Giáo Dân Thánh Giêrađô thân mến,
Tôi biết rằng giáo xứ của anh chị em đã trải qua nhiều sự thay đổi, và nay lại có một sự
thay đổi nữa. Tôi vui mừng vì cha Charles Lachowitzer sẽ sớm đến nhận chức cha sở
của giáo xứ thánh Giêrađô. Vì ngài là một trong những người xuất sắc nhất của chúng
tôi, tôi đã yêu cầu ngài tiếp tục làm một trong hai người tổng đại diện của tôi trong lúc
phục vụ giáo xứ anh chị em. Mặc dù cha Lachowitzer chưa bắt đầu chính thức làm cha
sở cho đến ngày 8 tháng 9 năm 2021, nhưng tôi đã bổ nhiệm ngài làm quản trị giáo xứ
từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Mặc dù ngài chưa có mặt thời điểm này, vì ngài đang
trong kỳ nghỉ và cần có thời gian để chuyển tiếp từ công việc với tư cách là Điều Hành
Viên của Tổng Giáo Phận, ngài đã nhận trách nhiệm điều hành giáo xứ.
Tôi phải chia xẻ một số tin tức liên quan đến cha Giuse-Quốc Thiện Vương. Một số
vấn đề liên can đến sự bất thường về tài chánh và cần tiếp tục điều tra thêm. Những
nỗi quan tâm này đã được văn phòng Bộ Mục Vụ Tiêu Chuẩn và Môi Trường An Toàn
của Tổng Giáo Phận báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật, văn phòng này sẽ thay
mặt tôi giám sát cuộc điều tra. Cha Giuse-Quốc Thiện Vương đã tự nguyện nghỉ phép
trong cuộc điều tra đang tiến hành. Do đó, cha sẽ không có mặt để tham gia trong bất
kỳ mục vụ công nào trong giáo xứ thánh Giêrađô hoặc tất cả những nơi khác cho đến
khi vấn để này được giải quyết. Đây là một biện pháp phòng ngừa cơ bản để đảm bảo
một cuộc điều tra công bằng và kỹ lưỡng. Tôi yêu cầu không ai được tự ý phán xét
trước tình huống này, hay suy đoán bất kỳ hành vi sai trái nào đã xảy ra. Cuộc điều tra
sẽ xác định điều gì đã diễn ra, và chúng tôi sẽ thông báo cho anh chị em kết quả.
Tôi rất ý thức về sự đa dạng của giáo xứ anh chị em, và rất vui mừng khi thấy sự phát
triển trong công tác phục vụ cho cộng đồng người Việt. Tôi nhận biết nhu cầu mục vụ
của cộng đoàn người Việt. Nhân dịp này tôi cám ơn cha Lê Tấn Phong cho sự phụ
giúp của cha trong thời gian vừa qua. Như một số anh chị em đã biết, cha Phong từ
Giáo Phận Cần Thơ miền nam Việt nam và đã trình bày lá thư của Giám Mục Cần Thơ
chứng nhận hành trình tốt của cha để được phục vụ Giáo Phận St. Paul và
Minneapolis. Cha Phong đã hoàn thành tất cả những yêu cầu mục vụ của chúng tôi và
được phép của tôi để phục vụ trong giáo xứ thánh Giêrađô. Tôi chân thành cám ơn
cha và Giám mục của cha. Tôi cũng vô cùng biết ơn tất cả các cha đã giúp đỡ trong
suốt thời gian vừa qua và trong những tuần lễ sắp tới.
Tôi cám ơn sự kiên nhẫn của anh chị em trong thời gian chuyển tiếp này. Hãy yên tâm
lời nguyện của tôi cho anh chị em và gia đình anh chị em.
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