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Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương, 

Quý ân nhân và khách hành hương quí mến, 

 
Tháng Mười Một, tháng mà người dân Hoa Kỳ lấy mốc điểm ngày Thứ Năm của tuần lễ Thứ Ba để dâng lời Tạ Ơn và 

Ngợi Khen Hồng Ân Thiên Chúa, qua ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving), đã ban cho đất nước và dân tộc Hoa Kỳ được 

phồn thịnh, no ấm, tự do, dân chủ. Hòa chung với niềm vui của nhân dân Mỹ trong ngày Lễ Tạ Ơn này, chúng ta Tạ Ơn 
Thiên Chúa qua bao Hồng Ân mà Thiên Chúa luôn ban trao cho mỗi người chúng ta, và đặc biệt, Cộng Đoàn nhỏ bé Đền 

Thánh Mẹ La Vang chúng ta vừa được tưới gội bởi bao Hồng Ân, nhờ qua Mẹ La Vang chuyển cầu, tổ chức thành công 

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

Trong lá thư này, tôi đặc biệt gửi đến từng gia đình trong Cộng Đoàn lời cám ơn chân thành, tha thiết và thân thương nhất 

của tôi. Tuy Cộng Đoàn Đền Thánh Mẹ La Vang chúng ta thật nhỏ bé, so với các Cộng Đoàn khác và những nhu cầu đòi 

hỏi để đáp ứng cho một Đại Hội trên dưới bốn ngàn giáo dân tham dự, với những công việc khó khăn thiếu tài chánh, 
nhân sự… Tôi biết có những anh chị em đảm trách nhiều ban ngành một lúc, nhiều công việc cùng một thời gian… 

nhưng qua vào lòng nhiệt thành hăng say của mọi gia đình, mọi thành viên, đã “Cùng Nhau Xin Vâng”, cố gắng, hy sinh 

hết khả năng, để hoàn thành nhiệm vụ tổ chức Đại Hội Mẹ La Vang Kỳ V thật tốt đẹp theo Thánh Ý Chúa. Nhờ vậy Cộng 
Đoàn nhỏ bé chúng ta đã được mọi giáo dân khắp nơi trên hoàn vũ biết đến Las Vegas có Đền Thánh Mẹ ngự trị.  Mỗi 

cuối tuần có rất nhiều người tìm đến hành hương thờ phượng Chúa bằng ngôn ngữ Việt Nam yêu quý nơi mà mọi người  

chúng ta đã và đang luôn cố gắng bảo tồn, xây dựng và phát triển bao nhiêu năm nay.   

 
Qua những tháng trời nóng nực, oi bức của mùa hè tại sa mạc nóng bỏng tình người Las Vegas, chúng ta  với tinh thần 

đoàn kết, nhiệt tình hăng say và trong yêu thương đã không ngại ngùng đến Đền Thánh, cùng nhau làm việc để chuẩn bị 

cho Đại Hội. Tất cả đều mang hết năng lực, tài trí để sửa soạn cho Đền Thánh có một bộ mặt mới.  Cực khổ và vất vả 
nhất phải kể đến các anh trong ban Kiến Thiết - Hội Thánh Giuse, đã hy sinh ngày đêm.  Có những  ngày cái nóng lên 
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F, mồ hôi nhễ nhại, lem luốc với áo quần xốc xếch, nhưng vẫn bám lấy việc làm chuẩn bị cho Đại Hội.  Điển 

hình là hai Tượng Đài lịch sử: Tượng Đài Đức Mẹ Sầu Bi và Tượng Đài Thánh Cả Giuse, khiến nhiều du khách trầm trồ 
khen ngợi khi viếng thăm. Sau công trình này, các anh không ngừng nghỉ mà tiếp tục công việc thiết kế Kiệu Hoa cho Mẹ 

La Vang mới lạ hơn, lều cho những gian hàng cũng quy mô, đẹp mắt hơn, cổng chào và khuôn viên Đền Thánh được sạch 

sẽ và khang trang hơn. 

 
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo phối hợp với Hội Hồn Nhỏ cố gắng hoàn tất trên 3.500 dây đeo cho giáo dân tham dự Đại 

Hội, chuẩn bị gửi đi trên 4.000 lá thư mời tham dự đại Hội cho con cái Mẹ khắp nơi, chuẩn bị trên 3.600 cây đèn, nến và 

vé số. Các thanh niên thì phụ giúp ban Kiến Thiết những công việc như: đổ rác, quét dọn, khiêng vác, sơn cổng chào, 
dựng cột cờ và treo cờ với ban Kiến Thiết. Có nhiều người bận đi làm hay làm ca đêm, nhưng trước khi về nhà nghỉ sau 

giờ làm việc cũng ghé lại Đền Thánh để phụ giúp vài giờ cho Mẹ, trước khi về nhà nghỉ để lại tiếp tục đi làm ngày hôm 

sau. Tuyệt vời là có rất nhiều cụ ông, cụ bà cao niên cũng đến xin làm một chút gì cho Mẹ trong khả năng của mình. Ca 
Đoàn La Vang thì lo tập dượt hát, vũ; các em trong Ban Thiếu Nhi Thánh Thể cũng say mê tập dượt vũ dâng hoa cùng 

với Sơ Maria Kim Tuyến và các cô giáo. Nhiều người không giúp được gì vì quá bận rộn công việc làm ăn, thì cùng 

chung góp tài chánh hay quyên góp tài chánh cho Đại Hội để phụ giúp phần hoa, đèn, nến, nước … hầu đài thọ miễn phí 

thực phẩm và nước uống cho khách hành hương. Thấy tinh thần hăng say của mọi người, tôi rất cảm động và cũng xin 
được xắn tay áo, phụ giúp một hai công việc nho nhỏ, hầu cũng được hưởng ơn phúc với mọi người. Tất cả những hy sinh 

đóng góp này nói lên tình đoàn kết, yêu thương gắn bó từ già trẻ, lớn bé trong cộng đoàn.  Vâng, tôi rất vui và cảm động 

trước tấm lòng của mọi người, tuy là một Cộng Đoàn nhỏ bé, nhưng nhiều tình thương và chan chứa tình người, trong 
tinh thần hy sinh khiêm hạ và hiệp nhất trong Chúa. 

 

Cuối cùng, cũng trong tháng 11, là tháng chúng ta hướng về các Đẳng Linh Hồn, nhất là các linh hồn trong thân tộc, thân 

bằng quyến thuộc và những ân thân nhân trong và ngoài Cộng Đoàn.  Chúng ta luôn biết chạy đến Mẹ La Vang, nhờ Mẹ 
chuyển cầu lên Thiên Chúa chí nhân, qua tràng chuỗi Mân Côi và qua những Thánh Lễ, để cầu nguyện, xin cho các linh 

hồn người thân của chúng ta sớm được về nơi an nghỉ trong tình thương của Thiên Chúa. Xin mọi người chúng ta tiếp tục 

“Cùng Mẹ Xin Vâng” và “Cảm Tạ Chúa” luôn mãi. 
 

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

 
                                                                                                                          L.m. Giuse Đồng Minh Quang     

 

| Hieäp Nhaát 142 | 11 - 2012 |  3




