
 

 
 

 

Vào lúc 10:00 a.m. ngày 15 tháng 12 

năm 2012, dưới sự hướng dẫn của cha 
Sáng Lập Giuse Nguyễn Đức Trọng, 

cùng 30  anh chị em thuộc Đền Thánh 

Mẹ La Vang đã đi với cha đến nhà 
thờ Chánh Tòa Guardian Angel số 

302 đường Cathedral Way., Las 

Vegas, Nevada để tham dự Thánh Lễ 
Tiễn đưa Đức Ông Patrick Leary về 

nơi an nghỉ cuối cùng, ngài hưởng thọ 

63 tuổi, một người ân nhân vĩ đại của cộng Đoàn Mẹ La 

Vang, nhờ ngài khi còn làm xử lý Thường Vụ Giám Mục 
Giáo Phận Las Vegas, ngài đã thương con chiên Việt Nam 

nay đây mai đó phải mướn nhà nguyện Trường Trung Học 

Gorman để được tham dự Thánh Lễ và đi tìm đất  mua hầu 
xây dựng Thánh Đường không ra, nên ngài cho miếng đất 

trên 4 mẫu 2 để xây dựng Đền Thánh Mẹ La Vang và Trung 

Tâm Mục Vụ Công Giáo Việt Nam Las Vegas.  
 

Các Giáo Xứ, các sắc tộc về tham dự rất đông, chật cả 

Thánh Đường gồm các sắc dân như Mexico, Người Hoa, 

người Phillipine, Đại Hàn, người Croatia, đại diện giáo dân 
các giáo xứ Mỹ. Mỗi hội đoàn, giáo xứ ban tổ chức chỉ cho 

3 dãy ghế để ngồi, tối đa là 10 đến 15 người. Riêng Cộng 

Đoàn Mẹ La Vang đi đông nhất ngoài người Mỹ, ban tổ 
chức cho 5 hàng ghế cũng không đủ, họ lại cho thêm hai 

hàng ghế gần cuối nhà thờ. Sau Thánh Lễ, anh chị em đứng 

trước nhà thờ chụp hình lưu niệm với cha Sáng Lập Giuse 

Nguyễn Đức Trọng, ngài nghỉ hưu từ Cali về tham dự 
Thánh Lễ. 

 

Thánh Lễ được Đức Cha Joseph A. Pepe, Giám Mục Địa 
Phận Las Vegas chủ tế, Đức Cha Daniel F. Walsh, Giám 

Mục Địa Phận Santa Rosa thuyết giảng, và rất đông linh 

mục trong Giáo Phận Las Vegas về tham dự.  
 

Đức Ông Patrick Leary được nhiều người, nhiều sắc dân 

mến mộ vì tính giản dị, khiêm nhường và hiếu khách cũng 

như hay giúp đỡ của ngài. Ngài rất thương giáo dân Việt 
Nam khi nhận Las Vegas làm quê hương thứ hai và băn 

khoăn chạy đôn chạy đáo để tìm đất hầu xây dựng nhà 

Chúa. Thấy lòng nhiệt thành của cha con người Việt, ngài đã 
ngỏ lời với cha Trọng, khi ngài còn đang cai quản Cộng 

Đoàn Việt Nam, chưa có cơ sở, nay đây mai đó, là muốn 

bán cho Việt Nam miếng đất nhà dòng kín Carmelô bỏ 
hoang đã 6 năm, để sử dụng trong 10 năm không phải trả lệ 

phí.   

 

Tin vui như sét đánh ngang tai, cha Trọng vội vã họp Hội 
Đồng Mục Vụ, mọi người quyết định xin nhận. Đó là bước 

đầu khởi sự xây dựng cơ sở tại số 4835 S. Pearl St., Las 

Vegas, Nevada 89121 từ năm 2001 và từ đó đến nay Đền 
Thánh ngày một phát triển khang trang, lớn rộng như ngày  

 

 
 

 

nay. Âu cũng là từ tấm lòng nhân hậu, bác ái của Đức Ông 

để lại trong tâm khảm con chiên Việt Nam hôm nay và mãi 
mãi. 

