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Thứ Hai, ngày 13 tháng 10 năm 2014 – Lễ Đức Mẹ Fatima 

 

Quí ông bà anh chị em cùng quí vị ân nhân mạnh thường quân thân mến, 

 

Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang tại thành phố Santa Ana là một giáo xứ mới, được thành lập cách 

đây 8 năm do lời đề nghị của Đức cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận và qua sự ưu ái 

đặc biệt của Ðức Cha Tod Brown, Nguyên Giám mục Giáo phận Orange. Nay, chúng tôi được 

phép của Tòa Giám mục Giáo phận cho xây dựng một Đài Đức Mẹ có tước hiệu rất thân thương 

với người Việt chúng ta: Đài Đức Mẹ La Vang – Mẹ Việt Nam. Đây là Đài Đức Mẹ La Vang tọa 

lạc trong trung tâm của thủ đô người Việt tị nạn tại Hải ngoại, thuộc vùng Little Saigon của miền 

Nam California nắng ấm. Ngoài ra, vì nhu cầu giáo dục đức tin cho các con em trong vùng thủ đô 

người Việt tị nạn ngày càng gia tăng, trong khi ấy phòng học sinh hoạt cho các con cháu tại Giáo 

Xứ có giới hạn. Nay, Tòa Giám mục cũng đã cho phép Giáo Xứ tiến hành gây quỹ để xây thêm 

một Toà Nhà Sinh Hoạt Giáo Dục Đức Tin 2 tầng lầu, song song với việc gây quỹ để xây Ðài 

Ðức Mẹ La Vang như chúng tôi đã thưa trên. Chi phí dự tính cho 2 công trình nếu thực hiện vào 

mùa Hè 2015, cả Đài Đức Mẹ La Vang quy mô trang nghiêm, cùng với toà nhà sinh hoạt giáo dục 

đức tin cho các con cháu, là 5,000,000.00 dollars (5 triệu dự tính theo giá liệu của mùa Hè 2015). 

 

Mùa Giáng Sinh năm nay, Giáo Xứ Ðức Mẹ La Vang được sự hỗ trợ ưu ái của Trung Tâm Thúy 

Nga Paris By Night trong việc gây quỹ để xây Ðài Ðức Mẹ La Vang qua chương trình trực tiếp 

thu hình DVD Đêm Thánh Ca Giáng Sinh 2014 – Gloria II, với những tiếng hát hàng đầu hiện 

nay của Trung Tâm Thúy Nga, sẽ được tổ chức tại Nhà Thờ Ðức Mẹ La Vang vào 7:30 tối, thứ 

Sáu, ngày 21 tháng 11 năm 2014 (thứ Sáu, một tuần trước Lễ Tạ Ơn). Chúng tôi tha thiết kêu gọi 

sự đóng góp quảng đại của quí vị qua sự ủng hộ các vé ghế hạng VIP và vé ghế đồng hạng (xin 

xem chi tiết ở trang kế). Quí vị ân nhân mạnh thường quân ủng hộ đóng góp cho chương trình 

gây quỹ xây Đài Đức Mẹ xin vui lòng liên lạc trực tiếp đến quý cha tại văn phòng giáo xứ qua điện 

thoại (714) 775-6200: Linh mục Chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Luân (extension 201) hoặc Linh 

mục Phó xứ G.B. Thái Quốc Bảo (extension 204). Với những quí vị ủng hộ từ 3,000 dollars (ba 

ngàn) trở lên, thì “họ và tên của quí vị” được ưu tiên khắc trên Bảng Ân Nhân của Đài Ðức 

Mẹ La Vang – Mẹ Việt Nam một khi Đài đã được xây xong.  
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Chúng tôi xin được vui mừng, hãnh diện, và trân quí tấm lòng quí báu của tất cả quí vị. Và, chúng 

tôi xin được nhớ tới tất cả quí ông bà anh chị em cùng quí vị ân nhân mạnh thường quân 

trong các Thánh Lễ tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu 

của Ðức Mẹ La Vang – Mẹ Việt Nam trả công bội hậu trước tấm lòng quảng đại và lời cầu nguyện 

của quí vị. Xin Ngài tiếp tục ban muôn ơn lành thiêng liêng trên toàn thể quí vị, đoàn thể, bạn hữu 

và thân bằng quyến thuộc, đặc biệt cho những ai đến cầu khẩn cùng Mẹ. 

 

Thân mến trong Chúa Kitô và Ðức Mẹ La Vang! 

 

Linh Mục Chánh Xứ Giuse Nguyễn Văn Luân 
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VIP $3,000 TRỞ LÊN: Ngoài những ưu tiên trên, quí vị sẽ là 

Ân Nhân Bậc Danh Dự $50,000 trở lên 

Ân Nhân Bậc Nhất  $20,000 – $49,999 

Ân Nhân Bậc Nhì  $10,000 – $19,999 

Ân Nhân Bậc Ba    $5,000 –   $9,999 

Xin chân thành tri ân và xin trân trọng kính mời ! 



 

 

 


