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Ngày 28 tháng 6 năm 2020
Trọng kính Đức Cha Tôma, quý Đức Ông, quý Cha, quý Phó Tế, quý Tu Sĩ nam nữ,
quý chủng sinh và quý ông bà và anh chị em.
Trước tiên, con xin gởi đến tất cả lời cầu chúc bình an trong Chúa Kitô.
Cách đây 40 năm, Liên Đoàn được thành lập “do nghị quyết của hơn 350 đại biểu giáo dân và gần 100
linh mục, chủng sinh và Tu sĩ nam nữ trong Đại Hội Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ lần đầu tiên vào
ngày 24 và 27 tháng 7 năm 1980 tại Los Altos, California” (trích Nội Quy Liên Đoàn Công Giáo Việt
Nam tại Hoa Kỳ, 2019). Đại Hội này cũng chọn hai Thánh Phêrô và Phaolô làm Bổn Mạng Liên Đoàn.
Ngày 29/6/2020 này, khi cùng với Giáo Hội hoàn vũ mừng kính hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô,
cột trụ của Hội Thánh, Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam chúng ta cùng chung “nhị hỉ”: mừng Bổn Mạng
và ngày Kỷ Niệm 40 năm thành lập Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Xin kính chúc Liên
Đoàn trong ngày mừng Bổn Mạng. Qua lời cầu bầu của hai vị Thánh Tông Đồ cả, xin Chúa luôn ban
muôn ơn lành và bình an trên mọi thành viên của Liên Đoàn. Trong ngày mừng kỷ niệm 40 Năm Thành
Lập Liên Đoàn, xin Chúa luôn gìn giữ Liên Đoàn chúng ta trong sự hiệp nhất và yêu thương để cùng
giúp nhau thăng tiến cuộc sống đức tin của người Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, nhất là các người
trẻ, con cháu của chúng ta.
Con tưởng nghĩ, khi chọn hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ, nhất là trong thời buổi ban đầu của người
Công Giáo Việt Nam tị nạn tại Hoa Kỳ, đại hội muốn Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam trở nên một khối
liên kết và nâng đỡ nhau sống niềm tin của người Công Giáo Việt Nam tại đất nước này. Đồng thời để
duy trì và phát triển vẻ đẹp văn hóa, phong tục, tập quán và cách sống đạo đặc thù theo truyền thống của
Giáo Hội Công Giáo Việt Nam tại đất nước này. Trong 40 năm qua, người Công Giáo Việt Nam đã và
đang được nhìn nhận từ Giáo Hội địa phương rất nhiều sự đóng góp. Hy vọng niềm ước mơ của những
người tiên phong vẫn tiếp tục bừng cháy trong sứ mệnh của Liên Đoàn.
Con cũng xin được thông báo ba cha tân Chủ Tịch của các miền Đông Nam, Trung Nam và Trung Bắc:
1. Miền ĐÔNG NAM (Florida, Georgia, North Carolina, Puerto Rico, South Carolina, Tennessee):
Lm. Gioan Nguyễn Vũ Việt. Ngài thuộc Giáo Phận St. Petersburg, Florida. Hiện nay, ngài là
Chánh xứ Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại St. Petersburg, Florida.
2. Miền TRUNG NAM (Alabama, Arkansas, Louisiana, Mississippi): Lm. Giuse Trần Mẫn. Ngài
thuộc Tổng Giao Phận New Orleans, Louisiana. Ngài là Chánh xứ Giáo xứ St. Edward, Metairie,
Louisiana.
3. Miền TRUNG BẮC (Iowa, Minnesota, North Dakota, South Dakota): Lm. Gioan Baotixita
Nguyễn Đình Hoàng. Ngài thuộc Tổng Giáo Phận St. Paul & Minneapolis, Minnesota. Ngài là
Chánh xứ Giáo xứ St. Columba, St. Paul, Minnesota.

Con xin chân thành cảm ơn quý cha đã quảng đại dấn thân phục vụ hầu mang lại sự liên đới cho Liên
Đoàn. Con cũng xin quý cha trong hai miền Trung và Trung Tây đề cử cho chúng con các vị chủ tịch để
giúp trong công việc liên lạc và liên đới các anh em linh mục trong miền. Xin cám ơn.
Khi nói đến ngày Bổn Mạng, con cũng xin nhắc nhở đến một việc rất ư là tế nhị nhưng không kém phần
quan trọng. Đó là vấn đề tài chánh của Liên Đoàn. Con rất ngại nêu lên vấn đề này, nhất là trong thời
gian đại dịch. Dù tế nhị và ngại ngùng, nhưng con vẫn muốn được nêu lên vì nhu cầu và lợi ích của Liên
Đoàn.
Điều 24 trong Nội Quy Liên Đoàn (2019):
24. 1 Tiền dâng cúng (2nd collection) trong các thánh lễ tại các Cộng đoàn, Giáo xứ dịp mừng lễ Bổn
Mạng Liên Đoàn, thánh Phêrô và Phaolô (29/6) hằng năm, thì 1/3 giữ lại cho Cộng đoàn Giáo xứ,
1/3 gởi về cho Miền, và 1/3 gởi về cho Liên Đoàn.
Trong lần họp viễn liên với quý cha Chủ Tịch các Miền, vào ngày 16/1/2020, quý cha đã đồng ý mời gọi
các Cộng đoàn, Giáo xứ Việt Nam tại Hoa Kỳ có thể chọn cách thứ hai là giúp đỡ quỹ Liên Đoàn với sự
đóng góp $500 mỗi năm. Con nghĩ rằng, con số này có thể thực hiện vì sự quảng đại của từng Cộng
đoàn, Giáo xứ. Cha ông chúng ta thường nói: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi
cao” để nói lên sức mạnh của sự hiệp nhất. Con xin quý cha xứ và quản nhiệm của từng Giáo xứ và
Cộng đoàn hết lòng giúp đỡ để Liên Đoàn có ngân quỹ thực hiện những công việc cần thiết.
Trong thời gian đại dịch, con thấy có rất nhiều cố gắng của quý cha, qua các phương cách truyền thông,
giúp người tín hữu sống đời sống đức tin. Mặc dầu nhiều nơi đã mở cửa trong phạm vi giới hạn, quý cha
vẫn miệt mài với sứ vụ của mình để nuôi sống đoàn chiên qua các thánh lễ, các giờ cầu nguyện và các
sinh hoạt trực tuyến. Xin chân thành cảm ơn sự hy sinh của quý cha và các cộng sự viên.
Xin cầu nguyện cho Ban Thường Vụ chúng con được luôn nhiệt tâm phục vụ. Xin cũng cầu nguyện cho
Liên Đoàn chúng ta được luôn hiệp nhất và thăng tiến để mãi mãi là nhịp cầu nối kết cho mọi người
Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Trong bình an Chúa Kitô.

Lm. Giuse Nguyễn Thanh Châu
Chủ Tịch

