
CHÀO MỪNG HỘI NGỘ 
Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương, 
Quí ân nhân và khách hành hương xa gần quí mến.   
 
Một năm trôi qua thật mau, dư âm Đại Hội “Cùng Mẹ Xin Vâng” vẫn còn vang vọng đó đây. Hôm nay trong không khí hân hoan tưng 
bừng khai mạc Đại Hội Mẹ La Vang kỳ VI, trong tâm tình chào mừng hội ngộ, vui mừng gặp lại những khuôn mặt thân thương, chúng 
con xin được tay bắt mặt mừng, quí mến, gửi lời kính chào đến quí Đức Cha  Joseph A. Pepe - Giám Mục Địa Phận Las Vegas, Đức Cha 
Micae Hoàng Đức Oanh - Giám Mục Địa Phận KonTum và là Giám Mục thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Cha Giuse Nguyễn Đức 
Trọng  - Sáng Lập Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas, hai Cha Tổng Quản: George Mockel (Oakland) và Bob Stoeckig (Las Vegas).  
Hòa trong niềm vui chào đón, xin cũng được gửi lời chào quí mến thân thương đến quí Linh Mục, Tu Sĩ, quí thượng khách và ân thân 
nhân, cùng toàn thể con cái Mẹ khắp nơi, vì lòng sùng kính Mẹ La Vang và với tâm tình yêu mến Cộng đoàn La Vang nhỏ bé này mà đã 
không quản ngại với những tuyến đường xa xôi, tốn kém, về đây cùng tổ chức và tham dự Đại Hội Thánh Mẫu La Vang qua chủ đề: “Về 
Bên Mẹ Tạ Ơn Chúa”. 
 
Sự hiện diện đông đảo thân thương, đầy khích lệ của quí Đức Cha, quí Linh Mục, Tu Sĩ, quí thượng khách, ân và thân nhân cùng giáo hữu 
xa gần đã nói lên sự ưu ái hưởng ứng lời mời gọi của chúng con.  Chúng con chân thành ghi ơn! Thật sự như vậy, cộng đoàn Mẹ La Vang 
Las Vegas chúng con luôn diễm phúc vì  đã cảm nhận được bao Hồng Ân Chúa qua những biến cố:  
 
1. Cộng Đoàn Mẹ La Vang Dâng Lời Cảm Tạ Chúa: Vì cho đến hôm nay, kể từ ngày Thánh Hiến Đền Thánh, chúng con đã tổ chức 
thành công được 5 Đại Hội trong an bình và tràn đầy Hồng Ân Chúa. Bao khách hành hương xa gần, sau Đại Hội qua những cánh thư, 
email hay qua điện thoại chia sẻ: “Họ đã nhận được thật nhiều ơn lạ do Chúa ban qua Mẹ La Vang chuyển cầu”. 
 
2. Cảm Tạ Chúa, từ không mà nên có: Hai khuôn mặt mà mọi người thuộc Đền Thánh nhớ mãi là cố Đức Ông Patrick R. Leary và Đức 
Cha Joseph A. Pepe - Giám Mục Địa Phận Las Vegas. Đức Ông cho mua miếng đất trong vòng 10 năm không phải trả tiền thuê và Đức 
Cha Pepe sau này cho luôn miếng đất. Xin cảm tạ hai tấm lòng tuyệt vời, để chúng con, từ không mà nên có, hầu xây dựng Đền Thánh 
Mẹ và từ đó cơ sở cứ ngày một phát triển theo sự thương mến, giúp đỡ của quí ân, thân nhân và khách hành hương xa gần cũng như trong 
Cộng Đoàn. 
 
3. Xin Cảm Tạ Những Người Đi Trước Đã Khai Phá Với Bao Công Lao Khó Nhọc: Buổi ban đầu, người có công đầu và vất vả xuôi 
ngược chạy đôn chạy đáo, hy sinh làm không lương và đi xin giúp đỡ khắp nơi, từ ngày Đức Giám Mục Joseph A. Pepe đến đặt viên đá 
đầu tiên ngày 18 tháng 10, 2001, phải kể đến cha Sáng Lập Giuse Nguyễn Đức Trọng, anh chị em trong Hội Đồng Mục Vụ và một số 
giáo dân nhiệt thành như chị Maria Têrêsa Vũ Thanh Lan, đã bị tai nạn tử vong trên đường đi gây quỹ xây dựng Đền Thánh Mẹ La Vang 
Las Vegas.   
 
