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Con sinh ra và lớn lên tại Saigòn, cùng gia đình định cư tại Mỹ và trở thành giáo dân
của Giáo xứ St. Williams tại Dorchester từ tháng 7 năm 1991. Đến năm 2009, con
gia nhập cộng đoàn Thánh tâm thuộc giáo xứ St. Rose of Lima tại Chelsea. Tại đây,
con được sự dẫn dắt của quý Cha Quản nhiệm và sự tin tưởng của giáo dân đã tham
gia sinh hoạt với cộng đoàn và đảm nhận những vai trò lần lượt như sau:


Tháng 6-2009:

Đoàn viên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm (ĐLMTT),
Công bố lời Chúa

 Tháng 4-2012-2014:

Thừa Tác Viên Thánh Thể Ngoại Lệ,
Đoàn Phó ĐLMTT

 Tháng 4-2014-2017:

Đoàn Trưởng ĐLMTT, Thư Ký Cộng đoàn

 Tháng 11-2015 – 2020: Trưởng Ban Mục Vụ
 Tháng 11-2020:

Khiêm tốn với sự tin tưởng của cha Quản Nhiệm,
con rất vinh dự được chỉ định đảm nhận đặc trách
Ủy Ban Linh thao thuộc giáo xứ Chân phước Anrê
Phú Yên – Boston

Con là người nghiêm túc trong công việc và luôn cố gắng để công việc được hoàn
thiện. Con cũng rất thích thú khi được đối diện với những vai trò và thử thách khó
khăn, nhất là trong việc phục vụ giáo xứ. Xin quý ông bà và anh chị em hãy hỗ trợ
cho con trong lời cầu nguyện cũng như trong các chương trình của giáo xứ đề ra để
con tiếp tục trở nên công cụ xứng đáng và hữu dụng cho việc phục vụ giáo xứ, cũng
như để hoàn thiện bản thân chính con ngày càng tốt hơn trong đời sống đức tin.
-------------------------------

I was born and raised in the city of Saigon, Vietnam. With my family, I have settled
in America since 1991 and immediately became a parishioner of St. Williams Parish
in Dorchester. In 2009, I had relocated and became a member of St. Rose of Lima
Parish in Chelsea. Here, humbled with the trust of the clergy and the fellow
parishioners, I participated in the activities with the community and assumed the
following roles:
 June 2009:
 April 2012-2014:

 April 2014-2017:

Member of the Sacred Heart Confederation, Lector
Eucharistic Minister,
Vice President of the Sacred Heart Confederation
President of the Sacred Heart Confederation,
Secretary of the Vietnamese Catholic Community

 November 2015 - 2020: President of the Pastoral Committee of
Vietnamese Catholic Community
 November 2020:

Director of Faith Witness Mission, St. Clement's
Church, Boston

I do take seriously the responsibilities assigned to me. In fact, in everything that I
do, I do it with the best of intention and might. I love challenges and thrive with
difficulties, especially when it comes to parochial and faith matters. Thus, I do ask
for your support and fervent prayers so that I may become a worthy and effective
instrument of God in serving the church and the people of St. Clement as well to
deepen my relationship and faith in God.

