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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 những lời tạ ơn mới và đặc biệt.  

Tuy nhiên, khi đôi khi vì cần thiết, chúng tôi xin  

mạn phép thay đổi một vài tiếng cho thích hợp  

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

 Gia đình con xin cảm ơn Chúa, qua lời cầu bầu của Mẹ, Chúa đã ban cho nhà con 
đưọc qua khỏi căn bệnh hiểm nguy.  Con xin cảm tạ.  Phạm Ngọc Dũng 

 Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ La Vang luôn đồng hành cùng chúng con. Như Thục 
Dương Auora, CO. 

 Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã ban ơn cho Gia Đình con. Tâm Nguyễn Elmaust, NY 

 Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ La Vang vì nhiều ơn lành đã ban cho chúng con . Cương 
Thị Phạm. Thiện Tích. Tulsa, OK 

 Tạ Ơn Đức Mẹ La Vang đã ban cho chúng con được những ơn lành mà gia đình 
chúng con xin.  Bắc Cúc Trần. Richland, WA 

 Tạ ơn Mẹ La Vang về những lời khấn đươc như ý. Hanh Nguyễn Grand Praitie, 
TX. 

from Cha Bách 

Quý Ông Bà và Anh Chị Em  

trong Chúa Giêsu Hài Nhi và Mẹ Maria, 

Đại diện cho Gia Đình Họ Đạo và Đền Mẹ, tôi xin trân trọng  

và thân mật gởi đến OBACE lời tâm nguyện:  

Lạy Chúa Giê-su, “Bước Xuống” giòng sông Giordan, Chúa lội 

xuống đáy hồ dơ dáy tội lỗi chúng con. Và Chúa đã ban cho 

giòng nước tự nhiên sức thanh tẩy của Bí Tích Giải Tội. 

Xin Chúa gìm con trong Máu Thánh Chúa để con hưởng nếm 

được Tình Yêu và Tình Thương sâu thẳm của Chúa.  

Đó cũng là lý do Cha Chúa khen Chúa: “Con là Con yêu dấu 

của Cha, Con đẹp lòng Cha.” 

 

Lạy Chúa Giê-su, con Yêu Mến, 

con Thờ Lạy, con Cảm Tạ Chúa! 



Lời Cha Quản Nhiệm 

Kính thưa Quý Vị thuộc Gia Đình Lavang 

Cùng với Giáo Hội, chúng ta bước vào Mùa Thường Niên với Lễ Chúa Giê-su 
Chịu Phép Rửa bởi thánh Gioan. Chúa chúng ta bước xuống “giòng sông 
Giodan của thế gới tội lỗi của loài người chúng ta!” Chúa Giê-su ơi, Ngài là 
Đấng Chí Thánh, Ngài đã không ghê tởm, đã không run sợ, Ngài không phải chỉ 
dám chạm tới, mà đã ngâm hẳn Mình Thánh Ngài vào đó!!!... Không phải để 
thống hối tội mình; Ngài chí thánh làm gì có tội để thống hối tội mình; nhưng để 
thống hối tội chúng con, nhân danh bản tính loài người Ngài đã nhập thể, và cũng 
nhân danh thiên tính của Ngài… để xin ơn và ban cho nước tự nhiên có sức tẩy 
rửa tội lỗi trong Bí Tich Rửa Tội Ngài thành lập sau này. 

Chúng ta hãy cùng cám ơn Chúa Giê-su về sự khiêm nhường sâu thẳm đó, và 
cũng cùng nhau noi gương đức khiêm nhường của Ngài trong cuộc sống chính 
mình, gia đình mình, và cộng đồng mình. 

Tôi, cũng trong tinh thần đó, xin tỏ lòng biết ơn OBACE về lòng hảo tâm ủng 
hộ Gia Đình Đền Thánh Lavang của chúng ta, nhất là sự tín thác nơi Khiết Tâm 
Tử Ái Mẹ. 

Chúng ta đã chứng kiến xã hội ngày nay… Đời sống đang gia tăng biết bao lo 
lắng và sợ hãi, nhiều người như muốn lập lại câu thánh vinh 115:2: “Tại sao các 
dân cứ hỏi nhau rằng ‘Chúa chúng nó ở đâu?’” Đây là một câu hỏi hãi hủng và 
chan hoà nước mắt đối với chúng ta! Tôi tha thiết xin OBACE cùng nhau với tôi 
năng tự hỏi câu hỏi đó cho chính mình, và lấy đời sống mình để trả lời cho câu hỏi 
đó; nghĩa là, một câu tuyên xưng khiêm nhường sâu thẳm “Chúa chúng tôi ở đây 
này: nơi chính bản thân tôi.” 

Lần nữa, Gia Đình Lavang chân thành cám ơn quý vị rất nhiều về lòng quảng 
đại và tình yêu, cũng như chia sẻ đởi sống thiêng liêng với  Gia Đình Lavang. 

Linh Mục James N. Bách, Cha Quản Nhiệm 

 

Đại Hội Lavang lần thứ 29 
“CÙNG MẸ LAVANG, SỐNG ĐỜI GIA ĐÌNH” 

sẽ bắt đầu từ ngày Thứ Sáu Ngày (7/5/2021)  
đến trưa Chúa Nhật Ngày (9/5/2021). 

XIN KÍNH MỜI QUÝ ÔNG BÀ  
VÀ ANH CHỊ EM KHẮP NƠI THU XẾP CÔNG 

VIỆC VÀ THỜI GIỜ, VỀ NEW ORLEANS, 

CHÚNG TA SẼ CÙNG NHAU  
TỎ LÒNG KÍNH TÔN MẸ LAVANG  

CÁCH TRỌNG THỂ. 

Lần nữa, chân thành cám ơn quý vị rất nhiều.   
Hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau vào tháng 5, 2021. 

Rev. James N. Bách, Linh Mục Quản Nhiệm 


