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Kính thưa quý vị, 

 

Nhân dịp kỷ niệm mừng ngân khánh thành lập cộng đoàn Saddleback 

Valley, tôi xin gửi lời chúc mừng đến tất cả quý vị, nhất là những con 

chiên thuộc cộng đoàn Saddleback Valley.  Kính chúc quý vị được nhiều  

 

hồng ân  từ Thiên Chúa và Mẹ Hằng Cứu Giúp, Quan Thầy của Cộng Đoàn.   

Là những người Việt Nam xa quê hương, chúng ta không bao giờ quên hướng về quê mẹ và cầu mong sao 

cho đồng bào còn ở lại sớm có ngày được cơm no áo ấm trong không khí tự do dân chủ.  Chúng ta luôn cố 

gắng giữ gìn và phát huy những tập tục, truyền thống và văn hoá cao đẹp của tổ tiên cha ông để lại.  Tất 

cả chỉ vì mỗi một người chúng ta dù sao cũng vẫn là người Việt Nam thuộc dòng dõi con rồng cháu tiên. 

 

Tạ ơn Chúa đã cho cộng đoàn công giáo chúng ta được hình thành 25 năm qua cho đến ngày hôm nay.  

Cộng đoàn tuy nhỏ bé nhưng là nơi đã xuất phát ra khá nhiều nhân tài và những thành viên kỳ cựu, đã và 

đang phục vụ cho cộng đoàn và cộng đồng thuộc Quận Cam. Điển hình là có rất nhiều các bác các anh chị 

đã và đang sinh hoạt tại Trung Tâm Công Giáo, trong phong trào Cursillo và Thăng Tiến Hôn Nhân.   

 

 Nhờ có cộng đoàn Việt Nam được thành lập mà giáo dân Saddleback Valley được hưởng rất nhiều ơn ích 

thiêng liêng, được tham dự những Thánh Lễ Chúa Nhật, những giờ Chầu Thánh Thể, những Thánh Lễ 

Thứ Sáu đầu tháng bằng tiếng Việt. Riêng các bạn trẻ thì được sinh hoạt trong phong trào Thiếu Nhi 

Thánh Thể, học hỏi Giáo Lý và học hỏi tiếng Việt. Nếu không có cộng đoàn Việt Nam thì có lẽ các ông 

bà cụ sẽ phải nhờ con cháu lái xe xuống khu Bolsa Việt Nam tham dự Thánh Lễ thì rất là phiền hà và khó 

khăn.   

 

 Năm nay là Năm Thánh Phaolô, chúng ta tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo Hội một vị Thánh vĩ đại để chúng 

ta noi gương và học hỏi những lá thư của Ngài. Một tư tưởng rất đẹp của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất 

gửi cho giáo đoàn Côrintô:  Mỗi người một đặc ân; mỗi người một sứ vụ; mỗi người một tài năng; cùng 

một việc làm trong Chúa.” Cộng đoàn Saddleback Valley có được ngày hôm nay là do một số đông anh 

chị em đã sống tinh thần phục vụ cùng nhau mỗi người giúp môt bàn tay chứ không phải tự dưng mà có. 

Và, chúng ta không quên ơn cưu mang của Giáo xứ St. Nicholas về tinh thần cũng như vật chất trong suốt 

25 năm qua và sự yểm trợ của các đấng bậc Mỹ-Việt trong Giáo Phận. 

 

 Để mừng kỷ niệm 25 năm thành lập cộng đoàn, chúng ta, nhất là những giáo dân thuộc cộng đoàn 

Saddleback Valley, cùng dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và cám ơn các Cha, các bác, các anh chị 

tiền bối đi trước chúng ta, đã có công khởi xướng thành lập cộng đoàn nhỏ bé này.  Nguyện xin ân sủng 

và bình an của Đức Kitô ở cùng anh chị em. Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp xin cầu cho chúng con những giáo 

dân yêu quý của Mẹ.   

 

Lm .Giuse Trịnh Ngọc Danh 

Quản Nhiệm Cộng Đoàn Saddleback Valley 

 

 


