
SỰ HIỆN DIỆN VÀ SINH HOẠT 
CỦA NGƯỜI CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI HOA KỲ 

 
Tổng thống John F. Kennedy đã gọi Hoa Kỳ là đất nước của những người di dân.  
Tất cả những người đến đây đều có được cơ hội đồng đều để thăng tiến đời sống 
cho cá nhân mình và góp phần vào sự thịnh vượng của đất nước này.  Các sắc dân 
từ khắp nơi trong quá khứ đến Hoa Kỳ đều đã cố gắng giữ gìn được bản sắc và căn 
tính nguồn cội, đồng thời xây dựng làm phong phú cho quê hương thứ hai của 
mình.  Người Việt Nam di dân và tỵ nạn nói chung, và người Công giáo Việt Nam 
nói riêng cũng không ngoài truyền thống đó. 
 
Sau đây chúng tôi hân hạnh giới thiệu về sự hiện diện của người Công giáo Việt 
Nam tại Hoa Kỳ với những tổ chức đầu tiên, cũng như các sinh hoạt và đường 
hướng sống đạo liên hệ. 
 
Cộng Đồng Giáo Sĩ và Tu Sĩ Việt Nam tại Hoa Kỳ 
(The Community of Vietnamese Clergy and Religious in the U.S.A.) 
 
Cộng Đồng Giáo Sĩ và Tu Sĩ Việt Nam tại Bắc Mỹ được thành lập từ năm 1970, 
như một hội thân hữu dành cho các linh mục và tu sĩ nam nữ được gửi sang du học 
và làm việc mục vụ tại Hoa Kỳ và Gia Nã Đại.  Cuộc di tản năm 1975, số linh mục 
và tu sĩ Việt Nam gia tăng lên nhiều. 
 
Với sự phối hợp của Cha Joachim Nguyễn Đức Việt Châu, SSS, các thành viên 
cộng đồng đã họp nhau lần đầu tiên, có 42 Linh mục với một số ít tu sĩ và chủng 
sinh hiện diện, vào mùa Hè năm 1976 dịp Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế tại 
Philadelphia, Pennsylvania, quyết định thành lập riêng Cộng Đồng Giáo Sĩ và Tu 
Sĩ Việt Nam tại Hoa Kỳ, bầu cử vị Chủ tịch đầu tiên là Cha Giuse Nguyễn Văn 
Tịnh, nhằm liên kết toàn thể các linh mục và tu sĩ nam nữ Việt Nam hiện đang 
sống ơn gọi và làm việc tông đồ tại Hoa Kỳ.  Cha Tịnh cũng là Liên Lạc Viên 
(Liaison Person) trong Ủy Ban Di Dân và Tỵ Nạn thuộc Hội Đồng Giám Mục Hoa 
Kỳ. 
 
Những năm tiếp theo với ý hướng liên kết, các Linh mục cử hành Thánh lễ tiếng 
Việt cuối tuần, bà con đồng hương tìm về quy tụ bên nhau, nảy sinh nhu cầu mới; 
các Đức Giám mục đặc biệt khuyến khích hỗ trợ sinh hoạt mục vụ chăm lo việc 
sống đạo cho cộng đoàn dân Việt trong các Giáo xứ địa phương. 
 
Từ năm 1982, công việc chung được tiếp nối bởi Đức Cha Mai Thanh Lương, rồi 
Cha Vũ Đình Trác, Cha Đỗ Thanh Hà, Cha Nguyễn Đức Việt Châu, Cha Lê Quang 
Hiền... Riêng Cha Hiền đã dành trọn thời giờ nhiệm kỳ 4 năm lần lượt tới nhiều 
cộng đoàn giúp thực hiện “Chương Trình Canh Tân Giáo Xứ”... 



