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Ngày 13-6-2022 

 

Trọng kính quý cha Chánh Xứ, quý cha Quản Nhiệm và toàn thể cộng đồng dân Chúa. 

Con xin được gởi đến quý cha và toàn thể dân Chúa lời cầu chúc bình an trong tình yêu 

Thánh Tâm Chúa Giêsu. 

Từ khi được thành lập vào tháng Bảy năm 1980, Liên Đoàn đã chọn hai Thánh Tông 

Đồ Phêrô và Phaolô làm Bổn Mạng Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.  Theo 

nội quy, trong ngày mừng Bổn Mạng này, Liên Đoàn tha thiết mời gọi sự đóng góp của 

các thành viên qua việc xin dâng cúng lần thứ hai tại các giáo xứ và giáo đoàn hầu giúp 

Liên Đoàn có ngân quỹ để thực thi những công việc cần thiết.  Trong nhiều năm qua, 

phương thức này không được hưởng ứng nhiều và ngân quỹ của Liên Đoàn chỉ dựa vào 

những ân nhân riêng tư mà thôi. 

Từ ngày nhận chức vụ Chủ Tịch, con đã muốn mời gọi các giáo xứ và giáo đoàn Việt 

Nam trên đất nước Hoa Kỳ đóng góp một số tiền nhỏ xuất từ ngân sách giáo xứ hay giáo 

đoàn.  Như thế sẽ dễ dàng hơn thay vì xin dâng cúng lần hai trong thánh lễ.  Sau khi bàn 

thảo với quý linh mục chủ tịch các miền, chúng con quyết định xin sự giúp đỡ của mỗi 

giáo xứ và giáo đoàn mỗi năm là $500.  Sự đóng góp này coi là nhỏ, nhưng với sự hiệp 

nhất của hơn 300 giáo xứ và giáo đoàn tại Hoa Kỳ, sự quảng đại này sẽ “góp gió thành 

bão” cho công việc của Liên Đoàn. 

Đáng lẽ, công việc mời gọi đóng góp này đã được thực hiện, nhưng vì đại dịch Covid-

19, cho nên con ngại ngùng và hoãn lại cho đến khi kinh tế được trở lại.  Mặc dầu chưa 

chính thức mời gọi, nhưng một số cha xứ và cha quản nhiệm đã nghe tin này và đã đóng 

góp vào năm 2021 và năm nay.  Con xin chân thành cảm ơn quý cha và giáo xứ, giáo đoàn 

đã quảng đại giúp cho Liên Đoàn. 

Xin quý cha và giáo xứ, giáo đoàn quảng đại giúp cho Liên Đoàn qua việc đóng góp 

hằng năm này.  Sự quảng đại hy sinh của các giáo xứ và giáo đoàn sẽ giúp Liên Đoàn có 

ngân quỹ hằng năm để thực hiện những công việc chung hầu mang lại lợi ích cho người 

Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.  Xin vui lòng gởi về:  Federation of Vietnamese 

Catholics in the USA, 15 W. Par St., Orlando, FL 32804.  Xin cám ơn và xin Thiên 

Chúa trả công bội hậu cho quý cha và giáo xứ, giáo đoàn. 

Chúng ta cùng chung vui trong ngày mừng Bổn Mạng hai Thánh Tông Đồ Phêrô vào 

Phaolô.  Qua lời cầu bầu của hai vị Đại Thánh, xin Chúa ban muôn ân sủng trên mọi thành 

viên Liên Đoàn để luôn sống trung kiên niềm tin như hai Thánh Nhân và Cha Ông Tử Đạo 

Việt Nam của chúng ta đã sống.  Xin Chúa luôn gìn giữ Liên Đoàn chúng ta được luôn 

 



hiệp nhất và thăng tiến để mãi mãi là nhịp cầu nối kết mục vụ cho mọi người Công Giáo 

Việt Nam tại Hoa Kỳ. 

Nguyện chúc quý Cha và toàn thể cộng đồng dân  Chúa  được luôn tràn đầy ân sủng và 

bình an của Chúa Kitô. 

 

Trong Chúa Kitô. 

 

 

        

Lm. Giuse Nguyễn Thanh Châu 

       Chủ Tịch 

 


