
MỌI NỖ LỰC CHUẨN BỊ CHO ĐẠI HỘI LA VANG KỲ VI 
“Về Bên Mẹ Tạ Ơn Chúa” 

 
1- Dồn mọi nỗ lực chuẩn bị cho Đại Hội La Vang Kỳ VI - Về Bên Mẹ Tạ Ơn Chúa: Bước vào tháng 9, trời bắt đầu chuyển 
tiết vào Thu, ngày đầu Mùa Thu là ngày Chủ Nhật 22/9, tuy nhiên tiết trời đã dịu mát, về đêm khí trời đã lành lạnh, những 
cơn mưa nhẹ qua áng mây cũng đã rơi xuống vài nơi trong vùng trời sa mạc Las Vegas nóng bức. Cây lá bắt đầu thay màu 
vàng úa rơi lã chã để báo hiệu Mùa Thu về. Cũng là lúc Cộng Đoàn Mẹ La Vang dồn mọi nỗ lực để chuẩn bị cho Đại Hội 
Thánh Mẫu La Vang Kỳ VI với chủ đề: Về Bên Mẹ Tạ Ơn Chúa. Cả mấy tuần nay anh Huân Đại Diện Cộng Đoàn cùng các 
anh em trong Ban Kiến Thiết Hội Thánh Giuse luôn có mặt thật sớm các ngày Thứ Bảy tại Đền Thánh để điều động mọi 
người thu dọn làm sạch bộ mặt Đền Thánh hầu chuẩn bị đón chào hàng ngàn khách hành hương xa gần đến tham dự Đại Hội 
Thánh Mẫu La Vang. 
 
Cảm động nhất trong những ngày dọn dẹp này, mọi người thấy có sự hiện diện của anh Khiêm mà vợ anh, chị Hằng, đang 
nằm nhà trong cơn bệnh hiểm nghèo, mạng sống đang thu ngắn lại từng ngày, anh vẫn hy sinh đến dọn dẹp, anh Huân và mọi 
người khuyên anh về lo cho chị Hằng, anh nói: “Mình lên làm trên này để đền bù cho Hằng những thiếu sót, để khi Hằng 
ra đi sớm được về hưởng Nước Chúa”. Thật là một tấm lòng cao cả, biết không cứu được cho vợ sống, đành hy sinh làm 
việc công đức để vợ thừa hưởng phần rỗi đời sau, cao cả lắm thay, một tấm gương đáng cho mọi người noi theo. Vài chị em 
trong Hội Các Bà Mẹ Công Giáo và Hội Hồn Nhỏ tuy không có sức làm việc nặng nhọc, cũng đến cầm chổi quét dọn rác, 
nhặt lon, chai nước quanh Đền Thánh. Chỉ trong hai tuần lễ, thùng rác khổng lồ mướn của sở rác thành phố đã chất đầy. 
Trong số này có vài người cao niên cũng đến phụ dọn dẹp, đặc biệt phải kể đến anh Vincent Labandz, người Mỹ vợ anh là 
chị Tâm Nguyễn, anh cũng lên thật sớm, hy sinh làm công việc nặng nhọc nhất, anh đứng cạnh thùng rác để đổ các thùng rác 
nặng do mọi người đẩy đến rồi anh nâng lên đổ. Anh luôn luôn vui vẻ nở nụ cười và welcome mọi người đem rác đến. 
 
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Hội Hồn Nhỏ và một số anh chị em trong Cộng Đoàn đã hoàn tất 3600 lá thư mời Đại Hội gửi đi 
các nơi và 800 lá thư mời để tại Đền Thánh cho khách hành hương đến tham dự thánh lễ cầm về. Số người đến làm đông đảo 
nên số lá thư mời tuy nhiều nhưng chỉ trong hai ngày đã hoàn tất. Không khí chuẩn bị Đại Hội thật vui, có những chị em 
không có chỗ ngồi làm đã hy sinh đi nấu ăn giúp người làm việc ấm bụng khi hăng say làm việc quên thì giờ và trống bụng. 
Mấy tuần trước đây, cái nóng còn hoành hành, tuy nóng nực, làm việc toát mồ hôi, tôi cũng cảm thấy vui vui khi cùng tham 
gia với mọi người để công việc làm và gửi bì thư sớm hoàn tất. 
 
