
MỪNG LỄ ĐỘC LẬP CỦA HOA KỲ 
“Nhìn về quê hương Việt Nam yêu dấu” 

 

Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương, 

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

  

1- Ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ (The Fourth Of July): Là người di dân hay tị nạn Cộng Sản trên đất Hoa Kỳ, hẳn 

không ai quên được thành phố lịch sử đã khai sinh Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ vào ngày 4-7-1776 khi 

chúng ta học về lịch sử Hoa Kỳ hay đi thi nhập quốc tịch để trở thành công dân Hoa Kỳ, đó là thành phố 

Philadelphia thuộc tiểu bang Pennsylvania. Hằng năm cứ vào ngày này trên khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, nhất là 

New York hay Washington D.C. nơi đặt thủ đô và là trung tâm thương mại lớn nhất trên thế giới và là tiêu biểu 

của nền kinh tế Hoa kỳ, chính quyền thường cho bắn pháo bông ăn mừng, các trẻ em trong dịp này cũng được dịp 

đốt pháo để cùng chia sẻ niềm vui với người lớn nhân ngày lễ Độc Lập.  

  

Cho đến hôm nay, người Việt tỵ nạn chúng ta đã bước qua 38 năm xa quê hương, hiệp ý cùng dâng lời cảm tạ bao 

hồng ân Chúa qua Mẹ La Vang đã tuôn đổ để chúng ta được hưởng trọn vẹn các quyền tự do, dân chủ, nhân quyền 

được tôn trọng vào hạng nhất nhì trên thế giới, chúng ta không khỏi thương nghĩ về quê hương Việt Nam chúng ta, 

nơi mà nhân dân đang bị nhà cầm quyền Cộng Sản chà đạp trên tự do, dân chủ, nhân quyền. Hầu như mọi thứ tự 

do đều bị tước đoạt cả về tự do tôn giáo, hội họp, ngôn luận…như ở Tòa Khâm Sứ Hà Nội, Giáo Xứ Thái Hà, nhà 

nguyện Giáo Xứ Con Cuông thuộc Giáo Phận Vinh, chùa chiền, nhà cửa, ruộng vườn, ngay cả mồ mả tổ tiên cũng 

bị họ lấy đi…  

  

Nhân ngày mừng lễ Độc lập của nhân dân Hoa Kỳ, chúng ta hướng về quê mẹ cùng dâng lời cầu nguyện tha thiết 

cho quê hương Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam, xin Chúa qua Mẹ La Vang chuyển cầu, để mọi người dân sớm 

được hưởng tự do, dân chủ, công bằng xã hội, quyền sống làm người và chế độ hà khắc Cộng Sản không còn tồn 

tại trên quê hương yêu dấu việt Nam của chúng ta nữa. 

  

2- Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Kỳ VI qua chủ đề “Về Bên Mẹ Tạ Ơn Chúa” trong ba ngày 18-19-20/10/2013: 

Từ ngày nhận trách nhiệm về phục vụ để làm sáng Danh Chúa tại Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas từ ngày 1-1-

2011, tôi luôn nối tiếp hoài bão và những công trình của cha Sáng Lập: Duy trì, phát triển Đền Thánh, nới rộng 

thánh đường thêm ra cho nhu cầu giáo dân ngày càng tăng, do đó đã đáp ứng thêm gần 100 chỗ ngồi, hoàn thành 

hai Tượng Đài Thánh Cả Giuse và Đức Mẹ Sầu Bi, chỉnh đốn lại 3 cây Nấm trên Linh Đài và toàn bộ hệ thống 

điện nước. Từ nay đến ngày Đại Hội chúng ta sẽ cố gắng hoàn tất Tượng Đài Đức Mẹ Ban Ơn. Tới năm nay, cùng 

Cộng Đoàn và ân thân nhân xa gần đã tổ chức thành công hai Đại Hội: Kỳ IV “Mẹ La Vang - Mẹ Việt Nam” Kỳ V: 

“Cùng Mẹ Xin Vâng”. Mỗi Đại Hội càng về sau càng có nhiều tiến bộ, khách hành hương tham dự đông hơn. Đại 

Hội năm nay đặc biệt chúng ta có Đức Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh, Giám Mục Giáo Phận Kontum, nhận 

đến tham dự và chia phần thuyết giảng. Những linh mục giảng thuyết có tấm lòng kính mến Mẹ La Vang, được 

giáo dân ngưỡng mộ, tôi cố gắng mời trở lại tham dự. Như hai năm trước, linh mục Martinô Nguyễn Bá Thông 

được giáo dân tiếp tục yêu cầu mời lại. Về phần văn nghệ, năm nay chúng ta được Trung Tâm Asia ưu ái yểm trợ 4 

ca sĩ đến giúp vui, Ca sĩ Mai Thiên Vân cũng gọi điện thoại thăm hỏi về ngày Đại Hội và mong muốn được trở lại 

giúp. Thêm vào đó có nhiều ca sĩ công giáo khắp nơi cũng xin về tham dự Đại hội và dâng lên Thiên Chúa lời Tạ 

Ơn qua tiếng hát vì bao Hồng Ân họ đã thường xuyên được lãnh nhận.  

  

Hội Đồng Mục Vụ trong phiên họp tuần qua đã đúc kết trách nhiệm các ban ngành. Hy vọng năm nay, trong sự cố 

gắng và phát huy khả năng cá nhân tự đóng góp công sức, tài năng của những thành viên trong Cộng Đoàn, sẽ đem 

lại thành quả tốt đẹp hơn cho quý khách hành hương. Nguyện xin Thiên Chúa qua Mẹ La Vang chuyển cầu ban 

nhiều sức khỏe, ơn khôn ngoan và lòng mến Chúa, sùng kính Mẹ để mọi người cùng ra sức chuẩn bị thật tốt cho 

Đại Hội năm nay./. 

 Trong tình yêu Chúa Kitô và Mẹ La Vang 

L.m. Giuse Đồng Minh Quang 
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