
 

 

 

 

 

 

Đến hẹn lại lên theo lời mời gọi của hai MC: cha Quang và 

thầy Hưởng, mới tờ mờ sáng, trời còn ôm cuộn cái lạnh của 

mùa Thu tháng 10, nhiệt độ khoảng 65
0
 F, giáo dân đã tuôn 

đổ về Đền Thánh sau một đêm nghỉ ngơi tại các khách sạn 

quanh Đền Thánh hay tại các Casino đã có giá ủng hộ cho 

khách hành Hương về tham dự Đại Hội theo yêu cầu của 

Ban Tổ Chức Đại Hội đã thương lượng trước với các cơ sở 

này. 

 

7:00 a.m. Khởi đầu giờ chầu Thánh Thể tại thánh đường La 

Vang Las Vegas do cha Phêrô Chu Quang Minh, Sáng Lập 

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình kiêm Phó 

Tổng Linh Hướng Đạo Binh Hồn Nhỏ Việt Nam Hải Ngoại 

hướng dẫn. Các anh chị em trong CTTTHN/GĐ và Hội Hồn 

Nhỏ đã tề tựu cùng khách hành Hương trong thánh đường. 

Chủ đề cho buổi chầu hôm nay là: “Bí Tích Tình Yêu”. 

Thật thế, Bí Tích Thánh Thể là tình yêu Chúa đã hiến tặng 

cho nhân loại để nuôi sống con cái Ngài nơi trần thế đang 

dong duổi trên đường hướng về quê vĩnh cửu. Phần chia sẻ 

Phúc Âm, cha Minh đã chia sẻ đoạn Lời Chúa theo thánh 

Gioan “Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em 

hãy yêu thương nhau…” (Gioan 13:33-35). Sau giờ chầu 

thật trang nghiêm, thật sốt sắng để phạt tạ Chúa về những lỗi 

phạm, những thiếu xót, để dâng lên Chúa một ngày mới thứ 

hai của Đại Hội, và để cảm tạ Chúa qua một ngày Đại Hội 

an lành và một đêm nghỉ ngơi bình yên. 

 

8:00 a.m. Thánh lễ cầu nguyện cho bệnh nhân và chữa lành 

cho khánh hành hương tham dự Đại Hội tại Linh Đài do linh 

mục Joachim Lê Quang Hiền chủ tế, cha Phêrô Hoàng Văn 

Thi thuyết giảng sau phần Lời Chúa, trong bài giảng thánh 

lễ chữa lành, cha Thi kể câu chuyện cổ tích vui giữa ông phú 

hộ và thằng Bờm. Phú hộ giàu có nhưng luôn sống trong 

tâm trạng bất an, còn thằng Bờm nghèo nhưng luôn sống an 

vui, niềm vui đơn sơ giản dị, chất phát. Đối với nó chỉ có 

nắm xôi, cái quạt mo là nó có niềm vui “Phú ông xin đổi 

nắm xôi Bờm cười!”. Có nắm xôi Bờm cười sung sướng, 

hãnh diện, nụ cười đầy đủ tròn trịa, không muốn tiền bạc 

nhiều nó chi phối đời sống đơn sơ bình dị của nó. Vì thế của 

cải thường ám ảnh lòng trí con người. 

 

Là người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi chịu đau khổ, 

chịu vác Thánh Giá như Chúa đã đi trước, đã vác Thánh 

Giá. Đời sống con người theo triết thuyết Khổng Giáo xa 

xưa được chi phối bởi: Sinh, Lão, Bệnh, Tử. Biết như vậy, 

có người vui long nhận đau khổ, có người gặp đau khổ thì 

than trách. Tất cả chúng ta đến đây đều đi bao dặm đường 

để được xin ơn chữa lành bệnh tật cùng bao nguyện ước 

khác muốn dâng lên Mẹ để Mẹ chuyển cầu xin Chúa chữa 

lành. Nếu được như ý thì tốt đẹp, nếu không được ta có biết 

đó là thánh ý Chúa không? Ta phải hiểu ý Chúa theo ba ý: 

 

 

 

 

 

 

1- Yes, được vì ý con đẹp lòng Ta, Chúa ban ơn. 

2- No, không được vì điều con xin, không lợi ích cho linh 

hồn con. 

3- Not Yet, chưa được, Ta nghĩ con chưa sẵn sàng đón nhận 

ơn ta. 

Chúa luôn sẵn sàng đáp trả lời ước nguyện xin của chúng ta. 

Cái quan trọng là chúng ta có nhận ra những ơn ấy không? 

