
HÂN HOAN CHÀO MỪNG QUAN KHÁCH 

CÙNG CON CÁI MẸ ĐẾN VỚI ĐẠI HỘI LA VANG 2012 
 

Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương, 
Quý ân nhân và khách hành hương xa gần quí mến. 

 

Chỉ còn ba tuần lễ ngắn ngủi nữa, Đại Hội Thánh Mẫu La Vang, ngày 19, 20, 21 tháng 10 sẽ tưng bừng khai mạc. Trong 
bầu khí nôn nóng, trông chờ, mọi người trong Cộng Đoàn Mẹ La Vang đều hiện rõ nét mặt vui mừng, hân hoan mong 

sớm được chào đón quý quan khách và con cái Mẹ khắp nơi đến với Cộng Đoàn nhỏ bé tại Las Vegas, để cùng tham dự 

Đại Hội Thánh Mẫu La Vang kỳ V với chủ đề: “Cùng Mẹ Xin Vâng”. 

 
Trong tâm tình lá thư Tháng Mười này, tôi muốn gửi đến mọi thành viên trong Cộng Đoàn lời cám ơn chân thành nhất, 

đặc biệt các ban ngành, hội đoàn, Hội Đồng Mục Vụ và nhất là Văn Phòng Điều Phối Tổ Chức Đại Hội đã có tinh thần 

trách nhiệm, tự động, lo lắng hoàn tất nhiều công việc tốt đẹp, để chuẩn bị cho Đại Hội: 
 

 Ban Kiến Thiết trong hội Thánh Giuse đã nỗ lực hy sinh làm việc, nắng mưa (vâng có mưa ở Sa Mạc Las Vegas) 

không quản ngại, để sớm hoàn tất hai công trình lớn cho năm nay là hai tượng đài Thánh Cả Giuse và Đức Mẹ Sầu 

Bi. Hai công trình nổi bật và đẹp mắt này sẽ là một kỳ công mới lạ với khách hành hương bên cạnh 14 chặng đàng 
Thánh Giá đã được trầm trồ khen ngợi. Chắc chắn sẽ gây ngạc nhiên cho bao khách hành hương khi trở lại tham dự 

Đại Hội. Ngày 9 tháng 9 vừa qua một lễ khánh thành và làm phép hai Tượng Đài thật long trọng đã được sự hiện diện 

của cha Sáng Lập, cha Bob Keefer, thầy Phó Tế Hảo, cùng Cộng Đoàn Mẹ La Vang chia sẻ trong niềm vui Hiệp 
Nhất. 

 

 Ban Báo Chí đã kêu mời sự giúp đỡ của các thành viên các hội đoàn đến giúp hoàn tất trên 4.000 lá thư mời tham dự 
Đại Hội, trên 3.200 lá gửi đi các nơi và lưu giữ tại Đền Thánh khoảng gần 800 thư mời để phân phát cho khách hành 

hương đến viếng thăm Đền Thánh từ nay cho đến ngày Đại Hội. Cũng như chuyển thư mời Đại Hội trên các báo, các 

website, email, truyền hình và truyền thanh. 

 
 Ban Ẩm Thực đã họp với các nhà hàng, đưa ra những phương án làm việc giúp chuyển thức ăn nhanh, gọn đến cho 

khách hành hương, chọn lựa các món ăn thích hợp cho mọi giới tham dự Đại Hội, để mọi người được ấm lòng, ngon 

miệng, gìn giữ sức khỏe tốt và an tâm tham dự trọn vẹn trong ba ngày Đại Hội. 
 

 Ban Phụng Vụ cùng cha Giám Đốc đặt thêm bánh lễ, sắp xếp trang phục cho những người trợ tá các cha cho rước 

Mình Thánh Chúa, chuẩn bị đèn, nến, cờ, sách Lễ cho cộng đoàn, tập dượt cho các em giúp lễ, chùi các vật dụng 
bằng đồng cho sạch và sáng, soạn lời nguyện cho các Thánh Lễ, cắt đặt người dâng của lễ và đọc sách Thánh cũng 

như lời nguyện. 

 

 Ban Tài Chánh họp hành liên tục để chiết tính những chi tiêu cho các dự án xây cất và đúc kết quân bình chi tiêu cho 
phù hợp với ngân sách Cộng Đoàn có đủ khả năng đài thọ Ẩm Thực và Nước Uống cho khách hành hương. 

 

 Các Hội Đoàn gồm Hội Các Bà Mẹ Công Giáo và Hội Hồn Nhỏ quây quần cùng nhau hoàn thành trên 4.000 dây đeo 
để phân phát cho khách hành hương đến tham dự Đại Hội. Trong package có Logo và bản đồ hướng dẫn, chương 

trình cho ba ngày Đại Hội, kinh Mẹ La Vang, cây viết để ghi lại những kỷ niệm, danh thiếp của Đền Thánh để liên 

lạc, phong bì dâng cúng và những chi tiết cần thiết cho ba ngày Đại Hội. Tất cả đã vui vẻ đến từ 10:00 a.m. và có khi 

làm đến chiều tối mới về. Quán La Vang luôn chu đáo lo phần ẩm thực cho mọi người đến giúp những công việc 
chung cho Đại Hội. Tất cả đến làm việc với tinh thần đoàn kết, vui vẻ, hồ hởi, thương yêu gắn bó. Đôi khi không đọc 

kinh vì bận rộn với công việc chung nhưng tất cả đã dâng những công việc mình làm như một khí cụ để cứu rỗi các 

linh hồn. Bên cạnh đó Ca Đoàn Mẹ La Vang đã ráo riết tập luyện tiếng hát để vừa hát dâng Mẹ trong những ngày Đại 
Hội, vừa giúp làm văn nghệ gây niềm vui cho khách hành hương trong những giây phút giải lao. Các em trong Đoàn 

