QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI
ĐỐI VỚI
GIÁO XỨ ST. ANN - TACOMA
Kính gửi Anh Chị Em Tổng Giáo Phận Seattle
Giáo xứ St. Ann tại Tacoma được thành lập năm 1924 nhằm đáp ứng sự tăng trưởng số
tín hữu Công Giáo trong vùng. Trước tình trạng suy giảm số tín hữu và sức sống tại các giáo
xứ lân cận, đồng thời, nhằm đáp ứng một cách hiệu quả hơn các nhu cầu của tín hữu vùng
trung tâm Tacoma hiện nay, tôi thấy cần phải sáp nhập Giáo xứ Holy Rosary tại Tacoma và
Giáo xứ St. John of the Woods tại Tacoma vào Giáo xứ St. Ann.
Trong quyết định ban hành ngày 1 Tháng Bảy, 2021, về việc sáp nhập Giáo xứ Holy
Rosary tại Tacoma vào Giáo xứ St. Ann tại Tacoma, tôi đã hợp nhất hai giáo xứ với nhau, để
giáo xứ Holy Rosary, với tất cả quyền lợi, nghĩa vụ và đặc ân được giáo luật dành cho, bây
giờ sẽ hợp nhất và hòa vào Giáo xứ St. Ann, theo thể thức chỉ còn lại Giáo xứ St. Ann,
Tacoma. Địa giới của Giáo xứ St. Ann bây giờ bao gồm địa giới cũ của Giáo xứ Holy Rosary
cộng với địa giới vốn có của mình.
Trong quyết định riêng biệt ban hành ngày 1 Tháng Bảy, 2021, về việc sáp nhập Giáo
xứ St. John of the Woods, Tacoma, vào Giáo xứ St. Ann, tôi đã hợp nhất hai giáo xứ với nhau,
để Giáo xứ St. John of the Woods, với tất cả quyền lợi, nghĩa vụ và đặc ân được giáo luật
dành cho, bây giờ sẽ hợp nhất và hòa vào Giáo xứ St. Ann, theo thể thức chỉ còn lại Giáo xứ
St. Ann, Tacoma. Địa giới của Giáo xứ St. Ann bây giờ bao gồm địa giới cũ của Giáo xứ St.
John of the Woods cộng với địa giới vốn có của mình.
Ngoài ra, trong quyết định này, tôi đã chuyển Giáo xứ St. John of the Woods thành giáo
điểm và trao cho Linh mục Chính xứ St. Ann coi sóc. Theo giáo luật, giáo điểm là một cộng
đoàn tín hữu được thiết lập, tuy không phải là giáo xứ hoặc chuẩn giáo xứ, nhưng vẫn
thường xuyên có các bí tích được cử hành và việc coi sóc mục vụ được trao cho linh mục
chính xứ của giáo xứ vốn bao gồm cả địa giới của giáo điểm, thuộc thẩm quyền của giám
mục giáo phận.
Do đó, nhằm ấn địa ranh giới địa lý của Giáo xứ St. Ann,
Sau khi xem xét giáo luật và hiện trạng;
Sau khi tham khảo ý kiến ban điều hành giáo xứ địa phương có liên quan đến việc điều
chỉnh này;
Sau khi lắng nghe Hội đồng Linh mục, vao ngày 20 Tháng Năm, 2021, theo Giáo luật
điều 515 §2;
Và sau khi xác định đây là vì ích lợi của các linh hồn;
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Tôi, ký tên dưới đây là Tổng Giám Mục Seattle, thực thi năng quyền của mình, và chiếu
theo Giáo luật điều 515 §2, ban hành quyết định có hiệu lực từ ngày 1 Tháng Bảy, 2021,
rằng: địa giới của Giáo xứ St. Ann được điều chỉnh như sau:

•
•
•

Phía Bắc: Bắt đầu từ giao lộ của State Rte 16 và S. Tyler St., đi về phía đông dọc theo
State Rte 16 đến giao lộ của Sprague Ave S và S 25 St và tiếp tục về phía đông trên S
25 St đến I-705;
từ đó về phía bắc trên I-705 đến Puyallup Ave;
từ đó theo Puyallup Ave về phía đông đến Puyallup River.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Phía Đông, theo hướng Đông Nam dọc theo Puyallup River đến ranh giới phía đông
Tacoma City,
từ đó về phía nam ở phía đông ranh giới Tacoma City đến Pioneer Way E
rồi theo phía đông nam trên Pioneer Way E đến giao lộ Canyon Road E;
từ đó về phía nam trên Canyon Road E đến 72nd St E
rồi về phía đông 72nd St E đến Woodland Ave E;
từ đó đi về phía nam theo Woodland Ave E đến 128th St. E.
Phía Nam: về phía tây theo 128th St E rồi chuyển thành 129th St E đến Pacific Ave
S/State Rte 7.
Phía Tây: Phía Bắc đường Pacific Ave S đến 108th St S;
từ đó về phía tây theo 108th St S rồi chuyển thành Sales Rd S;
rồi về phía tây bắc theo đường Sales Rd S nối dài thành đường 26th Ave S;
từ đó về phía bắc theo đường 26th Ave S đến 96th St S;
từ đó về phía tây theo đường 96th St S đến I-5,
từ đó về phía bắc theo I-5 đến phần nối dài đường S. 35th St.,
từ đó về phía tây theo đường 35 St. S kéo dài đến S Tyler St.,
từ đó về phía bắc theo State Rte 16 S đến điểm bắt đầu.
Tất cả các ranh giới trên không bao gồm địa bàn đã được được giao cho Giáo xứ
Sacred Heart.

Quyết định này đã được thông báo cho linh mục chính xứ và tất cả những người có liên
quan theo quy định của giáo luật (điều 532). Có thể khiếu nại trong thời hạn 10 ngày kể
từ khi quyết định được chính thức công bố theo luật định (Giáo luật, điều 515 §2. Mọi
khiếu nại phải được gửi về Tòa Tổng Giám Mục Seattle, 710 9th Avenue Seattle,
Washington, 98104.
Mọi điều trái với quyết định này đều được bãi bỏ.
Làm tại Văn Phòng Chưởng Ấn
Tòa Tổng Giám Mục Seatlle
Ngày 1 Tháng Bảy
Năm của Chúa 2021.
.
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