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Kính thưa Đức Cha, quý Cha, quý Sơ, Thầy Sáu và toàn thể quý Cộng Đoàn dân Chúa, 
 
       Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được thành lập từ năm 1983. Suốt chặng 
đường dài 35 năm có biết bao nhiêu thăng trầm, nhưng với sự hy sinh và lòng nhiệt 
thành của quý Cha, quý Sơ, quý tiền nhân, và quý cộng đoàn dân Chúa, Cộng Đoàn 
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vẫn phát triển lớn mạnh với đời sống đức tin và hy sinh phục 
vụ hết mình trong yêu thương của toàn thể giáo dân trong Cộng Đoàn. 
 
       Nối tiếp những thành quả của quý Cha, quý Sơ và những vị đi trước, cùng lòng 
Chúa thương xót và lời cầu bầu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, quý bác và quý anh chị 
đã đồng tâm nhất trí phục vụ và hy sinh để đưa Cộng Đoàn trở thành một Cộng Đoàn 
hiệp nhất, yêu thương và đoàn kết. Cộng Đoàn của chúng ta tuy nhỏ, nhưng đa số giáo 
dân tích cực tham gia mọi hội đoàn, ban ngành tạo thành một đại gia đình gắn bó và 
yêu thương. Đây là một điểm son mà quý Cha Quản Nhiệm, quý Sơ, quý bác và quý anh chị vẫn thường nhắc 
đến khi nói về Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Cộng Đoàn tuy nhỏ bé nhưng lòng nhiệt thành, hy sinh 
phục vụ với lòng tin yêu Chúa và Mẹ Maria của giáo dân thì vô bờ bến. Khi có bất cứ chuyện vui, chuyện buồn 
cần sự giúp đỡ và tất cả các công việc lớn bé trong cộng đoàn thì mọi người đều tích cực tham gia, cầu nguyện 
và giúp đỡ tận tình như một đại gia đình tràn đầy tình thương yêu. 
 
       Hiện nay Cộng Đoàn có 11 Hội Đoàn, 4 Ca Đoàn và 21 Ban Ngành. Với sự dìu dắt của quý Cha Quản 
Nhiệm, quý Sơ, Thầy Sáu, quý bác và quý anh chị trong cộng đoàn dân Chúa đã luôn sát cánh bên nhau để phục 
vụ Cộng Đoàn ngày một vững vàng và lớn mạnh. Toàn thể quý bác và quý anh chị đã không quản ngại đóng 
góp công sức, hy sinh thời gian, tài năng, sự nhiệt thành, và lòng quảng đại, sẵn sàng đóng góp mỗi người một 
bàn tay để hoàn thành mọi công việc được tốt đẹp. 
 
       Chúng con xin cảm tạ Chúa muôn vạn ngàn lần đã gìn giữ và dẫn dắt Cộng Đoàn thân thương nhỏ bé của 
chúng con trong suốt 35 năm qua. Xin tạ ơn Ngài đã ban nhiều hồng ân xuống cho quý Cha, quý Sơ, quý Thầy 
và mọi gia đình. Xin Chúa luôn đốt cháy ngọn lửa yêu thương và nhiệt thành của mỗi người chúng con để 
chúng con tiếp tục dấn thân phục vụ và làm sáng danh Ngài mãi mãi. 
 
       Chúng tôi xin tri ân quý Cha, quý Sơ, Thầy Sáu, các đấng bậc tiên khởi, các hội đoàn, ban ngành và toàn 
thể quý cộng đoàn dân Chúa Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã gầy dựng, đang và sẽ tiếp tục phát triển trên nền tảng 
vững chắc đầy tin yêu và hiệp nhất. 
 
Kính mến, 
 

 
 
Martin Nguyễn Viết Lân 


