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   Kính thưa Cha Quản Nhiệm, Thầy Sáu, quý Sơ, quý Bác, và quý Anh Chị Em thân mến trong Cộng Đoàn 
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Giáo xứ St. Nicholas, 
 
       Nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 
Ban Chấp Hành Cộng Đoàn đã mời gọi mọi người trong Cộng Đoàn đóng góp 
chia sẻ những kỷ niệm đối với giáo xứ và Cộng Đoàn trong 35 năm qua để thực 
hiện một quyển kỷ yếu. Con xin mạo muội thay mặt phu quân của con là anh 
Tôma Triệu Ngọc Toàn, một cựu Chủ tịch của Cộng Đoàn đã quá vãng, gửi đến 
quý vị một vài kỷ niệm của chúng con đối với Cộng Đoàn qua tâm tình tha thiết 
tri ơn, cảm tạ, cầu chúc an lành, đối với Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. 
 
       Trước hết, con xin hết lòng cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi đã cho gia đình 
chúng con cơ hội gia nhập vào Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Giáo xứ St. 
Nicholas đã hơn 20 năm qua. Nơi đây chúng con đã được quý Ông Bà, Cô Bác, 
và quý Anh Chị Em nhiệt tình nâng đỡ cùng sống đạo và thờ phượng Chúa trong 
tình thân thương quảng đại của một đại gia đình.  
 
       Con cũng xin cám ơn quý vị đã tín nhiệm anh Toàn và giao phó cho vai trò Chủ tịch Cộng Đoàn để cho anh 
được thêm một cơ hội quí báu tiếp tục phụng sự Chúa và phục vụ Cộng Đoàn trong một nhiệm vụ mới vào cuối 
đời anh, 2004-2006. Trong thời gian đó, mọi người đều biết anh Toàn đang mắc phải một căn bênh nan y và anh 
cũng biết ngày anh sẽ phải ra đi về Nhà Chúa cũng đã cận kề. Nhưng anh Toàn không muốn để bóng tối sự chết 
đe dọa và đánh gục anh một cách dễ dàng. 
 
       Anh Toàn đã sẵn sàng chấp nhận sự ủy nhiệm của Cộng Đoàn vì anh hiểu đó là một tình thương quý báu 
Cộng Đoàn đã dành cho anh vì anh thường ao ước được phụng sự Chúa cho đến hơi thở cuối cùng của đời anh; 
và anh tin Chúa Thánh Thần sẽ hỗ trợ anh để anh làm chứng về sức mạnh của Ngài!  
 
       Trong thời gian anh mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo, anh Toàn đã dọn mình mỗi ngày với tâm trạng đợi 
chờ những giây phút anh phải sẵn sàng ra đi khi Chúa gọi về. Nhưng sự thật không phải dễ dàng: vì anh không 
muốn rời xa Cộng Đoàn nơi anh đang phục vụ trong bình an, hạnh phúc, lưu luyến và mến thương mọi người.  
 
       Anh Toàn đã phục vụ cho đến khi chỉ còn vài ngày là hết nhiệm kỳ hai năm của anh thì anh được Chúa gọi 
về trong tình thương của Ngài. Anh cũng đã được Cha Quản Nhiệm, Cha Trịnh Danh, và các Anh Chị trong 
BCH đã thương yêu và yểm trợ anh bằng cách đến họp BCH lần cuối cùng bên giường bệnh của anh và giúp 
cho anh được toại nguyện phục vụ đến hơi thở cuối cùng. Con xin hết lòng cảm tạ Cha Trịnh Danh, anh Phó 
Chủ tịch Nguyễn Công Trí; và toàn thể BCH của nhiệm kỳ 2004-2006! Xin Chúa chúc phúc cho Cha Trịnh 
Danh và quý Anh Chị!  
 
