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Mến chào anh chị em tại Giáo Xứ Holy Rosary, Visitation, St. Ann, St. Rita, và St. John of the
Woods
Nguyện chúc anh chị em được tràn đầy ân sủng của Mùa Phục Sinh!
Như nhiều người trong số anh chị em đã biết, tiến trình thực hiện kế hoạch chiến lược tại hạt
Pierce đang diễn ra tốt đẹp. Cá nhân tôi muốn cảm ơn tất cả những người đang tích cực cộng tác
bằng lời cầu nguyện, tham dự các cuộc họp, hoặc đóng góp thời gian và tài năng cho kế hoạch
này để xây dựng một cộng đồng Công giáo mới, năng động hơn tại vùng Tacoma.
Cùng nhau, chúng ta đang thành lập một giáo xứ mới tập trung vào việc truyền giáo với “tinh
thần hiệp thông và cộng tác, gặp gỡ và gần gũi, lòng thương xót và quan tâm đến việc loan báo
Tin Mừng, “như đã được nêu trong Huấn Thị của Bộ Giáo Sĩ về việc chuyển đổi mục vụ của
Cộng đoàn giáo xứ trong việc phục vụ sứ mạng loan báo Tin Mừng của Giáo hội.
Chúng ta đều biết rằng tiến trình của kế hoạch chiến lược này rất cần thời gian, và vì thế chúng
ta sẽ thực hiện từng bước tiệm tiến, bắt đầu với việc hình thành giáo xứ mới. Trong khi mục
đích của kế hoạch này là: thành lập một giáo xứ mới, với Giáo Xứ St. John of the Woods là giáo
điểm truyền giáo, chúng ta vẫn biết rằng mỗi cộng đồng giáo xứ là độc nhất với những đặc tính
hiện tại của mình. Chúng ta chân nhận những đặc tính riêng này, cho nên thời gian cụ thể để tiến
hành việc sáp nhập tại mỗi Giáo Xứ sẽ không giống nhau. Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian
sáp nhập bao gồm: nhu cầu điều hành và hành chính, tình trạng tài chánh, các yêu cầu về cơ sở
vật chất hạ tầng, các sinh hoạt mục vụ, các khuyến cáo của ban cố vấn, và phản hồi của các giáo
dân.
Với các mối quan tâm trên, mỗi Giáo Xứ tạm thời sẽ từ từ thực hiện từng bước trong tiến trình
này như sau:
 Giáo Xứ Holy Rosary
Các giáo dân của Giáo Xứ Holy Rosary hiện tại đang ở trong tình trạng lấp lửng kể từ khi Giáo
Xứ được xác định không còn khả năng tồn tại nữa. Với phản hồi từ Ban Đại Diện Giáo Xứ, thì
Giáo Xứ Holy Rosary sẽ được sáp nhập vào giáo xứ St. Ann’s bắt đầu ngày 1 tháng 7 năm 2021
như một bước tạm thời để xây dựng giáo xứ mới. Các giáo dân thuộc Giáo Xứ Holy Rosary sẽ
có một ngôi nhà đức tin để họ có thể được chăm sóc mục vụ dưới sự điều hành của Cha chánh
xứ St. Ann hiện tại, là Cha Tuấn. Điều này sẽ giúp giảm bớt những khó khăn mà các giáo dân
thuộc Giáo Xứ Holy Rosary hiện đang phải đối mặt. Các giáo dân của Giáo Xứ Holy Rosary sẽ
tiếp tục tham gia vào kế hoạch chiến lược với tư cách là Ban Đại Diện của Giáo Xứ và thành

