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About the Cover Photo 
 

The picture was the result of collective images symbolizing the           
Vietnamese Catholic Community’s love for their Catholic faith.  The 
sunrise above the ocean symbolizes the hope felt among Vietnamese 
refugees as they traveled in boats to the United States.  The family 
symbolizes the center of Vietnamese cultural identity.  The Our Lady 
of La Vang Shrine in Washington, D.C., serves as a symbol of their        
devotion to Mary.  The generational hands with the rosary symbolize 
their love for Christ being passed on from generation to generation.  
The history of Vietnamese Catholics in South Carolina is about             
practicing Catholicism out of love for God and mankind. 

Copyright © 2018 by Roman Catholic Diocese of Charleston                                 
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, 
or transmitted in any form or by any means, including photocopying,             
recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written          
permission of the publisher, Roman Catholic Diocese of Charleston Office of 
Ethnic Ministries. 
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 This book is the result of an evangelization       
initiative of the Diocese of Charleston Office of Ethnic         
Ministries: To respond to the spiritual needs of the        
Vietnamese Catholic Community and to celebrate and 
share with the Church in South Carolina the gifts that 
our Vietnamese brothers and sisters bring to the 
Church. The Office of Ethnic Ministries is committed to 
organizing ways for the Church as a whole to celebrate 
its ethnic diversity and recognize that diversity as a 
strength of the Church. 

 

 We thank all of our priests, laity and religious 
leaders who helped welcome our refugee brothers and 
sisters of Vietnamese origin to South Carolina. We are 
grateful for Mrs. Suzanne Krebsbach for documenting 
the  History of Vietnamese Catholics in the Charleston           
diocese.  We appreciate the contributions of Deacon 
Daniel Powers and Mrs. Rebecca McNamara.  Most      
importantly, we are grateful to The Most Reverend          
Robert E. Guglielmone, Bishop of Charleston, for mak-
ing this publication possible. 
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May 10, 2018 
 
 

 
Dear Brothers and Sisters in Christ, 
 
It is my pleasure that I present to you this publication which contains 
the history of Vietnamese Catholics in our diocese along with some         
additional ministry resources.  It is my hope that you will use this           
documentation as an evangelizer by spreading our good news among 
your family and friends.   
  
The Catholic Church in South Carolina is a welcoming Church in 
which we celebrate our diversity and the gifts Vietnamese Catholics 
bring to the Church.  Our devotion to Mary is so deeply expressed by 
Vietnamese Catholics and celebrated each year in our diocese at the 
Our Lady of La Vang Vietnamese Celebration.  It brings me great joy 
to serve and participate in this culturally enriched diocesan event. 
 
I encourage you to pass on your history to our youth and encourage 

them to stay true to our faith through the sacraments of Baptism,      
Confirmation, Holy Eucharist, Penance, Holy Orders, Matrimony, and 

the Anointing of the Sick.  I look forward with great pleasure to the day 
that we add to our history, the ordination of our first Diocesan          

Vietnamese American priest.  

 

   In the Lord’s Peace, 

 
 

  

 
   Most Reverend Robert E. Guglielmone                         

   Bishop of Charleston 
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The Vietnamese Catholics of South Carolina      

annually celebrate the Feast of the 117 Martyrs, whom St. 

John Paul II canonized in 1988.  These men and women, 

among many others, died for the faith in Vietnam in the 

nineteenth century, and Catholic Vietnamese throughout 

the world honor their memory.  This reverent celebration of 

Vietnamese catholicity, heritage, and culture is hosted   

annually by different parishes in the diocese.  The parish of 

Our Lady of La Vang in Greer, South Carolina, held the 

celebration in 2017.                                                                                 

 Vietnamese Catholics have been a minority within 

their native country since Christianity was introduced in 

the sixteenth century.  As immigrants and refugees            

dispersed throughout the globe in the twentieth century, 

they identified themselves in their new homes by their          

nationality and their faith. Keeping faith with martyrs in 

their culture, while worshiping in their adoptive country, 

defines Vietnamese Catholics of South Carolina and     

elsewhere.  Vietnamese Catholics in South Carolina are a 

vibrant example of faith in exile.  These Catholics enrich 

the Church, and their story is similar to those of other          

immigrant Catholics who make up the community of faith.¹  

 

                                                                                                                             
¹Terry Cregar, “Vietnamese martyrs a durable link to faith,” The Catholic Miscellany, 