Các anh em trong Ban Kiến Thiết lo thiết kế xe hoa, chuẩn bị mua dụng cụ làm cổng chào, sửa lại lều thuyết giảng và các 
kios, sơn phết phòng ốc, gắn bồn rửa tay. Ban Ẩm Thực họp đưa ra các món ăn dễ nấu, dễ ăn, gọn nhẹ giúp khách hành 
hương tham dự có thì giờ vừa ăn vừa tham dự các buổi thuyết giảng tuyệt vời của quí Đức Cha, quí Linh Mục nổi tiếng từ 
Việt Nam và các tiểu bang xa hy sinh đến  chia sẻ để giúp giáo hữu sống tốt đời sống đức tin, nhất là năm Đức Tin này. 
Không khí chuẩn bị Đại Hội thật vui, hầu như ai ai trong Cộng Đoàn cũng muốn góp bàn tay cho Mẹ La Vang để chuẩn bị 
cho hàng bao ngàn người về đây tôn thờ Chúa và sùng kính Mẹ. Mọi người trong Cộng Đoàn cố gắng chuẩn bị thế nào để 
khách hành hương đến tham dự với không khí ấm cúng, ngập tràn tình yêu thương, gần gũi, cố để lại một cái gì đó gây niềm 
lưu luyến khó quên khi ra về sau Đại Hội. Ban Văn Nghệ & Ca Đoàn La Vang ráo riết tập dượt hằng ngày, không kể giờ 
giấc, sáng, trưa, chiều hay tối khi có thì giờ với nhau. 
 
Công việc chuẩn bị thật nhiều và cần nhiều bàn tay đóng góp cho sớm hoàn tất. Tôi kêu gọi mọi gia đình trong Cộng Đoàn cố 
gắng hy sinh thì giờ trong những ngày nghỉ, đến ghi danh tham gia vào các ban ngành để cùng nhau lo chuẩn bị cho Đại Hội 
Mẹ La Vang Kỳ VI - Về Bên Mẹ Tạ Ơn Chúa  được tốt đẹp. 
 
2- Chủ Nhật Thứ Hai Của Tháng Chín (8/9) người Hoa Kỳ dành riêng để kính nhớ ông bà - GrandParents’ Day: Có ông 
bà mới có cha mẹ, có cha mẹ mới có chúng ta, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Chính vì vậy người Hoa Kỳ 
lấy tháng đầu của Mùa Thu, tuần lễ thứ hai để kính nhớ ông bà. Mùa Xuân cho tình yêu - Valentine’s Day, Mùa Hè nhớ đến 
công ơn cha mẹ, Mùa Thu nhớ đến ông bà và Mùa Đông nhớ đến những người đã khuất. Hãy cho ông bà những tâm tình 
của tuổi về chiều như miếng trầu, gói thuốc… những gì ông bà yêu thích cũng như cái kẹo cho tuổi thơ, bông hoa cho tình 
yêu. Cố gắng gom đơm những điều làm đẹp, gây yêu thương đùm bọc từ trong gia đình sang xóm giềng, Cộng Đoàn và lan 
tỏa ra ngoài xã hội và triển nở trong Giáo Hội. 
 
3- Trong Tháng 9 Giáo Hội dành Chủ Nhật cuối Tháng Chín (29-9) để cầu nguyện đặc biệt cho thiên chức linh mục: Xin 
mọi gia đình trong Cộng Đoàn, quí ân thân nhân cùng khách hành hương xa gần thêm lời cầu nguyện cho tôi được sống trọn 
hảo với thiên chức linh mục hầu hăng say góp phần đóng góp việc mở mang cánh đồng truyền giáo Chúa đã mời gọi và ân 
ban cho tôi./. 

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