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Trọng kính Đức Cha Tôma, quý Đức Ông, quý Cha, quý Phó Tế, quý Tu Sĩ cùng toàn thể
quý ông bà và anh chị em trong cộng đoàn dân Chúa.
Con xin được gởi đến quý vị lời cầu chúc bình an trong tình yêu Chúa Kitô.
Vào tháng 5 qua, Liên Đoàn đã gởi đến tất cả các giáo xứ, giáo đoàn và các dòng tu bản
kinh kính Thánh Giuse (prayer card) để mừng Năm Đặc Biệt kính vị Thánh Cả, Đấng Bảo
Trợ Hội Thánh. Con hy vọng quý vị đã nhận được và phân phát cho các tín hữu. Con thành
thật xin lỗi về sự thiếu xót lá thư kèm theo. Nhà in đã quên không kèm theo lá thư. Con còn
một số card. Nếu cần thêm, xin cho con biết để gởi.
Hiện nay, Liên Đoàn đang cố gắng nhưng vẫn gặp trở ngại về vấn đề trang mạng (website).
Để trang mạng Liên Đoàn được phong phú, ban Thường Vụ chúng con cần sự giúp đỡ của
những người có khả năng trong kỹ thuật và nội dung. Chúng con mời gọi sự giúp đỡ của quý
cha, quý phó tế, quý tu sĩ và các tín hữu với khả năng trong lãnh vực này. Xin vui lòng liên
lạc với văn phòng Liên Đoàn. Xin chân thành cảm ơn.
Trong những ngày qua, chúng ta hướng lòng về quê hương thân yêu đang chịu cảnh đau
thương vì cơn dịch Covid-19. Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ Tịch Hội
Đồng Giám Mục Việt Nam, trong thư “Thương Quá Sài Gòn Ơi”, đã kêu gọi sự hỗ trợ của
mọi người giúp cho những người, vì sự phong tỏa, đã thiếu những nhu cầu cần thiết để sống.
Đáp lại lời mời gọi của ngài, Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ trích $10,000 để
giúp trong thời gian khẩn cấp này. Liên Đoàn cũng mời gọi các giáo xứ, giáo đoàn và mọi
người hãy giúp cho các đồng bào chúng ta đang trong cảnh đói khổ. Vì sự cấp bách, xin vui
lòng gởi thẳng cho Văn Phòng Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Kèm theo là lá thư kêu gọi
của Đức Cha Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Trong trường hợp gặp trở ngại hay
khó khăn để gởi về, quý vị có thể gởi về cho Liên Đoàn và Liên Đoàn sẽ gởi giúp cho quý vị.
Các ngân phiếu xin ghi và 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 vị.
Vì cơn dịch, cho nên Hành Trình Emmaus sẽ được dời tới tháng 10 năm 2022. Con sẽ
thông báo sớm về ngày. Con hy vọng quý cha sẽ ghi vào sổ tay và tham dự đông đủ trong
tình huynh đệ.
Vào thứ Bảy này, ngày 17-7, Giáo Phận Orange tại California sẽ thánh hiến Linh Đài Đức
Mẹ La Vang trong khuôn viên Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô. Đây là một sự kiện quan trọng
nói lên niềm tin bất khuất, không chỉ của người Công Giáo Việt Nam tại Giáo Phận Orange,
nhưng của tất cả người Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ và hải ngoại. Chúng ta cùng dâng
lời tạ ơn và chung niềm vui hân hoan với Giáo Phận Orange. Xin nơi Linh Đài này, những ai
đến kêu cầu với Đức Trinh Nữ Maria, được lãnh nhận muôn hồng ân và sự chở che của Mẹ
hiền như lời Người đã hứa với các tín hữu thời xa xưa tại La Vang trong thời kỳ bách đạo,

“Từ nay về sau hễ ai chạy đến cầu khẩn cùng Mẹ ở chốn này Mẹ sẽ nhận lời ban ơn theo
ý nguyện.”
Xin tiếp tục cầu nguyện cho 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 Đức Cha, quý Đức Ông, quý Cha, quý Phó Tế, quý Tu Sĩ và toàn thể quý
ông bà và anh chị em được luôn tràn đầy ân sủng và bình an của Chúa Kitô.
Trong Chúa Kitô.
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