
 

 

 

 

 

 

1- Với quí quan khách và giáo dân khắp nơi: Trong niềm vui chung cùng nhau hiệp lực tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu 

La Vang Kỳ VI: “Về Bên Mẹ Tạ Ơn Chúa” được tốt đẹp, an bình, tôi xin gửi lá thư này đến quí Đức Cha, cha Sáng 

Lập Đền Thánh, quí linh mục, quí tu sĩ nam nữ, quí Hội Đoàn và giáo dân khắp nơi với lời cám ơn chân thành nhất của 

tôi đến quí vị, từng Hội Đoàn, từng người đã chia sẻ trách nhiệm chung với Cộng Đoàn Mẹ La Vang chúng tôi trong 

việc tổ chức Đại Hội. Xin chân thành tri ân và xin Thiên Chúa qua Mẹ luôn chúc lành đến quí vị. 

 

2- Với Cộng Đoàn Mẹ La Vang: Trong niềm vui chung sau Đại Hội, mặc dù ai cũng mệt mỏi, có người đuối sức phải 

mất mấy ngày mới khôi phục lại được vì quên đi sức khỏe của mình, quên tuổi tác của mình mà lăn sả vào công việc 

chung của Cộng Đoàn để cùng nhau cố gắng tổ chức thành công Đại Hội Kỳ VI: “Về Bên Mẹ Tạ Ơn Chúa”, nên muôn 

người như một, không ai bảo ai, mỗi người một việc trong khả năng của mình, trong phần hành của mình, trong trách 

nhiệm của mình. Tôi thấy cộng Đoàn thật sự đã trưởng thành trong tinh thần trách nhiệm, tự giác, tương trợ và đồng 

tâm hiệp lực. Mọi người cứ âm thầm làm việc, để rồi kết quả đạt được không thể nào ngờ: 

 

(1) Số linh mục và tu sĩ năm nay tham dự đông hơn. 42 người kể cả hai Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh và Đức Cha 

Joseph A. Pepe. 

 

(2) Số giáo dân khắp nơi qui tụ về đông hơn mọi năm. Anh Trương Văn Bình đặc trách đón chào các Hội Đoàn đến 

bằng xe bus và lo phân phát phần ăn cho tôi biết năm ngoái chỉ có 812 người đi xe bus, năm nay vượt trội hẳn lên 1,220 

người không kể số người đi bằng máy bay, tự lái xe nhà đến hay đến sớm ở trong khách sạn hay casino hoặc ở nhờ nhà 

người thân tại Las Vegas. Trong thánh lễ đông nhất vào chiều Thứ Bảy, khách hành Hương đến thật đông để đi rước 

kiệu cung nghinh Mẹ La Vang, giáo dân ngồi chật hết ghế, đứng xung quanh khuôn viên và lan tràn ra tận ngoài cổng 

Đền Thánh, ước lượng trên sáu ngàn giáo dân tham dự. Những tiếng khen còn vọng lại khi khách hành hương ra về gọi 

điện thoại lại: 

 

Cám ơn đến tôi cùng quí anh chị em trong Ban Tổ Chức Đại Hội năm nay, họ nói: “Tổ chức qui củ hơn, chu đáo hơn, 

Cộng Đoàn tuy ít người mà làm mọi công tác thật tuyệt vời như lo ăn uống cho bao ngàn người thật đầy đủ, không 

thiếu sót một ai. Nhà vệ sinh năm nay sạch sẽ, tươm tất hơn, lịch sự hơn, tân tiến hơn”. 

 

Nhận xét về Cổng Chào: Năm nay tuy không làm Cổng Chào, nhưng cách bày trí xe hoa và sáng kiến kêu gọi giáo dân 

đóng góp chậu hoa của chủ chăn đã làm nổi bật, đập vào mắt khách hành hương khi bước vào Đền Thánh: Một thảm 

hoa thật mỹ thuật bên xe hoa lộng lẫy, nhìn từ ngoài vào lạ mắt, chụp hình thấy cảnh tươi vui hơn, có nét hơn. 

 

Nhận xét về Xe Hoa: Xe Hoa mỗi năm một mới lạ và hấp dẫn làm nổi bật ý nghĩa chủ đề mỗi năm. Riêng năm nay xe 

hoa thật mới lạ, có nước chảy róc rách, có khói phun lên thật mỹ thuật trong ánh đèn làm khung cảnh diệu vời, linh 

họat. 

