
FOR IMMEDIATE RELEASE: 
Thành lập Tổ Chức Thiện Nguyện mới 

để xây dựng nhà nguyện Thánh 

Callistus, hầm mộ, và Linh Đài Đức Mẹ 

La Vang tại Nhà Thờ Chính Tòa Chúa 

Kitô 
 
OLLV Foundation (ĐMLV) là việc nới rộng sự thành công của Linh Đài Đức Mẹ La 

Vang đã gây quỹ được hơn 17 triệu mỹ kim. 
 

Bấm vào đây để tải hình ảnh và thông tin chú thích của các thành viên Hội đồng 

OLLV Foundation. 
 

 

GARDEN GROVE, California (ngày 18 tháng 10 năm 2022) — Với sự chuẩn thuận 

và chúc lành của Đức Giám Muc Kevin Vann, một tổ chức vô vị lợi mới được hình 

thành độc lập trong Giáo Phận Orange để giúp điều hành dự án và gây quỹ cho các cơ 

sở thuộc Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô. 

Tổ Chức Thiện Nguyện Đức Mẹ La Vang đã và đang được giao nhiệm vụ hoàn thành 

Linh Đài Đức Mẹ La Vang và xây dựng nhà nguyện Thánh Callistus dưới tầng hầm 

Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô. 

Tổ Chức Thiện Nguyện ĐMLV được lấy tên từ sự thành công của Linh Đài Đức Mẹ La 

Vang như một bằng chứng của ngày Đức Mẹ hiện ra tại Việt Nam vào năm 1798 trong 

thời kỳ bách đạo. Trong năm đầu tiên Linh Đài Đức Mẹ La Vang đã mau chóng trở 

thành nơi thờ phượng nổi tiếng cho Giáo Xứ Chính Tòa Chúa Kitô nói riêng, và cho 

toàn vùng phụ cận nói chung. 

Các linh mục thuộc Giáo Phận Orange và rất nhiều thiện nguyện viên đã giúp gây quỹ 

được hơn 17 triệu mỹ kim cho linh đài. Sự thành công đó được tiếp tục để hoàn thành 

việc xây dựng giai đoạn 2 của linh đài, đồng thời bắt đầu cho việc xây dựng nhà nguyện 

Thánh Callistus dưới tầng hầm của Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô. 

Đứng đầu Tổ Chức Thiện Nguyện Linh Đài Đức Mẹ La Vang là Tiến Sĩ Elysabeth 

Nguyễn, tân Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và cũng là Giám Đốc Điều Hành. Cô là một 

trong những giáo dân của Giáo Xứ Chính Tòa, và là một thành viên trong Giáo Phận 

Orange từ lâu. Cô cũng là một trong những thiện nguyện viên trong nhiều năm qua. Cô 

đã điều hành công việc xây dựng và gây quỹ cho linh đài từ lúc khởi đầu dự án cho tới 

khi hoàn thành cùng với ngày cung hiến Linh Đài Đức Mẹ La Vang thật trang nghiêm 

và trọng thể vào ngày 17 tháng 7 năm 2021 với hơn 8000 người tham dự trong ngày 

hôm đó.  

Tiến Sĩ Nguyễn là một chuyên viên nghiên cứu hóa học đến từ vùng Silicon Valley 

thuộc Miền Bắc California có liên hệ chặt chẽ với cộng đông người Mỹ gốc Việt. Cô 

vẫn tiếp tục đóng góp, lãnh đạo, và phục vụ cho Giáo Xứ Chính Tòa Chúa Kitô trong 

kỷ nguyên mới này. 
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Sau đây là lời tâm sự của cô: “Thật là vinh dự trong khiêm tốn khi được bổ nhiệm điều 

hành Tổ Chức Thiện Nguyện ĐMLV để có thể tiếp tục phục vụ tốt hơn cho giáo xứ của 

chúng tôi.” Cô cũng nói tiếp: “Tôi đã di chuyển xuống Quận Cam từ Miền Bắc 

California với ý nguyện được sống gần gia đình của chúng tôi và bây giờ chúng tôi rất 

hãnh diện được là một trong những thành viên của Giáo Xứ Chính Tòa Chúa Kitô và 

Giáo Phận Orange.” 

Cùng phục vụ Tổ Chức Thiện Nguyện ĐMLV còn có các vị như sau: 

- Linh mục Nguyễn Văn Tuyên, thành viên sáng lập Tổ Chức Thiện Nguyện 

ĐMLV và là Cha Chính Xứ Giáo Xứ Blessed Sacrament, Westminster. 

