
CHÚC MỪNG XUÂN QUÍ TỴ “2013” 
“Năm Mới, Người Mới, Việc Mới” 

 

Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương, 

Quí ân nhân và khách hành hương xa gần quí mến. 

 

1- Mỗi lần Tết đến như nhắc nhở mọi người: Mốc thời gian cũ đã qua và hành trình sắp đến đang đón chờ chúng ta phía trước.  

Năm Nhâm Thìn, Con Rồng vội biến khuất vào đám mây, đem theo bao tai ương, bão tố, động đất, thảm khốc, chiến tranh, hỗn 

loạn, kinh tế bất ổn trên khắp hành tinh, để Quí Tỵ , Con Rắn há miệng, lè lưỡi đang hùng dũng tiến đến. Tết là dịp để mọi người 

quên đi cái gì đen tối của năm cũ và mong mỏi cái tươi sáng, hạnh thông đang chờ đón phía trước, do đó mọi người có tục lệ chúc 

mừng nhau nhiều điều tốt đẹp theo phong tục tập quán của người Việt Nam ta. Người ta thường dài dòng văn tự chúc: “Chúc mừng 

năm mới, ngàn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, không chờ cũng đến. Năm hết Tết đến, rước Lộc vào nhà, quà cáp bao 

la, mọi nhà no đủ…”, không như người Mỹ họ chỉ vắn tắt, nhưng hàm chứa rất nhiều: “Happy New Year!”(Chúc Mừng Năm Mới). 

 

Thật ra những lời chúc chỉ là để tạo niềm vui, hy vọng và gây thích thú trong năm mới mặc dù sự thật khó đạt được. Trong tâm tình 

đó, tôi cũng mến chúc mọi gia đình trong Cộng Đoàn Mẹ La Vang cùng quí ân, thân nhân và khách hành hương xa gần: Một Năm 

Mới Quí Tỵ tràn đầy Phúc, Lộc, Thọ, niềm vui và hạnh thông trong mọi công việc. Trong niềm vui năm mới, chúng ta luôn nhớ lấy 

lời Chúa để làm hành trang, làm kim chỉ nam trong cuộc sống hầu những bước đi về phía trước được an bình, thánh thiện: “Lạy 

Chúa, xin dạy chúng con biết: Đời sống con chung cuộc thế nào, ngày tháng con đếm được mấy mươi, để hiểu rằng kiếp phù du là 

thế.” (Thánh Vịnh: 39,5).  

 

2- Tháng hai cũng được mệnh danh là tháng của Tình Yêu (Valentine’s Day): Ngày 14 tháng 2 hằng năm, người dân Hoa Kỳ lấy 

mốc điểm để mừng ngày Lễ Tình Yêu. Đây là ngày Hội dành cho các thanh niên, thiếu nữ đang ở lứa tuổi hoa hàm tiếu, chớm nở 

hương men tình và biểu thị qua cử chỉ trao gửi bằng những đóa hoa Hồng, loài hoa tượng trưng cho tình yêu. Dịp này cũng là dịp 

để đôi vợ chồng nghĩ đến nhau, nhìn lại nhau vì một năm dài lam lũ, vất vả quên mất đi người bạn đời bên cạnh luôn sánh bước với 

mình. Thật tuyệt vời khi vợ chồng nhìn lại, kiểm điểm lại với nhau những sai sót trong cuộc sống nhân dịp này để: “Yêu không 

phải là nhìn nhau, mà cùng nhau nhìn về một hướng, để tiến lên một đỉnh cao!”. Để giúp đỡ cho các gia đình trong Cộng Đoàn 

Đền Thánh Mẹ La Vang sống gần gũi, yêu thương đùm bọc nhau hơn và theo đúng Lời Chúa hơn, hằng năm vào dịp này, nhất là 

để sưởi ấm tình yêu nguội lạnh, tôi đã welcome cha Phêrô Chu Quang Minh, Sáng Lập Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia 