 

Mọi người cũng khen anh Trưởng Ban Tổ Chức JB. Trần Xuân Huân: Năm nay anh quá chu đáo, ra tận ngoài cổng 

Đền Thánh để tiễn đưa khách hành hương và sẵn dịp giải quyết những nhu cầu của khách hành hương còn tồn đọng, 

hay cấp thời. 

 

Tất cả những lời khen và nhận xét trên của khách hành hương là niềm vui chung của mọi người trong Cộng Đoàn, 

chúng ta nên khiêm tốn lắng nghe trong học hỏi để cố gắng tiến hơn lên trong Đại Hội năm tới và nói lời như Chúa dạy: 

“Chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” ( Lc17:7-10). Tôi xin được cùng mọi gia đình: 

 

(1) Dâng lời cảm tạ và tri ân lên Thiên Chúa: Cảm tạ bao ơn lành Thiên Chúa đã tuôn đổ xuống cho Cộng Đoàn chúng 

ta qua Mẹ La Vang nhân Đại Hội kỷ niệm 10 năm Thánh Hiến với chủ đề: “Về Bên Mẹ Tạ Ơn Chúa” nên những tuần 

trước mưa gió, riêng những ngày Đại Hội, trời trong sáng, mát dịu. Ba ngày Đại Hội thật an bình, linh thánh và tươi vui 

đầm ấm trong tình huynh đệ và tình bạn bè thân thiết, tình cha con mặn nồng. Không có sự việc gì đáng tiếc xảy ra 

Laù Thö Tri AÂn & Caûm Taï 

| Hieäp Nhaát 155 | 12 - 2013 |  3



khiến mọi người phải lo lắng. Tôi xin mượn lời Huấn Ca: “Giờ đây hãy chúc tụng Thiên Chúa muôn loài, Đấng đã 

làm những điều vĩ đại ở khắp nơi, Đấng đã làm cho đời sống chúng ta nên cao quý ngay từ thuở ta còn trong lòng 

mẹ, và đối xử với chúng ta theo lòng lân tuất của Người”. 

 

(2) Cám ơn Quý Sơ Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp: Quý Sơ: Tuyến, Ngọc, Quyên, Hằng đã cùng chia vai gánh vác, 

chia sẻ với Cộng Đoàn trong ba ngày Đại Hội, hy sinh thì giờ tập dượt cho các em những điệu múa dâng hoa lên Mẹ và 

nghi thức dâng hoa trong thánh lễ ngày Đại Hội cũng như văn nghệ và phụ trách các Kios tuyệt vời. 

 

(3) Cám ơn Ban Tổ Chức Đại Hội: Anh Trưởng Ban Tổ Chức cùng các Ban Ngành đã vất vả nhiều ngày tháng, hiệp 

lực trong tình tương trợ, đoàn kết hy sinh cùng làm việc ngày đêm để hoàn tất mọi công việc chuẩn bị cho Đại Hội được 

hoàn mỹ. 

 

(4) Cám ơn đến các Hội Đoàn, Ban Ngành: Cám ơn Hội Thánh Giuse (Ban Xây Cất) lo sơn phết, sửa lại lều nhà ăn 

phía sau, làm xe hoa, trang trí xe hoa, Cám ơn Hội Các Bà Mẹ Công Giáo và Hội Hồn Nhỏ lo chu đáo sửa soạn dán và 

gửi đi sớm và đúng thời hạn trên 4 ngàn thư mời Đại Hội đi khắp nơi, chuẩn bị dây đeo cho Đại Hội cùng đèn nến cho 

buổi rước kiệu cung nghinh Mẹ La Vang. Cám ơn Ca Đoàn Đức Mẹ La Vang đã hy sinh lo tập dượt ca, múa cho đêm 

văn nghệ Đại Hội. Cám ơn Các em trong Đoàn Tôma Thiện và lớp giáo lý, các em năm nay thật tuyệt vời, hy sinh làm 

bao công việc: Làm nút chận để đón chào khách hành hương (welcome họ) vào nhà ăn trao chai nước uống với nụ cười 

ngoan hiền dễ mến, tiếp đón khách đến tham dự Đại Hội ngoài cổng Đền Thánh trong tâm tình vui vẻ, phát dây đeo và 

đèn nến cho khách hành hương đi rước kiệu, đảm trách các tiết mục vũ dâng của lễ và văn nghệ. Cám ơn Ban Phụng 

