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Tháng 6 ngày 27 năm 2021 
 
Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, 
 
Tôi nguyện cầu cho anh chị em và gia đình được mạnh khỏe. Niềm vui trọng đại của chúng 
ta được trở lại sinh hoạt bình thường và thật vui mừng khi thấy anh chị em trở lại các giáo 
đường hằng tuần sau khi chính quyền tiểu bang bải bỏ sự hạn chế. 
 
Đây là giây phút thiêng liêng để mọi người chúng ta canh tân và gia tăng tình yêu với Đức 
Kitô và dấn thân sống niềm tin của người Công giáo. Đây là niềm vui tôi muốn chia sẽ với 
anh chị em. 
 
Vào cuối mùa hè năm nay, chúng ta sẽ bắt đầu khai mạc Năm thánh để mừng kỷ niệm 250 
năm của nhà thờ Mission San Gabriel Archangel, được thành lập bởi Dòng Phanxicô truyền 
giáo, Thánh Junipero Serra vào năm 1771. 
 
Theo thánh kinh, Năm thánh đánh dấu thời gian đặc biệt của lòng xót thương và ân sủng 
của Thiên Chúa và là truyền thống của Giáo hội. Năm thánh được chỉ định để tưởng nhớ 
giây phút quan trọng trong lịch sử cứu độ. 
 
Nền tảng của nhà thờ Truyền giáo Mission San Gabriel là sự kiện rất quan trọng. Nhà thờ 
Truyền giáo là nhà thờ tiên khởi nay được gọi là Tổng Giáo Phận Los Angeles. Như Đức 
Thánh Cha Phanxicô xác định, “Thánh Junipero Serra là một trong những linh mục tiên khởi 
của nước Hoa Kỳ.” Vì thế Năm thánh không những thừa nhận Giáo hội sơ khai của Los 
Angeles, mà là khởi đầu của Kitô hữu nơi Châu mỹ và ảnh hưởng của giá trị Kitô giáo trong 
sự thành hình của bản sắc dân tộc. 
 
Năm thánh sẽ bắt đầu vào tháng 9 ngày 11 năm 2021, với Thánh lễ khai mạc tại Nhà Thờ 
Chánh Tòa Nữ Vương Các Thiên Thần và sẽ kết thúc vào tháng 9 ngày 10 năm 2022, khi 
Thánh lễ bế mạc sẽ được cử hành tại nhà thờ Truyền giáo Mission San Gabriel Archangel. 
 
Tôi tri ân Đức Thánh Cha Phanxicô và Tòa ân giải tối cao của Tòa Thánh về ơn toàn xá cho 
các nghi lễ phụng vụ và cầu nguyện cũng như chỉ định các nhà thờ là nơi hành hương trong 
Tổng Giáo Phận. 



 
Anh chị em thân mến, Năm thánh này đối với tôi không phải là quá khứ, mà là hiện tại và 
tương lai. “Tiến tới trong Sứ vụ” là chủ đề của Năm thánh, và tôi tin chắc trong Năm thánh 
này, Thiên Chúa sẽ tuôn đổ muôn ân sủng cho Giáo hội địa phương và cho gia đình chúng ta. 
 
Tôi nguyện cầu cho chúng ta biết mở rộng tâm hồn đón nhận sức sống Thiêng liêng và đáp 
lại lời mời gọi qua bí tích thanh tẩy để nên thánh và trở nên môn đệ truyền giáo như Thánh 
Junipero Serra và là thế hệ truyền giáo và di dân đầu tiên đã đem tình thương của Thiên 
Chúa đến California và Châu mỹ. 
 
Nguyện cầu cho năm nay thức tỉnh mọi người chúng ta một nhận thức mới về nhân phẩm 
cao quý là con cái Thiên Chúa và có trách nhiệm rao giảng Phúc âm và xây dựng vương quốc 
Thiên Chúa trong đời sống thường ngày của chúng ta. 
 
Anh chị em có thể cập nhật thêm chi tiết trên trang mạng Năm thánh, 
forwardinmission.com 
 
Tôi cầu chúc cho gia đình anh chị em mùa hè tràn đầy ơn lành. Xin anh chị em tiếp tục cầu 
nguyện cho tôi cũng như tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em. 
 
Tôi xin phó dâng anh chị em cho lòng từ ái của Mẹ Guadalupe, là Mẹ chúng ta. Nguyện xin 
Mẹ canh tân tình thương trong chúng ta, nơi Con của Mẹ là Đức Giêsu Kitô, để Mẹ thức tỉnh 
niềm tin của chúng ta trong thời đại hôm nay. 
 
 
 
 
Đức Giám Mục José H. Gomez 
Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Los Angeles 
 


