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ùa thu đến trong cái đẹp dịu 
dàng, thật nên thơ của thiên 
nhiên. Mùa thu nên thơ bởi 
thời tiết dịu dàng, dễ chịu từ 
những cơn mưa nhẹ, với làn 
sương buổi sớm mai qua 

những chiếc lá vàng thu. Gió thu chỉ thoảng lạnh chứ 
không buốt đến nỗi làm cho tôi phải rùng mình. Mùa 
thu có lẽ là mùa đẹp nhất trong năm, mùa thu thật nhẹ 
nhàng, mong manh, thanh tao không rực nắng như 
mùa Hè, không lạnh buốt như mùa Đông hay rực rỡ 
như mùa Xuân. Tôi cảm tạ Thiên Chúa đã cho tôi 
mùa thu thật thú vị. Người Mỹ đã khéo chọn ngày Lễ 
Tạ Ơn vào giữa mùa thu. 
Phải chăng đây là thời điểm 
mà tâm hồn con người và 
ngoại cảnh giao hòa, gợi lên 
tâm tình biết ơn như hương, 
như hoa muốn dâng về Trời 
cao để tri ân những gì Ngài 
đã ban cho con người. 
 
 Một thoáng suy tư 
trong tâm tình tạ ơn 35 năm 
ngày cưới của vợ chồng 
chúng tôi. Nhìn lại cuộc hành 
trình 35 năm thề hôn vợ 
chồng chúng tôi cùng song 
hành với cộng đoàn giáo xứ 
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. 
Với bao biến cố vợ chồng chúng tôi cảm nhận bao 
nhiêu hồng ân lớn lao và diệu kỳ của Chúa trao ban 
cho gia đình tôi. Hồng ân không những là quà tặng 
mà là chính Chúa, là sự hiện diện đầy yêu thương của 
Ngài trong cuộc đời. Đó chính là món quà tuyệt vời 
và tất cả như đang đổ đầy lòng tôi bao cảm xúc và 
khơi gợi lời tạ ơn chân thành trong phút giây này. 
 
 Nhìn lại sự trưởng thành và thành công của 
cộng đoàn ĐMHCG sau 35 năm, tôi chợt nhận thấy 
cộng đoàn ĐMHCG cũng chung tâm tình tạ ơn với 
người dân bản xứ khi đoàn người hành hương đầu 
tiên di cư từ Anh quốc sang Mỹ, họ đã sống sót nhờ 
sự giúp đỡ của người thổ dân da đỏ trong những năm 
đầu. Sau biến cố 75, khi mới bước chân đất đến đất 
nước tự do này người Việt tỵ nạn chúng ta cũng nhờ 
vào sự giúp đỡ của người dân bản xứ trong việc học 
hỏi ngôn ngữ mới, tìm trường học, tìm nơi ăn chốn ở, 
tìm công ăn việc làm và cuối cùng là tìm xứ đạo nơi 

vùng Saddleback, nhà thờ Saint Nicholas - ĐMHCG 
v.v.  Theo năm tháng với nhiều gian truân, cố gắng 
qua những khó khăn, hầu hết chúng ta đã được đền 
bù qua những thành đạt trong cuộc sống, hoàn cảnh 
thăng tiến của mỗi người, mỗi gia đình trong cộng 
đoàn ĐMHCG là bằng chứng rõ ràng nhất về sự thay 
đổi của cộng đồng người Việt. 
 
 Hôm nay ngồi ôn lại đoạn đường hơn bốn 
thập niên xa quê hương và kỷ niệm 35 năm thành 
hôn, để cảm nhận những thay đổi những thất bại và 
thành công trong cuộc sống, tôi chỉ biết thốt lên lời tạ 
ơn hướng lòng đến Thiên Chúa với tấm lòng biết ơn.  

  
          Xin cám ơn mái ấm gia đình, cám ơn bố mẹ, 
cám ơn các anh chị, các cháu và các con trong gia 
đình, cám ơn cộng đoàn tôi đang sinh hoạt. Cám ơn 
những giờ phút vui tươi bằng hữu, cám ơn những 
thương yêu săn sóc, an ủi và ngay cả những đồng 
cảm nhớ nhung của một người dành cho một người. 
Xin cám ơn đời, cám ơn người vợ yêu dấu đã cho tôi 
tình yêu thương ngọt ngào, êm dịu ngát hương. 
 
 Tạ ơn bỗng dưng niềm vui lại ngập tràn, tôi 
lại nhận nhiều và nhiều hơn khi tôi bày tỏ niềm tạ ơn 
với Thiên Chúa và với người chung quanh tôi. 
 
          “Xin tạ ơn, con xin  tạ ơn Chúa, mãi muôn đời 
con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập 
tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Trọn 
niềm tin con phó thác trong tay Ngài, vì đời con tất 
cả là hồng ân” (Khúc Ca Tạ Ơn). 
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