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Ngày 23 tháng 11 năm 2022 

 

Trọng kính Đức Cha Tôma, Đức Cha Tân Cử Gioan, quý Đức Ông, quý Cha, quý Phó Tế, quý Tu Sĩ 

cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. 

Ngày mai, chúng ta sẽ mừng lễ Tạ Ơn trên đất nước Hoa Kỳ.  Câu chuyện lịch sử này về con thuyền 

Mayflower đưa người di dân tới miền đất mới Hoa Kỳ từ Anh Quốc vào năm 1621 và hành động tạ ơn 

của họ đã làm lên ngày lễ quan trọng này.  Mãi đến năm 1863, đang trong thời chiến tranh Nam Bắc, 

Tổng Thống Abraham Lincoln đã quyết định mừng lễ này mỗi năm vào cuối tháng 11.  Đây là ngày lễ 

nghỉ chung để cả quốc gia nói lên lời tạ ơn. 

Với tâm tình đó, chúng ta xin dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ tri ân vì muôn hồng ân Người đã ban 

cho chúng ta từng giây phút. Xin tạ ơn Chúa đã cho chúng ta, những người Công Giáo Việt Nam, được 

cư ngụ tại đất nước Hoa Kỳ này. Xin cám ơn lòng quảng đại của đất nước Hoa Kỳ đối với tất cả các di 

dân.  Xin Chúa chúc phúc cho đất nước này và cho tất cả mọi người chúng ta. 

Con xin dùng cơ hội này để cám ơn Đức Cha Greg Kelly, Đức Cha Kevin Vann và Đức Cha Tôma 

Nguyễn Thái Thành cùng quý cha đã tham dự Hành Trình Emmaus IX tại Dallas.  Sự hiện diện của quý 

Đức cha và quý cha nói lên sự nâng đỡ, đoàn kết trong tình huynh đệ.  Xin tạ ơn Chúa cho những ngày 

thật vui vẻ và đầm ấm.  Xin chân thành cảm ơn quý cha xứ tại vùng Dallas/Ft. Worth, nhất là cha Phaolô 

Nguyễn Tất Hải, CSsR, giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cùng tất cả các giáo xứ đã quảng đại hy sinh tổ 

chức Hành Trình Emmaus IX.  Sự tận tụy hy sinh của Ban Tổ Chức đã mang lại những thành quả tốt 

đẹp.  Xin Chúa trả công bội hậu cho mọi người. 

Con cũng xin cám ơn quý cha Xứ và Quản Nhiệm các giáo xứ và giáo đoàn đã quảng đại đáp lại lời 

mời gọi của Ban Thường Vụ Liên Đoàn và đóng góp mỗi giáo xứ/giáo đoàn $500 hầu giúp Liên Đoàn 

có quỹ hằng năm để sinh hoạt.  Xin Thiên  Chúa ban muôn ơn lành quý vị. 

Xin hân hoan chúc mừng Đức Cha Tân Cử Gioan Trần Văn Nhàn được Tòa Thánh bổ nhiệm làm 

Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Atlanta.  Đây là một niềm hân hoan và hãnh diện cho người Công 

Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.  Xin Thiên Chúa chúc phúc lành và ban muôn hồng ân trên Đức Cha Tân Cử 

để Đức Cha luôn hăng say phục vụ Giáo Hội trong sứ vụ mới.  Ngày Tấn Phong Giám Mục sẽ được cử 

hành vào thứ Hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023 (mồng hai Tết) tại Atlanta.  Quý linh mục muốn tham dự 

thánh lễ Tấn Phong, xin vui lòng liên lạc với Tòa Tổng Giám Mục Atlanta. 

Năm nay, theo niên lịch Phụng Vụ, ngày mừng Lễ Tạ Ơn cũng là lễ mừng kính Các Thánh Tử ĐạoViệt 

Nam, Tiền Nhân anh dũng của chúng ta.  Qua các ngài, món quà đức tin đã được trao ban cho và đang 

sống động trong mỗi người Công Giáo Việt Nam.  Máu đào minh chứng đức tin của các ngài, giờ đây, 

đang được nầy mầm và sinh hoa kết trái trong chúng ta.  Xin cho hạt giống ấy tiếp tục được gieo, vun 

xới, nuôi dưỡng và sinh hoa quả dồi dào trong con cháu chúng ta. 

 



Xin Chúa chúc phúc lành cho quý Đức Cha, quý Đức Ông, quý Cha, quý Phó tế, quý tu sĩ và toàn thể 

quý ông bà và anh chị em được tràn đầy bình an và tình yêu thương.  Xin chúc mọi người mùa Vọng tràn 

đầy thánh thiện “trong khi chúng ta trông đợi niềm hy vọng hồng phúc của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu 

Độ chúng ta.” 

 

Trong Chúa Kitô. 

 

 

        

Lm. Giuse Nguyễn Thanh Châu 

       Chủ Tịch 

 


