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22 tháng 6 năm 2016 

Ông Bà Anh Chị Em trong Chúa Kitô thân mến, 

Tôi mong rằng quí vị sẽ cùng với tôi tôn vinh sự đa chủng phong phú và tình yêu vô vị lợi, là 

đặc trưng của các cộng đồng di dân tại giáo phận Orange và khắp miền Nam California. 

Tôi vinh dự được cùng với Đức Tổng Giám mục Gomez và các vị Giám mục dâng Thánh lễ 

đồng tế dành cho tất cả di dân vào ngày Chúa nhật, 17 tháng 7 năm nay tại Vương Cung Thánh 

Đường Cathedral of Our Lady of the Angels, thành phố Los Angeles. Chúng ta sẽ cùng nhau 

tập họp và diễu hành vào lúc 3 giờ chiều, và Thánh lễ lúc 4 giờ chiều. Tôi thân mời các giáo 

xứ, các trung tâm và cộng đồng công giáo tham dự bằng cách gửi các đại biểu đại diện cho di 

dân, cùng với những biểu ngữ cho cuộc diễu hành. Chúng ta hãy cho mọi người biết rằng giáo 

phận Orange đang hiện diện với các anh chị em di dân. Điều quan trọng là chúng ta cùng nhau 

thể hiện tình đoàn kết - với tất cả mọi sắc dân tại quận hạt Orange: Đại Hàn, Phi Luật Tân, 

Đông Á, Trung Hoa, Phi Châu, Trung Đông, Âu Châu, và cộng đồng Châu Mỹ La-tinh. Trong 

khi đang có nhiều ngờ vực và hận thù, thì việc làm chứng nhân của Đức Tin này sẽ rất là quan 

trọng và cần thiết. Trong ngày này, chúng ta sẽ rước các Xương Thánh của Thánh Frances Xa-

vier Cabrini, Thánh  Junipero Serra, và Thánh Toribio Romo - là những vị Thánh cùng những 

người khác, cũng là những di dân, đã giữ vững Đức Tin giữa muôn vàn gian nan và thử thách.  

Qua mục vụ với những người di dân trong giáo phận, và trong cương vị là chủ tịch của mạng 

lưới Catholic Legal Immigraton Network Inc. (CLINIC), hằng ngày tôi nhận rất rỏ là cần phải 

bảo vệ và hổ trợ những anh chị em yếu thế, đem đến cho họ một con đường hy vọng - bao gồm 

hướng dẫn nhập quốc tịch, và cố vấn về luật pháp. Cha Nicholas Nguyễn và tôi đã có được hân 

hạnh tham dự đại hội toàn quốc của CLINIC trong năm nay và gặp được rất nhiều người đang 

đồng hành với những anh chị em di dân. Chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa, do đó chúng ta 

phải duy trì cái phẩm cách của từng con người. Our Citizenship Campaign (giúp nhập tịch) 

được thành lập đầu năm nay, cùng với cơ quan từ thiện Catholic Charities of Orange County, 

đã góp phần quan trọng vào việc đồng hành với  các anh chị em di dân. Trong các buổi họp mặt 

tại giáo xứ, chúng ta chia sẻ Phúc Âm, về gia đình Chúa Giêsu cũng là di dân, và cũng chia sẻ 

câu chuyện di dân của mình cho người khác, Chúa Ba Ngôi hợp nhất chúng ta lại với nhau nên 

một. Nếu quí vị chưa làm điều này, thì nên tạo một diễn đàn tại giáo xứ của bạn (hoặc tụ họp 

nhau tại giáo xứ lân cận). Cùng nhau đồng hành, cùng nhau hợp nhất trong một Đức Tin! 

Xin vui lòng gửi email tới eramirez@rcob.org trước thứ Ba, ngày 8 tháng 7 và cho biết tên của 

người trưởng sẽ cầm biểu ngữ và các vị đại diện sẽ tham dự ngày nói trên, hoặc gọi điện thoại 

cho văn phòng Office of Life, Justice and Peace tại số 714-282-3105. 
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Chúng ta hãy nhớ lại lời của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Independence Hall ở thành phố Phil-

adelphia, nói về cái giá phải trả trong hành trình tỵ nạn và những món quà cao quí mà họ đã 

đem lại : "Bằng những món quà mà anh chị em đã đem đến,  anh chị em chẵng những tìm được 

một chốn nương thân tại đây, mà còn giúp canh tân lại xã hội ngay từ bên trong". Đức Thánh 

Cha Bênêdictô thứ 16 đã phát biểu khi ngài thăm viếng đất nước chúng ta vào tháng tư năm 

2008: "Đây là nguồn góc lịch sử của gia đình và giáo hội tại Hoa Kỳ qua rất nhiều, rất nhiều 

năm" 

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Guadalupe, Quan thầy của đất nước Hoa 

Kỳ, ban cho chúng ta ân sủng được nhận ra những món quà mà chúng ta đem đến cho người 

khác và hợp nhất chúng ta nên một trong Chúa Giêsu Kitô, trong cùng một Đức Tin, một việc 

làm và một gia đình! 

 

Thành thật biết ơn Ông Bà Anh Chị Em trong Chúa, 

_____________________________________ 

Most Reverend Kevin W. Vann, J.C.D., D.D. 

Bishop of Orange 
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