
 
 
 
Trong niềm hân hoan đón mừng Đại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Cộng Đoàn, chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ 
Thiên Chúa và Đức Mẹ đã ban muôn hồng ân cho Cộng đoàn trong suốt 25 năm qua.  
 
Trong quá trình 25 năm qua, từ khi bắt đầu cho đến hôm nay, với bao công sức của những vị trưởng thượng đã tiên 
phong, hy sinh gầy dựng, gắn 
bó, theo sát các sinh hoạt của 
Cộng Đoàn và đã để lại cho 
chúng ta có được ngày hôm nay. 
 
Qua các công tác phục vụ, tôi đã 
cố gắng học hỏi và theo chân 
quý bậc tiền bối, đã tôi luyện 
được tính con người yếu hèn 
của tôi.  Là một thành viên 
trước đây trong Ban Chấp hành 
Cộng Đoàn, tôi cả quyết rằng 
Cộng Đoàn đã đạt được những 
bước tiến khá quan và rất 
phấn khởi trong 25 năm qua, 
tuy cộng đoàn nhà nhỏ nhất 
trong các cộng đoàn, nhưng 
cũng có đầy đủ tất c c Hội 
Đoàn, Đoàn Thể, Phong Trào, và 
các môi trường sinh hoạt khác, 
đặc biệt là Giới 

ả cá

Trẻ.  

g ta đã tiếp nối 
à đang được tiếp nối cũng chỉ vì tinh thần yêu thương và phục vụ. 

nh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau. 
Ga 13, 35”  Nguyễn Công Trí  CTT 

Với lòng tôn thờ Thiên Chúa và 
yêu mến Đức Mẹ, Cộng đoàn 
nhỏ bé thân thương này đã 
trở thành mảnh đất đầy tình 
người. Đức tin sống đạo đang 
được triển nở tại Cộng Đoàn 
Saddleback Valley dưới sự 
dìu dắt của Đức Mẹ Hằng Cứu 
Giúp mà Cộng đoàn tôn nhận 
làm Bổn Mạng.. 
Nhân dịp này tôi cũng xin có lời 
chân thành cám ơn quý cha 
Quản Nhiệm, quý vị trong 
Ban Chấp Hành 
Cộng Đoàn, đặc biệt là quý anh 
chị trong Ban Thường Vụ 
nhiệm kỳ 2006- 2008 đã hy sinh 
gắn bó và tiếp tay với tôi phục vụ cho Cộng Đoàn một cách rất đắc lực, chắc chắn là những gì chún
v
 
Kỷ niệm 25 năm là một biến cố rất quan trọng cho Cộng đoàn nhỏ bé thân thương của chúng ta, tôi xin cầu chúc 
cho Cộng Đoàn tiến mãi không ngừng, nhất là công tác đem Chúa đến cho những người khác trong các môi trường 
sinh hoạt hằng ngày của chúng ta, để Tin Mừng Chúa được loan truyền khắp nợi cho mọi người nhận ra Chúa trong 
tình người. “Mọi người sẽ nhận biết a