- Linh mục Chu Vinh Quang, thành viên sáng lập Tổ Chức Thiện Nguyện 

ĐMLV và là Cha Chính Xứ Giáo Xứ Saint Mary’s By the Sea, Huntington 

Beach.  

- Linh mục Christopher Tuấn Phạm, thành viên sáng lập Tổ Chức Thiện Nguyện 

ĐMLV và là Cha Phó Giáo Xứ Blessed Sacrament, Westminster.  

- Linh mục Angelos Sebastian Chính Xứ Giáo Xứ Saint Killian, Mission Viejo, 

Tổng Đại Diện và là người điều hành của Giáo Phận Orange. 

- Ông Steve Pellegrini, Giám đốc điều hành và tài chánh của Giáo Phận Orange. 

Giai đoạn 2 của Linh Đài Đức Mẹ La Vang nhắm đến việc hoàn tất công trình phía 

đông của linh đài là vườn Thánh Mẫu nói về cuộc đời của Mẹ Maria qua những sự kiện 

lớn đã xảy ra trong cuộc đời của Mẹ, các khu vực cầu nguyện, và lối đi thưởng ngoạn. 

Phía trước linh đài, bên cạnh tượng Đức Mẹ La Vang là bức tường ghi tên các Các Vị 

Thánh Tử Đạo Việt Nam, sẽ có một dòng suối nhỏ, cùng với một thư viện điện tử về 

các thông tin cần biết của linh đài. Tên các ân nhân của linh đài sẽ được bổ túc cho đầy 

đủ trên bảng ghi khắc tên ân nhân. 

Nhà nguyện Thánh Callistus có sức chứa khoảng 250 người, và được thiết kế để có thể 

tổ chức những đám cưới nhỏ và nghi lễ rửa tội. Nhà nguyện cũng bao gồm một hầm mộ 

và là nơi an táng cho các giám mục sau này. Nhà nguyện được thiết kế theo kiểu 

Byzantine tân thời do nhà kiến trúc Johnson Fain và Ban Nghệ Thuật Thánh Giáo Phận. 

Tổ Chức Thiện Nguyện ĐMLV sẽ phát động cơ hội bảo trợ cho nhà nguyện Thánh 

Callistus trong những tháng sắp tới. Nhà nguyện này được đặt tên theo nhà thờ Thánh 

Callistus cũ ở Garden Grove. Nhà thờ và giáo xứ này đã không còn hiện hữu và giáo 

dân của giáo xứ đã được dời về Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô vào năm 2013, dựa vào 

sự thỏa thuận khi Giáo Phận Orange mua lại Nhà Thờ Kiếng (Crystal Cathedral). 

Văn phòng của Tổ Chức Thiện Nguyện ĐMLV nằm trong Trung Tâm Mục Vụ của 

Giáo Phận Orange (Pastoral Center), cũng là nơi có văn phòng của Tổ Chức Công Giáo 

Orange (OCF), chuyên lo việc gây quỹ cho các trường học Công Giáo trong Giáo Phận, 

quỹ hưu dưỡng cho các linh mục, và quỹ bảo tồn cho chiếc đại phong cầm Hazel 

Wright trong Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô. 

* 

Vài nét về Giáo Phận Công Giáo Orange 

Với 1.3 triệu tín hữu Công Giáo, 57 giáo xứ, 5 Trung Tâm Mục Vụ Công Giáo, và 35 

trường học Công Giáo, Giáo Phận Orange là một trong những giáo phận có những cộng 

đoàn đức tin đa sắc tộc lớn nhất tại Hoa Kỳ. Giáo Phận phục vụ các tín hữu Công Giáo 



trong Giáo Phận Orange để họ có một đời sống đức tin năng động, thấm nhuần vào 

cuộc sống thường nhật của họ qua các sinh hoạt cộng đoàn và tăng thêm đời sống đức 

tin thánh thiện của Giáo Hội. Dưới sự lãnh đạo của Đức Giám Mục Kevin Vann, Giáo 

Phận Orange luôn làm việc để xây dựng và nâng đỡ các giáo xứ và trường học được 

vững mạnh và tốt đẹp hơn, tiếp đón tất cả mọi người đến sống Tin Mừng với lòng tin, 

sự vui mừng, lòng nhân ái, và sự hiệp nhất. Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô là trụ sở tinh 

thần của Đức Giám Mục Orange đã được thánh hiến vào tháng 7 năm 2019. 

 


