
 
Trọng kính Đức Cha,  
Kính thưa quý Cha, Thầy Sáu, quý Sơ, 
Kính thưa quý HĐMV, quý Ân Nhân, và Ông Bà Anh Chị Em rất quý mến, 

       Chúng ta đang sống trong những ngày cuối của năm Mậu Tuất, cùng với sự thay đổi 
của thời tiết và sự tấp nập của con người, bận rộn với những công việc để hoàn thành và 
đón mừng một mùa xuân mới. Cách riêng tất cả mọi người trong Cộng Đoàn nhỏ bé của 
chúng ta đang trong tâm tình hân hoan vui mừng hướng về tiệc Tết mừng 35 năm thành 
lập Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào ngày 08/02/2019, và đặc biệt là Thánh Lễ 
Mừng Xuân Kỷ Hợi do Đức Cha Tôma Nguyễn Thái Thành sẽ long trọng chủ sự vào 
ngày 10 tháng 2 năm 2019. 
Kính thưa anh chị em,  
       Cộng Đoàn được thành lập vào ngày 16/09/1983. Mừng 35 năm là dịp để chúng ta nhìn lại một chặng 
đường mà các bậc tiền nhân và chúng ta đã đi, đang đi, và tiếp tục đi. Nhìn lại lịch sử của Cộng Đoàn để nhận 
ra hồng ân của Thiên Chúa, để rồi cùng với Mẹ Hằng Cứu Giúp, giúp chúng ta cùng nhau dâng lên Thiên Chúa 
Ba Ngôi những tâm tình ngợi khen, chúc tụng, vinh danh, cùng những lời tri ân, cảm tạ tình yêu thương vô bờ 
bến và muôn ơn lành Người đã, đang và còn tiếp tục ban cho anh chị em, và giúp anh chị em sống niềm tin, cậy, 
mến một cách sốt sáng hơn.  

       Khi nhìn lại chặng đường 35 năm qua, hơn ai hết, anh chị em có kinh nghiệm hơn tôi về sự hình thành và 
phát triển của Cộng Đoàn. Trong hành trình 35 năm qua, Cộng Đoàn nhỏ bé của chúng ta đã vượt qua biết bao 
nhiêu gian khó, những thăng trầm vất vả nơi xứ người. Khởi đi từ một số bà con giáo dân ít ỏi, nhân sự thiếu 
thốn, nhưng nhờ ơn Chúa cùng với sự che chở phù trì của Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng như biết bao hy sinh đóng 
góp cả tinh thần cũng như vật chất, những công sức, mồ hôi, và nước mắt của quý Cha, quý Tu sĩ, của các bậc 
tiền nhân và của chính mỗi người, để rồi sau 35 năm Cộng Đoàn được như ngày hôm nay với đầy đủ các ban 
ngành và hội đoàn luôn sẵn sàng phục vụ mọi công việc của Cộng Đoàn cũng như của Giáo Xứ Mỹ. Sự hiện 
diện của quý Cha, Thầy Sáu, quý Sơ, của các ban ngành đoàn thể đã luôn đáp ứng được mọi nhu cầu mục vụ 
của Cộng Đoàn. Cách riêng, trong thời gian này, sự hiện diện của Đức Cha Phụ Tá Tôma Nguyễn Thái Thành là 
một hồng ân đặc biệt mà Thiên Chúa dành cho Giáo Xứ và Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.  

       Tạ ơn Chúa chúng ta vẫn được tiếng là Cộng Đoàn hiệp nhất yêu thương mặc dù chưa hoàn hảo. Đây là 
hồng ân lớn lao và là dấu chỉ yêu thương của Chúa quan phòng đã ban cho Cộng Đoàn. Được biết đến là Cộng 
Đoàn hiệp nhất yêu thương là một niềm khích lệ lớn lao và là một hồng ân cho mỗi người chúng ta. Tuy nhiên, 

“Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca khen Người.” 



đây cũng là một thách thức đòi hỏi mỗi người phải yêu thương nhau và hiệp nhất với nhau nhiều hơn nữa. Điều 
quan trọng hơn hết mà anh chị em có được chính là hồng ân Đức Tin. Đó là gia tài vô giá mà các bậc tiền nhân 
và những người đi trước đã vun đắp và gầy dựng trong tâm hồn chúng ta để Cộng Đoàn trở thành dấu chỉ sự 
hiện diện của Đức Kitô giữa môi trường xã hội này. Tất cả những điều đó đủ làm cho chúng ta dâng lời tạ ơn 
Chúa không ngừng.  

 Để thực hiện được tâm tình cảm tạ, tri ân và chúc tụng, tôi tha thiết kêu mời anh chị em trong Cộng 
Đoàn quyết tâm hằng ngày đào sâu thêm ý nghĩa của Đức Tin, cảm nghiệm sâu xa tình yêu và thể hiện sự hiện 
diện của Chúa qua đời sống thiêng liêng của từng cá nhân và của Cộng Đoàn. Chúng ta quyết tâm thực hiện 
cuộc sống Đức Tin kết hợp mật thiết với Chúa qua việc cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ, và chầu Thánh Thể, để 
trở nên dấu chỉ của Nước Thiên Chúa qua cuộc sống chứng tá của mỗi người. Chúng ta cũng cần quyết tâm 
mạnh mẽ hơn để giữ mãi tinh thần hiệp nhất, yêu thương, khiêm nhường, dấn thân hy sinh phục vụ, cùng nhau 
làm sáng danh Chúa và loan báo Tin Mừng. Tôi hết lòng cám ơn anh chị em đã, đang và sẽ đóng góp để xây 
dựng Cộng Đoàn mỗi ngày một phát triển trong tình hiệp nhất yêu thương.  
       Xuân đến, hòa trong tâm tình Tạ Ơn Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, tôi 
nguyện xin Chúa tuôn đổ muôn phúc lành xuống cho từng người, từng gia đình và cách riêng là Cộng Đoàn. 
Tôi cũng xin gửi đến anh chị em lời chúc xuân Kỷ Hợi Bình An và dồi dào Ân Sủng Chúa: niềm vui, sức khỏe, 
hạnh phúc và mọi phúc lành trong công việc làm ăn.  
       Xin Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng ta luôn cầu bầu cùng Chúa cho mỗi người, mỗi gia đình và 
cho Cộng Đoàn. 
 
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, ngày 01 tháng 01 năm 2019 
 
Trong Chúa Kitô, 

Antôn Trương Văn Quyền 
Linh Mục Quản nhiệm Cộng Đoàn  

 
 
 
 


