
Garden Grove, January 2020

Kính thưa quý ông bà anh chị em thân mến.

Trong không khí hân hoan chào đón một năm mới, Canh Tý, 2020, tôi 
xin gởi đến quý ông bà anh chị em một vài tâm tình khi nhìn lại năm 
Kỷ Hợi 2019 với tấm lòng tri ân Th iên Chúa và mọi người.

Tính đến nay tôi đã có cơ hội quen biết và phục vụ cho cộng đồng 
Công Giáo thuộc Giáo phận Orange trong chức vụ Giám mục phụ tá 
vừa tròn 2 năm. Trong 2 năm qua tôi đã nhận được rất nhiều tình cảm 
tốt đẹp từ các anh em linh mục, quý tu sĩ nam nữ và các giáo dân đã 
đặc biệt dành cho tôi. Những tấm chân tình đó đã giúp tôi sớm thích 
nghi với môi trường mới và khích lệ tôi rất nhiều trong sứ vụ mới này. 
Tôi xin chân thành cảm ơn sự ưu ái mà mọi người đã dành cho tôi.
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Năm 2019 là một năm đi vào lịch sử của 
Giáo phận Orange với một sự kiện 
quan trọng: Lễ thánh hiến ngôi nhà 
thờ Chính Tòa Chúa Kitô khang trang 
và đẹp đẽ vào tháng 7, trong niềm hân 

hoan vui mừng của toàn thể mọi người. 
Đây quả là một hồng ân lớn lao mà 

Th iên Chúa đã ban cho Giáo phận 
của chúng ta và cũng là công sức 

của tất cả mọi người trong và 
ngoài Giáo phận. Chúng ta xin 
cảm tạ ơn Chúa!

Hồng ân nối tiếp hồng ân. 
Vào tháng 10 năm 2019, 
công trình xây dựng Linh 
đài Đức Mẹ Lavang trong 

khuôn viên nhà thờ Chính 
Tòa Chúa Kitô đã được khởi 
công và dự trù sẽ được thánh 
hiến vào ngày 3 tháng 10 

năm 2020. Đây là thành quả 
của công sức đóng góp của tất 
cả mọi người, từ Đức Cha Mai 
Th anh Lương, các anh em linh 
mục, các tu sĩ nam nữ và toàn 

thể các giáo dân trong và ngoài Giáo phận Orange. Chúng tôi còn 
nhận được những đóng góp từ những anh chị em không cùng tôn 
giáo. Tôi xin thay mặt Đức Cha Kevin Vann và cá nhân tôi xin chân 
thành tri ân sự quảng đại của quý vị và xin Th iên Chúa qua lời chuyển 
cầu của Đức Mẹ La Vang ban muôn hồng ân đến cho quý vị và gia 
đình trong năm mới này. Cũng xin quý vị nhớ ngày 3 tháng 10 năm 
2020 này để cùng nhau tề tịu về đây để tham dự đại lễ khánh thành 
Linh đài Đức Mẹ La Vang của Giáo phận Orange.

Xuân về, chúng ta cũng không quên hướng về quê hương Việt Nam 
thân yêu. Nơi mà hàng triệu đồng bào còn đang phải sống trong lầm 
than, nghèo đói và bất công. Xin dâng một lời nguyện cho đất nước 
Việt Nam sớm có được tự do, độc lập thật sự, văn hóa và đạo đức được 
phục hồi và người dân được sung túc, ấm no, tự do tín ngưỡng được 
tôn trọng và nhân quyền được bảo vệ.

Trong tâm tình biết ơn, chúng ta cũng không quên cám ơn đất nước 
và con người Hoa kỳ. Họ đã mở rộng vòng tay để đón tiếp những 
người Việt tị nạn như chúng ta, cho chúng ta và con cháu chúng ta 
có một đời sống tự do và no ấm, cho chúng ta có cơ hội để phát triển 
cũng như đóng góp trở lại cho nơi mà chúng ta nhận làm quê hương 
thứ hai này. Xin Chúa soi sáng cho các vị lãnh đạo của Hoa kỳ, được 
khôn ngoan và sáng suốt để tiếp tục đưa đất nước ngày càng phát triển 
và giúp tạo dựng nền hòa bình trên toàn thế giới.

Trước thềm năm mới, tôi xin kính chúc quý vị lãnh đạo tinh thần thuộc 
các tôn giáo, các anh em linh mục, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể anh 
chị em Việt Nam trong Hoa Kỳ và trên toàn thế giới một năm Canh Tý 
dồi dào sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Mong sao chúng ta biết sử 
dụng những tài năng và ân lộc Chúa ban cho để giúp đỡ xã hội và tha 
nhân ngõ hầu tạo dựng một cộng đồng yêu thương và đoàn kết.

Tân xuân kính chúc!

Th ân ái trong Chúa Kitô,

Th omas Nguyễn Th ái Th ành
Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange


