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Con tên là Lê Thúy Diễm. Con đã sinh hoạt ở cộng đoàn Thánh Tâm Chelsea từ khi mới thành
lập (1993) cho tới khi con gia nhập giáo xứ Chân Phước Anrê Phú Yên (2020). Trước tiên, con
tham gia vào Ca đoàn. Sau đó con nhận lời trở thành giáo viên của hai chương trình Giáo Lý và
Việt Ngữ (2010-2020). Từ năm 2017 cho tới nay, con được chọn vào Ban Tài Chánh của cộng
đoàn Thánh Tâm và, qua sự yêu cầu của Cha Quản Nhiệm, con lại được tiếp tục là thành viên
của Uỷ Ban Tài Chánh giáo xứ Việt Nam tiên khởi của Tổng Giáo Phận Boston. Hiện giờ con
đang ở Lynn với chồng và hai con trai.
Gia đình nội ngoại con đều là người Công Giáo. Nên ngay từ nhỏ con đã được giáo dục theo
tinh thần và đường lối sống đạo của người Công Giáo. Tuy nhiên con biết con còn nhiều thiếu
sót và cần phải tiếp tục học hỏi và rèn luyện thêm. Con xác tín rằng trong khi phục vụ cho giáo
xứ, chính con là người được hưởng nhiều phúc lộc và ơn lành hơn là những gì con hy sinh hoặc
cho đi. Con chắc rằng con được học hỏi nhiều hơn. Và qua đó, con mong sẽ sống tốt hơn.

-------------------------My name is Tracy Thuy-Diem Le. I live in Lynn with my husband and two sons. I have always
been actively involved with living out my Catholic faith. In 1993, at the beginning of the
formation of the Vietnamese Catholic Community at St. Rose of Lima, Chelsea, I signed up to
become a member of the choir. Then in 2010 I volunteered to be a catechist as well as a
Vietnamese language teacher. In 2017 I was invited to be a member of the Finance Committee.
In November of 2020 I followed the Vietnamese Catholic Community of Chelsea to the new
spiritual home at St. Clement Church. And I am very honored to be asked and given the
opportunity to continue serving on the new parish’s Financial Council. Please keep me in your
prayers so that I can be an effective instrument of God’s gifts.

