
 

 

 

 

 

 

Mặc dù trời đã vào Thu, nhưng ánh nắng vẫn còn chói chang 

chiếu dọi quanh khuôn viên Đền Thánh, trên không trung 

tiếng loa vang vọng lời hát của bài ca: “Lạy Đức Mẹ La 

Vang” của nhạc sĩ Hoàng Vũ phát ra từ những chiếc loa 

được bắt quanh khuôn viên Đền Thánh như lời mời gọi, 

cuốn hút con cái Mẹ từ bốn phương trời về tụ họp bên Mẹ 

trong Đại Hội La Vang để “Tạ Ơn Chúa”, để sùng kính 

Mẹ, để nài nỉ Mẹ, cầu xin Mẹ chuyển cầu: “Lạy Đức Mẹ La 

Vang, con vui mừng cầu xin Đức Mẹ, Mẹ chính niềm cậy 

trông, niềm hy vọng sự sống chúng con, Mẹ chính là trạng 

sư, là Nữ Vương Mẫu Thân của con…Thánh Maria! Xin 

Thương nhậm lời!...” Lời ca réo rắt, khoan nhặt như lời 

thỉnh cầu của muôn khách hành hương hội tụ về đây để khấn 

cầu xin Mẹ. 

 

Mới 3:00 p.m. ngày Thứ Sáu 18-10-2013, các em trong 

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể với đồng phục chỉnh tề, quần 

xanh áo trắng với chiếc khăn quàng đỏ biểu thị cho sự nhiệt 

thành hăng say của tuổi trẻ, thiếu nhi Thánh Tâm Chúa 

Giêsu. Tay các em cầm lá cờ xanh trắng biểu tượng màu áo 

của Mẹ hay mặc khi hiện ra với con cái khắp nơi, đang đứng 

thành hai hàng dọc từ  cổng chào dẫn vào khuôn viên Đền 

Thánh và Linh Đài Mẹ, bên hai hàng thảm đỏ như một cách 

trang trọng đón chào quí quan khách thập phương: Quí Đức 

Cha, quí cha, quí tu sĩ nam nữ, và giáo dân từ bốn phương 

đổ về. Từ ngoài cổng bước vào có các khách quí đang tiến 

vào: Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám Mục Giáo 

Phận Kontum từ Việt Nam bay qua từ hôm qua, Đức Cha 

Joseph A. Pepe, Giám Mục Địa Phận Las Vegas, cha Tổng 

Quản Bob Stoekig, cha Tổng Quản George Mockel, cha 

Sáng Lập Giuse Nguyễn Đức Trọng cùng quí cha: Phêrô 

Chu Quang Minh, Martinô Nguyễn Bá Thông, Joachim Lê 

Quang Hiền, Phaolô Phạm Quốc Cường, Phêrô Hoàng Văn 

Thi, Vincenté Nguyễn Quang Thế, tổng cộng khoảng 28 linh 

mục và một số đông đảo tu sĩ nam nữ, cùng các Hội Đoàn 

bạn và giáo dân từ khắp nơi đổ về tham dự Đại Hội.  

 

 

 

 

 

 

Những chuyến xe bus cứ thay nhau đổ khách hành Hương 

xuống đến với Mẹ từ mọi nẻo đường, mỗi xe chuyên chở 

khoảng 50 người trở lên, dừng ngay trước cổng Đền Thánh 

Mẹ, hết chuyến này đến chuyến khác thật tấp nập, thật nhộn 

nhịp,  được các anh em trong ban Trật Tự, Tiếp Tân đón 

tiếp, hướng dẫn đi vào Đền Thánh. Trong khuôn viên Đền 

Thánh cảnh tấp nập, chào hỏi, hàn huyên lẫn nhau sau một 

năm gặp lại những người thân quen. Tất cả nói lên khung 

cảnh nhộn nhịp, vui vẻ, tưng bừng của ngày Đại Hội Thánh 

Mẫu La Vang 2013 qua chủ đề: “Về Bên Mẹ Tạ Ơn Chúa”, 

như câu thơ của cha Sáng Lập đã lưu lại còn trong ký ức 

mọi người khó quên mà ngài đã sáng tác từ năm 2008: 

“Phồn hoa nung nấu mỏi mòn,” 

“Mẹ vào Sa Mạc huy hoàng ánh sao.” 

“Yêu thương, âu yếm, ngọt nào,” 

“Bên bờ giếng mật dạt dào ngất ngây!” 