Đình đến hướng dẫn các cặp vợ chồng để sống tốt đẹp hơn. Năm nay, khóa Căn Bản 546 CTTT/HNGĐ đã hướng dẫn 5 cặp trong 

ba ngày 11,12,13 tháng 1 /2013 vừa qua đã giúp cho các cặp vợ chồng theo học được sưởi ấm lại tình yêu đã nhiều năm vì mải mê 

với công ăn việc làm quên đi tình yêu trao ban cho nhau qua lời nói, cử chỉ săn sóc nhỏ bé tuyệt vời mà mình đánh mất từ khi mới 

lấy nhau. Trong Lễ Tình Yêu “Valentine’s Day” này, hòa chung niềm vui với quí anh chị đang yêu, sắp tiến đến tình yêu trong hôn 

nhân, tôi mến chúc những cặp vợ chồng từ các cụ ông, cụ bà đến những đôi uyên ương  sắp tìm về tổ ấm với nhau được chan hòa 

Tình Yêu nồng thắm với nhau trong tình yêu Chúa Giêsu Kitô và Mẹ La Vang nhân từ. 

 

3- Hội Chợ Tết năm Quí Tỵ: Chỉ còn mấy ngày nữa là đầu xuân Quí Tỵ, như mọi năm, các Hội Đoàn qui tụ nhau hiệp cùng Hội 

Đồng Mục Vụ tổ chức Hội Chợ Tết với hai mục đích: (1): Mang lại niềm vui cho mọi gia đình Việt Nam trong Cộng Đoàn vui 

hưởng mấy ngày xuân truyền thống dân tộc, hầu duy trì, bảo tồn những phong tục tập quán tốt đẹp xa xưa của tiền nhân để lại, 

cũng là dịp gieo vào lòng giới trẻ Việt Nam hiểu biết những giá trị và truyền thống tốt đẹp quê hương. (2): Cũng nhân dịp này, để 

gây quỹ xây dựng Đền Thánh và gây quĩ riêng cho mỗi Hội Đoàn, hầu có ngân quỹ chi phí trong sinh hoạt hội khi hội họp hay 

mừng lễ Bổn Mạng. Cả mấy tuần nay, Ca Đoàn La Vang, các em trong lớp Giáo lý và Việt ngữ ráo riết luyện tập để chuẩn bị cho 

buổi trình diễn văn nghệ đêm giao thừa xuân Quí Tỵ. Năm nay với sáng kiến của chị Tâm, thư ký Cộng Đoàn đã đưa ra một đề tài 

hoạt cảnh gợi nhớ lại tình tự quê hương ba Miền: Nam, Trung, Bắc và nói đến những diễn biến của dấu chân người Việt Tỵ Nạn 

trên đất Mỹ. Cộng Đoàn Mẹ La Vang năm nay sẽ vui xuân với nhiều tiết mục độc đáo, hy vọng các gia đình sẽ không bỏ qua.   

 

4- Đại Hội Vào Sa Mạc với Mẹ La Vang Kỳ VI với chủ đề: “Về Bên Mẹ Tạ Ơn Chúa”: Năm nay, Cộng Đoàn Mẹ La Vang sẽ tổ 

chức Đại Hội Thánh Mẫu La Vang qua chủ đề như nói trên trong ba ngày 18.19.20 tháng 10-2013. Thật sự như vậy, Về Bên Mẹ Tạ 

Ơn Chúa vì chúng ta đã đi trọn 10 năm kể từ Ngày Thánh Hiến Đền Thánh. Năm nay, tôi và Hội Đồng Mục Vụ sẽ mở lại những 

hình ảnh lịch sử của Đền Thánh ngày Thánh Hiến để dành một kios đặc biệt trưng bày những hình ảnh kỳ công mà chỉ có Hồng Ân 

Thiên Chúa ban tặng như món quà, mới có được những bước chân dìu tiến đạt được cho đến ngày hôm nay như lời ca của bài hát: 

“Tán Tụng Hồng Ân” của nhạc sĩ Hải Linh và Vũ Đình Trác: “Đôi bàn tay Chúa dẫn con đi, xin dâng lời cảm tạ, tay Hồng Ân 

Chúa đưa con về, xin dâng lời cảm mến!”.  Vậy để cảm tạ muôn vàn Hồng Ân Chúa qua Mẹ La Vang tuôn đổ, xin mọi gia đình 

trong Cộng Đoàn hiệp ý cùng tôi, chúng ta cùng cầu nguyện, chuẩn bị tư tưởng, góp sức, góp trí tuệ để làm thật tốt đẹp và chu đáo 

cho Đại Hội: “Về Bên Mẹ Tạ Ơn Chúa” năm nay./.  

 

Trong tình yêu Chúa Kitô và Mẹ La Vang 

L.m. Giuse Đồng Minh Quang 
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