Ngày 9 tháng 8 năm 2019
Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em,
Lời đầu thư, tôi xin gửi đến quý cụ, quý ông bà và anh chị em lời chào thân ái, nguyện xin
Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Lavang chúc lành, ban cho anh chị em sự bình an,
niềm vui và hạnh phúc. Xin Chúa gìn giữ mọi người và mọi gia đình trong giáo xứ của chúng ta
trong tình yêu và sự hiệp nhất.
Ai trong chúng ta cũng thuộc lòng câu: “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây.” Tất
cả những gì mà chúng ta đang có, đang thụ hưởng hôm nay, đó là do công lao khó nhọc, là mồ
hôi nước mắt, là do lòng đạo đức thánh thiện và công sức của quý Đức Cha, quý cha, quý sơ,
quý cụ, quý ông bà anh chị em, quý ân nhân, quý mạnh thường quân, những người đã đóng góp
biết bao nhiêu là tài năng, sức lực và tiền bạc cho ngôi Thánh Đường, và cho những cơ sở vật
chất mà chúng ta đang có hiện nay. Không có những hy sinh, những vất vả lao nhọc và mồ hôi
nước mắt của họ, chúng ta sẽ không thể càng ngày càng lớn mạnh như ngày hôm nay.
Con số gia đình Công Giáo từ hàng chục, lên hàng trăm, rồi lên tới hàng NGÀN, con số chính
xác cho đến hôm nay là 1,686 gia đình, có lẽ là một điều mà các bậc tiền bối của chúng ta khi
xưa, ít có ai nghĩ rằng số người trong Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang của chúng ta lại có thể tăng
trưởng như ngày hôm nay. Từ một cộng đoàn nhỏ bé quy tụ với nhau ở một căn hộ tại khu
Halsey, trải qua bao nhiêu là thăng trầm, qua biết bao là sóng gió, giờ đây chúng ta đã là một
trong những giáo xứ lớn nhất tại Tổng Giáo Phận Portland, hàng ngàn người tham dự thánh lễ
hàng tuần, trong đó có cả ngàn em học sinh. Chúng ta sẽ không bao giờ quên công lao gầy dựng
và đóng góp của quý Đức Cha, quý cha, quý sơ, và quý ân nhân, những bậc tiền bối còn sống
cũng như đã qua đời.
Riêng cá nhân tôi, về phục vụ anh chị em trong ba năm qua, tôi nhận thấy một trong những nét
son của Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang là hàng tuần, Tờ Thông Tin đều đăng danh sách của quý ân
nhân của Giáo Xứ đã qua đời để toàn thể Cộng Đoàn Dân Chúa ghi nhớ công ơn và cầu nguyện
cho họ. Riêng tôi, và tôi tin rằng tất cả các linh mục đã và đang phục vụ tại Giáo Xứ Đức Mẹ
Lavang này, luôn luôn nhớ đến và cầu nguyện cho tất cả quý ân nhân, những vị còn sống cũng
như đã qua đời, những vị có mặt trong các thánh lễ, cũng như đang nằm trên giường bệnh, ở
trong tất cả các thánh lễ, lễ thường cũng như lễ Chúa Nhật và lễ Trọng.
Nhưng bên cạnh niềm vui của sự tăng trưởng về dân số là những lo âu, nói đúng hơn là những lo
sợ. Lo cái gì và sợ cái chi? Xin thưa, có ba điều lo sợ mà Đức Tổng Giám Mục đã nói đến trong
lá thư của Ngài gửi cho chúng ta trong tuần qua.

