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Trong bầu khí hân hoan đón chờ Chúa đến của Mùa Vọng năm nay, Tin Mừng Chúa nhật 2 

Mùa Vọng năm A trình thuật về lời kêu gọi “hãy sám hối... hãy dọn đường... hãy sinh hoa 

trái là việc lành.” Tỉnh Dòng La San Việt Nam và Dòng Nữ La San đang chuẩn bị để Bế Mạc 

Năm Thánh La San. Công tác chuẩn bị cho sự kiện này đã bắt đầu ngay từ sau ngày Hội 

Ngộ La San, 8-8-2016, nhưng trong những ngày chuẩn bị gần này, những ý tưởng cho việc 

thực hiện ngày lễ đã được thể hiện trong những công tác chuẩn bị cũng như tập dượt cho 

các nghi thức của ngày lễ Bế  Mạc Năm Thánh La San. 

Các anh em Trẻ ở Mai Thôn, vừa chu toàn bổn phận học tập, lại vừa hăng hái tham gia vào 

các hoạt động chuẩn bị... chuẩn bị sân bãi, đường kiệu, cắt cỏ, bắt điện 

 

 

Ngày hôm nay với sự tham gia của các bạn trẻ sinh viên nam của hai lưu xá La San là 

SIVITA, PHÚ THỌ, sự đóng góp nhân lực của các bạn trẻ sinh viên nữ lưu xá Thiên Phước, 

của các tu sinh của Dòng Nữ La San, của MTG Chợ Quán, của Nữ Tỳ CGS Linh Mục, và 

của các chuyên viên về lồng đèn từ giáo xứ Phú Bình một chuỗi Mân Côi 60 hạt có chiều 

dài 45m (có thể đưa vào danh mục Kỷ Lục Guinness được đó),  

 

Sau khi Chuỗi Mân Côi hoàn thành, dù đã quá trưa, các bạn trẻ vẫn nhiệt tình “vượt khó” để 

tập dượt việc di chuyển để rước kiệu...theo sự hướng dẫn của Frère Minh. 



 

 

 

Các hoạt động chuẩn bị hôm nay đã làm cho bầu khí tại Mai Thôn thêm rộn rã, tưng bừng. 

Công ty AT cũng đã duyệt đề xuất hỗ trợ thiết bị của Ban Tổ Chức Sự Kiện 150 năm của 

Tỉnh Dòng và hôm nay cũng đã “đổ quân” đến Mai Thôn để thực hiện Nhà Bạt cho lễ đài, 

thiết kế và thực hiện xe Kiệu Hoa. 

 

Với những thể hiện bên ngoài của việc chuẩn bị, thì cũng phải nhìn nhận hững việc làm âm 

thầm trên máy vi tính, những suy tính để hình thành mô hình và những góp ý trong các buổi 

họp để hình thành những ý tưởng xây dựng chương trình, những đóng góp của Xưởng Mộc 

Thiên Ân để hoàn thành các thiết bị cần thiết cho nghi lễ... 



Các Soeurs Nữ La San cùng các em torng nhóm Múa đã tập múa từ nhiều tuần qua để 

chuẩn bị cho tiết mục ca nguyện Dâng Đức Mẹ Vô Nhiễm 

 

Tất cả đã và đang nói lên tinh thần Liên Kết trong tình huynh đệ La San... 

Ban Tổ Chức Sự Kiện Năm Thánh La San của Tỉnh Dòng xin chân thành cám ơn sự cộng 

tác nhiệt tình của Anh Em Trẻ tại Mai Thôn (các SH Học Viện, các Thỉnh Sinh, Dự Tu), các 

bạn trẻ sinh viên các lưu xá Thiên Phước (Dòng Phaolô), lưu xá SiViTa, lưu xá Phú Thọ và 

các nhóm của Dòng Nữ La San, Dòng MTG Chợ Quán, Dòng Nữ tỳ Chúa Giêsu Linh Mục... 

Các riêng cám ơn anh chị Thanh - công ty AT, đã hỗ trợ cho việc tổ chức chương trình và 

cũng không quên cám ơn quý công nhân, nhân viên của công ty AT luôn nhiệt tình trong 

công việc lắp đặt nhà bạt và thiết bị... 

Để thánh lễ Bế Mạc được diễn ra cách nghiêm trang và tốt đẹp, xin quý Sư Huynh, quý Nữ 

Tu, quý cộng tác viên và thân hữu tiếp tục cầu nguyện cho những người đang trực tiếp 

trong công tác chuẩn bị, đồng thời quảng đại dành thời gian quý báu của cá nhân cũng như 

sắp xếp công việc của cộng đoàn để tham gia cách tích cực các nghi thức trong ngày lễ sắp 

tới. 
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