Nếu chúng ta không nhạy bén, không nhận ra, nhiều khi 

Chúa muốn để chúng ta gặp khó khăn để chúng ta nhận ra 

thánh ý Ngài, đối với Ngài: “Với Chúa không có gì là không 

có thể”. Mt 8:14-17 “Người đã gánh lấy các bệnh tật của 

chúng ta, và đã mang lấy những nỗi đau thương của chúng 

ta”… 

 

Sau lời chia sẻ của cha Thi, giáo dân lần lượt sắp hàng lên 

Linh Đài để được vị chủ tế và các linh mục đồng tế xức dầu 

chữa lành. Tiếp theo sau thánh lễ là cuộc xổ số hào hứng 

trước khi nghỉ giải lao để giáo dân vào các hội trường hầu 

chuẩn bị nghe thuyết giảng. 

 

9:15 a.m. Cha Martino 

Nguyễn Bá Thông qua 

đề tài: “Tạ Ơn Chúa 

Trong Đau Khổ”, cha 

Thông có lối giảng 

thuyết  dí dỏm, linh 

hoạt, vui tươi nhưng rất 

thực tế và thật đánh 

động tâm hồn mọi người 

nên số giáo dân tham dự 

rất đông, chật ních cả 

hội trường, cha Thông 

cho xem vài bức hình minh họa để nói lên lời khuyên răn 

con cái đối với cha mẹ là đầu mối của những xung đột trong 

gia đình, minh họa số một: “Cá không ăn muối cá ươn, con 

cãi cha mẹ trăm đường con hư”; minh họa số hai: “Tu đâu 

cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ cũng là đi tu”. 

 

a. Cha mẹ đối với con cái:  

Ngài nói đến Phúc Âm thuật lại việc Chúa Giêsu cùng cha 

mẹ lên đền thờ theo luật người Do Thái: Mười hai tuổi ở Do 

Thái thời đó được coi như trưởng thành, tự mình dâng của 

lễ. Vì trưởng thành nên Chúa ngồi nói chuyện với các nhà 

Luật Sĩ. Khi Thánh Giuse và Đức Mẹ tìm thấy Chúa, Mẹ 

Maria trách khéo, thì Chúa nói: “Đây là công việc của con 

phải làm”, muốn nói lên sự tự do của con cái khi đến tuổi 

trưởng thành vì vậy: 

1- Cha mẹ cần tôn trọng con cái. 

2- Cha mẹ phải biết lắng nghe. 

3- Thăm hỏi với yêu thương, hòa nhã, nói xây dựng trước 

mặt không quát mắng tra hỏi hằn học. 
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4- Đừng so sánh con mình với con hàng xóm làm chúng mất 

tự tin. 

5- Kiên nhẫn với con cái như gương Mẹ Maria, đừng chửi 

phủ đầu. 

6- Tạo tình thương cho con thấy không cần nói. 

7- Tập cầu nguyện với con cái trong gia đình. 

 

b. Con cái đối với cha mẹ:  
1- Chấp nhận lắng nghe lời bố mẹ khuyên. 

2- Đặt mình vào cái chân của bố mẹ, có nghĩa là hy sinh, tự 

thu mình bé nhỏ như luôn cần đến cha mẹ. 

3- Tạo niềm tin nơi bố mẹ, tránh nói dối. 

4- Phải có giờ cho cha mẹ thay cho giờ chơi game hay nhắn 

tin trên điện thoại. 

5- Tạo niềm vui cho cha mẹ ở tuổi già. 

Vậy đừng sợ sự thật, đừng sợ sửa chữa, ngã bao nhiêu lần 

cũng cố đứng dậy như Chúa vác Thánh Giá té xuống, Ngài 

đứng dậy hay nhờ ông Simon vác đỡ Thánh Giá. Hãy cầu 

nguyện, nhờ Chúa biến đổi, và chỉ có Chúa mới thay đổi 

được ta. Vì Người có quyền tạo dựng, thì Người cũng có 

quyền thay đổi. Hãy dâng cho Chúa để xin Chúa thay đổi 

chúng ta hầu gia đình chúng ta thành gia đình theo gương 

Thánh Gia Thất. Và nhất là luôn tạ ơn Chúa dù gặp hoàn 

cảnh nào, vì hoàn cảnh nào đưa đến cũng không ngoài thánh 

ý Chúa muốn tạo điều kiện để có lợi ích cho sự sống linh 

hồn chúng ta. 

 

10:45 a.m. Đức Cha 

Micae Hoàng Đức 

Oanh qua đề tài: 

“Cùng Mẹ Tạ Ơn 

Chúa”, ngài nói về 

những biến cố cuộc 

đời xảy đến cho 

chúng ta như biến 

cố 54, biến cố 75 sợ 

mà chạy qua Mỹ và 

các nước khác, sợ 

mà chạy vào Nam. 

