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Con tên là Mathew Lê Trọng Hiếu. Con sinh ra tại Saigon và lớn lên tại Dalat. Năm 1978, con
theo mẹ con vượt biển. Sau 6 tháng ở trại ty nạn Đông Mã, hai mẹ con định cư tại Dorchester,
Mass. Con gặp vợ con, Trần Thị Bích Duyên, khi cả hai đang học tại trường đại học
Northeastern. Chúng con lập gia đình năm 1987, sanh được hai cháu, một gái một trai. Hiện
giờ gia đình con đang cư ngụ tại Medford, Mass
Hiện nay con đang làm controller cho một cơ quan nhỏ của tiểu bang. Trước khi gia nhập
giáo xứ Chân Phước André Phú Yên con giữ nhiệm vụ thủ quỹ và sau đó trưởng ban tài chánh
thuộc Cộng Đoàn Nữ Vương Hoà Bình - Malden. Con cũng được cơ hội tham gia trong ban tài
chánh của giáo xứ St. Bernadette - Randolph và giáo xứ St. Ambrose - Dorchester.
Phần thưởng con nhận được khi tự mình tình nguyện phục vụ Giáo Xứ trong bất cứ nhiệm vụ
gì là được lãnh nhận tình đồng đội, tình đoàn kết và nhất là tình yêu của Thiên Chúa trong
từng ánh mắt, lời nói và cử chỉ ân cần cho nhau. Xin luôn cầu nguyện cho con để con chu toàn
mọi trách nhiệm được giao phó.

--------------------------------My name is Matthew Le. I was born in Saigon, Vietnam. I lost my dad when I was at the age
of three and was raised by my loving mom. After the fall of Saigon in 1975, my mother lost
her business and most of her assets. Life was hard. In 1978 we fled the country by sea,
crossing the South China Sea and took refuge in the island of Borneo. Six months later we
migrated to the US and lived in Dorchester, Mass. I met my wife, Duyen Tran-le, while both
of us were students at Northeastern University and married in 1987. We have two wonderful
adult children and currently live in Medford, Mass.
Even though I was trained as an electrical engineer, I end up being a CPA since 2003 and
working for a quasi-state agency as a controller. Before joining the Finance Council of St.
Clement’s Church, I was a member of the Financial Committee of St. Bernadette Parish
(Randolph), St. Ambrose’s Parish (Dorchester), and Sacred Heart Parish (Malden).
Difficulties and hardship early in my life have made me appreciate the goodness, the
compassion and the love from the people whose paths I have crossed. That is the reason why
participating and taking an active part in the life of the church have always attracted me; for
in them I find the camaraderie, the love and the caring we give to each other and, especially,
the presence of God among us. Please keep me in your prayer, for I always have the passion
and the love to serve the Church with all my humble capability.