 
Đặc biệt năm 1997, Đại Hội Mục Vụ CGVN được tổ chức tại Houston, Texas, với 
vị thuyết trình chính là Đức TGM Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, Phó Chủ 
tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Công Lý và Hoà Bình, do ĐTC Gioan Phaolô II bổ 
nhiệm. 
 
Để việc liên đới sinh hoạt thêm hữu hiệu, với sự điều hợp của Cha Vincent Nguyễn 
An Ninh, trong Đại hội các linh mục và tu sĩ nam nữ tháng 8 năm 2001 tại Dòng 
Mẹ Chúa Cứu Thế (dòng Đồng Công), Carthage, Missouri, Cộng Đồng Giáo Sĩ và 
Tu Sĩ Việt Nam tại Hoa Kỳ đồng thuận phân chia ra làm 3 tổ chức riêng, đó là: 
Cộng Đồng Giáo Sĩ và Tu Sĩ Nam, Cộng Đồng Phó Tế Vĩnh Viễn, và Liên Dòng 
Nữ Tu.  Đức Ông Francis Phạm Văn Phương được bầu cử làm Chủ tịch dịp này. 
 
Sinh hoạt thân hữu của Cộng Đồng Giáo Sĩ và Tu Sĩ Việt Nam tại Hoa Kỳ rất tốt 
đẹp tại các miền địa phương cũng như trên bình diện toàn quốc.  Giáo hội Công 
giáo Hoa Kỳ đánh giá tổ chức này khá cao vì đã góp phần tích cực trong việc chăm 
lo mục vụ cho đồng bào Việt di dân và tỵ nạn nói chung, và người Công giáo Việt 
Nam nói riêng ở khắp nơi, đặc biệt đã cung cấp rất nhiều ơn gọi cho các giáo phận 
và các dòng tu tại Hoa Kỳ. 
 
Thập niên gần đây, hằng năm có thêm vào khoảng 25 tân linh mục và 30 tu sĩ nam 
nữ tuyên khấn.  Nhiều giáo dân được kêu gọi tu học trở thành giáo sĩ phục vụ đặc 
biệt trong chức thánh phó tế vĩnh viễn. 
   
Tuy vậy, các linh mục, phó tế và tu sĩ gốc Việt Nam vẫn ý thức được những điều 
kiện hạn hẹp của họ, vì cá nhân mỗi linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ đều thuộc về 
một giáo phận hay dòng tu liên hệ.  Sự liên kết của anh chị em trong cộng đồng 
vẫn chỉ là một hội ái hữu để giúp đỡ và tương trợ nhau sống ơn gọi, chứ không 
mang tư cách pháp lý theo giáo luật, và cũng không nhận được sự yểm trợ riêng 
biệt nào của giáo quyền Hoa Kỳ. 
 
Sự liên hệ cộng đồng mang tinh thần hiệp thông và liên đới trong Hội Thánh hơn là 
sự ràng buộc trách nhiệm bởi giáo luật.  Họ vẫn làm việc mục vụ trực thuộc các 
giáo phận địa phương hay các dòng tu, và chỉ có thể tự nguyện dành ra một số thời 
giờ để sinh hoạt với nhau và nâng đỡ tinh thần lẫn nhau. 
 
Hiện nay, Cộng Đồng Giáo Sĩ và Tu Sĩ Việt Nam tại Hoa Kỳ có khoảng 885 linh 
mục, 155 phó tế vĩnh viễn, 570 nữ tu đã khấn, chừng 400 nam tu sĩ, chủng sinh, đệ 
tử, nhà tập đang theo đuổi ơn gọi trong đời sống tu trì.   
 
Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ 
(The Federation of Vietnamese Catholics in the U.S.A.) 
 



