
Tâm Tình Tri Ân 
 

Hình bóng Cha yêu cao như Thái Sơn .  
Tâm hồn Cha bao la biển Trời. 
La vang con luôn ngóng chờ Cha. 
Cha đi xa nhớ quay lại nhé. 
Để La Vang thủỏng khóc Cha hoài. 
Điệp Loan ,,, nhớ Cha... 
Điệp Nguyễn 
 
CĐ Tri Ân chia tay Cha...... Nỗi nhớ niềm thương , trong héo ngoài tươi và..... 
Nghìn trùng xa cách 
Thanh Nga Vũ 
 
Còn một chút gì để nhớ...... để thương Gia đình chúng con kính chúc Cha khỏe 
mạnh , Mẹ La Vang luôn đồng hành với Cha trên bước đường Cha đi đến nơi xứ 
mới tại Canada , tạm biệt Cha kính yêu của giáo xứ Đức Mẹ La Vang chúng con. 
Hồ Thảo 
 
Kỷ niệm những ngày cuối trước khi Cha rời Giáo xứ. Nhớ Cha nhiều! Chúng con sẽ 
luôn nhớ Cha trong kinh nguyện hàng ngày. 
Hùynh Pham 
 
Dearest Father Vuong, 
On behalf of our TAs, we want to express our gratitude and our love for you who 
has shepherded us with immeasurable love and kindness. Where ever the Holy 
Spirit calls you, we know that you will accomplish what our Lord, Jesus Christ, has 
commended you and that you will bring so much souls closer to Christ with your 
spiritual guidance and your fervent faith in Him. May God continue to bless you in 
your new ministry. 
Love in Christ, 
LVTAs. 
Trương Bùi 
 
TÔI XA LAVANG, nhạc phẩm mới nhất của Lm.Ns Vượng LaVang. 7.27.2017 
@Rất hạnh phúc sống mối Tình cha con trọn 5 năm, Nay chỉ còn vài ngày nữa cha 
Đi về xứ Mới. .xa lắm, lạnh lắm. .Sáng nay ghé văn phòng thăm cha lần cuối, để 



xem có đồ gì để lấy mang về làm kỷ niệm rồi còn được cha khai bút ký Tặng riêng 
tác phẩm mới nhất, Tôi Xa LaVang, Rồi còn hát cho con nghe.. Cảm động rơi nước 
mắt. .!yêu quá cha ơi!  
Rồi đây, tôi xa LaVang giáo xứ tôi Yêu! ..... mẹ ơi Bên LaVang con chào ra di... MẸ 
ƠI BÊN mẹ LaVang con chào ra di...! 
DuThapSang 
 
Để Nhớ... Để Thương  
Tiệc Chia tay Cha Xứ VượngLavang của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Dũng Lạc gx. 
Đức Mẹ La vang  
Để Nhớ ..Để Thương...Để Nhớ... Để Thương 
Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một Cha Tuyên uý thật tuyệt vời trong 5 năm 
qua. Ngài đã nâng đỡ, yêu thương, hướng dẫn và đưa chúng con mỗi ngày đến 
gần Chúa. Chỉ vài tuần nữa cha của chúng con sẽ nhận xứ vụ mới, chúng con xin 
Chúa qua lời chuyển cầu của thánh mẫu Đức Mẹ Lavang, gìn giữ, ban sức khỏe và 
tinh thần để Cha của chúng con lên đường tiếp tục đem tình yêu thương của Chúa 
đến cho mọi người và mọi nơi. 
DuThapSang 


