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A MESSAGE FROM THE VIETNAMESE 

PASTORAL COMMITTEE 
 
 

Kính thưa quý Cha, 

Kính thưa toàn thể quý vị,  

 

Ngày 16 tháng Chín năm 1983 là một ngày hân 

hoan vui mừng cho một nhóm giáo dân tiên khởi, dày công 

và kiên trì vận động với giáo xứ và giáo phận để thành lập 

một họ đạo tại một trung điểm phía cực Nam quận hạt 

Orange; một nơi để quy tụ những gia-đình Công Giáo Việt 

Nam ở rải rác trong những vùng lân cận có một nơi thờ 

phượng, sinh hoạt bằng tiếng Việt để xoa dịu phần nào tâm 

trạng phải lìa xa đất nước thân yêu, để hỗ trợ lẫn nhau khi 

phải hội nhập vào một xã-hội mới, và để tiếp tục thể hiện 

đời sống đức tin trong một môi trường thương yêu và đoàn 

kết với những anh chị em cùng một di sản văn hóa. “Vạn 

sự khởi đầu nan”, nhưng 30 năm trước Cộng Đoàn Đức 

Mẹ Hằng Cứu Giúp đã ra đời! Trong ba mươi năm 

qua chúng ta tiếp tục phát triển tài sản quý 

báu mà những vị ấy đã trao lại như là một 

bảo chứng của tình yêu thương và đoàn 

kết. Với ngọn lửa phục vụ bừng cháy 

những tầng lớp sau đã, đang,và sẽ cố 

gắng không làm phụ lòng các bậc tiên 

khởi. Gần đây chúng ta thấy rõ có sự 

đóng góp tích cực của những bàn tay trẻ 

như một luồng gíó mới thổi mạnh vào 

nhiều sinh hoạt trong Cộng Đoàn để kịp 

thời đáp ứng lại những thay đổi cận đại, như 

là, nhu cầu song ngữ, cách giao tiếp với các phụ 

huynh trẻ, các con em sinh và lớn lên tại Mỹ, cập nhật và 

tận dụng những phương tiện điện toán tân tiến, xây một 

mối quan hệ với giáo xứ, v. v… Và hướng đi trong tương 

lai là sẽ luôn cố gắng sát cánh, nâng đỡ giới trẻ để thu hút 

và đào tạo một tầng lớp lãnh đạo mới cho ngày mai. Chúng 

ta cần phải hãnh diện và cẩn thận dọn đường cho cho thế 

hệ mai sau để Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp luôn 

mãi là một ngôi nhà tươi mát và đượm sắc tin yêu. 

Xin hãy cùng nhau TẠ ƠN Thiên Chúa cho muôn 

ngàn hồng ân mà Ngài đã, đang và sẽ ban trên mọi gia-đình 

trong Cộng Đoàn, và hãy cùng nhau CHÚC MỪNG trong 

tin yêu và đoàn kết nhân ngày Lễ Bổn Mạng và Kỷ Niệm 

30 Năm Thành Lập Cộng Đoàn.  

 

Trân trọng, 

 

Phanxicô Xaviê Kiều Công Thắng 
 

 

Dear Fathers, 

Dear friends and parishioners,  

 

The Vietnamese Catholic Community at Saint 

Nicholas Parish has grown since its foundation 30 years 

ago, on September 16
th

 1983. It was originated from a 

necessity to have a place of worship in Vietnamese, to 

maintain and propagate the richness of the Vietnamese 

language, traditions and culture to the next generations, and 

a refuge for the newcomers of the same faith and cultural 

background to support each other in a new environment. It 

was the strong desire of a few energetic leaders whose 

relentless lobbying with the parish and the diocese led to 

the creation of what is known as “Our Lady of Perpetual 

Help Community” at St. Nicholas. Since then the 

community has evolved and much effort is put forth in 

the contributions to the pastoral life at St. 

Nicholas, which is much    appreciated, such 

as, our financial support in    the fundraising 

to build the new Parish Center a  few years 

ago, our participation in the multi-lingual 

Living Rosary, our annual bread offering at 

Thanksgiving, our participation in the 

annual International Foods Festival, our 

upcoming involvement in the fundraising for 

the “For Christ Forever” capital campaign, etc 

… But it is imperative to develop and maintain the 

involvement of the younger generations in the 

community affairs since they are the future leaders, and 

fortunately a postive trend has developed. 

The Vietnamese Catholic Community at St. 

Nicholas Parish will celebrate the 30
th
 anniversary of its 

foundation on October 20
th
, 2013, which also coincides 

with our annual celebration of the Feast of Our Saint 

Patroness, Our Lady of Perpetual Help, who always 

bestows her grace on those who solicit her help. 

On this solemn and joyous occasion let join 

together to express our most revered THANKS for all 

things that God gives us, and let extend our 

CONGRATULATIONS not only for the past 30 years, but 

also for the next 30 years! 

 

Respectfully yours, 

 

Francis Xavie Thang C. Kieu 
 


