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Ngày 30 tháng 4 năm 2020
Trọng kính Đức Cha Tôma, quý Đức Ông, quý Cha, quý Phó Tế, quý Tu Sĩ
và quý ông bà và anh chị em.
Trước tiên, con xin gởi đến tất cả lời chúc mừng Phục Sinh trong bình an và niềm vui của Chúa Phục
Sinh.
Trong ngày tưởng niệm 30-4 này, xin chúng ta thắp lên nén hương lòng để tưởng nhớ và cầu nguyện
cho: các chiến sĩ đã hy sinh vì tổ quốc và lý tưởng tự do, các đồng bào đã tử nạn trên con đường vượt
biên tìm tự do. Xin cũng cầu nguyện cho quê hương Việt Nam sớm được hưởng sự tự do dân chủ; và
cho con dân nước Việt được sống trong công lý và ấm no.
Con xin được thông báo tin vui: Liên Đoàn đã có trang mạng (website) – LDCGVNHK.ORG. Hiện
nay, trang mạng vẫn đang được cập nhật. Xin quý vị cho thêm ý kiến để trang mạng được phong phú.
Trong trang mạng có phần cập nhật để quý vị có thể cập nhật thông tin khi thay đổi địa chỉ. Xin cám ơn
anh Trần Jason Duy và một số anh em tại California đã giúp thực hiện trang mạng này.
Vào giữa tháng 1 vừa qua, con và Ban Thường Vụ đã họp qua teleconference với quý cha Chủ Tịch của
các miền. Chúng con cũng đã họp với Ban Chấp Hành Cộng Đồng Phó Tế và Nữ Tu. Buổi họp rất phấn
khởi và mang lại nhiều ý kiến tốt đẹp hầu giúp Liên Đoàn được thăng tiến.
Trong nội quy được phê chuẩn trong kỳ Hành Trình Emmmaus 8 tại Orange County, California, một
số miền đã được chia vì quá rộng lớn. Hiện nay, con số miền trong hệ thống tổ chức Liên Đoàn được
chia thành 12 miền theo như sau:
1. Miền ĐÔNG BẮC: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York,
Rhode Island, Vermont. (CT. Lm. Trần Đức Luke)
2. Miền ĐÔNG: Delaware, Maryland, Pennsylvania, Virginia, West Virginia, Washington DC. (CT.
Lm. Trịnh Minh Quân)
3. Miền ĐÔNG NAM: Florida, Georgia, North Carolina, Puerto Rico, South Carolina, Tennessee.
(CT: )
4. Miền TRUNG NAM: Alabama, Arkansas, Louisiana, Mississippi. (CT: )
5. Miền TRUNG: Kansas, Missouri, Oklahoma. (CT: )
6. Miền TRUNG TÂY: Colorado, Montana, Nebraska, Utah, Wyoming. (CT: )
7. Miền NAM: New Mexico, Texas. (CT: Lm. Nguyễn Ngọc Thụ)
8. Miền TÂY NAM: Arizona, South California, Guam. (CT: Đức Ông Phạm Quốc Tuấn)
9. Miền TÂY: North California, Hawaii, Nevada. (CT: Lm. Phan Thế Lực)
10. Miền TÂY BẮC: Alaska, Idaho, Oregon, Washington. (CT: Lm. Đào Xuân Thành)
11. Miền TRUNG BẮC: Iowa, Minnesota, North Dakota, South Dakota. (CT: )
12. Miền BẮC: Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio, Wisconsin. (CT: Lm. Nguyễn Hùng Phi)
Trong thời gian này, chúng con xin quý cha trong các miền mà chưa có Chủ Tịch đề cử cho chúng con

để giúp trong công việc liên lạc và liên đới các anh em linh mục trong miền.
Vào tháng 1 qua, cha Phanxicô Xaviê Trần Quốc Tuấn, hiện là chánh xứ Giáo Xứ Các Thánh Tử
Đạo Việt Nam tại Atlanta đã nhận lời mời giúp Liên Đoàn với chức vụ Phó Chủ Tịch. Cám ơn cha
Tuấn đã nhận lời đồng hành với Liên Đoàn. Con cũng xin thông báo về các Ủy Ban trong Liên Đoàn và
những Trưởng Ban. Con chân thành cám ơn quý cha đã nhận lời mời của con để giúp trong từng lãnh
vực các Ủy Ban. Con tin chắc rằng, với lòng nhiệt thành và tài năng của từng người sẽ giúp thăng hoa
đời sống đức tin của người Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Ủy Ban Giáo Lý:
Ủy Ban Thần Học:
Ủy Ban Giới Trẻ:
Ủy Ban Truyền Thông:

Lm. Giuse Nguyễn Việt Hưng, ICM
Lm. Giuse Đinh Văn Nghị, O.P.
Lm. Giuse Vũ Hải Đăng, SDD
Lm. Gioan Trần Công Nghị

Trong thời gian qua, ông Đặng Văn Kiếm, thư ký văn phòng, đã cố gắng cập nhật danh sách quý linh
mục và tu sĩ. Để giúp chúng con trong công việc này, kính xin quý Đức Ông, quý cha và quý tu sĩ giúp
Liên Đoàn bằng cách update cho văn phòng địa chỉ, số điện thoại và email. Nếu quý vị biết những thay
đổi địa chỉ của quý cha hoặc quý tu sĩ, xin giúp cung cấp cho chúng con. Quý cha và quý tu sĩ có thể
cập nhật trên website Liên Đoàn hoặc liên lạc qua email của văn phòng Liên Đoàn. Xin hết lòng đa tạ.
Chúng con đã chuyển những email groups từ Yahoo Group tới Google Group vì Yahoo thường hay bị
hack. Đồng thời, chúng con cũng đang chuẩn bị hoàn tất 12 miền và Hội Đồng Chỉ Đạo như bản Nội
Quy mới đã được chấp thuận tại Đại Hội Emmaus vừa qua.
Vào tháng 7 năm nay, Liên Đoàn sẽ kỷ niệm 40 năm thành lập (tháng 7/1980-2020). Đáng lẽ chúng
con sẽ tổ chức ngày mừng tại San Jose, California với Hội Đồng Chỉ Đạo; nhưng vì cơn dịch Covid-19
cho nên phải hủy bỏ. Xin cám ơn cha Đinh Hảo, Tổng Đại Diện GP. San Jose và cha Phan Thế Lực,
Chủ Tịch Miền Tây đã sẵn sàng tổ chức cho ngày kỷ niệm 40 năm.
Trong cơn đại dịch này, các cha xứ và quản nhiệm, qua các phương cách truyền thông, đã nỗ lực phục
vụ cho các tín hữu của mình. Một số cha cũng đã nhiệt thành giúp tạo nên những cơ hội để mọi người
có thể tham dự thánh lễ và các giờ cầu nguyện. Xin chân thành cảm ơn quý cha đã giúp giữ mối dây liên
lạc và giúp cộng đồng dân Chúa trong thời gian khó khăn này. Xin Chúa cho cơn dịch được mau chấm
dứt để thế giới được sống trong bình an. Xin chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho các bệnh nhân được mau
khỏe mạnh; và cho các anh chị em đã qua đời, nhờ lòng thương xót Chúa được hưởng sự sống vĩnh cửu
cùng với Đức Kitô Phục Sinh.
Xin cầu nguyện cho Ban Thường Vụ chúng con được luôn giữ sự nhiệt thành trong tinh thần 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