 Thứ nhất: TÌNH TRẠNG QUÁ TẢI TRONG CÁC THÁNH LỄ CHÚA NHẬT
 Thứ hai: SỰ AN TOÀN CỦA CÁC EM HỌC SINH TRONG TRƯỜNG GIÁO LÝ VIỆT
NGỮ
 Thứ ba: SỰ CĂNG THẲNG GIỮA HÀNG XÓM & GIÁO XỨ LAVANG.
Sau đây là những dữ liệu, tôi muốn chia sẻ để anh chị em hiểu rõ hơn về ba vấn đề trên:
 Ngôi thánh đường chúng ta đang ngồi có sức chứa 525 cộng với 50 trên gác đàn, tổng
cộng 575 người.
 Hội trường đàng sau Nhà Thờ Lớn có sức chứa 300 người, nhưng không được phép
ngồi cả hai nơi trong một lúc, vì ít parking cho nên khi có sinh hoạt ở trong nhà thờ
thì không được ngồi ngoài hội trường, và ngược lại.
 Trong năm học, các thánh lễ 9:00AM, 11:AM & 1:00PM, con số bao giờ cũng đông,
chúng ta buộc phải có hai thánh lễ ở nhà thờ lớn và bên nhà Nguyện cùng một lúc.
Hiện nay mỗi ngày Chúa Nhật chúng ta có 8 thánh lễ.
 Giáo Xứ phải đậu nhờ bên Nhà Thờ St. Rose, bên trường Đức, và phải mướn parking
đậu xe của Nhà Hàng Clyde’s Prime Rib vào các ngày Chúa Nhật. Việc băng qua
đường rất nguy hiểm vì đã có những người bị xe đụng phải.
 Building trường học: Sức chứa cho phép của 14 lớp học là cho 400 học sinh, mỗi lớp là
28 học sinh. Nhưng chúng ta đã biến một số phòng làm việc và phòng ngủ của các cha
thành thêm 10 phòng học và 3 nhà vệ sinh để con em của chúng ta có nơi học hành.
 Các em học sinh ra ngoài tầm kiểm soát của anh chị em trong Ban An Ninh, vì khuôn
viên nhà thờ của chúng ta có rất nhiều ngõ ngách, hàng rào cây, và nằm sát với các con
đường.
 Có nhiều tiệm bán marijuana nằm trên đường Sandy gần với khu vực nhà thờ.
 Các em không có chỗ để ăn trưa, sinh hoạt, không có chỗ cho các em phát triển tài năng,
chơi thể thao, vui chơi giải trí …
Còn về vấn đề hàng xóm than phiền, thậm chí to tiếng, mắng chửi tôi ngay trong văn phòng
làm việc vì có người đã đậu xe cản lối ra vào của họ. Trong buổi họp với hàng xóm sau kỳ
Hành Hương vừa qua, họ đã than phiền rất nhiều về tiếng ồn của âm nhạc, ban đêm bà con nói
chuyện lớn tiếng, tệ hơn nữa là có người hái trái cây bên vệ đường trước nhà của họ …
Vì lo lắng cho sự AN TOÀN của các em học sinh, của mỗi người chúng ta, và vì nhu cầu sinh
hoạt của Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang, cho nên Đức Tổng Giám Mục, trong hơn 5 tháng qua, đã
xúc tiến công việc tìm một nơi chốn mới an toàn hơn, rộng rãi hơn và đáp ứng đủ nhu cầu của
anh chị em giáo dân của Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang.
Trong lá thư của Đức Tổng Giám Mục gửi đến mỗi gia đình vào ngày 23/7/2019, Ngài đưa ra
cho chúng ta những dữ liệu của 3 địa điểm. (1) Khu shopping K-mart ở gần chợ Costco; (2)
Khu đất trống trước kia là bãi rác ở đường 82; và (3) Nhà thờ Tin Lành New Hope đối diện
nghĩa trang Gethsemani. Trong ba địa điểm này, chỉ có Nhà thờ Tin Lành New Hope là thích
hợp nhất với khả năng cũng như những nhu cầu của chúng ta.

Sau đây những chi tiết của Nhà thờ Tin Lành New Hope, tọa lạc tại: 11731 SE Stevens Rd,
Happy Valley, OR 97086
 Thánh đường có 2,270 chỗ ngồi, (nhà thờ Tin Lành không có bàn quỳ).
 Có một hội trường với sức chứa khoảng 1,100 người, trong hội trường này có một sân
khấu lớn, có sân bóng rổ, có nhà bếp commercial.
 Có 25 phòng học lớn, 20 văn phòng, và 12 nhà vệ sinh lớn.
 Có 934 chỗ đậu xe rất rộng rãi, có 5 lối cho xe cộ ra vào, giao thông không lo bị tắc nghẽn
 Tất cả được xây trên một khu đất rộng 11.3 acres, diện tích mặt bằng (hữu dụng) ở bên
trong là 123,866 sq.ft.
 Nhà Thờ New Hope nằm gần sát Xa Lộ 205, có thể nhìn thấy khi lái xe đi về hướng Nam,
hướng đi về phía Salem.
 Khu vực thánh đường tọa lạc hoàn toàn biệt lập, đối diện với Nghĩa Trang Công Giáo
Gethsemani nơi có rất nhiều người thân của chúng ta đang an nghỉ.
GIÁ BÁN CỦA NEW HOPE CHURCH LÀ BAO NHIÊU? Theo luật quy định, khi nào Đức
Tổng Giám Mục đồng ý mua, và khi hoàn tất thủ tục mua bán xong, thì Đức Tổng mới được
công bố giá cả. Nhưng tôi được hỏi liệu Giáo Xứ Lavang có quyên góp được 14M hay không?
Nếu có thì Ngài mới tính tiếp.
Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, trong buổi họp vào tối thứ Bảy 3/9 vừa qua, Đức
TGM Alexander đã tâm sự rằng nhà thờ New Hope là một món quà mà Thiên Chúa đã tặng cho
anh chị em Giáo Xứ Lavang. Đúng vậy thưa anh chị em, đây là cơ hội duy nhất, và là cơ hội
nghìn năm một thuở. Đối với tôi, đây là một phép lạ, bởi vì tất cả những nhu cầu mà chúng ta
đang cần như:
(1) Nhà thờ; (2) Hội trường; (3) Trường học; (4) Parking và (5) Một nơi biệt lập, thì nhà
thờ New Hope đều đáp ứng đủ cho chúng ta. Xin anh chị em cùng với tôi, chúng ta cùng tạ
ơn Chúa và cám ơn Đức Mẹ.
Để có thể tậu mãi được nhà thờ New Hope và để giấc mơ của chúng ta được thành hiện thực,
tôi xin đề nghị với quý cụ, quý ông bà và anh chị em những điểm sau:
 Xin tất cả mọi người hiệp nhất và tha thiết cầu nguyện cho dự án quan trọng này qua
những hy sinh, qua những thánh lễ, những Giờ Chầu Thánh Thể và qua những Tràng
Chuỗi Kinh Mân Côi. Sau khi linh mục chủ tế ban phép lành cuối mỗi thánh lễ, chúng
ta sẽ cùng đọc kinh: “Cúi xin Chúa sáng soi, cho chúng con được biết việc phải
làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự
cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen”
 Quỹ của TGP Parish Fund sẽ cho Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang mượn toàn bộ số tiền, dự
đoán là 14M để trả cho New Hope Church, với điều kiện, chúng ta phải điền vào PHIẾU
HỨA ĐÓNG GÓP CHO QUỸ TẬU MÃI THÁNH ĐƯỜNG, càng có nhiều Phiếu Hứa
đóng góp càng tốt. Số tiền hứa phải đủ hoặc hơn con số 14M thì Parish Fund mới cứu xét
cho mượn tiền.
 Xin mỗi người đang có việc làm, đang có thu nhập (taxabe income) trong mỗi gia
đình, ví dụ gia đình có 2 người đi làm thì xin điền 2 Phiếu Hứa, nếu có 3 người đi làm
thì điền 3 PHIẾU HỨA ĐÓNG GÓP CHO QUỸ TẬU MÃI THÁNH








