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TẠ ƠN ĐỨC MẸ LA VANG 

Chúng con thành kính tạ ơn Đức Mẹ La Vang  

về muôn ngàn ơn lành đã thương  

ban cho chúng con.  

Chúng tôi tiếp tục ghi lại dưới đây  

nguyên văn một số những lời tạ ơn đặc biệt. 

Tuy nhiên, chúng tôi xin  

mạn phép thay đổi một vài từ cho thích hợp  

với giáo lý Công Giáo. Xin quý vị thông cảm. 

 Xin tạ ơn Đức Mẹ  La Vang ban cho con khỏi bệnh, về nhà bình an.  

       Lê thị Lệ. Plano, TX 

 Con xin tạ ơn Đức Mẹ ban cho con gái con khỏi bệnh ung thư, con cám ơn Cha 
và Cộng Đoàn La Vang đã cầu nguyện cho gia đình con. Vi Nguyễn. TX 

 Xin tạ ơn Đức Mẹ ban cho Gia Đình con được bình an. Hiền Phạm. Houston,  

 Con xin cảm tạ Đức Mẹ cho con của con có việc làm. Khiên Trần. Baton Rouge, 
LA 

 Con xin tạ ơn Đức Me La Vang ban cho vợ con bình phục sau khi bị tai biến 
mạch máu. Tâm Nguyễn Elmhurst, NJ 

 Con xin tạ ơn Đức Me La Vang đã chữa lành cho con khỏi bệnh. Trinh Nguyễn. 
Forworth, TX 

 Con xin cảm tạ Đức Mẹ cho con gái con có 
thai. Trần Tiên Phương. San Jose, CA 

 Con xin cảm tạ Đức Mẹ cho con  được khỏi 
bệnh. Ngọc Anh. LA 



 

Tâm tình người Mục Tử 

Kính thưa Quý ÔBACE 

Chúa Giêsu Hài Đồng đang 
ở giữa chúng ta, đang hiện 

diện trong mọi gia đình 
và cộng đoàn chúng ta. 

 Bài học vĩ đại là việc Mẹ đi thăm chị họ Elizabeth! Hai chị em vui mừng quá! 
Và qua ơn Chúa Thánh Linh, bà chị cảm thấy được là con bà cũng đang nhảy 
mừng trong lòng bà… Chúng ta có thể tưởng tượng được niềm vui gia đình 
như thế lớn lao chừng nào! 

 Mẹ vui quá, và biết ơn Chúa quá, và cảm thấy mình bất xứng quá !!! Nên Mẹ 
đã “vội vã” chia sẻ Niềm Vui này trong việc mang Chúa đến với người chị họ 
và cùng với Con, Mẹ sẵn sàng phục vụ “người khác.” 

 Thánh Gioan đã nhẩy mừng trước Hòm Bia Maria, còn hơn vua Đavid ngày 
xưa nhảy múa trước Hòm Bia Thánh Luật. Ngài đã dọn đường cho Chúa Giê-
su và nhiệt liệt kêu gọi mọi tầng lớp dân chúng cùng nhau đón mừng Ngài. 

 Mọi tầng lớp đều đến xin Gioan chỉ dậy, họ hỏi ngài: “Còn chúng tôi, phải 
làm gì?” Mỗi người chúng ta cũng phải tự hỏi mình: “Còn TÔI, phải làm 
gì?” để có được Niềm Vui đích thực và hăng say chia sẻ Niềm Vui ấy cho 
những người chung quanh? 

 Chúng ta có cả Chúa Là Tin Mừng và Mẹ Là Mẹ Tin Mừng.  Và Mẹ sẽ không 
ngừng dạy chúng ta biết cùng Mẹ thờ lạy, tạ ơn, và yêu mến Con Mẹ thiết tha. 
Thật diễm phúc vì cuộc đời Mẹ luôn đầy ắp sự hiện diện và tình yêu của Ngôi 
Hai Con Thiên Chúa! Nguyện xin Mẹ cùng đồng hành với chúng con để nhờ 
Mẹ, chúng con cũng biết giới thiệu Chúa cho người khác. 

 

Emmanuel, Chúa Ở Cùng Chúng Con! 
Và Chúng Con cùng nhau Ở CÙNG CHÚA! 

Đại Hội Lavang lần thứ 30 

“CÙNG MẸ LAVANG, SỐNG ĐỜI TRUYỀN GIÁO” 

bắt đầu từ Thứ Sáu ngày 6/5/2022-Thứ Bảy-  
đến trưa Chúa Nhật ngày 8/5/2022 

XIN KÍNH MỜI QUÝ ÔNG BÀ  
VÀ ANH CHỊ EM KHẮP NƠI VỀ ĐỀN THÁNH ĐỨC MẸ 

LAVANG, NEW ORLEANS ĐỂ THAM DỰ ĐẠI HỘI 

CHÚNG TA CÙNG NHAU  
TỎ LÒNG KÍNH TÔN VÀ TẠ ƠN 

MẸ LAVANG VÌ MUÔN ƠN LÀNH MẸ THƯƠNG BAN 

• Thánh Lễ Đại Trào: Đức Tổng Giám Mục chủ sự 

• Các Thánh Lễ Đặc Biệt, các Giờ Khấn, Chầu Thánh Thể 
và các giờ cầu nguyện 

• Các Giờ Hội Thảo: Các Linh Mục chuyên môn hướng 
dẫn 

• Văn Nghệ 

Nguyện xin Mẹ Lavang ban nhiều ơn phước  
và ơn chữa lành hồn xác cho quý vị. 

Chân thành cám ơn quý vị rất nhiều.   
Hy vọng chúng ta gặp lại nhau vào tháng 5, 2022. 

(Các Đoàn thể , Quý vị ở xa , xin liên lạc với Đền Thánh để tiện sắp xếp 
đưa đón, nơi cư ngụ, và nhận phiếu thực phẩm) 

Rev. James N. Bách, Linh Mục Chánh Xứ 