Trước biến cố năm 1975, tổng số người Việt Nam sinh sống tại Hoa Kỳ chỉ có 
khoảng 3.000 sinh viên và sĩ quan du học, cộng thêm với khoảng 20.000 người 
Việt đã lập gia đình với người Mỹ.  Nhưng đến năm 1975, với đợt di tản đầu tiên 
đã nâng tổng số người Việt lên trên 120.000 người.  Hiện nay, sau 45 năm di dân 
với các sắc diện khác nhau, tổng số người Việt Nam tại Hoa Kỳ đã lên tới khoảng 
hai triệu (1.548.449 theo thống kê US Census 2010; 1.779.679 theo US Catholic 
2013).  Trong tổng số này, theo ước lượng khá chính xác từ các cộng đoàn, họ đạo 
và giáo xứ tại các tiểu bang, dân số công giáo có vào khoảng 600.000 người. 
 
Cũng như những sắc dân khác đã tới Hoa Kỳ trong dòng lịch sử, họ vẫn cố gắng 
giữ được bản sắc và đức tin của họ, thì người Công giáo Việt Nam ngay từ lúc 
khởi đầu, dù phải sinh sống rải rác trên khắp các tiểu bang, họ cũng đã có khuynh 
hướng quy tụ thành những cộng đoàn lớn hay nhỏ nơi địa phương để duy trì và 
phát huy truyền thống văn hóa và niềm tin tôn giáo, như ở các tiểu bang California, 
Carolina, Colorado, Georgia, Florida, Kansas, Illinois, Louisiana, Maryland, 
Massachusetts, Michigan, Missouri, New Jersey, New York, Oklahoma, Oregon, 
Pennsylvania, Texas, Virginia, Washington v.v… 
 
Khi công trình tiếp cư và định cư cho người Việt Nam đã khả quan với chương 
trình thăng tiến và phát triển mạnh, mọi người đều phấn khởi nỗ lực xây dựng đời 
sống mới cho các gia đình, thì tất cả các cộng đoàn, họ đạo, giáo xứ đều ao ước có 
một tổ chức chung để liên lạc, đoàn kết, thân hữu để CÓ TIẾNG NÓI CHUNG, 
giúp đỡ nhau sống đạo và xây dựng cuộc sống mới, nhất là bảo vệ và phát huy nền 
tảng văn hóa đạo đức, luân lý gia đình Việt Nam cùng TIẾNG NÓI, CHỮ VIẾT 
CHO CÁC TRẺ EM VIỆT NAM; đồng thời để giúp đỡ cha mẹ, anh chị em, thân 
nhân, và góp phần yểm trợ các họ đạo cũng như giáo phận tại quê nhà. 
 
Hầu hết các linh mục, tu sĩ, giáo dân đã đồng tâm nhất trí lập HỘI ÁI HỮU LINH 
MỤC, TU SĨ và GIÁO DÂN Việt Nam tại Hoa Kỳ, nên vào tháng 7 năm 1980 đã 
chính thức mở đại hội tại Mountain View, Bắc California, quy tụ 450 đại biểu cùng 
với khoảng 10 ngàn đồng hương từ các tiểu bang về tĩnh tâm, hội thảo, cầu 
nguyện, tôn vinh các Thánh Tiền Nhân Tử Đạo Việt Nam trong 3 ngày, có sự hiện 
diện của Đức Khâm Sứ Tòa Thánh tại Hoa Kỳ Jean Jadot, Đức Tổng Giám mục 
Chủ tịch HĐGMCGHK John R. Quinn với các Giám mục tham dự và chứng kiến 
việc thành lập Hội Ái Hữu tức LIÊN ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI HOA 
KỲ, và đại hội đã bầu Cha Giuse Nguyễn Văn Tịnh thay mặt anh em linh mục, tu 
sĩ, giáo dân làm Chủ tịch đầu tiên. 
 
