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Trọng kính Đức Cha Tôma, quý Đức Ông, quý Cha, quý Phó Tế và quý Tu Sĩ nam nữ.
Trước thềm Năm Mới Nhân Dần 2022, cùng với Ban Thường Vụ Liên Đoàn, con xin kính
gởi đến Đức Cha, quý Đức Ông, quý Cha, quý Phó Tế và quý Tu Sĩ lời cầu chúc an khang,
thịnh đạt và tràn đầy ơn thánh Chúa.
Vào tháng 12 qua, với lá thư chúc Giáng Sinh, con đã tường trình những việc Liên Đoàn
đã thực hiện trong công việc cứu trợ chương trình “Thương Quá Sài Gòn Ơi” do Hội Đồng
Giám Mục Việt Nam khởi xướng. Với sự hy sinh quảng đại từ các giáo xứ và giáo đoàn, Liên
Đoàn đã gởi tất cả số tiền mà Liên Đoàn đã nhận được về cho Văn Phòng Hội Đồng Giám
Mục Việt Nam. Lần cuối cùng gởi về là vào cuối tháng 12 qua. Như thế, chương trình này
đã chính thức chấm dứt.
Cùng với Ban Thường Vụ, con xin chân thành cảm ơn quý cha Xứ các giáo xứ, quý cha
Quản Nhiệm các giáo đoàn và quý dòng tu đã quảng đại mời gọi cộng đồng dân Chúa giúp
đỡ cho các anh chị em tại Việt Nam. Qua tinh thần “chị ngã em nâng” mà cha ông chúng ta
thường nói, các tín hữu đã hy sinh thực hiện công việc bác ái này. Xin cám ơn tất cả đã cùng
nhau thực hiện công việc chung này.
Con xin được thông báo. Hành Trình Emmaus IX sẽ được tổ chức tại Dallas, Texas vào
ngày 17 tới ngày 20 tháng 10 năm 2022. Con xin lỗi về sự chậm trễ thông tin này vì thời gian
liên lạc với Đấng Bản Quyền Giáo Phận Dallas. Đây là lần đầu tiên Hành Trình Emmaus
được tổ chức tại Dallas. Lần cuối cùng Hành Trình Emmaus được tổ chức ở Tiểu Bang Texas
là tại Houston với Hành Trình Emmaus IV. Ngoài vùng Houston ra, vùng Dallas-Fort Worth
quy tụ rất đông đảo người Việt và cũng là nơi có nhiều giáo xứ và giáo đoàn lớn mạnh thứ
hai tại Texas. Đồng thời, phi trường DFW rất lớn và dễ dàng cho các đường bay, cho nên
Dallas-Fort Worth cũng là nơi lý tưởng để chúng ta họp mặt. Liên Đoàn xin chân thành cảm
ơn cha Chánh Xứ Phaolô Nguyễn Tấn Hải, CSSR và toàn thể Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu
Giúp tại Garland, Texas đã nhận lời giúp tổ chức hành trình Emmaus. Với sự trợ giúp của rất
đông các giáo xứ và giáo đoàn lớn mạnh tại vùng Dallas-Fort Worth Metroplex, con tin rằng
sự tổ chức sẽ được trôi chảy và thành công. Con xin quý cha ghi vào sổ tay để tham dự. Sự
hiện của quý cha sẽ là sự nâng đỡ và hiệp nhất trong tình huynh đệ Linh Mục. Chúng con sẽ
thông báo và gởi đơn ghi danh sớm sau khi chương trình được hoạch định.
Mỗi năm, Liên Dòng Nữ Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng quy tụ lại vào tuần lễ Bát Nhật Phục
Sinh. Năm nay, dưới sự điều hợp của Sr. Therese Đỗ Ánh Loan, LS.S, Liên Dòng Nữ sẽ họp
tại San Jose, California vào ngày 19-23 tháng 4 năm 2022.

Thông thường, mỗi hai năm, Cộng Đoàn Phó Tế cũng chọn một địa điểm và họp mặt. Vì
đại dịch Covid-19, năm 2021, Cộng Đoàn Phó Tế đã họp qua Zoom, dưới sự điều hợp của
Phó Tế Vũ Anh. Trong kỳ họp qua, Cộng Đoàn Phó Tế đã chọn Phó Tế Nguyễn Phẩm là Tân
Chủ Tịch.
Trong lá thư tháng 8 năm 2021, con cũng nhắc lại lời đề nghị đóng góp $100 mỗi năm của
anh em linh mục hầu chúng ta có chút quỹ mỗi khi cần tổ chức Hành Trình Emmaus. Nếu
chúng ta mỗi người chia sẻ một chút, “góp gió thành bão”, thì chắc chắn chúng ta làm được
nhiều việc lợi ích. Con xin cám ơn một số anh em linh mục đã chấp nhận lời đề nghị của con
và đã quảng đại chia sẻ. Con xin quý cha nhớ “lì xì” cho Liên Đoàn nhé. Xin quý cha gởi
về: Federation of Vietnamese Catholics in the USA, 15 W. Par St., Orlando, FL 32804.
Xin cám ơn Đức Cha, quý Đức Ông và quý Cha.
Nguyện chúc Đức Cha, quý Đức Ông, quý Cha, quý Phó Tế, quý Tu Sĩ nam nữ sức khỏe
dồi dào, niềm an vui và tràn đầy ơn thánh trong tình yêu Đức Giêsu Kitô trong Năm Mới này.
Trong Chúa Kitô.
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