
Thánh lễ mừng năm mới Canh Tý diễn ra lúc 7giờ tối ngày thứ Bảy, 25/01 tức mồng Một 

Tết Canh Tý. Với lòng kính mến Mẹ Lavang, dân Chúa từ các nơi tề tựu dưới mái nhà cộng 

đoàn để tỏ lòng hân hoan với hy vọng một năm mới canh tân và phong phú trong đời sống 

đức tin. 

Phụng vụ Lời Chúa mồng Một Tết nhắc lại Hiến chương nước Trời như là một bảo đảm rằng 

chính Chúa là chúa mùa xuân trần thế đồng thời là gia nghiệp vĩnh cửu cho ai tìm kiếm 

Người.  

Qua phần chia sẻ Lời Chúa, linh mục chủ tế nhấn mạnh đến sự hữu hạn của những thoả mãn 

mà chúng ta có thể đạt được. Một trong những phương thế giúp chúng ta nhận ra ân phúc 

Chúa ban là đủ cho chúng ta đó là ta hãy đón nhận với lòng cảm tạ với ý thức rằng tất cả đều 

là hồng ân. 

Đại diện dân Chúa đã dâng của 

lê là những sản phẩm dương 

gian thay cho lời tạ ơn đối với 

bao ơn lành Chúa đã ban trong 

năm qua với những vui sướng và 

kể cả sầu muộn. 

Nói riêng, với những hoạt động 

của trung tâm trong năm qua, 

đại diện cho các giới trong cộng 

đoàn đã thể hiện lòng tri ân 

trước hết là với qúy linh mục 

tuyên úy qua lòng nhiệt thành 

của qúy ngài trong công việc mục vụ và xây dựng trung tâm. Cộng đoàn có những món quà 

với lòng cảm tạ dành cho các vị chủ tịch Ban Thường vụ qua các nhiệm kỳ kể từ lúc trung 

tâm được khai sinh cho đến vị đương nhiệm. Cộng đoàn cũng đặc biệt cảm ơn sự yểm trợ 

của qúy tu sỹ qua các hoạt động của trung tâm mà tiêu biểu là lòng nhiệt thành và sự hy sinh 

vô vị lợi của soeur Nga.  

Xin gửi lời cảm ơn đến những thành 

viên trong các ban chuyên môn đã 

quảng đại góp công sức một cách bền bỉ 

trong những công việc của trung tâm. 

Phải kể đến Ban trật tự đã làm việc tích 

cực có khi trong thời tiết khắc nghiệt. 

Xin có lời cảm ơn chung đến tất cả các 

thành viên các ban Xây dựng, Ẩm thực, 

bánh chưng, phụ huynh các em Thiếu 

nhi Thánh thể.  



Thánh lễ tuy đã kết thúc nhưng dân Chúa còn lưu luyến trao nhau những cái bắt tay, nhưng 

lời chúc chân tình cho một năm mới đến từng gia đình và ước mong mọi thành viên sẽ chung 

tay góp sức mang lại Trung tâm Thánh Mẫu Lavang sức sống mạnh mẽ trong tương lai. 

Đức Quang 


