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Hàng ngàn giáo dân với lòng kính mến 

Đức Mẹ La vang đã hành hương về 

Trung tâm Thánh Mẫu La vang trong 

thánh lễ giao thừa năm nay. Đoàn người 

đã họp tiếng cảm tạ những ơn lành 

Chúa ban trong năm qua nhờ lời chuyển 

cầu của Mẹ.   

Linh mục tuyên úy Vu Ngọc Tuyển đã 

cùng cộng đoàn dân Chúa điểm lại 

những “ước mơ nho nhỏ” kể từ bốn 

năm trước. Đó là lúc hai linh mục tuyên úy nhận nhiệm vụ coi sóc và phó thác đoàn chiên 

trong tay Thánh Mẫu La vang và sự bảo trợ của hai thánh Hoan, Thiện tử đạo. 

Những ước mơ của hai cha tuyên úy là 

xây dựng cộng đoàn đoàn kết, yêu 

thương tăng trưởng ba nhân đức tin, cậy, 

mến và xây dựng ngôi nhà thờ mới đáp 

ứng với nhu cầu dân Chúa. 

Hoạt động nổi bật cho thấy sự tác động 

của Chúa Thánh thần trong sự tháng tiến 

của cộng đồng đó là phong trào Thiếu 

nhi Thánh thể. Hiện nay sĩ số các em 

tham gia đoàn thể này ước lượng 200 

em. Ghi nhận ở đây lòng nhiệt thành của 

các em huynh trưởng ngang qua những hình thức phục vụ các em thiếu nhi và cộng đoàn; tỷ 

như sinh hoạt hàng tuần, trại hè, trung thu, giáng sinh.  

Mục vụ giới trẻ cũng được hai linh mục tuyên ý lưu 

tâm qua việc tạo cơ hội gặp gỡ, học hỏi và cầu 

nguyện trong các thánh lê dành riêng. Bên cạnh đó là 

những hoạt động như gây qũy cho đại hội giới trẻ 

2019 tại Perth và chương trình hội ngộ giới trẻ mùa 

chay vừa qua. 

Tưởng cũng nên nhắc đến sự lưu tâm đặc biệt của hai 

linh mục tuyên úy đến mục tiêu thánh hoá đời sống 

gia đình Công giáo trong cộng đoàn. Các cha đã dành riêng một tối thứ Tư trong tháng cho 

thánh lê, học hỏi và thảo luận về các vấn đề gia đình dưới ánh sáng giáo huấn Công giáo. 



Thiết nghĩ trong thời khắc giao thừa này, mọi 

thành viên cộng đoàn đều cảm thấy một niềm 

hân hoan và lòng cảm ta Chúa và Mẹ La vang 

đã nâng đỡ cộng đoàn trong việc xây dựng 

nhà Chúa. Khởi đầu là những giai đoạn gay 

go như thiết kế, dự toán ngân sách, gọi thầu, 

tìm kinh phí và tổ chức gây qũy và thực hiện 

dự án.   

Trước thềm năm mới âm lịch, cộng đoàn 

chúng ta hiệp dâng lời cảm tạ Chúa đã giao trọng trách coi sóc cộng đoàn cho hai linh mục 

tuyên úy và đã ban cho hai cha ngọn lửa nhiệt thành trong việc tông đồ cùng với ơn khôn 

ngoan và lòng can đảm trong việc tháng tiến đời sống đạo đức của cộng đoàn. 

Đức Quang 


