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Khoảng 25 năm trước khi gia đình chúng tôi dọn về 

vùng Saddleback Valley này sinh sống , số tín hữu ở 

vùng này rất ít… gặp được gia đình các bác các anh 

chị trong vùng mời gọi tham gia sinh hoạt, chúng tôi 

cùng được tham dự thánh lễ ở những nơi khác nhau, 

Dana Point, nhà thờ cổ, nhà thờ đồi, đọc kinh trong 

các khu xóm, đặc biệt là chương trình Canh Tân đã 

làm cho nhiều gia đình yêu thương và gắn bó với 

nhau cho đến ngày hôm nay. 

 

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới ngày nào mà gia 

đình tôi đã sinh hoạt nơi cộng đoàn nhỏ bé thân 

thương này đã 25 năm rồi, thời gian đã làm cho gia 

đình tôi gắn bó với tình thương mà cộng đoàn đã 

dành cho chúng tôi. 

 

Cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con có được một Cộng 

Đoàn yêu thương, một môi trường cho cả  gia đình 

tôi sinh hoạt đạo đức, phát triển đức tin, thực hành và 

cố gắng sống đạo một ngày thêm tốt đẹp.  

 

Mỗi ngày Chúa Nhật qua các sinh hoạt diễn tiến 

chung quanh khuôn viên nhà thờ của cộng đoàn,  một 

ngày mới Chúa ban, một ngày mà tôi thường tâm 

niệm là ngày của Chúa, dành hết thời giờ và công sức 

hôm nay cho riêng Ngài. 

 

Tôi rất vui mỗi lần có dịp được gặp gỡ, được thông phần 

với những người đang phục vụ, được giao thiệp với 

những phụ huynh và tâm tình chia sẻ với những người 

chung quanh. Tôi thầm cảm phục quý Sơ, quý Thầy Cô 

và quý Giáo Lý viên, Các Huynh Trưởng TNTT và quý 

Phụ Huynh đã vì tương lai con em mà cố tâm dậy dỗ và 

đưa đón con em đến với các sinh hoạt người Việt, để các 

em có cơ hội tìm về cội nguồn, học nói tiếng mẹ đẻ, và 

đạo đức theo nếp sống quê hương Việt Nam...đây là 

những đóng góp nói lên sự chung vai gánh vác một phần 

trách nhiệm với cộng đoàn nhỏ bé thân thương đầy tình 

người, nơi địa phương mình đang sinh sống,  nghĩ đến 

tất cả các sinh hoạt khác diễn tiến trong năm như: Mừng 

Bổn Mạng rước kiệu, Đọc kinh Kính Đức Mẹ Fatima, 

Phục Sinh, Tạ Ơn, Giáng Sinh, Tết, Picnic, và các sinh 

hoạt khác nữa. Qua tất cả các sinh hoạt đó cho tôi nhận 

thấy nơi đây chính là cái nôi phát sinh ra lòng đạo đức, 

mến Chúa yêu người, có những yếu tố quan trọng để tạo 

nên con người Kitô hữu trưởng thành, biết hy sinh phục 

vụ không mỏi mệt... 

 

Tất cả các sinh hoạt trong cộng đoàn tạo nên một nhịp 

cầu nối liền từ Thiên Chúa qua Mẹ Maria đến mọi người 

trong cộng đoàn tạo nên lòng cảm mến vô biên ấp ủ đầy 

ắp tình người tràn ra đến những nơi ngoài xã hội.  Tôi ao 

ước Cộng Đoàn mỗi ngày một phát triển thêm lên và các 

sinh hoạt có nhiều người tham gia ...để hổ trợ, để cảm 

nhận tình Chúa nơi anh chị em. 

 

Trong niềm hân hoan và ngợi ca tình Chúa tôi ao ước 

trông chờ kỷ niệm 30 năm, 35 năm… để tôi có được cảm 

nhận yêu thương đặc biệt này. □ TN 

 


