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Kính gửi anh chị em trong giáo hạt Pierce County,
Trong Tin Mừng theo thánh Mat-thêu, Chúa Giêsu đã hứa “Ở đâu có hai hay ba người tụ họp nhân danh
Thầy, thì Thầy ở giữa họ.” Chúa Kitô phục sinh thực sự đang ở giữa chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta đi
sâu vào mối tương quan mật thiết với Ngài. Tôi ước nguyện mỗi người trong anh chị em cảm nhận
được tình yêu của Ngài và lắng nghe tiếng Ngài đang nói với từng người. Phát triển mối liên hệ mật
thiết với Đức Kitô và giúp người khác nhận thấy tình yêu của Ngài là sứ mạng của người môn đệ, và
cũng là sứ mạng của toàn thể Giáo Hội Công Giáo chúng ta.
Đó là sứ mạng mà Giáo Xứ mới sắp hình thành tại vùng Tacoma sẽ đảm nhận. Trong khi chúng ta cùng
tiến hành kế hoạch chiến lược này, tôi xin được chia sẻ lòng biết ơn sâu xa đến toàn thể anh chi em.
Tiến trình mà năm Giáo Xứ đã và đang cùng nhau thực hiện để hình thành một Giáo Xứ mới quả thật là
phi thường.
Gần 30 thành viên của các Ban Đại Diện từ mỗi Giáo Xứ (St. Ann, St. Rita Cascia, Holy Rosary, Visitation
và giáo điểm St. John of the Woods) đã đóng góp nhiều nỗ lực cùng với Cha Tuấn và Ban Kế Hoạch
Chiến Lược. Có hơn 10 tiểu ban với các thành viên là những giáo dân của các Giáo Xứ đã cống hiến thời
gian cho các lãnh vực mục vụ khác nhau bao gồm thông tin, phụng vụ, giáo lý đức tin, lưu trữ dữ liệu,
cơ sở vật chất, trường học, bác ái xã hội outreach, văn hóa, nội vụ tài chánh và quản lý ơn Chúa
(stewardship). Đa số các tiểu ban này đã nhóm họp, đưa ra các ý kiến và hoàn thành bản kế hoạch đề
xuất. Cha Tuấn đã xin một số tiểu ban tiếp tục công việc và sẽ trở thành những Ban đầu tiên của Giáo
Xứ mới, bao gồm Ban Tiếp Tân và Chào Đón mới được thành lập.
Và trên tất cả, hơn 80 thiện nguyện viên đã hy sinh đóng góp thời gian và khả năng của mình cho
những điều tốt đẹp hơn của toàn thể cộng đồng. Đó là một dấu chỉ hữu hình về sự hiện diện của Chúa
Thánh Thần trong từng người anh chị em!
Cùng với lòng biết ơn sâu xa của tôi, tôi xin chia sẻ một tin mới với anh chị em rằng tôi đã chỉ định Đức
Giám Mục Eusebio Elizondo, làm người điều hành mới của việc thực hiện kế hoạch chiến lược. Đức Cha
Elizondo đã và đang làm việc trong lãnh vực này cùng với Đức Cha Daniel Mueggenborg, người vừa rời
giáo phận chúng ta để thi hành bài sai mới làm Giám Mục Giáo phận Reno. Đức Cha Elizondo đã bắt đầu
công tác mới và đang cùng làm việc chặt chẽ với Giám Đốc của Ban Kế Hoạch Chiến Lược, Leigh
Strngfellow, người mà nhiều anh chị em đã biết.
Hy vọng chân thành của tôi là xin anh chị em tiếp tục đáp trả lời mời gọi của Chúa Thánh Thần và lắng
nghe tiếng Chúa. Tôi luôn nhớ đến anh chị em trong lời cầu nguyện cho từng người, cho cộng đồng đức
tin của anh chị em, và cho niềm hy vọng về một tương lai sẽ đơm hoa kết trái từ những nỗ lực ngày
hôm nay.
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