
TẠ ƠN ĐỨC MẸ LA VANG 

Chúng con thành kính tạ ơn Đức Mẹ La Vang  

về muôn ngàn ơn lành Mẹ đã thương  

ban cho chúng con.  

Chúng tôi tiếp tục ghi lại dưới đây  

nguyên văn những lời tạ ơn được Chúa thương ban. 

Tuy nhiên, chúng tôi xin phép được thay đổi một vài từ cho 

thích hợp với giáo lý Hội Thánh Công Giáo.  

Xin quý vị thông cảm. 

*Ta ơn Đức Mẹ La Vang cứu chúng con thoát khỏi cơn bảo 

hurricane Ida tại New Orleans, mặc dù nhà cửa hư hại 

nhưng Mẹ đã bảo vệ thân xác chúng con được bình an. Một 

người tại New Orleans. 

*Con xin cảm tạ Đức Mẹ La Vang đã ban cho con khỏi 

bịnh chóng mặt và đau đầu. Phạm Thị Hiền, Houston Texas 

 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 

 Con xin tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã ban 

các ơn lành cho Gia Đình con. Nguyễn 

Nguyện. Brandeton, FL 

 

Ngày 15 –9-2021 

Kính gửi quý Ông Bà và Anh Chị Em  

trong Chúa Giêsu Từ Ái và Mẹ Maria Dịu Hiền, 

Chúng ta đang sống trong những ngày tháng mà tình hình thế giới với 

biết bao bất ổn và thiếu sự bình an, nhất là chính tại quê hương Việt Nam. 

Dịch bệnh Covid vẫn còn ngày càng gia tăng làm cho cuộc sống của bao 

gia đình đã khó khăn lại càng trở nên bấp bênh hơn. Có lẽ, đây như là 

một cuộc thanh tẩy, và cũng là lúc cho ta thấy rõ hơn “cuộc sống tạm trú” 

ở trần gian này. Với  lòng cậy trông vào bàn tay Thiên Chúa quan phòng 

và trong tình yêu thương liên đới, chúng ta cùng hướng về quê hương để 

mong và cầu nguyện cho một ngày tất cả mọi người, đặc biệt những người 

nghèo khổ , chết đói, có được một cuộc sống ấm no,  bình yên, hạnh phúc. 

 

Xin Chúa Từ Ái Toàn Năng và Mẹ Thánh Người  

thương ban cho quê hương, và tất cả những nơi  

còn bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid.  

sớm được trở lại cuộc sống êm đềm, bình an. 

ĐỀN THÁNH-GIÁO HỌ ĐỨC MẸ LAVANG 
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New Orleans, ngày 15 tháng 9 năm 2021 

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, 

Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, chúng ta trải qua bao nhiêu 
biến động: Cơn bão hurricane Ida đã làm đảo lộn cuộc sống của nhiều gia 
đình, nhiều nơi, trong khi đó chúng ta vẫn còn phải đương đầu với đại dịch 
Covid-19. Cảm tạ Chúa và Mẹ Maria cho giây phút hiện tại; “sau cơn mưa 
trời lại sáng.”  Nhờ lòng quảng đại giúp đỡ của mọi người khắp nơi, sức 
sống đang được hồi sinh đang dần được lan tỏa đến những nơi bị ảnh hưởng 
nặng nề nhất của bão tố.  

“Người tính không bằng trời tính” là câu nói thường dùng nhắc chúng 
ta phải luôn biết phó thác, tin tưởng vào kế hoạch nhiệm mầu và xót thương 
của Chúa.  Trong tháng 9, với niềm vui mừng Lễ Sinh Nhật Mẹ hòa lẫn nỗi 
thống khổ của Mẹ trong Lễ Mẹ Sầu Bi, chúng ta một lần nữa cùng ký thác 
tất cả cho Chúa và Mẹ để Các Ngài cất đi những gánh nặng lo âu và bổ 
dưỡng Thần Lương cho ta vượt qua mọi trở ngại xẩy ra quanh chúng ta. 

Đền Thánh Đức Mẹ Lavang chân thành cám ơn quý ân nhân, những 

tâm hồn yêu mến và cậy trông vào Mẹ, đã cộng tác trong tình yêu thương để 

duy trì và phát triển Đền Thánh Mẹ.  Nhờ lời Mẹ chuyển cầu, xin Chúa ban 

muôn ơn lành hồn xác xuống trên quý vị và thể gia đình. 

Cầu chúc cho quí vị luôn được mạnh khỏe, bình an và tin vào Thiên Chúa 
Toàn Năng.  Đền Thánh Đức Mẹ Lavang chân thành 
cám ơn về tình yêu thương và lòng quảng đại của 
quý vị.  

 

Cha James N. Bách, LM Quản Nhiệm 

Sau trận Hurricane 
Ida, Đền Thánh Mẹ 

cần thiết, và đang bắt 
đầu việc trùng tu: 

Hội Trường, Lễ Đài, 
Nhà Thờ, và các 

phòng ốc…  

Xin chân thành các Qúi Vị Ân Nhân đã quảng đại 
ủng hộ Họ đạo Lavang trong chương trình trùng 

tu rất tốn kém và công sức này. 

Và ước mong có thêm nhiều quý vị ân nhân quảng 
đại ủng hộ cho việc trùng tu rất quan trọng và 

khẩn thiết này.   

Chúng ta cùng Tạ Ơn Mẹ La vang  
luôn hằng yêu thương, che chở,  

và chúc lành cho chúng ta hàng ngày…  

Xin Mẹ tiếp tục bảo vệ con cái Mẹ, nhất là trong 
tình trạng bệnh dịch Covid tại quê hương Việt 
Nam chúng ta, và biết bao khó khăn, thử thách 

của cuộc sống xã hội về luân lý, đạo đức,  
đức tin, và đời sống đạo... 