Chính nhờ những 

khó khăn như cái 

dằm đâm vào như 

để nhắc nhở cho chúng ta phải đi đúng đường chúa muốn ta 

đi. Nhìn ra mới thấy sự kỳ diệu của việc Chúa làm. Nay 

những nơi này vùng Dân Tộc, 20 năm về trước chỉ có 5 hay 

7 người theo đạo, nay lên đến 4 hay 5 ngàn người theo đạo. 

 

Chúng ta đang sống trong năm đức tin, sứ mạng của chúng 

ta là được sai đi và phải cố gắng giữ 3 điều. 

1- Một đức tin. 

2- Một giới luật. 

3- Một lệnh truyền 

… Sau đề tài do Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh chia sẻ, 

mọi người nghỉ ngơi ăn trưa, để chiều tiếp tục tham dự thêm 

những đề tài lợi ích cho đời sống đạo hầu làm hành trang 

cho mỗi người khi quay về với nếp sống gia đình hầu tiếp 

nối đời sống đức tin thêm trọn hảo. 

01:15 p.m. Cha Martino Nguyễn Bá Thông, tuy đã mang hết 

tâm huyết để chia sẻ đề tài: “Tạ Ơn Chúa Trong Đau Khổ”, 

nhưng được nhiều người yêu cầu và muốn được nghe cha 

thuyết giảng thêm nên ngài lại hy sinh tiếp tục trình bày 

thêm đề tài: “Tạ Ơn Chúa Trong Đời Sống Đạo”. Những ý 

chính qua phần thuyết trình đề tài của cha Thông: Tình dục 

và tiền bạc trong đời sống hôn nhân rất quan trọng, nó ảnh 

hưởng rất nhiều đến hạnh phúc gia đình. Ít tiền hay nhiều 

tiền đều dễ gây sứt mẻ đời sống gia đình nếu chúng ta không 

biết tính toán chi tiêu hợp lý. 

 

Về tình dục cần biết hòa hợp, trao đổi, nói chuyện. tình dục 

rất quan trọng trong đời sống hôn nhân, và xác thịt luôn là 

một phần của đời sống hôn nhân…đời sống đích thực là trở 

nên một như lời Chúa phán…đời sống vợ chồng cần luôn có 

Chúa. Cần cầu nguyện chung thì hạnh phúc gia đình được 

bền vững. 

 

03:00 p.m. là giờ: “Tạ Ơn Lòng Chúa Thương Xót” do cha 

Phaolô Phạm Quang Cường chủ sự và hướng dẫn, kèm theo 

là ban phát ơn Hòa Giải. Tất cả các linh mục đã ngồi vây 

quanh khuôn viên bên 14 Chặng Đàng Thánh Giá để cùng 

ban Phép Hòa Giải cho mọi giáo dân hành hương xa gần về 

tham dự Đại Hội. 

 

Sau giây phút Hòa Giải, nghỉ ngơi, ăn tối, mọi người sẵn 

sàng cho giờ văn nghệ để tâm hồn được thoải mái sau những 

giờ phút căng thẳng ngồi nghe những đề tài liên tiếp từ sáng 

đến giờ. Buổi văn nghệ hôm nay mang nhiều nét đặc biệt đi 

theo nội dung của chủ đề: “Về Bên Mẹ Tạ Ơn Chúa” để nói 

lên lòng cảm tạ tình thương vô biên của Chúa qua Mẹ La 

Vang chuyển cầu để Cộng Đoàn có ngày hôm nay được thừa 

hưởng ngôi Đền Thánh khang trang, hầu có thể đón tiếp 

đông đảo con cái Mẹ từ khắp nơi về tham dự Đại Hội. Do đó 

buổi văn nghệ lấy chủ đề: “Tạ Ơn Chúa 10 Năm Thánh 

Hiến Đền Thánh”. Trong chương trình văn nghệ có những 

ca khúc như: Hợp ca “Khúc Cảm Tạ” do chị Tuyền phụ 

trách, hay “Bên Dòng Thời Gian”, nói lên những giai đoạn 

từ ngày khởi đầu xây dựng và phát triển Đền Thánh, Thánh 

Hiến và nối tiếp đến nay. Bài ca: “Trong Tình Yêu” do chị 

Thủy Phạm dàn dựng nói lên qua tình yêu Chúa và chỉ có 

tình yêu Chúa mới vượt thắng ba thù và cùng nhau siết chặt 



vòng tay cùng xây dựng Cộng Đoàn Mẹ La Vang. Sau đó 

hai bài vũ “Here I Am Lord” do 8 em trong Đoàn Thiếu Nhi 

Thánh Thể do Sơ Quyên đạo diễn và 8 em khác cũng trong 

Đoàn TNTT do Sơ Ngọc đạo diễn qua vũ khúc: “Tạ Ơn 

Chúa Với Mẹ”, nhìn các em vũ mọi người thật vui với lối 

diễn xuất ngây thơ nhưng chân thật của các em. Kết thúc 

buổi văn nghệ, Lm. ca sĩ Đồng Minh Quang song ca với ca 

sĩ Liêu Trinh bài; “Bao La Tình Chúa” để ngợi khen bao kỳ 

công Chúa đã ban xuống cho Cộng Đoàn Mẹ La vang và 

khách hành hương trong mười năm qua. 