       Khi anh Toàn đảm trách nhiệm vụ Chủ tịch Cộng Đoàn nhà, anh đang là một Trưởng Ban Điều Hành của 



Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng/Ngành Việt Nam tại quận Orange, với trách nhiệm phục vụ các liên nhóm 
CTĐS thuộc 14 cộng đoàn/giáo xứ trong quận hạt Orange. Đồng thời anh cũng là một nhóm trưởng thành lập 
nhóm CTĐS Tôma tại Cộng Đoàn Đức Mẹ HCG dưới sự chỉ đạo của Đức Ông Tiến, và sự linh hướng của Chúa 
Thánh Thần. Anh Toàn và con cũng đã cố gắng làm nên “nền sườn” của Nội Quy Phong Trào Canh Tân Đặc 
Sủng hầu các Cha Linh Hướng và 14 Liên Nhóm cùng nhau hoàn thành một bản Nội Quy hoàn chỉnh tiên khởi 
cho Phong Trào; như đó là kim chỉ nam và thủ bản của Phong Trào CTĐS, giúp cho Phong Trào có một đường 
hướng với trật tự và nguyên tắc rõ rệt để hướng dẫn phong trào sinh hoạt, thăng tiến và phát triển trong Ơn Đặc 
Sủng và Hoa Quả Chúa Thánh Thần; với lòng kính Chúa yêu người, với tình huynh đệ, bác ái, hiệp nhất của 
Giáo Hội Công Giáo trong Thần Khí Chúa Thánh Thần.  
 
       Nhóm CTĐS Tôma chuyên trách phục vụ cho Cộng Đoàn nơi đây với nhiệm vụ cầu nguyện, ca tụng, cảm 
tạ Thiên Chúa và xin Ơn Chúa Thánh Thần canh tân, đổi mới và chữa lành trên mọi sự, mọi nơi hầu Chúa 
Thánh Thần ban cho ơn khôn ngoan, ơn biện phân thần khí, để biết ngăn chận được những sự dữ hầu chúng ta 
vượt thắng được những trận chiến thiêng liêng do quyền lực bóng tối gây ra trong thế gian này hằng ngày, hằng 
giờ và ở mọi nơi. Nhiệm vụ của Phong Trào CTĐS là khích lệ mọi người tham gia các khóa tĩnh tâm CTĐS 
Thánh Linh để tìm hiểu thấu triệt hơn về Thiên Chúa Ba Ngôi qua Chúa Thánh Linh Ngôi Ba và qua những 
sinh hoạt liên tục: sám hối, xưng tội, tham dự Thánh lễ, Chầu Thánh Thể, họp nhóm, ca nguyện, lần hạt riêng, 
giúp nhau học hỏi yêu mến Thánh Kinh, sống và chia sẻ Lời Chúa; đặt tay cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh 
chữa lành cho những ai gặp khó khăn trong tâm linh và thể xác, làm việc bác ái, yêu mến Giáo Hội Công Giáo, 
Công Bình, Bác Ái. 
 
       Phong Trào CTĐS tích cực tổ chức những buổi Thánh Lễ Chữa Lành cho cộng đồng giáo dân mọi nơi mỗi 
tháng, và tổ chức các khóa tĩnh tâm hằng năm, rao giảng về Ơn Chúa Thánh Thần và các Đặc Sủng và Hoa Quả 
Chủa Thánh Thần - giúp những ai chưa tìm hiểu nhiều về Thiên Chúa Ngôi Ba: Ngài là Tình Yêu, Sự Sống và 
Ánh Sáng của Thiên Chúa canh tân đổi mới Thế Gian, v.v.  
 
       Chúng con cũng cảm tạ Chúa cho chúng con gia nhập vào Phong Trào Cursillo. Đối với chúng con Phong 
Trào Cursillo và Phong Trào CTĐS như là hai Phong Trào chị/em mà chúng con yêu quý vô cùng. Xin Chúa 
giúp con có cơ hội phục vụ Phong Trào Cursillo đắc lực hơn một ngày nào trong tương lai. 
 
       Thưa quí vị, trên suốt lữ trình cuộc đời thế trần, chúng con đã hiểu được rằng mọi người được Thiên Chúa 
gởi đến với nhau để yêu thương và nâng đỡ nhau trong đời sống hành trình tìm Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa, qua 
việc phụng sự Ngài, và phục vụ tha nhân. Chúng con xin tri ân tất cả những sự hướng dẫn chỉ đạo của Giáo Hội. 
Chúng con cũng cảm tạ những tình thương và ưu ái các Cha và các Sơ, quý Ông Bà và quý Anh Chị Em đã 
dành cho chúng con qua mọi phục vụ và cầu nguyện cho chúng con trong suốt cuộc đời của chúng con; đặc biệt 
là thời gian anh Toàn gặp nguy nan trong đời, thời gian anh lâm bệnh và những ngày cuối cùng của đời anh. 
Như một Cha đã nói: “Lời cầu nguyện xin Hồng Ân Cứu Độ đã vang lên ngập Thiên Đàng cho anh!”  
 