November 20, 2017, p. 3. Fr. Peter Phan distinguishes between immigrants who            
voluntarily leave their country of origin, and refugees who are forced to flee because of          
political, ethnic, or religious persecution. See Peter C. Phan, Vietnamese-America          
Catholics (New York; Paulist Press, 2005), pp. 76 – 77.  
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 Catholics in South Carolina are a minority, Catholic          

Vietnamese are doubly so.  The challenges to full                    

acceptance as Vietnamese Catholics within the Diocese of 

Charleston are counterbalanced by the many freedoms they 

enjoy to live, work, prosper, and worship in ways               

unavailable to them even in their native country. 

Catholics have always been a religious minority in 

South Carolina.  Immigrants and refugees of European and 

African descent comprised the faith community until the 

twentieth century.  In 1950, only 96 diocesan priests served 

42 parishes and 26 missions scattered across the state.  By 

2000, there were 121 priests, 85 parishes and 30 missions. 

This change demonstrates the growing stability of           

parish-based communities and the increasing diversity of 

parish life.   

 The South, comprising 55 dioceses, 16 states and 

the District of Columbia, now has more than 25% of all 

Catholics in the United States.  Atlanta, Greenville,       

Charlotte, Charleston, and Savannah have growing       

economies and overall high quality of life.  Immigration has 

fueled this impressive population growth in the Church, 

partly by the retirement of Northern state Catholics to the 

Sun Belt South, and partly by Catholics from Asia, Africa, 

and Latin America who add rich diversity to the Church.²  

                                                                                                                     
²Randall Miller, “Catholics,” The South Carolina Encyclopedia (Columbia: University of 
South Carolina Press, 2006), pp. 140 – 141. Brian Fraga, “Four Corners: South: The num-
bers keep growing,” OSV Newsweekly, May 22, 2016. https://www.osv.com/
OSVNewsweekly/Article/TabId/535/ArtMID/13567/ArticleID/19853/Four-Corners-%7C-
South-The-numbers-keep-growing.aspx  

https://www.osv.com/OSVNewsweekly/Article/TabId/535/ArtMID/13567/ArticleID/19853/Four-Corners-%7C-South-The-numbers-keep-growing.aspx
https://www.osv.com/OSVNewsweekly/Article/TabId/535/ArtMID/13567/ArticleID/19853/Four-Corners-%7C-South-The-numbers-keep-growing.aspx
https://www.osv.com/OSVNewsweekly/Article/TabId/535/ArtMID/13567/ArticleID/19853/Four-Corners-%7C-South-The-numbers-keep-growing.aspx
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The United States Congress liberalized Asian          

immigration laws in 1965, and that action led directly to 

changes in the American religious landscape, especially in 

South Carolina.  These Asian Catholics were from      

Southeast Asia, particularly the Philippines and Vietnam. 

The first wave of Asian immigrants arrived in 1975 after 

the end of the Ten Thousand Day Vietnam War.  That     

migration was driven partly by the need to find acceptance 

for their faith, as well as fear of a Communist victory 

against the United States-backed South Vietnamese      

government.   

 Catholics were prominent among the refugee     

population.  In the 1970s, Catholics in Vietnam were 8% of 

the population.  In the United States, however, they      

comprised 30% of all Vietnamese refugees.³  The           

Vietnamese immigrant population of all religions doubled 

in the United States between 1980 and 2000.  Between 

2000 and 2014, that number increased another 26%.  By 

2014, Vietnamese represented the sixth largest immigrant 

group in the country.  In raw numbers, there were 1.3      

million Vietnamese immigrants in the United States,      

representing 3% of the 42.4 million immigrants to          

America.  It is important to note that in 2014, 76% of the  

 
 
³Phan, 68, 84. See also Asian and Pacific Presence: Harmony in Faith: a Statement of the 
U.S. Catholic Bishops (Washington, DC: United States Conference of Catholic bishops, 
(2001), p. 9. Restrictive political policies in Vietnam accounted for this disparity in   
religious variation. 
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1.3 million Vietnamese immigrants in the United States 

were naturalized citizens.  Most of the immigrants (or     

refugees) qualified for lawful permanent residence through 

family ties, a demonstration that the family is the center of          

Vietnamese culture, no matter where that culture is lived. 

