
 

 

 
          Medford, 7 tháng 8 năm 2022 

    

 Ông Bà và Anh Chị Em rất quý mến,   

Con là Phanxicô Phạm Đức Huy. Con là con thứ hai trong một gia đình có năm Anh Em: gồm ba trai 

và hai gái. Người Anh cả hiện giờ đang sống ở Houston, người Em trai kế qua đời năm 2005 và hai 

người Em gái đang sống ở Việt Nam với Mẹ. Gia đình Ông Bà Nội của Con Bắc di cư 1954 từ Kiến 

An, Hải Phòng. Gia đình di cư vào Thành Phố Mỹ Tho, Tiền Giang đến năm 1980 chuyển về tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu.  

Năm 1998 con vào tu Dòng Xitô ở Bãi Dâu-Vũng Tàu. Năm 2006 con được sang Mỹ du học và ở tại 

nhà Dòng Xitô Spencer, Worcester. Đến năm 2008 con được gửi đến học tại chủng viện Thánh Giáo 

Hoàng XXIII, Weston. Năm 2014 con tốt nghiệp ở chủng viện và được gửi đi giúp một vài giáo xứ 

thuộc Giáo Phận Boston.  

Cuối năm 2019 con được Đức Hồng Y Sean O’Malley truyền chức Thánh tại giáo xứ Đức Mẹ ở 

Waltham. Tháng 7 Đức Hồng Y gọi cho con và hỏi ý kiến con có sẵn sàng về giáo xứ Chân Phước 

Anrê Phú Yên phục vụ hay không? Con thưa với ngài rằng con cũng cảm thấy lo lắng và sợ vì đây là 

một trách nhiệm rất là lớn đối với một Cha chánh Xứ nhưng ngài nói với con là cha cứ yên tâm mà về 

đó vì có Giáo Phận đứng đằng sau giúp đỡ nếu mỗi khi con cần hỏi ý kiến. Lúc đó con cảm thấy yên 

tâm một chút.  

Con có ra thăm giáo xứ một vài lần thì thấy mọi người ở đây rất là đạo đức và hăng say cộng tác cùng 

với Cha Phong trong suốt gần 2 năm qua. Con chân thành cám ơn Cha Phong đã tin tưởng con và xin 

con về giáo xứ này. Con biết Cha Phong đã gầy dựng giáo xứ trong suốt 2 năm qua với biết bao nhiêu 

tâm huyết và công sức của ngài bỏ ra để xây dựng giáo xứ có như ngày hôm nay.  

Với những gì giáo xứ đang có hiện nay, con sẽ cố gắng hết sức với ơn của Chúa giúp để làm cho giáo 

xứ của chúng ta mỗi ngày một tốt hơn vì con luôn tâm đắc một câu Kinh Thánh trong phúc âm Mátthêu 

6, 33: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ 

kia Người sẽ thêm cho.”  

Con xin mọi người thương Cha Phong như thế nào thì cũng thương con như vậy. Con xin mọi người 

cầu nguyện và giúp đỡ con để mỗi người chúng ta luôn luôn làm theo thánh ý của Thiên Chúa.  

Xin Thiên Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse luôn cầu bầu ban ơn cho quý vị và gia đình trong giáo 

xứ Chân Phước Anrê Phú Yên.  

Mến chào trong Chúa Kitô, 

Cha Phanxicô Phạm Đức Huy 