Vụ: Lo sắp xếp chu đáo các giờ chầu Thánh Thể, sắp xếp đầy đủ và những vật dụng cần thiết cho thánh lễ Đại Hội, 

chuẩn bị chu đáo cho người lên đọc Thánh Thư và Lời Nguyện cũng như lo chu đáo cho toán cầm lọng che cho các vị 

chủ tế, đồng tế dâng thánh lễ và phân phối bánh thánh đến giáo dân. Cám ơn đến nhà bếp La Vang: Phần hành này thì 

quá tuyệt vời và được nhiều lời khen, năm nay không hẹn mà nhà bếp đã tập họp được đông đảo mọi người tham gia 

trong tinh thần vui trong công việc, có nhiều khuôn mặt các anh các chị thật dễ thương, ít khi vào bếp cũng có mặt để 

phục vụ, hy sinh đến từ 5:00 a.m. để lo bữa ăn cho khách hành hương. Có nhiều đại gia đình cùng hy sinh góp mặt đông 

đảo cho Đại Hội, không hẹn mà gặp. Cám ơn Ban Tài Chánh: Hy sinh bán vé số, phân phối ghi chép Bảng Lưu Niệm, 

Bảng Tạ Ơn, ghi khấn xin lễ cho khánh hành Hương theo yêu cầu, thu góp, điều hành tiền bạc chu đáo và nhất là hy 

sinh cả ngày ngồi tổng kết tiền Đại Hội. Chính vì ở điểm này, một khách hành Hương chia sẻ: “Cộng Đoàn tuy nhỏ bé, 

ít người nhưng mà đoàn kết, hy sinh làm thật chu đáo, thật tuyệt vời không thể tưởng tượng nổi!” 

 

(5) Cám ơn đến Ban Trật Tự và Ban Tiếp Tân: Các anh trong ban này năm nào cũng được khách hành hương khen 

ngợi vì sự hy sinh làm việc chu đáo và tận tụy, nhiệt tình giúp đỡ của các anh đối với người khuyết tật hay cần sự chỉ 

dẫn. Các anh cả ngày phơi nắng ngoài cổng Đền Thánh để đón tiếp, hướng dẫn, lấy danh sách lo phần ăn cho từng Hội 

Đoàn đến tham dự, trả lời các câu hỏi thắc mắc, phát dây đeo Đại Hội, lo tiếp các Đức Cha, các cha và tu sĩ nam nữ, đưa 

đón khách hành hương và quí linh mục từ bến xe, phi trường đến Đền Thánh. 

 

(6) Cám Ơn Đến Ban Vệ Sinh: Ngày thường làm vệ sinh và dọn vệ sinh đã là mệt và nhiều hy sinh, ngày Đại Hội thì 

thật phải cực kỳ hy sinh thật nhiều mới chu toàn nổi nhiệm vụ. Giấy rác trong các nhà vệ sinh tràn ngập hằng giờ, phải 

quét dọn, lau chùi thường xuyên, không kể phải hít thở không khí nhiều mùi không trong lành khi làm việc. 

 

(7) Cuối cùng cám ơn đến quí Ân nhân, mạnh thường quân trong và ngoài Cộng Đoàn: Đã hy sinh đóng góp tiền, 

của, vật dụng, công sức cho việc tổ chức Đại Hội, trong những ân nhân này phải kể đến  Cha Sáng Lập Đền Thánh đã 

hy sinh đến Cộng Đoàn cả tuần lễ để tập dượt cho buổi văn nghệ Kỷ Niệm 10 Năm Thánh Hiến. 

 

Trong tâm tình biết ơn, tôi chân thành gửi lời cám ơn đến từng người, từng gia đình trong và ngoài Cộng Đoàn đã cùng 

chúng tôi chia sẻ trách nhiệm, góp công, góp của, góp sáng kiến và góp bàn tay cho việc tổ chức Đại Hội. Sự thành 

công của Đại Hội Kỳ VI năm nay do công sức mọi người, mọi gia đình trong và ngoài Cộng Đoàn cùng quí ân nhân. 

Tôi xin ghi nhớ mọi người trong các thánh lễ dâng hằng ngày. Xin mọi người cùng tôi hướng về Thiên Chúa Cao Cả 

dâng lời tri ân và cảm tạ Hồng Ân của Ngài đã tuôn đổ qua Mẹ La Vang./. 

 

Trong tình yêu Chúa Kitô và lòng sùng kính Mẹ La Vang 

Lm. Giuse Đồng Minh Quang   
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