
 

My name is Fr. Thanh-Tai P. Nguyen. Please call me Fr. Thanh-Tai or (Fr. T). Born and raised in 
Vietnam. I came to the United States when I was 16 years old. When I was a young boy, I 
always wanted to become a priest but because of poverty and some political issues, my 
priesthood dream had faded away. But while helping out teaching Vietnamese classes at St. 
Columban Church, my priesthood vocation was once again sparked in the deepest of my being 
and I responded to the call.   
  
I joined the Society of Divine Word Missionaries / Societas Verbi Divini (S.V.D) in Iowa in 
2000 and completed my B.A in philosophy. I attended the novitiate in Chicago 2006. After one 
year of prayers and discernment, I made the decision to become a diocesan priest. I left S.V.D 
and applied for the Diocese of Orange in 2007. I graduated with M. Div program as well as my 
M.A degree in Spirituality at St. John’s Seminary in Camarillo, California 2012.   
  
I was ordained in June 9, 2012 and served at St. Bonaventure in Huntington Beach for four years 
as my first assignment. After that, I served at La Purisima in Orange, worked for Bishop Kevin 
Vann as Bishop secretary, and was assigned to Saints. Simon and Jude in Huntington Beach.  
  
I am very excited to know that my assignment is to serve at two parishes: Christ Our Savior and 
Saint Joseph Church in Santa Anna, starting July 1st, 2022. 
  
I would like to ask you for your prayers and support. May your prayers and support be 
transformed to be the living source of wisdom that teaches us—Christians, seminarians, religious 
brothers, sisters, and priests to be holy, humble, and good shepherds.  
  
Blessings and Peace! 
Fr. Thanh-Tai Nguyen 
 



Mi nombre es Padre Thanh-Tai P. Nguyen. Favor de llamarme Padre Thanh-Tai o solo 

(Padre T). Nacido y criado en Vietnam. Vine a los Estados Unidos cuando tenía 16 años. Desde 

niño, siempre quise ser sacerdote, pero debido a la pobreza y algunos problemas políticos, mi 

sueño del sacerdocio de desvaneció. Pero mientras ayudaba a dar clases del idioma vietnamita en 

la Iglesia de San. Columbino, mi vocación sacerdotal volvió a encenderse en lo más profundo de 

mi ser y respondí al llamado.   

Me uní a la sociedad de Misioneros del Verbo Divino/Sociedad Verbi Divini (SDV) en 

2000 completé mi licenciatura en filosofía en Iowa. Asistí al noviciado en Chicago en 2006. 

Después de un año de oración y discernimiento, tomé la decisión de ser sacerdote diocesano. 

Deje la S.V.D. y en 2007 solicite la Diócesis de Orange. Me gradué con el programa M. Div. Así 

como con mi maestría en espiritualidad en el Seminario San Juan en Camarillo, California en el 

2012.  

Fui ordenado el 9 de junio del 2012 y durante cuatro años como mi primera asignación 

presté mis servicios en San Buenaventura en Huntington Beach. Después de eso, serví en la 

Purísima en Orange, trabajé como secretario para el Obispo Kevin Vann y luego fui asignado a 

la Iglesia de los Santos Simón y Judas en Huntington Beach.  

Estoy muy emocionado de saber que a partir del 1º de julio del 2022 mi asignación es 

servir en dos parroquias Cristo Nuestro Salvador y la Iglesia de San José en Santa Ana.  

Me gustaría pedirles sus oraciones y su apoyo. Que sus oraciones y apoyo se transformen 

para ser la fuente viva de sabiduría que nos enseña a nosotros cristianos, seminaristas, hermanos, 

hermanas, y sacerdotes, a ser santos, humildes y buenos pastores.  

¡Bendiciones y paz!  

Padre: Thanh-Tai Nguyen  

 

 

 

 

 

 

 

 



Kính chào Ông Bà và Anh Chị Em, 
Tôi là Linh Mục Thành Tài P. Nguyễn.  Xin gọi tôi là Cha Thành-Tài hoặc (Cha T).  Sinh 

ra và lớn lên tại Việt Nam. Tôi đến Hoa Kỳ khi tôi 16 tuổi. Khi còn là một cậu bé, tôi luôn muốn 
trở thành một vị linh mục nhưng vì nghèo đói và một số vấn đề chính trị, ước mơ làm linh mục 
của tôi đã phai mờ đi. Nhưng trong khi giúp dạy các lớp tiếng Việt tại Nhà thờ St. Columban, ơn 
kêu gọi làm linh mục của tôi một lần nữa được khơi dậy trong tận đáy lòng của tôi và tôi đã đáp 
lại lời kêu gọi đó. 
  

Tôi gia nhập Hiệp hội Người truyền giáo Lời Chúa / Hiệp hội Verbi Divini (SVD) ở Iowa 
vào năm 2000 và hoàn thành bằng cử nhân triết học. Tôi tham dự tập viện ở Chicago 2006. Sau 
một năm cầu nguyện và phân định, tôi đã quyết định trở thành Linh Mục trong Giáo Phận. Tôi 
rời SVD và nộp đơn xin gia nhập Giáo phận Orange năm 2007. Tôi tốt nghiệp chương trình M. 
Div cũng như bằng Thạc sĩ Tâm linh tại Chủng viện St. John's ở Camarillo, California 2012. 
  

Tôi được thụ phong linh mục vào ngày 9 tháng 6 năm 2012 và phục vụ tại Nhà Thờ St. 
Bonaventure ở Huntington Beach trong bốn năm là nhiệm sở đầu tiên của tôi.  Sau đó, tôi phục 
vụ tại La Purisima ở Orange, làm việc cho Giám mục Kevin Vann với vai trò Thư Ký Giám 
Mục, và sau đó được bài sai đến Nhà Thờ Các Vị Thánh Simon và Jude ở Huntington Beach. 
 

Tôi rất vui mừng khi được bài sai để phụng vụ tại hai Giáo Xứ:  Chúa Kitô Cứu Thế và 
Thánh Guise tại Santa Ana, bắt đầu vào ngày 1 tháng 7, 2022. 
  

Tôi rất mong lời cầu nguyện và sự hỗ trợ của quý vị. Mong những lời cầu nguyện và sự 
hỗ trợ của quý vị được biến đổi thành nguồn khôn ngoan dạy chúng ta — những người Công 
Giáo, chủng sinh, anh chị em Công giáo, và linh mục trở nên thánh thiện, khiêm tốn và là mục tử 
tốt. 
 
Chúc lành và bình an 
Linh Mục Thành Tài P. Nguyễn 

 

 