Thiếu Nhi Thánh Thể dưới sự hướng dẫn tận tâm của sơ Maria Bùi Kim Tuyến và các cô giáo đã thường xuyên tập 

dượt cho các em những điệu vũ dâng hoa, tung hoa cho ngày Đại Hội và chương trình phụ diễn văn nghệ. Trong vài 
phút phỏng vấn linh mục Vincente Nguyễn Quang Thế ngày Lễ bế mạc Đại Hội năm ngoái (2011), ngài đã phát biểu: 

“…cha Tân Giám Đốc còn trẻ, nên trẻ trung hóa đường lối tổ chức Đại Hội, nhiều đề tài xúc tích, hấp dẫn, đi vào 

thực tế; về văn nghệ, các em ngày càng tập dượt điêu luyện hơn…”.  

 
Các ban khác như Y Tế, Trật Tự, Tiếp Tân…cũng đã họp và lên phương án làm việc chu đáo. Nhớ lại tháng này vào năm 

ngoái (2011) một số công trình cũng được ban kiến thiết hoàn thành để chào đón khách hành hương như: Nới rộng căn 
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phòng bên trái của thánh đường để đáp ứng nhu cầu gia tăng của giáo dân và thêm chỗ dự lễ cho khách hành hương đến 

kính viếng Chúa và chầu Thánh Thể. Sơn sửa toàn bộ phòng ốc và thánh đường, làm lại toàn bộ hệ thống điện cho an 
toàn hơn và ngăn nắp hơn. Đóng lại và phân bố các hộc tủ để đựng áo lễ, áo đồng phục của ca đoàn cùng làm lại sàn nhà 

bằng gỗ cho sạch sẽ và lát gạch tầng dưới cho các lớp học và phòng họp.  Mua thêm cây trồng dọc theo hai đàng Thánh 

Giá và dựng sửa lều phía sau Thánh Đường. 

 
Trong niềm lo âu chung của mọi người, anh Đại Diện cũng là Trưởng Ban Tổ Chức, Hội Đồng Mục Vụ cùng mọi thành 

viên trong ban tổ chức, hăng say họp hành, để rút ưu khuyết điểm qua Đại Hội năm ngoái, hy vọng phục vụ tốt đẹp hơn.  

Chính vì thế, có những buổi họp kéo dài cả gần 3 giờ đồng hồ. Hoan hô tinh thần hy sinh và nhiều ý kiến xây dựng hữu 
ích. 

 

Thời gian thật ngắn ngủi, chỉ còn 3 tuần nữa, những công việc chuẩn bị cuối cùng đòi hỏi mọi người cùng nỗ lực làm là 
dọn dẹp vệ sinh tổng quát, treo cờ, trưng bày cổng chào và làm kiệu hoa. Ban kiến thiết còn thêm trách nhiệm tu sửa lều 

phía sau thánh đường để dùng làm phòng ăn và nơi cho các linh mục thuyết trình và sinh hoạt, làm thêm 2 đèn cao để 

tăng cường ánh sáng cho mặt tiền khuôn viên. 

 
Trong tâm tình cảm tạ Hồng Ân Thiên Chúa và trong tháng Mười là tháng biệt kính Mẹ qua tràng chuỗi Mân Côi, tôi mời 

gọi mọi người của Đền Thánh Mẹ La Vang và khách hành hương xa gần, mỗi ngày cho đến ngày Đại Hội, hãy hợp dâng 

lời kinh Mân Côi, ca ngợi Mẹ nhân hiền, đã chuyển lời cầu để chúng ta cùng nhau hoàn thành tốt đẹp Đại Hội qua chủ đề: 
“Cùng Mẹ Xin Vâng”.   

                                                                              

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

L.m. Giuse Đồng Minh Quang. 

 

 
 

Đây là bài kinh được đề nghị cho vụ 

phong chân phước Đức Cố Hồng Y 
Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận: 

 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng 

hữu, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa 

Thánh Thần, con cảm tạ Chúa vì đã 

ban cho Giáo Hội nhân chứng anh 

hùng của Đức Hồng Y Phancicô 

Xaviê Nguyễn Văn Thuận. 

 

Kinh nghiệm đau đớn ngài phải 

lãnh nhận trong tù, trong sự hiệp 

thông với Chúa Kitô trên thập giá, 

và dưới sự che chở của Mẹ Maria, 

đã làm cho ngài trở nên, cho Giáo 

Hội và thế gian, một nhân chứng 

sáng chói về sự hiệp nhất và tha thứ, 

về công lý và hòa bình. 

 

Nhân đức hiền hậu, và mục vụ giám 

mục của ngài chiếu dõi ánh sáng của 

đức tin, lòng sốt mến, niềm hy vọng, 

và tình bác ái sâu đậm. 

 

Xin ban cho con, qua lời cầu bầu 

của ngài, và nếu đẹp ý Chúa, ơn 

phước con khấn xin lòng thương xót 

Chúa, trong niềm hy vọng được 

thấy ngài sẽ mau chóng được nâng 

lên nơi chốn vinh quang trên các 

bàn thờ.  Amen.  
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