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Laguna Woods, ngày 18 tháng 8 năm 2008 

Kính thưa Cha Quản Nhiệm, 

Kính thưa toàn thể quí vị, 

 

Sau bao nhiêu ngày chờ mong và sau bao nhiêu 

chuẩn bị cho ngày đại lễ, mọi người trong Cộng 

Đoàn Saddleback Valley đều mong đợi ngày kỷ 

niệm 25 năm thành lập Cộng Đoàn đến thật mau. 

Ngày mọi người 

đợi mong đó đã 

đến với chúng ta.  

Có thể nói đây là 

một ngày thật đặc 

biệt không thể 

nào quên được 

cho mọi người 

trong Cộng Đoàn.  

Một kỷ niệm 

Ngân Khánh mà 

chúng ta có thể 

nhìn lại để cám 

ơn Thiên Chúa 

Toàn Năng.  

Chúng ta có thể 

nhìn lại để tạ ơn 

Đức Mẹ Hằng 

Cứu Giúp -Bổn 

Mạng Cộng 

Đoàn, đã hướng 

dẫn và dìu dắt 

Cộng Đoàn chúng 

ta trong 25 năm 

qua.  

 Lẽ dĩ 

nhiên, chỉ có một 

số quí bác và quí 

anh chị đã được 

diễm phúc chứng 

kiến ngày Cộng 

Đoàn được thành 

lập 25 năm trước 

đây.  Phần lớn 

chúng ta đã không được diễm phúc đó.  Nhưng tất cả 

chúng ta được vinh dự là thành viên của Cộng Đoàn 

Saddleback Valley kế thừa và tiếp nối mọi công tác 

nhằm tôn vinh Thiên Chúa. Với niềm tin đó, chắc 

chắn Thiên Chúa Toàn Năng qua lời cầu bầu của Đức 

Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn Mạng Cộng Đoàn, sẽ gìn 

giữ và dẫn dắt chúng ta để Cộng Đoàn càng ngày 

càng phát triển mạnh mẽ hơn trong tình thương yêu của 

Ngài.    

Trong sự vui mừng và hân hoan của ngày kỷ niệm Ngân 

Khánh, Chúng con xin được cám ơn các Cha Quản 

Nhiệm, quí Sơ, các 

vị Cựu Chủ Tịch, 

quí vị trong các Ban 

Thường Vụ, quí vị 

ân nhân và tất cả quí 

vị đã hoạt động cho 

Cộng Đoàn trong 

những đoàn thể, hội 

đoàn, ban, ngành. 

Quí vị đã hy sinh và 

đã góp công sức để 

chúng ta có dược 

một Cộng đoàn nhỏ 

bé nhưng thật đầm 

ấm than thương như 

ngày hôm nay. Cộng 

đoàn được hình 

thành và có đến 

ngày hôm nay chính 

là nhờ sự vun xới, sự 

nâng đỡ và sự tham 

gia của tất cả quí bác 

quí anh chị.  Xin các 

bác và các anh chị 

tiếp tục nâng đỡ để 

Cộng Đoàn càng 

ngày càng phát triển. 

  Xin được kính chúc 

quí cựu cũng như 

được kiêm Cha 

Quản Nhiệm, các Sơ 

và toàn thể quí vị 

một ngày kỷ niệm 

Ngân Khánh thật vui 

trong tình thương yêu của Thiên Chúa Toàn Năng và của 

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Bổn Mạng Cộng Đoàn. 

 

Trân trọng, 

 

Joseph Vũ Khắc Nghiêm 

Chủ Tịch Cộng Đoàn Saddleback Valley 


