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Washington DC ngày 23 tháng 02 năm 2017
Kính gửi Cha,
Kính chào Cha trong tình yêu thương của Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria. Mùa Đông năm
nay đến thật nhẹ nhàng và nhanh nhẹn trôi đi. Xuân Đinh Dậu vừa bước qua thì mùa Xuân khác
đang bước đến. Hy vọng mùa Xuân này mang lại cho Cha dồi dào sức khỏe và niềm vui đầy ấm
áp.
Con xin được trình bày với Cha về việc gia tăng tiền niên liễm đang diễn ra. Sách Nội Qui của
TNTT 2009 điều 60.1 quy định mỗi thành viên đóng tiền niên liễm $12.00. Theo quy định này
đoàn gửi về Trung Ương $1.00, Miền $1.00, và Liên Đoàn $1.00. Quyết định này được đưa vào
Nội Quy khoảng hơn 20 năm về trước, trong lúc làn sóng người tị nạn còn chân ướt chân ráo đến
nước tự do. Số tiền đóng góp này được gọi là tượng trưng để giúp phần nào cho những chi phí
của văn phòng và các sinh hoạt chung của Phong Trào.
Sau hơn 20 năm giá trị đồng tiền bị giảm rất nhiều nhưng nhu cầu huấn luyện và giáo dục đòi
hỏi mỗi ngày một cao hơn. Để đáp ứng với nhu cầu giáo dục cho hiện tại và tương lai, Hội Đồng
Lãnh Đạo đã cho phép Hội Đồng Trung Ương ấn định lại quy định về tiền niên liễm. Hội Đồng
Trung Ương gồm 6 Cha Trung Ương, 8 Cha Tuyên Úy Miền, 4 Ủy Viên các bổn ngành, 8 Chủ
Tịch Miền, Ban Nghiên Huấn và một số ban cố vấn khác (Nội Quy trang số 9, hình số 3). Trong
hơn một năm qua Hội Đồng Trung Ương bàn thảo và quyết định tăng tiền niên liễm lên $15.00.
Trong số này đoàn gửi về Trung Ương $10.00, Miền $3.00, và Liên Đoàn $2.00.
Con xin phép chia sẻ thêm vài điểm son của Phong Trào TNTT tại Hoa Kỳ. Nhiều giám mục và
rất nhiều linh mục người Hoa Kỳ ngưỡng mộ, nhiều khi đển kinh ngạc, về lực lượng và tổ chức
của Phong Trào TNTT. Rõ nét hơn nữa, có hơn 50 quốc gia trên thế giới có TNTT, nhưng TNTT
tại Hoa Kỳ có một tổ chức cơ cấu huấn luyện chặt chẽ nhất. Vì thế Cha Frederic Fornos, SJ,
Tổng Tuyên Úy TNTT toàn thế giới, giao trách nhiệm cho TNTT Việt Nam giúp các cộng đoàn
khác tại Hoa Kỳ thành lập TNTT.
Quá trình lịch sử từ 10 năm trở về trước tinh thần giới trẻ hăng say đến nhà thờ vì đức vâng lời
và niềm tin. Từ 10 năm trở lại đây và có thể trong nhiều năm tới tinh thần tối đẹp này được thay
đổi bằng sự nghi ngờ về niềm tin và quyền bính của Giáo Hội. Để đối phó với những thay đổi
nguy cơ về luân lý cũng như niềm tin, Ban Huấn Luyện càng phải hy sinh nhiều hơn về thời gian
và công ăn việc làm để suy tư, nghiên cứu và huấn luyện để đồng hành sát cách với các em. Ban

Huấn Luyện không hề nghĩ đến tiền bổi dưỡng. Nhưng chỉ ước mơ có một ngân khoảng tương
đối đủ để trang trải cho những chi phí trong việc huấn luyện. Mặc dù đã có gia đình vợ chồng
con cái và việc làm nhưng vẫn vui vẻ thức đến hai ba giờ sáng để hoàn thành công việc của
người Huấn Luyện Viên. Mặc dù cố gắng hết mình nhưng việc huấn luyện vẫn không đi xa hơn
như điều mong muốn vì thiếu ngân quỹ. ($1.00 cho mỗi em). Có những dự án đòi hỏi về tài
chánh, và đòi hỏi rất nhiều, mới có thể thực hiện đúng nhu cầu và tâm lý cho giới trẻ ngày nay.
Sự thay đổi về tiền niên liễm chỉ nhằm mục đích chính là nâng cao giáo dục huấn luyện, và phát
triển Phong Trào theo chiều dài. Nhiều phụ huynh có cái nhìn sai lầm về sinh hoạt của Phong
Trào. Rất tiếc có nhiều phụ huynh, ngay cả một số linh mục tu sĩ nam nữ, nghĩ rằng TNTT là
phần phụ vì không bắt buộc theo luật của địa phận. Tuy TNTT không nằm trong sự ràng buộc
đó, nhưng thực tế cho thấy TNTT là nồng cốt trong giáo xứ. Cho dù các em có lãnh bí tích rồi
hay chưa các em vẫn có mặt tại nhà thờ mỗi tuần để thực hành những gì giáo lý đã dạy. Có lẽ vì
sự gắn bó với môi trường nhà thờ nên sau 33 năm có mặt tại Hoa Kỳ, mặc dù gặp khó khăn về
nhiều mặt, Phong Trào vẫn duy trì tốt đẹp và năng động trong các giáo xứ.
Con xin trình bày những điểm chính đế mong Cha cảm thông và giúp các Cha Tuyên Úy và các
Huấn Luyện Viên có cơ hội giúp các em sống đức tin và giữ vững nền luân lý trong thời đại có
nhiều thay đổi. Xin Cha cũng giúp cho quý phụ huynh biết trách nhiệm của họ trong việc đóng
niên liễm và tầm quan trọng của Phong Trào TNTT Việt Nam.
Con cám ơn Cha đã đồng hành và nâng đỡ các em tại giáo xứ. Nếu Cha có những ý kiến xây
dựng cho Phong Trào xin Cha đừng ngần ngại liên lạc với con qua email binhsvd@gmail.com
hoặc 202-368-6828.
Xin chúc Cha được tràn đầy niềm vui và nghị lực trong phục vụ.

Trong Chúa Thánh Thể,

Lm. Nguyễn Thanh Bình, SVD
Tổng Tuyên Úy