 

Theo rừng cờ vẫy chào của các em Thiếu Nhi Thánh Thể 

trong Ban Tiếp Rước, các quan khách, các Hội Đoàn và 

khách hành Hương đang tấp nập bước vào khuôn viên Đền 

Thánh, những Hội Đoàn năm xưa đã từng đến tham dự, năm 

nay cũng có mặt đầy đủ như: 

- Hội Cao Niên Giáo Xứ Việt Nam tại Orange County do 

ông Lương Văn Thanh hướng dẫn, 

- Hội Cao Niên Công Giáo Việt Nam tại San Diego do cha 

Tuyên Úy Hoàng Việt dẫn đầu, 

- Gia Đình Phúc Ấn do bà Nguyễn Thị Xuân hướng dẫn, 

- Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Vùng Vịnh San Francisco do 

bà Loan hướng dẫn, 

- Đoàn Liên Minh Thánh Tâm do ông Nguyễn Đức Thắng 

hướng dẫn, 

- Hội Bảo Trợ Nữ Tu Orange Cali,  

- Hội Tông Đồ Cầu Nguyện San Diego, 

- Knight of Columbus, 

- Saint Elizabeth Church - San Jose, CA, 

- Hồng Minh Travel and Cargo - San Jose, CA, 

- Hội Ái Hữu Hải Phòng, cùng nhiều đoàn thể mới tham dự 

năm nay… 

 

Các ca đoàn đến hỗ trợ với Ca Đoàn Mẹ La Vang gồm có: 

- Ca Đoàn Têrêsa Ontario, 

- Ca Đoàn Việt Linh – Giáo Xứ Saint Columban, 

- Ca Đoàn Thánh Đức và nhiều anh chị em thuộc nhiều ca 

đoàn của các giáo xứ trên Hoa Kỳ. 

 

 Trong sự linh thánh của không khí Đại Hội năm nay, vì là 

năm của Đại Hội kỷ niệm 10 năm Thánh Hiến Đền Thánh 

nên cha Quang đã khéo léo design logo hình biểu tượng cho 

Đại hội mang nhiều ý nghĩa và thật mới lạ. Khách hành 

Hương từ ngoài bước vào không khỏi bị hấp dẫn bởi bao nét 

nghệ thuật, mỹ thuật từ 14 Chặng Đàng Thánh Giá, các 

ĐẠI HỘI THÁNH MẪU LA VANG LAS VEGAS KỲ VI, 2013 

“Về Bên Mẹ Tạ Ơn Chúa: 18-19-20/10” 

| Hieäp Nhaát 154 | 11 - 2013 |  17



Tượng Đài Đức Mẹ Sầu Bi, Tượng Đài Thánh Cả Giuse, nổi 

bật trong những kỳ công ấy là cỗ xe hoa rất mỹ thuật được 

các anh chị có tay nghề  trang trí, chuẩn bị cả mấy tháng 

nay: Các anh Hùng, Đài, Thái và đặc biệt trang trí về hoa, 

không ai qua khỏi nghệ thuật phối trí hoa cắm hoa trên xe 

hoa của Mẹ bằng chị Thy. Cái nghệ thuật chị trang trí như 

nét thanh tú, duyên dáng của chị khi cắm hoa và tạo đường 

nét linh hoạt trên xe hoa. Khi chị cắm hoa, chị luôn cầu 

nguyện, im lặng làm việc không nói chuyện với ai, như để 

hết tâm trí sáng tạo vào xe hoa cho Mẹ.  

 

Nhìn vào logo biểu tượng 

của Đại Hội năm nay, mọi 

người đều cảm thấy khâm 

phục lối diễn tả gợi hình 

của tác giả: Mẹ là con 

đường vững chắc được trải 

thảm đỏ trong vinh quang 

để đến với Chúa. Đến với 

Chúa là trung tâm điểm 

cuộc đời, vì hình con 

đường dẫn chạy thẳng đến 

trung tâm Thập Giá Chúa 

Kitô, như vậy đến với Mẹ 

không sợ ba thù và thật vững chắc trong bước đi, vì được 

bước trên thảm đỏ vinh quang đến với Chúa là Cha chí 

nhân. Từ trên trung tâm điểm Thánh Giá của xe hoa, ban kỹ 

thuật làm một dòng nước chảy xuống, hơi nước tỏa bay lên 

cao như biểu tượng nguồn Thánh Ân dồi dào Chúa tuôn đổ 

xuống cho con cái Mẹ qua 10 năm Thánh Hiến. Một đường 

viền xanh da trời vòng theo đường trải thảm đỏ mang ý 

nghĩa Đại Hội năm nay:  “Tạ Ơn Chúa” qua Mẹ dẫn lối, 

Cộng Đoàn Mẹ La Vang đã cùng Mẹ đồng hành đi trọn 10 

năm kể từ ngày Thánh Hiến Đền Thánh. Tác giả (Cha 

Quang) đã dùng màu xanh hiền hòa, hy vọng trùng với màu 

áo của Mẹ để nói lên Cộng Đoàn luôn hy vọng bước tới 

trong thanh bình vì có Mẹ dẫn dìu từ bước khởi đầu đến nay 

và mãi mãi. Màu áo phía trong của Mẹ và Chúa Con là một 

màu lam vàng nhạt pha trộn, nói lên sự hài hòa màu sắc và 

cành trúc của áo Mẹ tượng trưng Mẹ luôn ôm ấp đàn con 

Việt Nam tha Hương, vì cây trúc là biểu tượng cho người 

quân tử, trung chính Việt Nam. Màu của nền Cây Thánh Giá 

phía sau nói lên Thánh Giá vinh quang của Chúa luôn bên 

Mẹ, nên chúng ta phải: “Về Bên Mẹ Tạ Ơn Chúa” vì những 

ơn lạ, những kỳ công Chúa đã tuôn đổ xuống cho Cộng 

Đoàn qua Mẹ La Vang. 

