
 

CHÀO ĐÓN NIỀM VUI NĂM MỚI DƯƠNG LỊCH 
  

“Nhìn lại hai năm qua với Cộng Đoàn Mẹ La Vang Las Vegas” 
 

 
Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương, 

Quý ân thân nhân và khách hành hương xa gần quí mến. 

 
Theo diễn tiến thời gian, chúng ta đang bước vào năm mới Dương Lịch 2013. Đầu năm mới 2013 cũng là kỷ niệm vừa tròn 

hai năm dấu chân tôi được Mẹ La Vang an bài dắt dìu đến với Cộng Đoàn Mẹ La Vang tại Las Vegas. Mới ngày nào chân 

ướt chân ráo bước đến trong niềm vui tiệc chào đón và ngày từ giã Cha Trọng được về hưu, nay đã tròn hai tuổi với Cộng 
Đoàn.  Mặc dù đã hai năm nhưng những nhung nhớ ấp ủ tại Giáo Phận Oakland, miền nắng ấm Cali vẫn còn mang máng bên 

tôi và nỗi mong nhớ của Ông Bà Cố - Bố Mẹ tôi được sum họp với mọi thành viên trong bàn cơm hằng tháng của gia đình ở 

Oakland. Nhưng nhờ tình thương vô bờ của Thiên Chúa, Mẹ La Vang và lòng cảm mến, chăm sóc của giáo dân tại đây đã 

giúp tôi vơi đi rất nhiều sự trống vắng và dễ dàng hội nhập vào đời sống phục vụ mới tại đây. 
 

Hai năm qua, trong tình thân sẻ chia, cùng sự nhiệt thành đoàn kết và hiệp lực với nhau bắt tay vào xây dựng Cộng Đoàn, nên 

hai năm qua, đã phát triển xây dựng được khá nhiều công trình vĩ đại đi vào lịch sử Đền Thánh như: Hai tượng đài Thánh Cả 
Giuse và Đức Mẹ Sầu Bi mà dịp Đại Hội  “Cùng Mẹ Xin Vâng” vừa qua đã được nhiều giáo dân cùng tu sĩ khắp nơi khen 

ngợi, hoặc chạy đến dâng lời nguyện xin. Những phòng ốc của Đền Thánh cũng được tu sửa khang trang hơn, đẹp mắt hơn, 

ngăn nắp hơn, hệ thống điện được bảo trì và cải tiến, hệ thống hóa cho an toàn hơn, dàn đèn powerlight cũng vừa được hoàn 
tất để dọi sáng cho khuôn viên Đền Thánh Mẹ và chuẩn bị cho Đại Hội vào các ngày 18, 19 và 20 tháng 10, 2013 với chủ đề: 

“Về Bên Mẹ Tạ Ơn Chúa”.  

 

Vâng nhìn lại hai năm qua với Cộng Đoàn Mẹ La Vang Las Vegas và tuy chỉ vỏn vẹn mới được hai năm, mỗi người như một, 
hiệp chung qua bàn tay lớn nhỏ của rất nhiều người trong Cộng Đoàn Giáo Xứ, chúng ta đã và đang làm được khá nhiều việc 

theo đà thăng tiến và nguyện ước của Cha Sáng Lập Giuse Nguyễn Đức Trọng trước và sau khi Ngài về hưu. Nhân đầu năm 

mới, tôi gửi lời cám ơn đến tất cả anh chị em trong Hội Đồng Mục Vụ, các Ban Ngành, các Hội Đoàn đã nhiệt tình hợp tác 
chặt chẽ với nhau để xây dựng nhà Chúa và nhất là Vinh Danh Chúa mỗi ngày được trọn vẹn hơn. Tôi cũng xin cám ơn tới 

tất cả quý ân thân nhân, khách hành hương xa gần và nhất là mọi giáo dân trong Cộng Đoàn đã nhiệt tình đóng góp tài chánh 

và công sức để Đền Thánh Mẹ La Vang tại Las Vegas mỗi ngày một khang trang, gọn gàng và mỹ thuật hơn. Tôi cũng không 

quên cám ơn Cha Trọng vẫn giữ lời hứa là sẽ trở về giúp Cộng Đoàn mỗi khi cần đến và nhất là mỗi khi tôi đi công tác xa 
hay vacation. 

 

Còn một tháng nữa, chúng ta bước vào đầu năm Quý Tỵ, tôi mời gọi các Hội Đoàn, các Ban Ngành, mọi giáo dân trong ngoài 
Cộng Đoàn, cùng với “Ban Tổ Chức Hội Xuân”, để tổ chức Hội Xuân cho tốt đẹp và cũng là dịp chúng ta giúp gây quỹ xây 

dựng Đền Thánh và Phát Triển Cộng Đoàn. Như chúng ta đã cùng rõ mục đích của Hội Xuân tại Đền Thánh là để làm hâm 

nóng lại truyền thống, phong cách tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta, mà mỗi người chúng ta đều muốn duy trì, nhắc nhở cho 
con cháu chúng ta trở về với cội nguồn. Trong những dịp Hội Họp, chúng ta mới có cơ hội tạo sự gần gũi thân thương gặp gỡ 

trong mấy ngày “Tết Cổ Truyền” dân tộc, đem lại không khí vui xuân cho các thiếu nhi thế hệ tương lai con cháu chúng ta.  

Đây cũng là một trong nhiều phương cách chúng ta duy trì tiếng Việt, phong tục, tập quán Việt, để hy vọng những thế hệ sau, 

dù xa quê hương Mẹ Việt Nam, Giòng Giống Lạc Hồng vẫn không bị phôi pha và mất gốc.   
 

Trong tâm tình lá thư đầu năm mới Dương Lịch, tôi quí mến chúc mọi ân, thân nhân, khách hành hương xa gần và các gia 

đình trong Cộng Đoàn Mẹ La Vang một năm mới Dương Lịch nhiều niềm vui và hồng ân trong năm mới. Xin Chúa qua Mẹ 
La Vang luôn hiện diện và đồng hành với mọi người trong mọi biến cố cuộc đời trong năm mới 2013. Với thư tâm tình tháng 

này, xin mời mọi người cùng tôi suy ngẫm câu Thánh Vịnh 90: 12 cho năm mới Dương Lịch:  

“Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan” (Thánh Vịnh 90:12). 
 

                                                                                                  Trong tình yêu Chúa Kitô và Mẹ La Vang, 

                                                                                                                 L.m. Giuse Đồng Minh Quang. 
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