March 26, 2014
Thân gửi qúy anh chị trong Cộng Đồng Phó Tế Việt Nam tại Hoa Kỳ,
Dưới sự thúc đẩy và hướng dẫn của Chúa Thánh Linh trong tâm hồn anh chị em
phó tế Việt Nam nhất là những anh chị em tham dự Đại Hội Phó Tế lần thứ V vào
năm ngoái tại Dallas, Texas, chúng ta đã cùng một tâm hướng chia sẻ và nhận
thức vào việc cần thiết khởi xướng công việc truyền giáo bác ái chung của đại gia
đình phó tế trong tâm tình nên một như Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh
Thần là một.
Xưa nay đã có rất nhiều anh chị em trong gia đình phó tế chúng ta đã từng âm
thầm và đầy nhiệt huyết dấn thân làm việc truyền giáo bác ái giúp đỡ những
người nghèo cả về mặt vật chất cũng như tinh thần ở nơi quê hương Việt Nam và
ở các đất nước nghèo trên thế giới, nhất là những con người nghèo về đức tin tức
là những người chưa nhận biết họ có một Người Cha nhân từ và đầy nhân hậu
đang chờ đợi họ trở về lại với Ngài. Dĩ nhiên đối với chúng ta, điều qúy nhất trong
cuộc đời là chúng ta được nhận biết, được yêu thương, và được tuyên xưng Thiên
Chúa là Cha và tất cả chúng ta đều là anh chị em với nhau.
Đây là những bước nhỏ đầu tiên mà đại gia đình chúng ta sẽ có được cơ hội đến
với những anh chị em người nghèo ở một địa điểm vùng kinh tế mới của Giáo Xứ
Phước An, thuộc Địa Phận Phú Cường, Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên chúng
ta cùng tay nắm tay trong tinh thần huynh đệ của Thầy Chí Thánh để mang tình
thương và tin mừng của Thầy Giêsu đến những anh chị em nghèo này.

Hiện giờ, chúng ta có được thầy Uông Đình Hùng, thầy Hoàng Thương, cha Trần
Văn Khôi, hai người Mỹ, và cháu Hoàng Trọng Lý làm phái đoàn đại diện cho gia
đình phó tế chúng ta. Phái đoàn sẽ rời Mỹ vào cuối tháng năm đầu tháng sáu mùa
hè năm nay và sẽ trở về Mỹ vào ngày 11 tháng sáu. Nếu có anh chị em nào muốn
tham gia vào chuyến đi năm nay, xin liên lạc với thầy Hoàng Thương, cho biết
thêm chi tiết bằng email "drsmilehoang@yahoo.com". Chuyến đi này sẽ tập trung
vào ba việc: nhổ răng đau hư cho những người nghèo và thăm hỏi một số em cô
nhi tật nguyền, người già nghèo tại vùng kinh tế mới này, và sống làm việc với các
sơ Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô tại một số cơ sở từ thiện bác ái của các sơ.
Xin qúy anh chị cùng hiệp ý cầu nguyện với chúng em để Thiên Chúa là Cha chúng
ta đã khởi sự công việc truyền giáo bác ái này, thì xin Cha cũng chúc lành cho
chuyến đi này được bình an và nhất là cho những người nghèo chúng con gặp gỡ
ít nhất cũng nhận ra được tình thương của Cha qua sự đoàn kết, yêu thương, và
sẵn sàng phục vụ của chúng con. Sau hết là để chính chúng con gặp gỡ Chúa
Giêsu trong những anh chị em nghèo này vì Chúa đã nói: "Mỗi lần các ngươi làm
như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã
làm cho chính Ta vậy".
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