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Qúy Ông Bà và Anh Chị Em thân mến, 

 

Lời đầu tôi thay mặt quý Cha phụ tá và toàn thể nhân viên giáo xứ Đức Mẹ La Vang, kính chúc quý Anh Chị 

thuộc các Ca Đoàn và quý Ông Bà, Cô Chú thuộc các Ban Phụng phụ tại các giáo đoàn của Giáo Xứ Đức Mẹ 

La Vang, một Năm Mới bình an và mạnh khỏe. 

 

Tôi cũng rất cám ơn sự hy sinh của tất cả quý Anh Chị Liên Ca Đoàn, quý Ông Bà, Cô Chú trong Liên Ban 

Phụng Vụ đã vất vả bao năm qua sau biến cố hỏa hoạn của nhà thờ chúng ta; mới đó đã hơn 6 năm...Tôi tin 

rằng sự hy sinh đóng góp của quý Anh Chị và quý Ông Bà, Cô Chú, Thiên Chúa đều nhìn thấy; sự mong ước 

có được ngôi Thánh Đường như một ngôi nhà lớn của một đại gia đình sẽ không còn bao xa nữa, chúng ta hãy 

tiếp tục kiên nhẫn để công việc được hoàn tất trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Như tôi đã từng nói, việc 

xây nhà thờ là quan trọng cho chúng ta có nơi quy tụ cùng nhau thờ phượng tôn kính Thiên Chúa, nhưng xây 

những con người Công Giáo biết giữ vững Đức Tin và gìn giữ truyền thống của người Việt Nam cũng rất 

quan trọng.  

 

Nhà thờ dù có nguy nga, rộng lớn, cũng chỉ là những vật thể vô tri giác. Thiên Chúa cũng không muốn cô 

đơn, lạnh lẽo một mình trong bốn bức tường; nhưng để đến với Thiên Chúa không phải là lợi ích cho Ngài 

những là ích lợi cho mỗi người chúng ta. Lớp trẻ ngày nay đang bị bao vây bởi khoa học kỹ thuật, bởi những 

quyến rũ về mọi mặt, nếu mỗi gia đình không biết uốn nắn con trẻ từ bé thì khi chúng lớn lên, trưởng thành, 

theo sự cuốn hút của xã hội thì nhà thờ không phải là nơi chúng tự tìm đến.  

 

Qua sự tìm hiểu của Cha Thông-Linh Hướng của Giới Trẻ, các em mong muốn có Thánh Lễ riêng cho các em 

bằng Anh Ngữ, giúp các em dễ cảm nhận được những điều Chúa dậy trong các bài đọc và bài Tin Mừng. Sự 

mong ước của các em là chính đáng nên tôi và Hội Đồng Mục Vụ đã đồng ý để có Thánh Lễ riêng cho các em 

vào chiều Thứ Bảy hằng tuần lúc 4 giờ bắt đầu trong tháng 9 vừa qua. Các em phụ trách tất cả từ việc dọn bàn 

thánh, đón giáo dân, đọc sách, lời nguyện giáo dân và thánh ca trong Thánh Lễ và chỉ vài tuần lễ đầu các em 

đã vào nề nếp. Anh Peter chịu trách nhiệm chính cho phụng vụ Thánh Lễ, vợ chồng anh Quốc Anh và chị 

Xuân Diệp giúp tập hát điều hợp cho phần thánh ca...chỉ vài tháng trôi qua, tôi rất hài lòng vì sự hăng say 

nhiệt tâm của các em cũng như sự hỗ trợ nhiệt tình của phụ huynh đưa đón, khuyến khích và ủng hộ tất cả các 

việc làm của các em. Và thành quả trổi vượt sự mong đợi của tôi là Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh vừa qua lúc 

4:00 chiều, các em làm rất tốt. Vì vậy hôm nay tôi chính thức giới thiệu đến quý anh chị Liên Ca Đoàn và 

Liên Ban Phụng Vụ và toàn thể quý ông bà và anh chị em, Ca Đoàn mới của giáo xứ chúng ta- Ca Đoàn 

Emanuel phụ trách Thánh Lễ Giới Trẻ Anh Ngữ Thứ Bảy hàng tuần lúc 4:00pm và Ban Phụng Vụ mới 

của giới trẻ cùng ngày. 
 

Đây là những hạt mần tương lai của Giáo Hội, những người con giúp cho Thánh Đường trong tương mang 

sức sống tươi trẻ của các em. Mai này khi Nhà Thờ được hoàn tất, những Thánh Lễ mà chúng ta mượn chỗ 

dâng sẽ quy tụ về Nhà Thờ chính, khi đó các Ca Đoàn và các Ban Phụng Vụ cũng sẽ được gom lại cho các 

Thánh Lễ của giáo xứ trong tương lai. Ông bà ta có câu: "Tre già măng mọc" rất mong quý ông bà và anh chị 

em thêm lời cầu nguyện cho các em, là con cháu của chúng ta mỗi ngày một thêm ân sủng của Thiên Chúa để 

các em lớn khôn trong Đức Tin và duy trì văn hoá của người Việt Nam chúng ta. 

 

Thân ái trong Chúa Kitô, 
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