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“Cùng Mẹ, Chúng Con Kiến Tạo Hòa Bình”
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Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương, 

Quý ân nhân và khách hành hương xa gần quí mến. 
 
I- NIỀM VUI GẶP GỠ: Những bài hát dâng Mẹ trong Tháng Mân Côi đã bắt đầu vang vọng theo dấu thời 

gian khi bước vào Tháng Mười. Lời bài ca làm rung động lòng người thật nhiều, đưa tâm hồn mọi người đến 

tình yêu dạt dào với Mẹ, bài: “Con Xin Dâng Mẹ” của nhạc sĩ Văn Chi: “Mẹ ơi, trước nhan Mẹ con dâng 

về Mẹ: Một tràng hoa Mân Côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu...”. Với tâm tình yêu mến Mẹ trong 

Tháng Mân Côi, cũng là tháng hằng năm Đền Thánh Mẹ hân hoan tổ chức Đại Hội tôn thờ Chúa và sùng kính 

Mẹ. Trong tâm tình ấy, cộng đoàn Mẹ La Vang chúng tôi vui mừng được gặp lại những khuôn mặt thân 

thương đã cùng nhau qui tụ tổ chức tốt đẹp 10 Đại Hội tôn thờ Chúa và sùng kính Mẹ tại Đền Thánh Mẹ La 

Vang Las Vegas, là điểm đến của du khách khắp nơi về trung tâm du lịch nổi tiếng nhất thế giới đã đón chào 

biết bao du khách trên khắp hoàn vũ. Tôi xin gửi lời chào mừng thân thương đến quý ân thân nhân và quý 

khách hành hương xa gần đã luôn nhiệt tình đáp lời mời gọi của Mẹ La Vang đến với cộng đoàn nhỏ bé hầu 

cùng nhau hiệp lực tổ chức Đại Hội. Trong Đại Hội Kỳ X vừa qua, Đền Thánh Mẹ La Vang tuy khuôn viên 

nhỏ hẹp đã hân hoan đón tiếp trên 7.000 khách hành hương khắp nơi về tham dự Đại Hội. Với khuôn viên nhỏ 

hẹp của Đền Thánh hầu như không đủ sức chứa, nhưng ngược lại với tấm lòng của giáo dân cộng đoàn Đền 

Thánh Mẹ thì bao la, muốn ôm trọn hết những tấm lòng quí mến đã đến với Mẹ La Vang bao năm qua. Năm 

nay được Mẹ thương, cộng đoàn vừa mua thêm miếng đất bên cạnh Đền Thánh, hy vọng phần nào đáp ứng đủ 

số khách hành hương tăng vọt đến với Mẹ qua Đại Hội kỳ này.  

 

II- CHÀO MỪNG HỘI NGỘ: Năm nay cùng về tham dự Đại Hội Kỳ XI, cộng đoàn Mẹ La Vang hân hoan 

chào đón: Đức Cha George Leo Thomas - Giám Mục Địa Phận Las Vegas, Đức Cha Joseph A. Pepe - Cựu 

Giám Mục Địa Phận Las Vegas, Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt - Giám Mục Địa Phận Bắc Ninh, cha 

Đaminh Nguyễn Phi Long - Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, cha Micae Nguyễn Trường Luân 

DCCT, Cha Giuse Trịnh Đức Hòa DCCT, cha Giuse Nguyễn Đức Trọng - Sáng Lập Đền Thánh Mẹ La Vang 

Las Vegas, cha Giuse Đồng Minh Quang - Cựu Giám Đốc Đền Thánh, cùng đông đảo quý linh mục, thầy sáu, 

tu sĩ nam nữ, quý ân thân nhân, khách hành hương xa gần và con cái Mẹ khắp nơi vì lòng yêu mến Mẹ và 

thương mến cộng đoàn, đã qui tụ về đây tham dự Đại Hội để cùng gặp gỡ trong niềm vui có Chúa, có Mẹ và 

có nhau trong những ngày Đại Hội. 

 

III- CÙNG MẸ, CHÚNG CON KIẾN TẠO HÒA BÌNH: Là chủ đề mang ý nghĩa đi sát với những diễn 

biến ngoài xã hội, khung cảnh chính trị, đường hướng Giáo Hội đề ra hôm nay, và hợp với những diễn biến 

hòa bình đang diễn ra trên thế giới: 

 

(1) Diễn biến chính trị & xã hội: Cuộc họp gặp gỡ lịch sử của Chủ Tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng 

Thống Hàn Quốc Moon Jae In, cả hai đã nắm tay nhau thân thiện bước qua vùng phi quân sự ngày 27-04-

2018, là biểu tượng tuyệt vời của nỗ lực hòa giải, hòa hợp dân tộc, dẫn đến tái lập chương trình đoàn tụ gia 

đình cho những gia đình bị phân cách bởi chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953). Bản thông cáo chung được ký 

tại Panmujom (Bàn Môn Điếm) đồng ý đi đến hoàn toàn giải trừ vũ khí nguyên tử. Phù hợp với lời Chúa “Từ 

điều này mà mọi người sẽ biết các con là môn đệ Thầy: Là nếu các con có lòng yêu thương nhau” Gioan 

(13, 35). Tiếp đến là cuộc họp Thượng Đỉnh giữa Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump với Chủ tịch Triều Tiên 

Kim Jong Un diễn ra lúc 9:00 a.m. ngày 12-06-2018 tại khách sạn Shangri-La thuộc đảo Sentosa, Singapore 

về việc giải trừ vũ khí nguyên tử Triều Tiên. 

