
MỪNG LỄ MẸ LÊN TRỜI 
“Trong không khí Cộng Đoàn Mẹ La Vang chuẩn bị Đại Hội tháng 10/2013” 

 

Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương, 
Quí ân nhân và khách hành hương xa gần quí mến. 
 
Trong Tháng 8 Cộng Đoàn Mẹ La Vang Las Vegas có nhiều biến cố của niềm vui đem đến sưởi ấm mọi người trong Cộng 
Đoàn dồn dập như: 
(1 )15/8: Mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời: Biến cố trọng đại nhất của tháng 8 là Mừng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, 
cũng là niềm vui của bao con cái Mẹ lấy tên Mẹ làm Bổn Mạng cho mình, cho Hội Đoàn mình. Tại Missouri hằng năm lấy 
Tháng Tám để tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu. Hội Thánh nhân ngày này hân hoan mừng lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời như nhắc 
nhở con cái Mẹ khắp nơi đang trên đường lữ hành trần gian với nhiều thử thách, gian nan, nhiều đau khổ, hãy hướng về Mẹ 
như Ánh Sao Mai sáng ngời hầu xin Mẹ soi đường, dẫn lối cho chúng ta biết đi theo con đường của Mẹ trong hy sinh, khiêm 
hạ, khổ đau, vâng phục hầu đạt đến vinh quang như Mẹ đã chiến thắng và đạt tới đích điểm phải đến theo thánh ý Thiên 
Chúa.  
 
Sách Khải Huyền theo thánh Gioan (Kh.11,19a;12.1-6a) cho chúng ta chiêm ngưỡng Đức Maria Hồn Xác lên Trời trong một 
khung cảnh thật huy hoàng, diễm lệ của một vị Nữ Hoàng Thiên Quốc, được Thiên Chúa thưởng công, rước lên trời hưởng 
phúc vinh quang giữa muôn triều thần thánh: “Một người phụ nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội 
triều thiên mười hai ngôi sao…”. Thánh Vịnh (Tv. 44,10-11) cũng ca ngợi Mẹ trên Trời với đoạn:  

“Hàng cung nữ, có những vì Công Chúa, 
Bên hữu Ngài, Hoàng Hậu sánh vai, 
Trang điểm vàng Ô-Phia lộng lẫy.” 

Ngoài đặc ân Thiên Chúa dành cho Mẹ: “Hồn Xác Lên Trời”, Mẹ còn tràn đầy bao đặc ân Chúa dành cho Mẹ như: “Đấng 
Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc, Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ được diễm phúc Ngôi Lời Nhập Thể …” 
và cái vinh hạnh lớn lao cho mọi người là khi Chúa sinh thì, Ngài đã trao phó chúng ta cho Mẹ, vì thế, Mẹ là Mẹ của mỗi một 
người chúng ta. Mừng kính lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời, mỗi người chúng ta hãy chạy đến với Mẹ để qua Mẹ mỗi người chúng 
ta cũng sẽ được diễm phúc cùng Mẹ hưởng vinh quang nước Trời mai sau. 
 
(2) Bổn Mạng Ca Đoàn Đức Mẹ La Vang: Cùng chung niềm vui Mừng Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Ca Đoàn La Vang  hân 
hoan mừng lễ Bổn Mạng, với tâm tình xin được luôn gắn bó với Mẹ và qua Mẹ cầu bầu, Ca Đoàn ngày một điêu luyện hơn 
qua lời ca, tiếng nhạc ngợi khen vinh danh Chúa và sùng kính Mẹ tại linh Địa La Vang này. Để nâng đỡ tinh thần các ca viên 
và Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, một buổi tĩnh tâm đặc biệt dành cho quí anh chị em vào ngày Thứ Bảy 17-8-2013 sau thánh lễ 
7:30 p.m., với đề tài: “Cầu Vừa Đủ Sài”, hy vọng gặp gỡ mọi anh chị em ca viên và quí bà trong Hội Các Bà Mẹ Công Giáo. 
 
(3) 5 Linh Mục & Các Sơ Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp Đến Thăm Đền Thánh, hợp tác: Ngày 6-8, các Sr. Anna Phạm 
Đình Vy Quyên, Sr. Anna Nguyễn Thị Lệ Hằng, Sr. Annê Huỳnh Thị Bích Ngọc sẽ đến Tu Viện Mến Thánh Giá Gò Vấp 
trực thuộc Đền Thánh Mẹ La Vang để cùng Sr. Maria Bùi Kim Tuyến phụ giúp hướng dẫn giáo lý, giúp phụng vụ tại Đền 
Thánh. Thay mặt Cộng Đoàn Mẹ La Vang, tôi thân ái chào đón quí Sơ và chia sẻ niềm vui cùng Sr. Tuyến. Chiều ngày 17-8, 
các cha thuộc Giáo Phận Hải Phòng từ Florida, Oakland, Rôma và Việt Nam  sẽ ghé thăm  Đền Thánh Mẹ La Vang và Cộng 
Đoàn trong ba ngày. Hân hoan chào đón quí cha đến với Cộng Đoàn Mẹ La Vang Las Vegas. 
 
(4) Mọi Người Trong Cộng Đoàn Đang Náo Nức Chuẩn Bị Đại Hội La Vang Kỳ VI, qua chủ đề: “Về Bên Mẹ Tạ Ơn 
Chúa” trong ba ngày 18-19-20/10/2013: Chỉ còn vỏn vẹn hơn hai tháng, Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Las Vegas sẽ tưng 
bừng khai mạc với rừng người của bao ngàn giáo dân khắp nơi đổ về hành hương Linh Địa La Vang Las Vegas. Cho đến 
hôm nay, không khí chuẩn bị Đại Hội của Cộng Đoàn bắt đầu tấp nập, rộn ràng, mỗi ngày Thứ Bảy, mọi người đến Đền 
Thánh lo quét dọn, tỉa cây cối. Ban Kiến Thiết lo sơn phết toàn bộ Đền Thánh với bộ mặt mới để đón tiếp khách hành hương 
khắp nơi về dự Đại Hội, tu bổ 3 cây tại Linh Đài, dựng cổng chào và lều sinh hoạt. Ban Bì Thư chuẩn bị gửi trên 3.000 ngàn 
lá thư đi khắp nơi mời gọi giáo hữu về tham dự Đại Hội. Quán La Vang lo nấu  ăn phục vụ ẩm thực cho mọi người hy sinh 
đến để chuẩn bị cho Đại Hội. Mỗi năm, số khách hành hương tham dự càng đông hơn, số linh mục, tu sĩ nam nữ cũng cố 
gắng về tham dự nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu sống đạo của giáo dân. Năm nay cũng là năm đánh dấu kỷ niệm 10 năm 
Thánh Hiến Đền Thánh. Hy vọng sẽ đón tiếp nhiều khuôn mặt thân thương 10 năm xưa. 
 
Với tâm tình nô nức chuẩn bị Đại Hội La Vang Kỳ VI: “Về Bên Mẹ Tạ Ơn Chúa”, tôi mời gọi “Welcome” quí linh mục, tu 
sĩ nam nữ và con cái Mẹ khắp nơi cố gắng thu xếp về tham dự Đại Hội để làm sáng danh Chúa và sùng kính Mẹ, hầu biểu lộ 
sự sống đạo tốt đẹp theo truyền thống thừa hưởng muôn đời của các bậc cha ông chúng ta./. 

Trong tình yêu Chúa Kitô và Mẹ La Vang 
L.m. Giuse Đồng Minh Quang 
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