4. Cảm Tạ Anh Chị Em Đang Đồng Hành: Tiếp nối công trình cha Sáng Lập đã gầy dựng, với công sức khó nhọc, tất cả mọi người 
chúng ta phải có nhiệm vụ duy trì, phát triển và qui tụ các con chiên Việt Nam về với Cộng Đoàn và về với Giáo Hội.   
 
Gần 3 năm qua, chúng ta đã cố gắng phát triển Đền Thánh theo đà thăng tiến của thời gian: Đại Hội Thánh Mẫu mỗi năm, mở rộng Thánh 
Đường, chỉnh đốn, sửa chữa phòng ốc và lớp học, xây dựng hai Tượng Đài Thánh Giuse và Đức Mẹ Sầu Bi, thay thế những cây cũ, chết 
bằng cây Olive có giá trị và hợp lý, hoàn chỉnh lại toàn bộ hệ thống Điện và Nước, thăng tiến đoàn thể và hội đoàn, hình thành Tu Viện 
Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp trong Giáo Phận Las Vegas, v.v…  
 
5. Cảm Tạ Quí Đức Cha, Quí Linh Mục, Quí Tu Sĩ Đã Hy Sinh Đến Với Cộng Đoàn Trong Các Ngày Đại Hội và Thường Xuyên Ghé 
Thăm Viếng:  Xin cảm ơn sự hy sinh của quí Đấng đã đến tham dự làm cho Đại Hội, đồng cộng sự phát triển rao truyền Lời Chúa và chia 
sẻ tài năng với giáo dân. 
 
6. Xin Cũng Cám Ơn Con Cái Mẹ Khắp Nơi: Đã cùng nhau tập họp về Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas để chúng ta cùng có nhau 
trong yêu thương, cảm mến, chia sẻ  và tôn thờ Chúa, sùng kính Mẹ. Vì thế, Cộng Đoàn Đền Thánh Mẹ, luôn ghi nhớ và cảm tạ tất cả quí 
khách hành hương xa gần. Trong mỗi thánh lễ những ngày Đại Hội và những ngày trong tuần, chúng tôi luôn dâng lời cầu nguyện và 
khấn xin của quí vị lên Chúa qua Mẹ La Vang chuyển cầu để xin Chúa ban muôn ơn lành xuống cho quí vị. Chúng tôi luôn tâm niệm nhờ 
có lòng hảo tâm của quí vị, chúng tôi mới có thể duy trì, phát triển Đền Thánh Mẹ ngày một khang trang hơn, rộng lớn hơn để có thể tiếp 
đón thật nhiều khách hành hương mỗi ngày một tốt đẹp hơn. 
 
Trong tâm tình tri ân, xin quí vị cùng tôi, hướng về Mẹ La Vang để gửi gấm đến Mẹ những ưu tư khắc khoải để xin với lòng nhân hậu của 
Mẹ Maria là người Mẹ, dạy chúng con luôn biết Xin Vâng trong mọi hoàn cảnh và biến cố trong hành trình đức tin và trong mỗi ngày của 
cuộc đời. 
 
Lạy Mẹ La Vang, xin Mẹ luôn đồng hành với chúng con để chúng con luôn biết “Về Bên Mẹ Tạ Ơn Chúa”. Chúng con nguyện hứa sẽ 
theo gương Mẹ, vững tin sống Phúc Âm giữa dòng đời, phục vụ trong khiêm hạ, hầu làm vinh danh Chúa trong hành trình đức tin tiến về 
quê trời. 

Las Vegas, ngày 18 tháng 10 năm 2013 

Lm. Giuse Đồng Minh Quang 

Giám Đốc Đền Thánh Mẹ La Vang - Las Vegas, Nevada. 
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