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Anh chị em thân mến trong Đức Kitô, 
  
Năm nay chúng ta mừng kỷ niệm 40 năm sự hiện diện của Giáo Phận San Bernardino. 
Thiên Chúa đã chúc lành cho Giáo Phận chúng ta qua nhiều cách khác nhau trong bốn thập 
niên qua. Chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ và chúc tụng Thiên Chúa!  
 
Cùng với những ơn lành, chúng ta đã thấy nhiều sự thay đổi và thách đố trong suốt 40 
năm qua. Con số ‘40’ giữ tầm quan trọng trong Kinh Thánh. Dân Is-ra-en lang thang trong 
sa mạc 40 năm trước khi đến được vùng đất hứa; tiên tri Elia ăn chay 40 ngày tại núi 
Horeb; Chúa Giêsu ăn chay, cầu nguyện và chịu cám dỗ trong sa mạc cũng 40 đêm ngày. 
Vì thế, con số 40 thường tượng trưng cho những thử nghiệm và thử thách. Chắc hẳn, 
chúng ta ai cũng đã trải qua những thử thách khi bắt đầu thiết lập bản sắc riêng của (dân 
tộc) mình tại miền Nam California, một nơi phong phú về văn hóa và di sản Công giáo. 
Chúng ta đã phải đối mặt với những thách đố trong xã hội địa phương chúng ta đang sống, 
và có khi cả những thách đố ngay trong công việc lãnh đạo mục vụ của chúng ta. 
  
Tuy nhiên, trong tất cả những thách đố đó, có một sự không ngừng thay đổi …đó là chính 
anh chị em, những Kitô hữu của Giáo Phận San Bernardino, đầy đức tin, và luôn sẵn sàng 
gánh vác công việc mục vụ để Nước Chúa được rao giảng mọi nơi. Như tôi đã nhiều lần 
nhắc đến, Giáo Phận của chúng ta có thể không giầu về vật chất, nhưng sự giàu có lớn 
nhất của Giáo Phận là chính những giáo hữu của mình. Tôi đã cảm nhận được khi làm việc 
với rất nhiều người tài giỏi trong Giáo phận trong 25 năm qua, và tôi hằng biết ơn Thiên 
Chúa cho những điều tốt đẹp mà  chúng ta đã cùng nhau thực hiện được. Tôi cũng biết 
rằng, rất nhiều người thánh thiện đã đặt nền móng trong những năm khởi đầu của Giáo 
Phận và thậm chí cả trước khi có Giáo Phận. 
  
Thật vậy, dịp kỷ niệm lần thứ 40 này là thời gian để chúng ta kết nối lại với quá khứ của 
mình. Hiểu biết lịch sử bao gồm sự hiểu biết các sự kiện quan trọng và những con người 
đã đi trước chúng ta trong công việc mục vụ. Sự hiểu biết này sẽ giúp chúng ta hiểu chúng 
ta là ai trong hiện tại và chúng ta sẽ đi về đâu trong tương lai. Tôi khuyến khích anh chị em 
hãy dùng cơ hội này tại Giáo xứ  mình và trong Giáo phận để tìm hiểu thêm về cuộc hành 
trình tuyệt vời diễn ra trong 40 năm qua trong Giáo Phận San Bernardino và Riverside. Có 
rất nhiều câu chuyện ý nghĩa về đức tin giúp làm phong phú và nâng tâm hồn chúng ta. 
  
Trong tinh thần đó, chúng tôi đã chọn chiếc đèn lồng làm biểu tượng kỷ niệm lần thứ 40 
của chúng ta. Chiếc đèn này đại diện cho sự kêu mời từ Thiên Chúa là chúng ta luôn mang 
ánh sáng và sự thật của Chúa Kitô đi chia sẻ với mọi người chúng ta tiếp xúc. Đây cũng là 



1201 East Highland Avenue, San Bernar dino, CA 92404 
* Telephone: (909) 475-5110 * Fax: (909) 475-5109 * Email: bpoffice@s bdio cese.org 

 

lời mời mỗi người chúng ta hãy giữ cho ánh sáng luôn được cháy sáng để đem đến nơi mà 
Thiên Chúa mời gọi chúng ta. Mỗi Giáo xứ trong số 92 Giáo xứ của Giáo phận đã nhận 
được một chiếc đèn để chưng bày và tiếp tục suy niệm trong năm kỷ niệm đặc biệt này. 
  
Chúng ta hãy dâng lên Chúa lời cảm tạ cho những ơn lành Chúa ban cho Giáo Phận chúng 
ta trong suốt 40 năm qua. Và chúng ta tiếp tục xin thánh Bernardine thành Siena và Đức 
Mẹ Guadalupe, quan thầy của Giáo Phận San Bernardino gìn giữ và chuyển cầu cho chúng 
ta. 
 

Trong Chúa Kitô, 

 
Gerald R. Barnes, Giám mục  
Giáo Phận San Bernardino 
 