Nội Quy tu chính năm 2019, LĐCGVNHK 
 
Với nhu cầu mới của Liên Đoàn, Đức Ông Chủ tịch Trịnh Minh Trí đã mời Đức 
Ông Phạm Văn Phương làm Trưởng Ban, và tháng 1/2018, Ban Tu Chính Nội Quy 
được thành lập gồm 3 Linh mục, với vị Phó Ban là Cha Mai Khải Hoàn, 2 Phó tế, 



2 Nữ tu, và 2 Giáo dân.  Sau gần hai năm làm việc, bản Nội Quy tu chính đã được 
Hội Đồng Chỉ Đạo phê duyệt, thông qua và được công bố dịp Đại Hội Linh Mục 
Vịệt Nam tại Hoa Kỳ, Emmaus VIII, tháng 10/2019 tại Orange, California. 
 
Nội Quy Liên Đoàn CGVNHK bao gồm hai Cộng Đồng chính, đó là Cộng Đồng 
Giáo Sĩ và Tu Sĩ & Cộng Đồng Giáo Dân. 
 
Cộng Đồng Giáo Sĩ và Tu Sĩ, gồm có: 

• Cộng Đồng Linh Mục 
• Cộng Đoàn Phó Tế Vĩnh Viễn 
• Liên Dòng Nữ Tu 
• Cộng Đoàn Nam Tu Sĩ và Chủng Sinh 

 
Cộng đồng Giáo sĩ và Tu sĩ hằng năm đều có những cuộc hội họp và sinh hoạt gặp 
gỡ liên kết theo nhu cầu riêng tại các địa phương cũng như trên bình diện toàn 
quốc.  Đặc biệt, hành trình Emmaus hai năm một lần là cuộc hẹn họp mặt huynh đệ 
Linh mục tạo tình thân liên kết diễn ra rất tốt đẹp từ năm 2002 đến nay. 
 
Cộng Đồng Giáo Dân: Sau nhiều năm nối kết xây dựng, được sự hướng dẫn của 
các Linh mục do Đức Giám mục liên hệ bổ nhiệm, hiện nay tại Hoa Kỳ có 75 Giáo 
xứ Việt Nam, 5 Trung Tâm Mục Vụ, 20 Họ Đạo và 125 Cộng đoàn trong các Giáo 
xứ thuộc các Giáo phận địa phương, cùng với nhiều Dòng tu nam nữ, sinh hoạt 
sống đạo theo sự phân chia trong 12 Miền. 
 
ĐỊA DƯ 12 MIỀN LĐCGVNHK 
 
1/ Miền ĐÔNG BẮC: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New 
York, Rhode Island, Vermont. 
 
2/ Miền ĐÔNG: Delaware, Maryland, Pennsylvania, Virginia, West Virginia, Washington DC. 
 
3/ Miền ĐÔNG NAM: Florida, Georgia, North Carolina, Puerto Rico, South Carolina, 
Tennessee. 
 
4/ Miền TRUNG NAM: Alabama, Arkansas, Louisiana, Mississippi. 
 
5/ Miền TRUNG: Kansas, Missouri, Oklahoma. 
 
6/ Miền TRUNG TÂY: Colorado, Montana, Nebraska, Utah, Wyoming. 
 
7/ Miền NAM: New Mexico, Texas. 
 
8/ Miền TÂY NAM: Arizona, South California, Guam. 
 
9/ Miền TÂY: North California, Hawaii, Nevada. 
 



10/ Miền TÂY BẮC: Alaska, Idaho, Oregon, Washington. 
 
11/ Miền TRUNG BẮC: Iowa, Minnesota, North Dakota, South Dakota. 
 
12/ Miền BẮC: Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio, Wisconsin. 
 
Các Ban Chuyên Môn, Phong Trào và Hội Đoàn 
 
Ngoài các công tác mục vụ chuyên môn như Giáo Lý, Giới Trẻ, Liên Tôn, Thần 
Học, Truyền Thông, Văn Hóa, v.v..., còn có nhiều phong trào và hội đoàn Công 
Giáo Tiến Hành với những chương trình đặc thù và sinh hoạt liên tục theo nhu cầu 
riêng, như: 

• Chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình  
• Cộng đoàn Đồng Hành CLC 
• Phong trào Cursillo 
• Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể 
• các hội đoàn khác như Liên Minh Thánh Tâm, Các Bà Mẹ Công Giáo, Ca 

Đoàn, Knights of Columbus, trường Việt Ngữ, v.v… đều có sinh hoạt sống 
động thường xuyên tại các địa phương cũng như có sự nối kết chung. 

