
 

 

 

 

 

 

 

Sau những 

ngày tháng cầm 

cự với căn bệnh 

cancer phổi, 

anh Giuse Hồ 

Long đã ra đi 

trong sự thương 

tiếc của bao 

người trong 

Cộng Đoàn Mẹ 

La Vang vì họ 

đã thường 

xuyên và thay lẫn nhau đến với anh để thăm viếng, đọc kinh 

cầu xin Chúa qua lòng thương xót, chữa lành vết thương cho 

anh. Phút hấp hối, anh Long còn ôm chặt tượng Đức Mẹ La 

Vang như báu vật không muốn rời, mà các hội đoàn Con Cái 

Đức Mẹ và hội Hồn Nhỏ tặng anh, được cha Giuse Đồng 

Minh Quang, Giám Đốc Đền Thánh làm phép ngay tại nhà 

và trên giường bệnh của anh.   

 

Anh ra đi thật đơn côi, chỉ có một người con gái tên là Lisa 

từ Hawaii bay qua chịu tang, vài người con ở Việt Nam 

không qua được, một người bạn gái tình nguyện đứng ra lo 

toan chôn cất cùng cô con gái. Thấy cảnh đơn chiếc của anh, 

cha Quang đã kêu gọi các hội đoàn cùng nhau đến nhà 

quàng đọc kinh và mời gọi mọi người trong Cộng Đoàn đến 

tham dự Thánh Lễ an táng cho đông. Cảm động nhất, không 

có con trai để khiêng quan tài từ cửa chiếc xe tang vào nhà 

thờ, cha Quang đã nhờ sáu anh trong hội Thánh Giuse, xung 

phong mặc đồng phục cùng khênh chiếc quan tài vô. 

 

Ca đoàn La Vang vừa cất tiếng hát bài: Ngày Về của nhạc sĩ 

Kim Long; “Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan 

như một giấc mơ …” Sáu anh em trong Hội Thánh Giuse 

nhè nhẹ khênh dìu chiếc quan tài đi dần lên cung thánh 

trước bao thương cảm của mọi giáo dân. Tôi tham dự rất 

nhiều đám tang tại đây, nhưng phải nói đám tang của anh 

tân tòng Giuse Hồ Long được Cộng Đoàn Mẹ La Vang tham 

dự đông nhất, nhiều nhất và cũng nhiều vòng hoa phúng 

điếu nhất. Hầu như tình thương Cộng Đoàn Mẹ La Vang đổ 

tràn đầy trên anh như để bù lại cho sự thiếu vắng con cái, họ 

hàng xa gần của anh không có, chỉ duy nhất cô con gái đơn 

dại và người bạn gái nhiệt tình! 

 

Trong bài giảng, cha Quang nhắc lại hành trình đức tin của 

anh Giuse Hồ Long đi tìm Chúa qua Mẹ La Vang. Khi còn ở 

Việt Nam với niềm tin vào Chúa và Đức Mẹ, anh đã đến 

hang đá Đức Mẹ tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế đường Kỳ 

Đồng để cầu nguyện, xin ơn với Đức Mẹ. Khi qua Mỹ, anh 

đã nhiều lần đi tham dự Thánh Lễ tại Đền Thánh Mẹ La  

 

 

 

 

 

 

 

Vang, sau Thánh Lễ, anh thường ghé viếng Linh Đài Mẹ để 

cầu nguyện. Khi anh lâm bệnh, anh có nhờ người đến xin 

với tôi để được rửa tội làm con cái Thiên Chúa, anh lại cố 

gắng tự mình liên lạc với các hội đoàn để nhắc lại lời yêu 

cầu này. Các hội đoàn trình tôi, tôi đã cử vài người trong hội 

Hồn Nhỏ đến giúp anh, hướng dẫn anh tìm hiểu về các phép 

đạo phải tin. Sau hai lần đến giúp anh, trao đổi với anh về 

tín lý, anh chị em về trình tôi xin rửa tội cho anh vì sức khỏe 

anh giảm sút đáng lo ngại. Họ kể về lòng tin nhiệt thành của 

anh, khi các anh chị em trao anh dây đeo tượng ảnh Đức Mẹ 

Ban Ơn, anh vui mừng nhận lấy và đeo ngay vào cổ như 

nhận được một báu vật quí giá, sợ mất đi. Sợ anh không 

sống được lâu, tôi quyết định hẹn ngày và đi cùng các hội 

đoàn đến thăm và rửa tội cho anh.  

 

Khi rửa tội xong, tôi hỏi anh muốn nói gì không? Anh xúc 

động kể lại hành trình gặp gỡ Đức Mẹ khi còn ở Việt Nam, 

đến Dòng Chúa Cứu Thế để khấn xin ơn và được Mẹ nhận 

lời. Anh đã hứa với Mẹ sẽ theo đạo, anh nói nguyện sẽ giữ 

đạo và theo chân Chúa và Mẹ suốt đời, nguyện xin vâng 

theo Chúa như Mẹ đã xin vâng, mặc dù cuộc sống của anh 

hiện nay như chỉ treo mành, vắn vỏi! 

