
 

 

 
 
 
Orange County, January 2019 

 

Kính thưa quý Anh Chị Em thuộc cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp rất thân mến, 

 

Đầu tiên, tôi xin gởi lời chúc mừng cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vừa tròn 35 năm tuổi.  

35 năm quả là một chặng đường dài với biết bao hy sinh, và công sức của những linh mục quản 

nhiệm Việt Nam và của toàn thể giáo dân Việt Nam đã và đang từng sinh hoạt ở Cộng Đoàn này.  

Nhìn lại những ngày đầu, một số giáo dân Việt Nam sau khi rời khỏi trại tị nạn Camp Pendleton, 

đã đến định cư ở nơi “đất lành chim đậu” này và bắt đầu gắn bó với giáo xứ St. Nicholas. Rồi từ 

một nhóm nhỏ, dần dần chúng ta đã thành lập được cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với 

những thánh lễ bằng tiếng Việt, các lớp giáo lý và các lớp Việt ngữ.  Chúng ta cùng hội nhập với 

người bản xứ nhưng đồng thời vẫn giữ được tiếng nói và những nét văn hóa tốt đẹp của dân tộc 

Việt Nam.  Sau một thời gian, có người vì công ăn việc làm phải ra đi đến một nơi khác, nhưng 

cũng có những người khác lại đến gia nhập cộng đoàn, con cháu lại lớn lên. Rồi cộng đoàn già 

trẻ cùng phát triển trong đời sống đức tin và trong tâm tình người Việt ngày càng rõ nét.  Hồng 

ân nối tiếp hồng ân. 

Mặc dù tôi mới về đây và sinh  hoạt với cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chỉ được một năm, 

nhưng tôi đã cảm nghiệm được sự đoàn kết, yêu thương và ấm áp lan tỏa trong các gia đình và  

Cộng đoàn của quý vị.  Đây là một điểm son rõ nét và tôi luôn cảm tạ Chúa mỗi lần dâng Thánh 

Lễ cho Cộng đoàn. 

Chúng ta cũng đang bước vào những ngày đầu của một năm mới. Nhân đây, tôi xin hân hoan 

kính chúc quý vị một năm Kỷ Hợi: sức khỏe dồi dào, công việc thuận lợi, vạn sự như ý, đời sống 

thiêng liêng ngày càng thăng tiến, gia đình ngập tràn tiếng cười như pháo nổ đầu xuân và cuối 

cùng xin chúc cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại giáo xứ St. Nicholas luôn luôn yêu thương 

và đoàn kết với nhau.  Mong sao chúng ta tiếp tục mang Tin Mừng của Chúa đến với những 

người chưa biết Chúa, không những trong 35 năm nữa mà mãi mãi trong tương lai. 

Xin Đức Mẹ La Vang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta.  

Thân ái trong Chúa Kitô, 

  

Thomas Nguyễn Thái Thành 

Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange, CA 

 