       Trước bao nhiêu lời thỉnh cầu van xin của quý vị khẩn nguyện cho anh Toàn đã giúp cho chúng con củng 
cố Đức Tin được thêm mạnh mẽ, và vững lòng tín thác không lay chuyển vào Lòng Chúa Thương Xót, sự quan 
phòng và Ơn Cứu Độ của Chúa. Chính Chúa là người Cha luôn luôn gần gũi với con cái của Ngài, là Đấng mà 
con cái có thể tiếp cận, có thể tâm sự, và trông cậy. Đó chính là Đức Giêsu Kitô đã xuống thế để sống, để cùng 
cảm xúc, cùng khốn cực, để chịu chết đau thương, để xóa chuộc tội lỗi cho mỗi người chúng ta. 
 
       Trước giây phút anh Toàn ra đi rời khỏi cuộc sống trần gian nầy, anh nói với con rằng anh nhìn lại cuộc đời 
anh đã sống hơn 67 năm, anh cảm nghiệm được Chúa đã tạo dựng ra mỗi người chúng ta theo mục đích của 
Ngài: Chúa đem mỗi người chúng ta về với Chúa trong cõi đời này và cõi đời sau để chúng ta nhận biết và thụ 
hưởng Tình Yêu của Ngài, một tình yêu vô biên, vô điều kiện, đầy kiên nhẫn, chờ đợi để tha thứ và ban sức cho 
chúng ta trở nên người con trung thành và yêu thương trong ơn nghĩa Chúa.  
 
       Con xin thay mặt anh Toàn cảm tạ và vinh danh Chúa Thánh Thần đã ban sức mạnh thiêng liêng biến đổi 



đời sống và đức tin của chúng con. Chính Ngài đã giúp chúng con hiểu và cảm nghiệm được một tình yêu cao 
cả, cá biệt và mật thiết với Chúa Giêsu. Chúng con cũng cảm nghiệm được tình yêu dịu ngọt của Ngài luôn bao 
che trên suốt cuộc hành trình tìm đức tin và ơn cứu độ của chúng con bằng những đức mến mà gia đình chúng 
con đã lãnh nhận được từ những người đầy thiện tâm và bác ái mà Ngài đã dẫn đưa đến với chúng con trên trần 
thế nầy.  
 
       Với yêu thương, với những kỷ niệm đáng nhớ trong những sinh hoạt thờ phượng, cầu nguyện, chia sẻ, và 
hợp lực tương trợ với nhau để phục vụ Chúa và Giáo Hội, chúng con xin cảm tạ Đức Mẹ vì Ngài hằng dạy dỗ 
chúng con biết sống khiêm nhường, hiền hòa và biết xin vâng trong tình yêu của Chúa Giêsu, Con của Mẹ; để 
chúng con có thể cùng hòa đồng sinh hoạt cùng với anh chị em và tha nhân trong tình thân thương, nhẫn nại, độ 
lượng, khoan dung, tha thứ, bình an, vui tươi và hài hòa.  
 
       Chúa Giêsu là Đấng ban nguồn sống và sức mạnh cho chúng con, với ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, 
chúng con xin mạnh mẽ tán dương thánh danh Chúa Giêsu Kitô và Ơn Cứu Độ của Ngài; Ngài là Ánh Sáng 
Niềm Hy Vọng Phục Sinh tuyệt đối của mỗi người chúng ta!  
 
       Nguyện xin Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hiển vinh mọi nơi là ánh sao mai luôn soi sáng và chúc phúc trên mỗi 
quí vị và gia đình của quý vị.  
 
       Con xin dâng lời nguyện hạnh phúc và tốt đẹp nhất trong Thánh Ý Chúa cho Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng 
Cứu Giúp – Giáo Xứ St. Nicholas! - nhân danh Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con, qua sự quan phòng của 
Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse và Triều Thần Thiên Quốc. Amen.  
 
Westminster, California ngày 29 tháng 12 năm 2018.  
  


