
 
 

Chúa Nhật, ngày 7 tháng 3 năm 2021 

 
 

 

Kinh thưa quý ông bà và anh chị em Giáo Xứ Chân Phước Anrê Phú Yên, 

 
 

Lời đầu tiên, chúng con là Ủy Ban Tài Chánh giáo xứ kính chúc và nguyện mong tất cả luôn được sống 

bao bọc và bình an trong tình yêu Thiên Chúa. 
 

Chúng con xin thay mặt Cha Phong chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã lắng nghe Cha và Ủy 

Ban trình bày trong các thánh lễ cuối tuần hôm 21 tháng 2 vừa qua về quá trình thành lập giáo xứ Chân 
Phước Anrê Phú Yên, đặc biệt là sự khó khăn tài chánh của giáo xứ trong thời gian đầu ngay giữa cơn đại 

dịch Covid-19.  Lá thư này chúng con xin gởi đến quý vị mong sẽ trình bày rõ hơn hiện trạng tài chánh 

của giáo xứ cũng như lời yêu cầu chân tình của Ủy Ban. 

 
Kinh thưa quý ông bà và anh chị em, giáo xứ chúng ta hiện nay có những khoản nợ sau: 

 

1. $150 ngàn vay mượn từ Tổng Giáo Phận vào năm 2018 để tu sửa gác chuông nhà thờ. 
 

2. $37 ngàn vay mượn từ ngân khoản của chính phủ (PPE) dùng để trang trải cho những chi tiêu của 

giáo xứ vào đầu mùa đại dịch 2020 

 
3. $220 ngàn vay mượn từ Tổng Giáo Phận vào cuối tháng 9, 2020 để thay toàn bộ mái nhà của Nhà 

Thờ ($125 ngàn), lắp ráp hệ thống máy sưởi mới cho nhà trường ($70), lắp ráp hệ thống máy sưởi 

mới cho nhà xứ ($7 ngàn rưỡi). 
 

4. Như vậy giáo xứ chúng ta đang thiếu nợ khoảng hơn $400 ngàn. 

 
Khoản tiền nợ $400 ngàn quả thật là không nhỏ. Nhưng nếu so sánh việc Tổng Giáo Phận ban tặng cho 

chúng ta bảo quản và bảo trì một cơ sở gồm có Nhà Thờ to lớn, ngôi trường trung học với nhiều lớp học, 

phòng sinh hoạt, nhà bếp và nhà ăn rộng rãi, một phòng chơi thể thao tuyệt vời, một nhà xứ và một trường 

tiểu học. Tất cả trị giá lên đến hơn $20 triệu thì khoản tiền nợ đó là một con số rất khiêm tốn. 
 

Hiện tại hơn lúc nào hết, giáo xứ rất cần sự giúp đỡ của quý ông bà và anh chị em. Ban tài chánh chúng 

con rất thông cảm và hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn chung hiện nay kể từ khi tiếp quản Nhà Thờ Thánh 
Clement, nhất là khi chúng ta đang sống trong mùa đại dịch với nhiều băn khoăn, lo lắng và thách đố 

trong cuộc sống hằng ngày.  Nhưng với lòng tin tưởng tuyệt đối vào trái tim từ tâm cũng như lòng quảng 

đại của người Việt Công Giáo, chúng con xin tất cả cùng chung tay vượt khó với giáo xứ qua việc tích 
cực đóng góp tài chánh để giáo xứ Việt Nam tiên khởi của Tổng Giáo Phận Boston sẽ sớm được vươn 

lên, trưởng thành và vững mạnh.  

 

Như quý vị đã lắng nghe, Cha Phong mong vơi bớt đi một phần nào gánh nặng tài chánh của giáo xứ nên 
tặng lại toàn phần tiền bổng lễ hàng tuần của Cha cho giáo xứ ($120), cũng như ngài rất tằn tiện trong 

việc chi phí hằng ngày, từ việc cắt đường dây điện thoại, giảm nhiệt độ máy sưởi trong nhà xứ, hay thật 

tiết kiệm mua sắm khi đi chợ.  Thay mặt cho tất cả giáo dân, chúng con cảm ơn những hy sinh, tuy nhỏ 
nhưng nói lên sự thương yêu của Cha đối với giáo xứ. 

 



Vì vậy, sau khi được sự chấp thuận của Cha Phong, sự đồng ý của Ủy Ban Quản Nhiệm và Hội Đồng 

Mục Vụ.  Chúng con mạo muội đề nghị mỗi người chúng ta, ai đang có công ăn việc làm hoặc có thu 
nhập tài chánh, xin vui lòng ủng hộ, đóng góp hàng tuần cho giáo xứ $20 hoặc cao hơn nếu có khả năng. 

 

 

Quý vị có thể đóng góp bằng 3 cách:  
 

1. Qua trang web của giáo xứ (Saint Clement Online Giving): 

 
Bấm vào đóng góp qua mạng của giáo xứ: www.saintclementchurch.weebly.com 

Sau đó dò xuống phía dưới Trang Nhà một chút, quý vị sẽ thấy tiêu đề "Đóng Góp". 

Bấm vào đấy và làm theo chỉ dẫn. 
 

Quý vị có thể đóng góp 1 lần hoặc đóng hàng tháng mà không phải sợ không mang theo hiện kim và hao 

tốn ngân phiếu. Quý vị sẽ có một bản báo cáo thống kê cho mỗi đóng góp mỗi khi vào trang mục này để 

tiện cho việc kê khai thuế cuối năm của quý vị. 
 

2. Gửi ngân phiếu (check) về văn phòng Giáo Xứ theo địa chỉ: 

 
Saint Clement Church 

71 Warner Street 

Medford, Ma 02155 - 1397 
 

3. Đóng góp hàng tuần trong thánh lễ: 

 

Bỏ những hy sinh đóng góp vào thùng tiền được đặt tại những cửa ra vào của nhà thờ.  Vì giáo 
xứ trong mùa đại dịch chưa thể tiến hành việc đăng ký giáo dân, nên riêng đối với những quý vị 

đóng góp bằng tiền mặt - nếu muốn văn phòng giáo xứ gởi bản báo cáo tổng số đóng góp trong 

năm của quý vị - xin để tiền vào bì thư có sẵn ở cuối nhà thờ và ghi ngoài bì thư tên cũng như 
địa chỉ liên lạc. 

 

Kính thưa quý vị, trong thánh lễ tiếng Việt đầu tiên của Giáo Xứ Chân Phước Anrê Phú Yên tại nhà thờ 

Saint Clement, cha Phong đã tâm tình và nhắn nhủ rằng: "..cha nguyện mong tất cả chúng ta hãy nắm chặt 
tay nhau, vai kề vai, tung mạnh bước chân để xây dựng, củng cố và biến giáo xứ này thành một vương 

quốc tình yêu."  Hiệp thông với tâm tình đó, Ủy Ban Tài Chánh chúng con nguyện xin Thiên Chúa trả 

công bội hậu cho sự hy sinh và lòng quảng đại của quý vị. Cầu mong phước lành và bình an của Thiên 
Chúa qua lời chuyển cầu của Chân Phước Anrê luôn đổ tràn chan chứa trên tất cả quý ông bà và anh chị 

em. 

 
 

Ủy Ban Tài Chánh chúng con đồng cảm tạ, 

 

Mary Ann Hough 

Lê Trọng Hiếu 

Nguyễn Phương Trâm 

Cao Ngọc Cảnh (Trường) 

Lê Thúy Diễm Tracy 

 
 


