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Orange, ngày 3 tháng 2 năm 2019
Trong niềm vui hân hoan của những ngày đầu năm Kỷ Hợi 2019, tôi xin kính chúc:
Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị dân cử đồng hương trong các cấp chính quyền, quý vị
lãnh đạo cộng đồng, các hội đoàn, các đoàn thể, và các phong trào, quý thân hào nhân sĩ, quý cơ quan
truyền thông báo chí, quý cụ cao niên cùng toàn thể quý đồng hương, một năm mới an lành, vui tươi và
hạnh phúc.
Với đất nước Hoa Kỳ, tôi xin ngỏ lời tri ân qua lòng quảng đại quý vị đã mở rộng vòng tay đón nhận
chúng tôi vào xứ sở tự do này. Tôi xin gởi đến quý vị lời cầu chúc tốt đẹp nhất trong năm mới.
Với cộng đồng người Việt Nam hải ngoại, tôi nguyện cầu Chúa Xuân gìn giữ chúng ta luôn thắm thiết
trong tình đoàn kết và yêu thương nhau.
Riêng quý ông bà và anh chị em Công Giáo Việt Nam, tôi xin tất cả hãy cùng tôi dâng lên Thiên Chúa
lời thiết tha cảm tạ vì muôn ơn lành Ngài đã ban cho chúng ta, cho gia đình chúng ta và cho cộng đoàn
chúng ta trong suốt năm qua. Xin Thiên Chúa chúc phúc cho chúng ta trong năm mới này biết sống
thánh thiện hơn, biết yêu thương nhau hơn như Chúa đã dạy, biết dùng những nén bạc Chúa cho để
giúp ích cho gia đình, cho cộng đoàn, cho xã hội, cho những người kém may mắn và cho đồng bào của
chúng ta tại quê nhà.
Riêng các bạn trẻ Việt Nam khắp nơi trên thế giới, trong nước cũng như ở hải ngoại, tôi xin chúc cho
các bạn một năm mới vui tươi và thành đạt. Nguyện cầu Chúa Xuân mang đến cho các bạn sự bình an,
tràn đầy nghị lực và nhựa sống, để các bạn tiếp tục dấn thân trên con đường bảo toàn mảnh đất quê
hương và tìm lại tự do, dân chủ và nhân quyền thực sự cho dân tộc Việt Nam.
Xin cho Mùa Xuân của tự do, công bình và nhân bản sẽ đến với đất nước Việt Nam dấu yêu. Xin cho
thế giới sẽ không còn chiến tranh, không còn người nghèo đói, mọi người được tự do sống với đức tin
tôn giáo của mình và quyền làm người được tôn trọng khắp nơi. Mong lắm thay!
Xin Thiên Chúa là Cha toàn năng chúc lành cho tất cả chúng ta.
Xin Đức Mẹ La Vang và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cầu bầu cho chúng ta.
Chúc mừng năm mới!
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