 

Nhìn logo với màu sắc và đường nét, hình ảnh diễn tả hài 

hòa, màu sắc tao nhã đã diễn tả đầy đủ ý nghĩa tuyệt vời của 

chủ đề Đại Hội năm nay mà cha Quang, một tâm hồn nghệ 

sĩ đã vì yêu mến Mẹ, phụng thờ Chúa, nghĩ về quê Hương 

Việt Nam mà ngài đã vẽ ra từ tháng 9/2012 để chuẩn bị cho 

Đại Hội năm nay. Áo và khăn đội đầu của Mẹ trên logo là 

hình ảnh lễ phục hội của người đàn bà quí phái Việt Nam, là 

vương miện của Mẫu Vương Việt Nam. Thêm vào đó nhờ 

cách trang trí, cắm hoa, chạy đèn của các anh Đài, Hùng, chị 

Thy đã làm cho xe hoa Mẹ La Vang đẹp rực rỡ hẳn lên. 

Đúng 4:30 p.m., giờ chầu thánh thể thật nghiêm trang trong 

thánh đường do Hội Cao Niên Giáo Xứ Việt Nam Orange 

County do linh mục Vincenté Nguyễn Quang Thế hướng 

dẫn. Giờ chầu mở đầu cho Đại Hội vì theo tâm niệm của cha 

Quang, Đền Thánh Mẹ luôn đặt Chúa làm Trung Tâm điểm 

mọi sinh hoạt. Phải tôn thờ  Chúa trước, sau đó những việc 

tiếp theo, Ngài sẽ chúc lành, do đó Đại Hội Mẹ luôn khởi 

đầu bằng việc thờ kính Chúa qua giờ chầu đền tạ đầu tiên. 

 

5:30 p.m. Thánh lễ khai mạc tại Linh Đài do Đức Cha Micae 

Hoàng Đức Oanh chủ tế và thuyết giảng. Trong bài giảng, 

ngài nhấn mạnh đến chủ đề Về Bên Mẹ Tạ Ơn Chúa: “Mẹ 

Maria là tấm gương tuyệt vời để chúng ta noi theo Mẹ sống 

đức tin vững chắc. Chúng ta đang sống trong năm đức tin, 

tôi xin nêu ba điểm quan trọng:  

1- Một đức tin: Tin vào một Thiên Chúa là Cha của chúng 

ta. Nếu người là Cha của chúng ta thì mọi người sẽ là anh 

em với nhau. 

2- Một Giới Luật: Phải yêu thương anh chị em bằng một 

tình yêu như Chúa đã yêu thương chúng ta “Thầy để lại cho 

anh em một giới răn mới là anh em hãy thương yêu nhau 

như Thầy đã yêu thương anh em”. 

3- Hãy đi loan báo tin mừng cho muôn dân. Chúng ta hãy 

nói và sống bằng tình yêu thương.  

Ngài kết luận xin Chúa thêm long tin cho chúng con để 

chúng con thể hiện tình yêu trong yêu thương phục vụ và 

chia sẻ với anh chị em… 

 

Sau thánh lễ là phút nghỉ ngơi, ăn tối, Đền Thánh Mẹ La 

Vang khoản đãi các bữa ăn “Free” cho mọi khách hành 

Hương xa gần do các anh em trong Ban Ẩm Thực hy sinh 

nấu phục vụ trong ba ngày Đại Hội, các anh : Bằng, Sánh, 

Chiến, Nghiệp, Hòa và gần 30 người hy sinh phụ bếp giúp 

chuẩn bị thức ăn do chị Lê Tuyết Mai làm Trưởng Toán. 

Sau giờ cơm tối, mọi người vây quanh Linh Đài để cùng 

thưởng thức đêm văn nghệ tuyệt vời qua chủ đề: “Về Bên 

Mẹ Tạ Ơn Chúa” với các ca sĩ của trung tâm Asia yểm trợ 

như: Ca sĩ Mai Thanh Vân, ca sĩ Lê Quốc Tuấn, ca sĩ Tâm 

Phương Anh, ca sĩ Nhật Lâm, ca sĩ Cát Lynh, ca sĩ Hồng 

Diễm, cùng Đoàn Văn Nghệ và ca sĩ La Vang. Buổi văn 

nghệ thật hào hứng và được nhiều người nồng nhiệt ca ngợi. 

Tuy nhiên thì giờ có hạn, nhiều ca sĩ không thể trình diễn 

thêm bài nữa theo yêu cầu. Chấm dứt ngày Khai Mạc Đại 

Hội với tiết mục xổ số hào hứng, và hẹn tái ngộ ngày Mai 

với cuộc rước kiệu trọng thể sùng kính Mẹ La Vang. 

Đại Hội La Vang tháng 10/2013 

Phan Văn Sỹ 
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