
 

LÁ THƯ QUẢN NHIỆM 
 

Năm 1988, từ Tân Tây Lan (New Zealand) về lại Hoa Kỳ, và xin nhập vào Địa 

Phận Orange, tôi đã được nghe biết đến cộng đoàn thân yêu Đức Mẹ Hằng 

Cứu Giúp, hồi đó còn gọi là cộng đoàn Saddleback, thuộc giáo xứ St. 

Nicholas. Đây là một công đoàn Việt-Nam ở xa nhất về phía Nam của Địa 

Phận, và là một cộng đoàn tuy "nhỏ" về dân số nhưng "lớn" về Tình Chúa và 

Tình Người. 

 

Sau khi được Địa Phận chỉ định làm quản nhiệm thành lập cộng đoàn Kitô 

Vua, thuộc giáo xứ St. Columban, được 4 năm, kể từ năm 1988, thì tôi được 

thuyên chuyển về cộng đoàn thánh Phêrô, giáo xứ Blessed Sacrament, Westminster được 7 năm. Sau đó, tôi lại 

được bài sai làm quản nhiệm cộng đoàn Đức Mẹ Mông Triệu, giáo xứ St. Boniface, Anaheim được 2 năm, thì 

Đức Giám Mục Norman Mc. Farland chỉ định tôi làm Giám Đốc Trung Tân Công Giáo Việt Nam suốt 7 năm, 

từ năm 2001 đến 2008. Sau một năm đi Sabbatical, tôi được Đức Giám Mục Tod Brown sai đi làm linh mục 

niên trưởng quản nhiệm cộng đoàn Thánh Giuse, thuộc giáo xứ St. Barbara.  

 

Tới cuối năm 2012, sau một "biến động" rất sôi nổi trong cuộc đời linh mục mục vụ của tôi, Đức Cha Kevin 

Vann, tân Giám Mục Giáo Phận Orange đã phục chức và bổ nhiệm tôi làm linh mục niên trưởng phó xứ quản 

nhiệm cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, giáo xứ St Nicholas ngày 1 tháng 12 năm 2012. 

 

Suốt cuộc đời linh mục từ năm 1972, tôi làm việc mục vụ cho người Công Giáo Việt Nam nhiều hơn, cho đến 

khi về với cộng đoàn và giáo xứ St. Nicholas, tôi bắt đầu làm việc mục vụ cho giáo dân Mỹ nhiều hơn. Từ 

những bước đầu, tôi hơi gặp khó khăn với việc mục vụ cho giáo dân Mỹ vì giới hạn ngôn ngữ; nhưng tôi dễ 

dàng hội nhập vào việc mục vụ cho giáo dân Việt Nam thuộc cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. 

 

Như tôi đã nói ở trên, cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tuy "nhỏ" về dân số, nhưng "lớn" về Tình Chúa và 

Tình Người với những đặc điểm đáng hãnh diện với nhiều cộng đoàn khác ở chỗ: Đi tham dự Thánh Lễ tương 

đối đúng giờ và sốt sắng, và ra về, không những sau trọn Thánh Lễ, mà còn ở lại khá lâu để gặp gỡ, hàn huyên 

và chia sẻ tình thân thương của đại gia đình dân Chúa ĐMHCG. Giáo dân  

không đông, nhưng tích cực tham gia đủ mọi hội đoàn và ban ngành tạo thành một đại gia đình gắn bó yêu 

thương, như hình ảnh tuyệt vời của những cộng đoàn Công giáo thời sơ khai của giáo hội, được gọi là những 

cộng đoàn Kitô Hữu Yêu Thương. Đặc điểm là sau các giờ hội họp, sinh hoạt của các hội đoàn, ban ngành, đều 

có giờ ăn uống và hàn huyên tâm sự rất thân tình với nhau. 

 

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, mà tôi được vinh dự là đương kim 

niên trưởng quản nhiệm công đoàn, tôi cùng hợp lời tạ ơn Thiên Chúa, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cám ơn các 

cha chánh xứ, cám ơn các cha cựu quản nhiệm, các Ban Chấp Hành cựu và đương nhiệm, cùng toàn thể cộng 

đoàn dân Chúa đã tích cực góp những bàn tay xây dựng và phát triển cộng đoàn suốt 30 năm tốt đẹp như ngày 

hôm nay; đồng thời tôi cũng cầu nguyện và cầu chúc cho cộng đoàn dân Chúa thân yêu Đức Mẹ Hằng Cứu 

Giúp càng ngày càng thắp sáng cho ngọn lửa Tình Chúa và Tình Người được bừng sáng hơn. 

 

Lm. Micae Mai Khải-Hoàn 

Niên Trưởng Quản Nhiệm 

 

    