 
Tinh Thần và Sinh Hoạt của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ 
 
Như đã được trình bày ở trên, các linh mục, tu sĩ và giáo dân đều sống đạo trực 
thuộc vào các giáo phận với giáo quyền địa phương.  Do đó, người Công giáo Việt 
Nam tại Hoa Kỳ chỉ có thể thành lập các hội ái hữu để giúp đỡ và tương trợ nhau 
sống ơn gọi, làm việc mục vụ và góp phần vào việc loan báo Tin Mừng, đồng thời 
cũng tự nguyện dành ra một ít thời giờ và cơ hội để sinh hoạt với nhau và nâng đỡ 
lẫn nhau xây dựng cuộc sống mới. 
 
Cộng Đồng Giáo Sĩ và Tu Sĩ Việt Nam tại Hoa Kỳ vốn có nền tảng liên kết chặt 
chẽ trong lý tưởng tu trì hiến thân phụng sự Thiên Chúa và phục vụ mọi người, 
mặc dù phận vụ chính tùy thuộc nơi các giáo phận địa phương hay các Dòng tu, 
nhưng vẫn có những cuộc gặp gỡ chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm mục vụ trong 
tình đồng hương liên đới hiệp thông với nhau. 
 
Về việc tổ chức và sinh hoạt cho khối giáo dân, thì từ bao năm qua vai trò của 
người giáo dân trong Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ chưa được xác 
định rõ ràng, nên nhiều khi có sự khó khăn trong sinh hoạt khiến việc xây dựng và 
phát triển chung chưa đạt được hiệu quả mong muốn.  Đại Hội Liên Đoàn lần thứ 
VI vào mùa Hè năm 2002 tại Chapman University, Orange, California, đã hội thảo 
nhiều đề tài liên quan tới vai trò người tín hữu giáo dân trong Hội Thánh, và dịp 
này lần đầu tiên đã bầu cử được vị Đại diện cho Cộng Đồng Giáo Dân trong Liên 
Đoàn. Lúc đó 8 Miền đã được kiện toàn, mỗi Miền đều có Linh mục Chủ tịch trách 
nhiệm với sự hợp tác tích cực của 8 Giáo dân đại diện Miền liên hệ. 



 
Khối anh chị em giáo dân đã tổ chức Hội Nghị Mục Vụ Giới Chức Toàn Quốc kỳ 
I, từ ngày 3 đến 5 tháng 9 năm 2004 tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, 
Tổng Giáo phận Galveston-Houston, Texas.  Anh chị em đã nêu lên những quan 
tâm và mong muốn được góp phần sống đạo tích cực hơn trong việc xây dựng và 
phát triển các Cộng đoàn, Họ đạo và Giáo xứ địa phương; đồng thời liên kết dấn 
thân vào đời sống xã hội đúng với chức năng của người tín hữu giáo dân.  Hội nghị 
lần đầu tiên này đã mang lại tinh thần hiệp nhất và sức sống mới cho các thành 
viên trong Liên Đoàn toàn quốc cũng như tại các Miền. 
 
Hằng năm mỗi Miền phối hợp cùng với các địa phương có những sinh hoạt chung 
như: tĩnh tâm, cấm phòng, hành hương, học tập, hội thảo v.v… Dù sao, trên thực tế 
Liên Đoàn toàn quốc và các Miền vẫn chưa phối kết được cộng đồng dân Chúa 
một cách hiệu quả rộng rãi.  Ước mong giai đoạn phát triển tới đây, cùng với các 
hội đoàn Công Giáo Tiến Hành, và qua những chương trình do các ban chuyên 
môn Liên Đoàn đề xướng, sẽ có nhiều sinh hoạt sống động nhằm đáp ứng các nhu 
cầu tinh thần, mục vụ, tu đức và đời sống nội tâm dẫn tới tình yêu thương huynh đệ 
gắn bó phục vụ nhau, sống chứng nhân bác ái giữa xã hội hiệu quả hơn. 
 
