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Kính gửi Cha ___________________________ trong tình yêu thương của Chúa Kitô Giêsu.
Thưa Cha, hôm nay con xin phép được cập nhật thêm thông tin về tiền niên liễm mà con đã trình bày
với Cha qua thư con gửi hôm tháng 2 năm 2017 (xin xem thư đính kèm). Phong Trào Thiếu Nhi Thánh
Thể đang sinh hoạt cách năng động trong gần 140 Giáo Xứ tại Hoa Kỳ. Điều này làm cho nhiều Giám
Mục và nhiều đoàn thể giới trẻ trực thuộc văn phòng Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ hết lòng ca ngợi và
ngưỡng mộ. Ngay cả các Đức Cha thuộc các Giáo Phận như Seattle, San Jose, Orange County,
Springfield, Atlanta, và Houston đích thân đến dâng lễ cho Đại Hội của TNTT trong các Giáo Phận của
họ. Cụ thể hơn nữa, gần đây đại diện của hai Văn Phòng Giới Trẻ người Mỹ và Nam Mỹ đích thân
hiện diện trong Sa Mạc huấn luyện với mục đích tìm hiểu về sức sống và hoạt động của TNTT.
Ban Chấp Hành Trung Ương làm việc không ngừng nghỉ để tạo nên những sinh hoạt siêu nhiên và tự
nhiên hầu đáp ứng với nhu cầu tâm linh và tâm lý của các em. Con xin đề cử hai sinh hoạt điển hình và
quy mô đã và còn đang được đẩy mạnh là Phúc Âm hàng tuần và dự án đang được hình thành là mô
hình tĩnh tâm cho từng ngành. Dự án đầu tạo cơ hội cho các em nhận lời Chúa hàng tuần qua những bài
soạn và sinh hoạt phù hợp với tâm lý và kiến thức của các em. Dự án kế đào tạo một số Trưởng có khả
năng và lòng nhiệt thành trở nên những cộng tác viên với quý Cha và quý Sơ trong việc giảng tĩnh tâm.
Đây chỉ là 2 sinh hoạt điển hình trong nhiều chương trình sinh hoạt của Phong Trào và để có được
những sinh hoạt hữu ích như vậy, Phong Trào cần có nhân sự, tài liệu và ngân khoảng.
Kể từ tháng 11 năm 2015, Hội Đồng Lãnh Đạo đã có quyết định thay đổi về tiền niên liễm nhằm đáp
ứng những nhu cầu quan trọng nói trên. Đúng 4 năm kể từ ngày có quyết định mới về tiền niên liễm,
Ban Chấp Hành Trung Ương ước mong rằng Cha có thể giúp Đoàn tại Giáo Xứ làm tròn trách nhiệm
đóng tiền niên liễm cách hoàn chỉnh để Ban Chấp Hành Trung Ương có đủ ngân khoảng đẩy mạnh các
hoạt động hữu ích. Hệ thống tiền niên liễm cũng giúp cho các công việc hành chánh được thuận lợi và
cố định cho việc phát triển của Phong Trào trong tương lai. Do đó, những Đoàn nào không đóng
niên liễm như ấn định, sẽ chịu thiệt thòi tất cả quyền lợi phục vụ do Ban Chấp Hành Trung Ương
đề xướng.
Con xin xác định rõ là tiền niên liễm nhằm mục đích chi tiêu cho các hoạt động huấn luyện giáo dục
phát triển của Phong Trào và không dùng vào chi phí cho Trụ Sở. Kèm theo là bản báo cáo tài chánh
trong năm qua. Nếu có điều gì chưa rõ xin Cha gửi email cho con binh.nguyen@veym.net.
Con trân trọng cám ơn Cha đã đồng hành với Phong Trào giúp các em sống đức tin. Kính chúc Cha
được tràn đầy niềm vui trong Chúa và Mẹ Maria.
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