 

Sau đó cha Quang chuyển qua trọng tâm chính của bài giảng 

thật tuyệt vời, lôi cuốn người nghe, ngài nói về cuộc sống 

con người như một lộ trình hay như một chuyến đi: “Cuộc 

đời như một chuyến đi, nó có điểm khởi hành và một điểm 

đến, Anh ngữ có câu: “Goals: To get started, you must have 

a destination!”, tuy nhiên khi nói về sự chết hay sự ra đi, 

không ai chịu chọn lộ trình cho mình tiến tới cả; tuy nhiên 

chuyến đi cuộc đời nó bắt buộc mọi con người đều phải như 

nhau: “Sinh ra là người thì đã được đặt vào lộ trình rồi!”, vì 

thế có thể ví von; Cây số xuất phát mang tên SINH, cây số 

của nơi kết thúc mang chữ TỬ!”, có một điều lạ là con 

đường tuy là như nhau, nhưng lại dài ngắn khác nhau và 

nhất là không tùy thuộc nơi ý muốn hay ước mơ của người 

lữ hành, con đường giữa SINH và TỬ luôn được con người 

cảm nhận  là quá ngắn ngủi, được đem so sánh với một loài 

hoa chóng tàn: “Đóa phù dung sớm nở tối tàn!”. Mặc dù 

cuộc sống con người có khi kéo dài trăm tuổi, nhưng mấy ai 

được đến thế, vẫn coi cuộc đời chỉ là một “kiếp phù du!”. 

 

Đến đây cha Quang dẫn chứng Lời Chúa qua Thánh Vịnh: 

Thánh Vịnh (TV. 89 ) cũng cho thấy sự mong manh của đời 

người:  

 

“Tính tuổi thọ trong ngoài bảy chục, 

   Mạnh giỏi chăng là được tám mươi,  

   Mà chỉ là gian lao khốn khổ,  

   Cuộc đời thắm thoát, chúng con đã khuất rồi!”  

CHUYẾN ĐI CUỘC ĐỜI 
“Hay Cộng Đoàn Mẹ La Vang tiễn biệt anh Giuse Hồ Long, một tân tòng với tình thương” 
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Chuyến đi cuộc đời có điểm đến là cái chết, nhưng  ít ai coi 

đó là cùng đích, không ai muốn mau tới nơi mà còn tìm cách 

lẩn tránh, đó là lời nhận xét của triết gia Pascal, người Pháp 

thế kỷ 17, ông nói: “Người ta tìm kiếm mọi thú vui chơi giải 

trí, thậm chí lao mình vào công việc với tất cả sự đam mê, 

tựu trung chỉ là cách đánh trống lảng để mình khỏi nghĩ đến 

cái chết mà thôi.” Nhưng sớm muộn cái chết vẫn lù lù tiến 

đến trước mắt mọi người, nó chấm dứt mọi cuộc vui chơi, 

mọi đam mê, danh vọng, vinh quang ở đời, nó san bằng mọi 

ngăn cách, bất công giữa người với người: Giàu, nghèo, vua 

chúa hay dân giả, hoặc giới tính: Trẻ, già, trai, gái… mọi 

người đều bình đẳng trước cái chết! 

 

Chuyến đi cuộc đời mang chở mọi người chỉ đi một lần duy 

nhất, không bao giờ lặp lại lần thứ hai, vì vậy chuyến đi 

cuộc đời cần phải được định hướng với một mục tiêu đúng 

đắn, hàm chứa một ý nghĩa cao cả để xứng đáng với một 

con người có trí khôn, có tự do và trách nhiệm trong đạo 

đức. 

 

Có hai khát vọng sâu thẳm nung nấu tâm hồn mỗi người 

chúng ta: Một là khát vọng sống và sống mãi mãi, hai là 

khát vọng sống trong yêu thương. Không có hạnh phúc nào 

thực sự là hạnh phúc mà không liên hệ đến hai khát vọng ấy.  

Vậy tình yêu và sự sống là những giá trị làm cho cuộc đời 

đáng sống, hay nói nôm na ra: “Cuộc đời nào phục vụ cho 

tình yêu và sự sống là cuộc đời có ý nghĩa cao cả nhất”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết thúc bài giảng, cha Quang dẫn chứng qua đoạn Tin 

Mừng của Thánh Gioan: (GA. 1,14) “Chúng ta biết rằng 

chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống, vì chúng ta yêu 

thương anh em. Kẻ không yêu thương thì ở lại trong sự 

chết.” Chuyến đi cuộc đời của chúng ta được tóm gọn: 

“Cuộc đời thành tựu, cuộc đời đầy ý nghĩa là cuộc đời mang 

lại sự sống và hạnh phúc cho người khác dù ở với mức độ 

nào, với bất kể từ những công việc âm thầm, khiêm tốn hay 

lớn lao hiển hách. 

 

Kết Lễ với nghi thức xông hương và kinh cầu từ biệt, mọi 

người trong Cộng Đoàn theo sau quan tài anh Giuse Hồ 

Long như để tiễn đưa anh về nơi an nghỉ vĩnh hằng với 

Thiên Chúa của lòng Thương Xót qua sự đỡ nâng, chuyển 

cầu của Mẹ La Vang./. 

Las Vegas ngày 2-3-2013 

Phan Văn Sỹ 

 

 
 

Chúc Mừng 
Linh Mục Chánh Xứ Giuse Đồng Minh Quang  

Nhân Kỷ Niệm 22 Năm Nhận Lãnh Huyền Nhiệm Đóng Ấn Tông Đồ  
Thiên Chức Linh Mục ngày 24 tháng 5 năm 2013 

 

Hội Đồng Mục Vụ 
cùng Cộng Đoàn Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang Las Vegas, Nevada 

 
hiệp thông, cầu nguyện và chia sẻ niềm vui với Linh Mục Chánh Xứ và Gia Đình. 

XIN CHÚA QUA MẸ LA VANG  
BAN MUÔN HỒNG ÂN XUỐNG CHO CHA CHÁNH XỨ 
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