 

(2) Năm 2018 là năm kế cận của năm Thánh: Vừa qua kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ Hiện ra tại Fatima, Bồ 

Đào Nha, đã được Đức Thánh Cha Phanxicô ban ơn toàn xá trong năm thánh từ 27-11-2016 đến 26-11-2017 

qua sứ điệp của Mẹ gửi đến qua các em: Lucia, Jacinta và Francisco Marto: “Hoán cải, cầu nguyện, siêng 

năng lần chuỗi Mân Côi và tôn sùng trái tim Mẹ” để thế giới sớm được hòa bình. 

 

(3) Năm nay cũng phù hợp với Thư Công Bố Năm thánh: Của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam ký ngày 01-

05-2018 tại Huế nhân kỷ niệm 30 năm ngày tuyên phong hiển thánh cho 117 vị thánh tử đạo Việt Nam  

 



 
(1988 – 2018) do thánh Giáo Hoàng Phao lô II đã tuyên phong tại Quảng Trường Thánh Phêrô ở Rôma ngày 

19-06-1988. Đã được Tòa Ân Giải Tối Cao cho phép mở năm Thánh bắt đầu từ 19-06-2018 đến 24-11-2018 

cho mọi giáo hữu Việt Nam. Trong năm Thánh này, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam mời gọi các tín hữu chiêm 

ngắm và học hỏi gương sống đức tin của các thánh tử đạo Việt Nam, sống chứng tá theo Tin Mừng, học hỏi 

nơi Mẹ Maria là Nữ Vương các thánh tử đạo. 

 

(4) Những Ân Xá do Hội Đồng Giám Mục Việt Nam:  Xin Tòa Ân Giải Tối Cao cho phép mở Năm Thánh 

sẽ tràn ngập qua những ngày Đại Hội: 

  

(a) Hành hương Đền Thánh Mẹ La Vang 

 

(b) Lãnh phép Hòa Giải: Đại Hội sẽ có đông đảo quí linh mục sẵn sàng ban phép Hòa Giải 

 

(c) Rước lễ và suy ngắm về hạnh các thánh Tử Đạo Việt Nam để học hỏi, chiêm niệm trong cuộc sống của các 

ngài, có nhiều giờ chầu kính Lòng Chúa thương Xót, nhiều buổi thuyết giảng của các cha có nhiều kinh 

nghiệm giảng thuyết hướng dẫn đời sống đạo 

 

(d) Hy sinh, sám hối, bớt chi tiêu để giúp các công trình xây dựng phát triển Đền Thánh Mẹ, hay giúp người 

nghèo, giúp công trình xã hội...  

 

IV- NIỀM VUI CHIA SẺ, GẶP GỠ, TRAO BAN: Đại Hội qua chủ đề: “Cùng Mẹ, Chúng Con Kiến Tạo 

Hòa Bình” như lời thánh Phaolô Tông đồ dân ngoại nói: “Lòng bác ái thì nhẫn nhục, chịu đựng, chậm giận 

giữ, mau quên điều xúc phạm, dễ dàng tha thứ lỗi lầm” (X 1 Cr 13, 4-6). Với tâm tình chào mừng Đại Hội 

Kỳ XI, xin mượn lời Aristotle: “Một con én không làm nên mùa xuân”. Mong mỏi quý ân thân nhân, khách 

hành hương xa gần về tham dự Đại Hội Mẹ La Vang Kỳ XI, cùng nhau góp bàn tay làm nên Mùa Xuân là hoàn 

thành tổ chức Đại Hội Kỳ XI tốt đẹp, hoàn mỹ để tôn thờ Chúa và sùng kính Mẹ trong niềm vui yêu thương, 

gặp gỡ có Chúa, có Mẹ, có nhau để khi trở về đời thường sau Đại Hội, sẽ cùng góp bàn tay xây dựng hòa bình 

như chủ đề Đại Hội đã đề ra trong năm thánh kỷ niệm 30 năm phong thánh 117 vị thánh Tử Đạo Việt Nam. 

Xin Chúa là Cha nhân từ qua Thánh Mẫu La Vang ban tràn đầy Ân Sủng, niềm vui,  an bình đến quý ân thân 

nhân và khách hành hương xa gần trong những ngày Đại Hội./. 

 

Trong tình yêu Chúa Cứu Thế và Mẹ La Vang 

Lm. Tôma Hà Quốc Dũng, DCCT 

Giám Đốc Đền Thánh 


