format cho hệ 

thống Bảng Tạ Ơn. Cám ơn sự nhiệt tình hy sinh phục vụ 

tông đồ của anh Công. 

 

Ông Sỹ góp ý: Cám ơn ông bà Nguyễn Ngọc & Huyền Nga, 

luôn hy sinh viết nhiều bài vở có giá trị thực tiễn. Hầu như 

tháng nào bác cũng có bài cho báo Hiệp Nhất. Hiện nay bác 

Ngọc gái đau nằm bệnh viện, bác vẫn hy sinh đến tham dự 

buổi họp. Trong tinh thần mọi người cùng nỗ lực hợp tác 

nhiệt tình xây dựng tờ báo, hy vọng sang năm 2012, tờ báo 

sẽ có nhiều đổi mới, đặc sắc hơn theo như yêu cầu và góp ý 

của cha Chủ Nhiệm và mọi người. 

 

Cha Chủ Nhiệm ngỏ lời khen ngợi ban báo chí và nói: Ít có 

Cộng đoàn nào có khả năng ra báo hằng tháng như chúng ta, 

chúng ta có tờ báo hằng tháng lá quá tuyệt vời rồi. Cố gắng 

mời thêm nhân sự hợp tác, cố gắng sưu tầm thêm tin tức 

Giáo Hội mới, sớm. 

 

Buổi họp kết thúc lúc 20:30 cùng ngày. Ban báo chí xin 

chân thành cám ơn cha Chủ Nhiệm, anh Đại Diện, Ban Biên 

Tập, chị Thủ Quỹ, anh Trưởng ban báo chí đã hy sinh thì 

giờ đến tham dự buổi họp, góp ý xây dựng tờ báo. Ban báo 

chí xin lắng nghe những ý kiến của cha Chủ Nhiệm, anh Đại 

Diện và quý vị  để cố gắng cải tiến tờ báo về cả nội dung lẫn 

hình thức hầu nguyệt san Hiệp Nhất sẽ ngày một cải tiến hầu 

có một vị thế đứng vững chắc trong làng báo chí tại Las 

Vegas và các tiểu bang./.   

* Phan Văn Sỹ 

 

 

Sự Sống và Sự Chết 
 

 

 

Nhân lúc ăn chay đón mừng lễ Phục Sinh. Tôi xin viết về ý 

nghĩa  “Sự sống và sự chết”, “Sự vong cũng như sự tồn”. 

 

Chết là về, là giã biệt cuộc sống “Sinh ký tử qui” – Chết? là 

tắt thở lìa đời, nhưng khác là ở cái cảnh: Bỏ lại thứ nào? 

Đem theo những gì?  

 

 Của cải, chức quyền dứt khoát bỏ ta  

 Những kẻ thân yêu cũng xa rời ta vĩnh viễn 

 Chỉ còn một thứ tốt lành theo ta đến cõi chết bất 

diệt, sẵn sàng bào chữa, bênh vực ta trước Đấng 

thẩm phán chí công, đó là những việc làm phúc đức 

mà trên dương thế ta đã làm khi còn sống. 

 

Sống có đạo là “Hồn an, xác mạnh ”.  Sống chết không 

ngoài ý Chúa. Ý Chúa luôn rất huyền bí và nhiệm mầu. 

  

Các tín hữu cựu quân cán chính công giáo đã từng rõ trong 

lao tù, họ muốn anh em phải chết, nhưng nhờ đày đọa phần 

xác mà số tù nhân đã được sống lại phần hồn, và kho báu 

thiêng liêng đó là đức tin mãnh liệt của ơn phúc Chúa nên đã 

đủ sức chịu đựng với lòng nhẫn nại vượt tất cả mọi khó 

khăn, dù rằng khi bị xô đẩy vào cõi chết thì họ đã được sống 

lại và tìm lấy sự sống đích thực cho riêng mình. 

 

Chúng ta là con Chúa, sống trong ơn quan phòng Chúa và 

cũng chết trong tình thương cứu độ của Chúa. 

 

Nhân mùa Phục Sinh này, chúng ta hãy dọn lòng mừng đại 

lễ bằng cách ôn lại, suy gẫm và chia xẻ đôi điều tản mạn 

trên. 

 

Trong suốt cuộc đời, ai cũng có nhiều thế, nhiều cách trong 

cuộc sống: Sống vinh quang, sống lành mạnh, sống tủi nhục, 

sống trong bệnh hoạn ốm đau … 

 

Có qua nhiều giai đoạn, nếm trải qua nhiều cảnh sống thăng 

trầm…rồi được đặt chân đến vùng đất mới bằng an, chúng ta 

hãy cảm kích trước ơn Chúa thương, tất cả đều cùng có một 

niềm trông đợi: Đó là sự sống lại vinh hằng . 

 

Chúng ta sống là sống cho Chúa và có chết cũng là chết cho 

Chúa. 

 

Vâng, nếu chúng ta chết, táng niệm đời mình trong cái chết 

của Đức Kitô , được giặt áo trong máu Ngài, thì sự Phục 

Sinh cùng Ngài là điều rất thật sẽ xảy ra cho tất cả con chiên 

Thiên Chúa. 

Huyền Nga 

Las Vegas 
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