Trong bài chia sẻ của Đức Giám Mục Daniel Walsh, ngài 

cũng nhắc đến những công việc bác ái Đức Ông xả thân hy 
sinh giúp đỡ, trong đó ngài có nhắc đến sự giúp đỡ của Đức 

Ông đối với làn sóng tỵ nạn người Việt dâng cao trên khắp 

thế giới khi Miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng Sản Bắc 
Việt. Đức Ông cũng yêu thích giúp đỡ và gần gũi với những 

người homeless, học tiếng Trung Hoa để đến giúp tại trại tỵ 

nạn Hồng Kông. Ngài đã đem ánh sáng, đức tin và lòng hy 

sinh phục vụ không mệt mỏi đến mọi nơi với lòng khiêm 
nhường, nêu cao gương sáng cho mọi người. Bài chia sẻ của 

Đức Cha Daniel Walsh đã làm mọi người kính phục tấm 

gương cao cả của Đức Ông, một người một đời tận tụy hy 
sinh không biết mệt mỏi với bao sắc dân, bao người gặp 

khốn khó. 

 
Trước khi kết Lễ, một người đại diện trong gia đình của Đức 

Ông lên cám ơn hai Đức Cha, quí linh mục và mọi người 

tham dự. Ông nói bài chia sẻ của Đức Cha Walsh thật hay, 

thật tuyệt vời và cảm động. Ông cho biết ông chỉ là người 
xung phong lên cám ơn thay cho gia đình Đức Ông vì gia 

đình Đức Ông hiện tại ai cũng buồn sầu, đong đầy  ngấn lệ, 

không còn tâm trí để phát biểu lúc này. Ông cũng nói về cá 
tính vui vẻ, dễ hòa nhập và lòng thương người của Đức Ông 

khi sinh thời và dễ thu hút mọi người, cởi mở với mọi 

người, luôn tiếp đón mọi người trong tình thân thương Kitô 

Hữu không ngăn cách đẳng cấp.  
 

Thánh Lễ được kết thúc qua hai bài hát Ave Maria và Time 

To Say Goodbye thật cảm động. Mọi người cúi đầu nhận 
lãnh Phép Lành của Đức Giám Mục Chủ Tế. Qua Thánh Lễ 

an táng tại đây, tôi thấy tuy đơn giản nhưng thật trang 

nghiêm, thật cảm động. Một camera-man bố trí quay ở trên 
tầng gác phía cuối nhà thờ. Chụp hình nhẹ nhàng, không có 

đèn flash gây chói chang làm chia trí người tham dự Thánh 

Lễ. Thánh Lễ không đặt vòng hoa phúng điếu, không có cờ 

xí làm biểu tượng. Mọi người chỉ rung động theo Thánh Lễ, 
hòa theo âm điệu thánh ca trầm bổng, thật linh thiêng và sốt 

sắng! Mặc dù là tang lễ, có những đoạn Đức Giám Mục chia 

sẻ hay người nhà lên cám ơn, họ vẫn gợi một chút dí dỏm 
nói đến những đức tính khôi hài của Đức Ông khi sinh tiền, 

khiến mọi người cười ồ lên trong cảm phục và thương nhớ. 

 
Mặc dù tham dự tang lễ, mặc dù buồn theo thánh nhạc và 

Lời Chúa hay bài chia sẻ của Đức Cha, nhưng trong nỗi 

buồn chia ly đó mọi người vẫn có một chút gì để nhớ đến 

những cuộc sống tạo niềm vui cho mọi người của Đức Ông 
Patrick Leary mà ngưỡng mộ, cảm phục. Tôi cầu nguyện 

cho ngài và xin ngài cũng cầu nguyện cho chúng tôi./.  

Las Vegas Tháng 12 Mùa Vọng 2012  

*Phan Văn Sỹ 

VĨNH BIỆT ĐỨC ÔNG PATRICK R. LEARY 
 Vị ân nhân Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang Las Vegas 
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