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Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương, 

Quý ân nhân và khách hành hương xa gần quí mến. 

 

I. Ngày Thế Giới Đời Thánh Hiến:  
 

Ngày 2 tháng 2 là ngày lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh cũng là ngày Giáo Hội kêu gọi cầu nguyện 

cho ơn gọi tận hiến. Thánh Cả Giuse và Mẹ Maria dâng Chúa Giêsu trong đền thánh là hình ảnh của sự 

thánh hiến. Cũng cùng tư tưởng thánh hiến như các tu sĩ, chúng ta cầu nguyện cho ơn gọi tu trì. Trong xã hội 

ngày hôm nay, người ta không còn tha thiết bước theo Chúa trong ơn gọi tận hiến cho Chúa nữa. Chính vì 

thế chúng ta cần có những con người can đảm hy sinh bước theo Chúa để nói lên sự hiện diện của Chúa 

trong trần gian. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho cộng đoàn có được ơn gọi tận hiến, và nhất là 

xin  Chúa tuôn đổ ơn trên các bạn trẻ có lòng mến sốt mến sẵn sàng bước theo Chúa trong ơn gọi tận hiến 

mà tháng này Giáo Hội mừng Ngày Thế Giới Đời Thánh Hiến. 

 

II. Ngày Lễ Tình Yêu:  
 

Ngày 14 tháng 2 là ngày Lễ Tình Yêu (Valentine’s Day) ở Hoa Kỳ. Trong ngày lễ Tình Yêu chúng ta nhớ 

đến những người thương yêu chúng ta trong cuộc sống. Tình yêu gần gũi nhất là tình yêu vợ chồng. Người 

chồng và người vợ nhớ và cám ơn nhau cách đặc biệt trong ngày lễ Tình Yêu. Mừng lễ Tình Yêu chúng ta 

hãy nhìn lại ý nghĩa của tình yêu. Chúng ta có thể hiểu được rõ ràng khi nhìn vào con người của Chúa Giêsu 

khi Ngài nói về tình yêu: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng 

vì bạn hữu của mình” (Gioan 15, 13). Chúa Giêsu đã gọi chúng ta là bạn hữu, “Thầy không còn gọi anh em 

là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy 

nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết” (Gioan 15, 15). Chúa Giêsu đã gọi chúng ta là bạn hữu 

và đã chết cho tất cả chúng ta. Với tình yêu cao cả của Thiên Chúa đã dành trao ban tất cả cho con người, do 

đó ngày lễ Tình Yêu cũng là ngày chúng ta được nhắc nhớ để biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương 

chúng ta. Hãy hy sinh cho nhau trong tình yêu của Chúa để ngày lễ Tình Yêu được biết đến như ngày lễ của 

Tình Yêu cao cả của Chúa đã ban tặng cho mỗi một người chúng ta.  

  

III. Lễ Đức Mẹ Lộ Đức:  
 

Hằng tháng cộng đoàn chúng ta có một ngày lễ để kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria cách đặc biệt. Tháng 2 

ngày 11 là ngày Giáo Hội kính nhớ đến Đức Mẹ Lộ Đức, cũng là ngày Giáo Hội dành riêng để cầu 

nguyện cho bệnh nhân. Trong ngày lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức, cộng đoàn La Vang Las Vegas cũng sẽ nhớ đến 

Mẹ trong  thánh lễ của cộng đoàn vào ngày thứ Năm, 9 tháng 2 lúc 7:30 p.m.. Xin cộng đoàn cùng nhau 

tham dự thánh lễ đông đảo để kính nhớ về Đức Mẹ Lộ Đức và cùng cầu nguyện cho những bệnh nhân và 

những người đau ốm trong Cộng Đoàn Mẹ La Vang. 

   

Là con cái Mẹ Maria, cộng đoàn La Vang Las Vegas cùng nhau tới với Mẹ để Mẹ giúp chúng ta tới với 

Chúa. Các thánh đã đi theo con đường tuyệt hảo là luôn biết chạy đến với Mẹ trong cuộc sống. Thánh Gioan 

Phaolô II đã sống tất cả cho Mẹ qua khẩu hiểu “Totus Tuus”, tất cả cho Mẹ.  Con đường nên thánh mà các 

thánh đưa ra là con đường bước theo chân Mẹ. Xin Mẹ giúp cộng đoàn La Vang Las Vegas luôn biết chạy 

đến với Mẹ và xin Mẹ giúp chúng con biết đến với Chúa trong cuộc sống.   

 

Trong tình yêu Chúa Cứu Thế và Mẹ La Vang 

Lm. Tôma Hà Quốc Dũng, DCCT 
 

THÁNG 2, 2017           Lá Thư Cha Giám Đốc  
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