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Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến! 

 

Tiếp tục những ngày vui Xuân, cuối tuần này giáo xứ chúng ta mừng Lễ 

Chúc Thọ cho các cụ từ 70 tuổi trở lên.  Đây là một truyền thống tốt đẹp lâu đời 

của giáo xứ, hợp lẽ hợp tình với tinh thần đạo hiếu của người Việt Nam:  

“Công Cha như núi Thái Sơn 

Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra 

 Một lòng thờ Mẹ kính Cha 

 Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con” 

Đạo Công Giáo chúng ta nêu cao việc thảo kính cha mẹ như trong điều răn 

thứ tư.  Chính Chúa Giêsu cũng làm gương trong việc thảo hiếu với cha mẹ khi Ngài 

http://www.vmpwa.org/


sống những ngày ở Nazareth trong sự yêu thương và vâng phục cha mẹ.  Trong mùa 

Chay thánh, giáo hội cũng nhắc nhở chúng ta việc Chúa Giêsu luôn sống trung 

thành, vâng lời Đức Chúa Cha: “lương thực của Thầy là làm theo ý Cha” trong 

mọi thử thách, điển hình là trong hoang địa khi bị ma quỷ cám dỗ.  Tinh thần 

vâng phục, trung thành đó mời gọi chúng ta hãy sống trong tinh thần yêu mến, hy 

sinh, quảng đại để nâng đỡ ông bà cha mẹ chúng ta, vì họ đã một đời yêu thương, 

nuôi dưỡng chúng ta.  

Chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa vì các Ông Bà, Cha Mẹ chúng ta là những 

vị cao niên luôn yêu mến Chúa, siêng năng đi lễ, đọc kinh, hướng dẫn cho con 

cái cháu chắt.  Là những giáo hữu đạo đức, khôn ngoan, các ngài đã luôn cầu nguyện 

và ủng hộ mọi mặt từ tâm linh cho đến tài chánh để mong có ngày thấy một ngôi 

thánh đường Việt Nam khang trang được mọc lên tại mảnh đất thân yêu bên 

cạnh dòng Sông Xanh ở Tukwila này.  Tôi cũng rất mong ngày vui đó đến với giáo 

xứ và cách riêng các cụ cao niên thân yêu của chúng ta.  Trong hiện tại, chúng ta đang 

nộp đơn và chờ giấy phép xây trường học.  Chúng ta hy vọng chương trình xây 

trường học sẽ không kéo dài lâu, để sau đó việc khởi sự ngôi thánh đường sẽ 

được bắt đầu ngay.   

Dư âm của những ngày Hội Chợ Tết vẫn còn và nhiều kỷ niệm đẹp được 

khắc ghi trong lòng nhiều giáo hữu và quan khách xa gần.  Năm nay có nhiều 

quan khách đồng hương ngoài giáo xứ, và tận ở Canada và các tiểu bang khác, và 

những người bản xứ đến tham dự.  Họ đều trầm trồ khen ngợi sự đa dạng, chất luợng, 

và niềm vui tràn trề trong bầu khí rất Việt Nam và thân tình của gia đình giáo xứ.  Với 

tư cách là Giáo Xứ thể nhân thì mục đích tổ chức Hội Chợ Tết là để duy trì bản 

sắc văn hóa Việt Nam nơi đất khách quê người cho con cháu chúng ta, và nơi để 

quý đồng hương xa gần, cộng đồng người Việt Tây Bắc, đến cùng tâm sự, ôn lại 

kỷ niệm, thưởng thức những truyền thống đẹp và hướng tới một tương lai tươi 

sáng và hy vọng như chủ đề Hội Chợ Tết “Xuân Dệt Ước Mơ”gợi lên. Chắc hẳn 

các vị tiền bối, cha ông chúng ta đã vun đắp Cộng Đồng Công Giáo Các Thánh Tử 

Đạo Việt Nam, và nay là Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, rất tự hào và nở nụ 

cười nơi chín suối, nơi Thiên Quốc.   

Mỗi năm khi nhìn lại các cụ, tôi cũng luyến tiếc vì một số cụ đã không còn 

ở với chúng ta.  Nhưng tôi vẫn luôn hy vọng các cụ được hưởng những một Mùa 



Xuân vĩnh cửu và luôn cầu nguyện cho giáo xứ chúng ta trong chương trình xây 

dựng phát triển.  Tôi cảm phục sự hy sinh của quý cụ và mong cho con cháu hãy 

tiếp nối những điều tốt lành, nhân đức, công nghiệp của các cụ trong đời sống đạo 

đức và phục vụ tại giáo xứ thân thương này.  Cùng với quý linh mục, tu sĩ, và giáo 

hữu, tôi xin mừng tuổi quý Ông Bà mừng thọ trong cuối tuần này.  Nguyện xin 

Chúa tuôn đổ muôn ơn thánh phúc lành và an vui cho quý Ông Bà trong tuổi 

già, luôn tìm thấy sự nâng đỡ và yêu thương của Chúa qua con cái, cháu chắt, 

trong gia đình giáo xứ và những người chung quanh! 

Xin Chúa chúc lành cho chúng ta một Năm Mới Mậu Tuất nhiều may lành, ơn thánh, 

và bình an! 

Trong Chúa Kitô, 

 

 

 

Lm Gioakim Đào Xuân Thành 