Hành Trình Sống Đạo, Nên Thánh và Loan Báo Tin Mừng 
 
Qua những sinh hoạt mục vụ nêu trên, song song với việc liên đới góp phần cụ thể 
trong các dự án chung của Giáo hội tại Hoa Kỳ và Việt Nam, các chương trình từ 
thiện, nhân đạo…, cách riêng đối với những người nghèo túng hoặc lâm cảnh tai 
ương bão lụt, động đất, v.v…, LĐCGVNHK cố gắng đẩy mạnh Hành Trình Sống 
Đạo, Nên Thánh và Loan Báo Tin Mừng, đã được phổ biến dịp Đại Hội Liên Đoàn 
kỳ VII tại Washington, DC, ngày 15 tháng 8 năm 2005. 
 
Chương trình sống đạo này nêu lên những gợi ý thực hành cụ thể, dựa vào các văn 
kiện của Hội Thánh Công giáo hoàn cầu, Giáo hội Việt Nam và Hoa Kỳ, chương 
trình Hậu Hội Ngộ Niềm Tin Rôma năm 2003 của Văn phòng Phối kết Tông đồ 
Mục vụ Việt Nam Hải Ngoại, và đời sống thực tế của cộng đồng dân Chúa Việt 
Nam tại Hoa Kỳ.  Đầu năm 2008, các vị đại diện Liên Đoàn đã giới thiệu lại 
chương trình sống đạo này, và tái xác định đây là gợi ý đường hướng chung của 
người Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. 
  
Có thể nói ‘Hành Trình Sống Đạo, Nên Thánh & Loan Báo Tin Mừng của 
Người Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ' là tài liệu tâm linh đầu tiên của Liên 
Đoàn được biên soạn công phu, cách riêng khai triển văn kiện “Go and Make 
Disciples” (Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ) của Ủy Ban Rao Giảng 
Tin Mừng trực thuộc HĐGMCGHK, nhằm định hướng cho những hoạt động hay 
chương trình sinh hoạt thiêng liêng của Liên Đoàn, cũng như giúp cho từng thành 



viên Liên Đoàn tăng trưởng đời sống tâm linh, củng cố tình liên đới hiệp thông 
trong tin yêu, với lối sống “Bác Ái, Huynh Đệ, Hiệp Nhất, Phục Vụ”. 
 
Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang tại Washington, D.C. 
(Our Lady of Lavang Chapel) 
 
Sau nhiều năm chuẩn bị dưới sự phối hợp của Hội Đồng Chỉ Đạo và các Ban Điều 
Hành Liên Đoàn, cùng với sự nức lòng tích cực đóng góp của toàn thể cộng đồng 
dân Chúa, Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang trong Vương Cung Thánh Đường Đức 
Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Basilica of The National Shrine of The Immaculate 
Conception) tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn đã được hoàn thành tốt đẹp.  Lễ khởi công 
xây dựng đã được tổ chức dịp Đại Hội Liên Đoàn kỳ VII tháng 8 năm 2005 do Đức 
Hồng y Gioan B. Phạm Minh Mẫn chủ sự; và lễ khánh thành đã được long trọng cử 
hành ngày 26 tháng 10 năm 2006 với sự hiện diện của khoảng 10.000 tín hữu và 3 
Giám mục Việt Nam.  Đặc biệt, Thánh Lễ Tạ Ơn đầu tiên ngay tại bàn thờ Nguyện 
Đường Đức Mẹ La Vang, một ngày sau lễ khánh thành, đã được Đức Tổng Giám 
mục Giuse Ngô Quang Kiệt chủ sự. 
 
Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội là ngôi đến thờ nổi 
tiếng nhất tại Hoa Kỳ.  Trong ngôi thánh đường này, cả lầu trên lẫn tầng hầm dưới 
có 60 gian nhà nguyện dành để tôn kính Đức Mẹ Maria của các sắc dân khác nhau.  
Tại mỗi nhà nguyện nhỏ ấy, có bàn thờ với ảnh tượng Đức Mẹ theo kiến trúc và 
nghệ thuật thánh của nước đó, cùng với bàn qùy và bảng ghi chép về lịch sử và 
lòng sùng kính của sắc tộc liên hệ.  Nhà nguyện Đức Mẹ Phi Châu thứ 60 với 
tượng Mẹ màu đen vừa được khánh thành không lâu, thì Ủy Ban Quản Trị Hội 
Đồng Giám Mục Hoa Kỳ dành ra gian phòng cuối cùng cho cộng đồng dân Chúa 
Việt Nam xây dựng Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang. 
 
Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang với nghệ thuật thánh có phẩm chất cao là hình 
ảnh và tiếng nói giới thiệu về văn hoá, tinh thần, giáo hội và đất nước Việt Nam.  
Có thể nói Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang tại Washington, DC, chính là biểu 
tượng hiệp thông và liên đới của Hội Thánh Việt Nam tại Hoa Kỳ.  Những năm 
tiếp theo, vào tuần lễ thứ ba trong tháng Sáu được chọn làm Ngày Hành Hương 
Đức Mẹ La Vang, là dịp bà con đồng hương từ khắp nơi cùng về thủ đô Hoa Thịnh 
Đốn gặp gỡ nhau và quây quần bên Mẹ La Vang.  
 
Mỗi năm có hằng triệu du khách hành hương viếng Đền Thánh Đức Mẹ Vô Nhiễm 
Nguyên Tội cũng dừng bước tại Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang khấn nguyện 
xin ơn chữa lành! 
 
Các Vị Chủ Tịch Cộng Đồng Giáo Sĩ và Tu Sĩ & Liên Đoàn CGVNHK 
 
1976-1982: Lm. Joseph Nguyễn Văn Tịnh 



1982-1984: Gm. Dominic Mai Thanh Lương 
1984-1987: Lm. Petrus Vũ Đình Trác 
1987-1989: Lm. Thomas Đỗ Thanh Hà 
1989-1993: Lm. Joachim Nguyễn Đức Việt Châu, SSS 
1993-1997: Lm. Joachim Lê Quang Hiền  
1997-2001: Lm. Vincent Nguyễn An Ninh 
2001-2005: Đức ông Francis Phạm Văn Phương 
2005-2007: Đức ông Joseph Phạm Xuân Thắng 
2007-2011: Lm. Joseph Nguyễn Thanh Liêm 
2011-2019: Đức ông Joseph Trịnh Minh Trí 
2019- .......: Lm. Joseph Nguyễn Thanh Châu 
 
Ban Thường Vụ Liên Đoàn CGVNHK Nhiệm Kỳ 2019-2023 
 
Chủ tịch:  Lm. Joseph Nguyễn Thanh Châu (Orlando, FL) 
Phó Chủ tịch: Lm. Francis Xavier Trần Quốc Tuấn (Atlanta, GA) 
Tổng Thư ký: Lm. Anthony Phạm Hữu Tâm, ICM (Houston, TX) 
Tổng Thủ qũy: Ông Joseph Nguyễn Thế Tuấn (Orlando, FL) 
Thư ký Vp:  Ông Joseph Đặng Văn Kiếm (Atlanta, GA) 
 
Tài liệu cập nhật Mừng Bổn Mạng, Lễ Thánh Phêrô & Phaolô 29/6/2020 
 
Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ 