 

7:30 p.m. Rước kiệu trọng thể kính Đức Mẹ La Vang. 

Đường rước kiệu của các Hội Đoàn và giáo dân tham dự 

năm nay đi đông hơn, sắp hàng rộng hơn và đường kiệu kéo 

dài hơn, lời ca thắm thiết sau những chục kinh Mân Côi 

vang rộng hơn xa hơn trên không trung để dâng lời chúc 

tụng ngợi khen Mẹ, cảm tạ Mẹ La Vang trong Tháng Mân 

Côi vì những ơn huệ Mẹ đã luôn luôn tuôn đổ xuống cho 

mọi giáo hữu về đây hành Hương kính viếng Mẹ. Mấy câu 

thơ nồng thắm của một giáo dân vẫn còn vang vọng ở Linh 

Địa La Vang Las Vegas đã đi vào ký ức mọi người đến tham 

dự Đại Hội: 

 

“Lòng kính Mẹ, hay muốn cầu xin Mẹ, 

Con tìm về với Đại Hội La Vang.… 

“Sa Mạc Tình Yêu!” như áng mây chiều, 

Che bớt nắng cho đời con …bão lửa!” (TBT). 

 

Kiệu hoa năm nay thật rực rỡ với ánh đèn, với khói bay lên 

nghi ngút và luồng nước chảy từ Thập Giá Tình Yêu đổ   

xuống quanh xe hoa như luồng thác ân sủng Mẹ tuôn xuống 

qua Chúa. Mọi người trầm trồ khen ngợi công trình kiệu hoa 

năm nay do các anh Hùng, Đài, Thái và kỹ thuật phối trí, 

trang trí hoa, cây cảnh của chị Thy thật tuyệt vời, thật nghệ 

thuật, đã trang trí đúng ý của Lm. Nghệ sĩ Đồng Minh 

Quang phác họa ra logo hình cho xe hoa Đại Hội năm nay 

qua chủ đề: “Về Bên Mẹ Tạ Ơn Chúa”. Cám ơn những hy 

sinh đóng góp thật công phu của các tay nghề đã liên tục 

làm việc trong mấy tháng trời nay để có một xe hoa thật 

tuyệt vời khó có xe hoa nào sánh nổi.  

 

Sau buổi rước kiệu trọng thể, sốt sắng, trang nghiêm và linh 

thánh là thánh lễ do Đức Cha Joseph A. Pepe, Giám Mục 

Giáo Phận Las Vegas chủ tế, cha Tổng Quản Bob Stoeckig 

thuyết giảng sau phần Phúc Âm, ngài nói: “Tôi rất hân hạnh 

được đến tham dự Đại Hội Thánh Mẫu La Vang kỷ niệm 10  

năm tạ ơn ngày Thánh Hiến. Cộng Đoàn Mẹ La Vang đây 

đã đóng góp rất nhiều trong việc phát huy và duy trì đời 

sống đạo trong Giáo Phận Las Vegas và duy trì truyền thống 

dân tộc mặc dù bên cuộc sống bận rộn, nhiều những biến cố, 

thử thách khó khăn. Chúng ta cần luôn cảm tạ chúa dù qua 

bao nhiêu biến cố. Biết ơn là điều phải đạo đối với người thụ 

ơn. Thói thường người biết ơn thì ít, vô ơn thì nhiều. 

 

Chúng ta học hỏi lòng biết ơn của Chúa Giêsu như là một 

bài ca cảm tạ vì bất cứ biến cố nào Chúa Giêsu cũng nhớ 

cảm tạ Đức Chúa Cha. Nguyện xin Chúa chúc lành cho mọi 

người. Xin Đức Mẹ Maria chuyển lời để chúng con luôn biết 

tạ ơn Chúa và đối với những ai làm ơn cho chúng ta…”  

 

Sau thánh lễ, kết thúc ngày thứ hai của Đại Hội trong an 

bình và linh thánh. MC: cha Quang và thầy Hưởng chào hẹn 

gặp mọi người vào ngày mai trong thánh lễ bế mạc, ngài 

mời gọi và nhắc nhở mọi người đừng quên hiện diện trong 

thánh lễ bế mạc để nhận lãnh phép lành toàn xá của Đức 

Thánh Cha Phanxicô và hy vọng nhận lãnh lô độc đắc của 

vé xổ số cuối cùng. 

Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Las Vegas Tháng 10/2013 

Phan Văn Sỹ   