ĐƯỜNG. Trong thời gian 7 năm hứa, nếu anh chị em bị thất nghiệp hay vì đau bệnh,
hoặc đột tử … không thể đóng góp được thì anh chị em cứ an tâm, anh chị em sẽ không
bị ràng buộc & không bị mắc nợ.
“Tùy con có bao nhiêu, hãy cho bấy nhiêu; có nhiều thì cho nhiều, có ít thì đừng ngại
cho ít” (Tb 4:8). Việc đóng góp để mua New Hope Church hoàn toàn là việc tự nguyện,
Chúa biết rõ tấm lòng, hoàn cảnh và khả năng của anh chị em. Tôi chỉ xin anh chị em,
nếu được, xin hy sinh đóng góp mỗi ngày $2.00 hay $3.00 hoặc $5.00 (giá một ly café
hay nửa ly café) và đóng góp trong vòng 7 năm. Anh chị em có thể đóng hàng tuần, hay
hàng tháng hoặc đóng hàng năm, nhưng lý tưởng nhất (nếu có thể), anh chị em đóng một
lần luôn, để chúng ta đỡ không phải trả tiền lời cho ngân hàng.
Riêng đối với quý cụ ông cụ bà cao niên, nếu quý ông bà có lòng đóng góp cho quỹ tậu
mãi New Hope Church thì Giáo Xứ sẵn sàng đón nhận.
Ngày 23/9/2019 là hạn chót để chúng ta đệ trình cho Ban Quản Trị của Parish Fund
biết con số của Phiếu Hứa và số tiền hứa 14M. Nếu chúng ta có đủ số tiền hứa trước
ngày 23/9/2019 thì Đức Tổng Giám Mục sẽ tiến hành NGAY việc thương lượng để tậu
mãi New Hope Church cho chúng ta.
Nếu anh chị em có thắc mắc hay có băn khoăn gì về việc ĐIỀN PHIẾU HỨA, xin hãy
liên lạc với văn phòng giáo xứ và các thiện nguyện viên tại các bàn ở trong Hội Trường
để được giúp đỡ.

Thay cho lời kết, tôi xin gửi đến anh chị em lời khuyên của Thánh Phaolô Tông Đồ: “Gieo ít thì
gặt ít; gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người hãy cho tuỳ theo quyết định của lòng mình, không
buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương.
Vả lại, Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ, để anh em vừa được
luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện” (2 Cr 9:6-8). Có sở hữu được
New Hope Church hay không, còn tùy thuộc vào PHIẾU HỨA ĐÓNG GÓP của mỗi người
trong Giáo Xứ chúng ta. Chúng ta cần phải chứng minh cho Ban Quản Trị của Parish Fund thấy,
giáo dân trong Giáo Xứ chúng ta tự nguyện và sẵn lòng hứa đóng góp số tiền 14M trong vòng 7
năm tới, bắt đầu từ năm 2020 cho đến 2027.
Xin chân thành cám ơn quý cụ, quý ông bà và anh chị em đã lắng nghe và cộng tác. Xin
Thiên Chúa là Cha Nhân Ái, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Lavang, chúc lành, ban cho
mọi người và mọi gia đình sống hạnh phúc, bình an và luôn sống trong ơn nghĩa của Chúa.
Trong Chúa Kitô,

LM Đaminh Phạm Tĩnh, SDD
Chánh Xứ