viên của các tiểu ban.
 Giáo Xứ St. Rita
Với tình hình hiện tại, cùng những phản hồi từ phía giáo dân, và như một bước tiếp theo để
Giáo Xứ St. Rita có một bước tiến mới, tất cả các mục vụ thường xuyên tại Giáo Xứ St.
Rita’s sẽ ngừng hoạt động kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Cha David Mulholland sẽ tiếp tục
là Cha Xứ. Các giáo dân thuộc Giáo Xứ St. Rita sẽ tiếp tục tham gia vào kế hoạch chiến lược
với tư cách là các Ban Đại Diện của Giáo Xứ và thành viên của các tiểu ban để đảm bảo sự
phong phú và nét đẹp của Giáo Xứ St. Rita, những di sản của cộng đồng người Ý, sẽ được
duy trì và hội nhập vào Giáo Xứ mới
 Giáo Xứ St. John of the Woods
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, Giáo Xứ St. John of the Woods sẽ tạm thời trở thành
giáo điểm truyền giáo của Giáo Xứ St. Ann. Cha Tuấn sẽ là Cha Chánh Xứ; các Thánh Lễ và
sinh hoạt mục vụ, bí tích tiếp tục được duy trì như thừng lệ. Giáo Xứ St. John of the Woods
sẽ cử các thành viên tham gia vào Ban Đại Diện Giáo Xứ và các tiểu ban, để tiếp tục với tiến
trình thành lập Giáo Xứ mới.
 Giáo Xứ Visitation
Thông qua các cuộc họp với Ban Đại Diện và toàn Giáo Xứ, mọi người đều muốn cộng đồng
Giáo Xứ và trường học Visitation STEM, chuyển sang Giáo Xứ mới vào cùng một thời
điểm. Vì những yêu cầu của cơ sở hạ tầng và ngôi trường học cần phải được sửa chữa và đáp
ứng đúng quy định, nên Giáo Xứ Visitation và trường học tạm thời sẽ không di chuyển về
Giáo Xứ mới, cho đến một thời điểm nào đó trong năm 2022. Xin lưu ý đây chỉ là thời gian
dự định, mọi sự có thể thay đổi tùy thuộc vào tiến trình nghiên cứu xây dựng của ban cơ sở
vật chất.
 Giáo Xứ St. Ann
Giáo Xứ St. Ann sẽ chính thức sáp nhập với Giáo Xứ Holy Rosary và St. John of the Woods
bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Điều này có nghĩa là ranh giới của giáo xứ St. Ann sẽ
được xác định lại và cha Tuấn sẽ là Cha Xứ chăm lo mục vụ cho cộng đồng Giáo Xứ mới
này. Các giáo dân thuộc Giáo Xứ St. Ann sẽ tiếp tục tham gia vào kế hoạch chiến lược với tư
cách là các Ban Đại Diện của Giáo Xứ và thành viên của các tiểu ban, để tiếp tục với tiến
trình thành lập Giáo Xứ mới.

Với những bước tạm thời trong thời gian này, chúng ta tin rằng Giáo Xứ mới sẽ không chính
thức được hình thành cho đến khi Giáo Xứ Visitation chuyển về, điều mà lúc này, chúng ta ước
tính sẽ xảy ra vào khoảng giữa năm 2022. Trong thời gian chờ đợi, Đức Tổng Giám Mục
Etienne đã yêu cầu Cha Tuấn đồng hành trong tiến trình sáp nhập này. Cha Tuấn sẽ cùng làm
việc với Ban Đại Diện của các Giáo Xứ, xem xét các kiến nghị và đề xuất từ 10 tiểu ban, sau đó
đưa ra phương cách để tiến trình sáp nhập được tốt đẹp. Hiện nay, các tiểu ban đang tích cực hội
họp và thảo luận lên kế hoạch, một số tiểu ban đã hoàn thành rất nhanh, những tiểu ban khác cần
nhiều thời gian hơn do tính chất công việc và lãnh vực mục vụ của họ.

Cùng với nhau, chúng ta sẽ đảm bảo tất cả các giáo xứ không chỉ được đại diện, mà còn tích cực
tham gia vào việc đưa giáo xứ mới trở thành hiện thực.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn và ban cho chúng ta ân sủng để cùng nhau xây dựng
một cộng đồng Công giáo vững mạnh hơn, dấn thân cho sứ vụ của Giáo hội. Tôi khuyến khích
mỗi người anh chị em hãy cùng nhau đọc lời cầu nguyện đính kèm trong lá thư này, cầu cho các
Giáo Xứ trong thời gian chuyển tiếp, để giúp chúng ta biết tập trung vào mục đích thực sự của
công việc mình đang làm là: phát triển mối tương quan mật thiết với Chúa Giê-su và giúp người
khác nhận biết tình yêu của Ngài.
Gửi đến anh chị em những lời cầu nguyện chân thành và những mong ước tốt đẹp nhất.

Thân mến trong Chúa Ki-tô,

Daniel H. Mueggenborg
Giám Mục Phụ Tá, Tổng Giáo Phận Seattle

Lời nguyện cho các Giáo Xứ trong thời gian chuyển tiếp
Được soạn bởi tiểu ban Thông Tin-Liên Lạc
Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Chúng con cảm tạ Cha đã quy tụ chúng con lại để cùng nhau phục vụ như những người môn đệ
Qua Đức Giêsu, Con Cha, Cha đã trao phó cho chúng con sứ mạng loan báo và làm chứng nhân về tình
yêu của Cha cho toàn thế giới
Xin gửi Thánh Thần Chúa đến hướng dẫn chúng con nhận ra Thánh Ý của Cha trong việc làm mới lại
tinh thần các Giáo Xứ của chúng con. Xin ban cho chúng con sức mạnh, ơn can đảm, và tầm nhìn sáng
suốt, để chúng con phục vụ ý muốn của Cha bằng cách sử dụng các nén bạc được trao ban
Chúng con xin trao phó các Giáo Xứ của chúng con cho Đức Maria, Mẹ chúng con, và xin Mẹ chuyển
cầu, hướng dẫn chúng con trong lúc này, khi chúng con đang cố gắng để trở thành chứng nhân cho Tin
Mừng, duy trì các di sản của mỗi cộng đồng đức tin và cùng nhau xây dựng một Giáo Xứ mới trong hiệp
nhất và yêu thương.
Amen