Most Vietnamese immigrants and refugees settled in major     

urban areas in California, Texas, Louisiana, Virginia, and 

Washington, DC.  South Carolina has not been a top     

destination, but immigration has been robust since 1975.⁴  

While Buddhism, Confucianism, and Taoism had 

predominated in Vietnam for millennia, Catholicism has 

played an important part in that nation’s history.            

Portuguese missionaries in the sixteenth century, followed 

by Jesuits in the seventeenth century, brought Catholicism 

to Vietnam.  Political rivalry between dynasties and       

infighting among European missionaries complicated   

missionary activity through the centuries. Between the  

seventeenth century and the nineteenth century, various 

Vietnamese rulers persecuted Catholics, creating an       

estimated 130,000 Catholic martyrs.  This was the          

experience of many Catholics in Southeast Asia, Japan, 

and Korea, where eastern faiths predominate.     

  

⁴Bill Higgins, “Catholic Service Agency Prepares for Changes in Immigration Laws,” 
The State, n.p; ”Vietnamese Immigrants in the United States,” Migration Information 
Source, Migration Policy Institute, accessed November 7, 2017. Http://
www.migrationpolicy.org .  For a look at Vietnamese immigrants in other Southern 
states, see James Bounds, “Vietnamese in Mississippi,” Mississippi History News, 372. 
Accessed online November 7, 2017. http://www.mshistorynow.mdah.ms.gov/
articles/372/vietnamese-in-mississippi .  

Http://www.migrationpolicy.org
Http://www.migrationpolicy.org
http://www.mshistorynow.mdah.ms.gov/articles/372/vietnamese-in-mississippi
http://www.mshistorynow.mdah.ms.gov/articles/372/vietnamese-in-mississippi
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In the twentieth century, Vietnam had reached a 

crisis point in the collapse of western colonialism.  The 

country played an outsized role in the ideological and        

cultural battle between western democracies and            

international  Communist governments.  The political       

division of the country in 1954 drove thousands of          

Catholics from the communist North to seek religious  

freedom in the South.  In spite of the political turmoil, 

Pope John XXIII established the Vietnamese hierarchy in 

1960 after four hundred years as a missionary church.⁵  

 Direct engagement of the United States and its    

allies in the long war between 1962 and 1975 created a 

generation of Vietnamese-American blended families.  

When the United States withdrew from the war,             

Vietnamese spouses of servicemen and their children     

settled in the United States.  In addition, those Vietnamese 

who had worked with the United States justly feared      

political persecution.  They, too, constituted a wave of   

migration.  When North Vietnam conquered the South in 

1975, all forms of religious expression were restricted. 

Many more Vietnamese fled the country and resettled   

elsewhere, particularly in the United States.                           

 ⁵For an historical account of the development of the Catholic church in Vietnam during 
its most complex period, see Charles Keith, Catholic Vietnam: a Church from Empire to 
Nation (Berkeley: University of California Press, 2012).                                                           
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American Catholic bishops made Southeast Asian refugee              

resettlement a priority.⁶  In the following years many 

American bishops, including the bishops of Charleston, 

created support apostolates for ministry to Vietnamese.  

Vietnamese Catholicism shares many                    

characteristics with those Asian cultures that generally       

embrace organized religion.  Traditional Asian religious 

experience is deeply informed by a profound sense of the 

sacred character of all life and of the spiritual dimension of 

human society.  For example, harmony and balance in all 

things, heaven, earth, and society, are important.  Right        

relationships are essential to harmony in life and in family, 

as is reverence for community and family, particularly 

many generations of ancestors.⁷  

   Immigrant groups generally must learn a new         

language and new ways of relating to civil authorities such 

as schools and government.  While the Catholic Church is 

universal, there are still cultural distinctions that can be 

challenging for Asians in an English-speaking church  

composed primarily of Catholics of European descent.  

These circumstances have been exacerbated in the           

American South by that region’s lack of a modern          

immigration experience.   

 
 

⁶Phan, pp. 89 – 93. Asian and Pacific Presence, p. 19                                          
7Phan, pp. 20 – 49, 51-55. Asian and Pacific Presence, p. 15                                         
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Prior to 1970, to be a South Carolinian was to be an 

African-American or a Caucasian of European lineage.  In 

addition, there are generational challenges.  The first        

generation of Vietnamese Catholics experienced religious 

and political turmoil.  The second generation had more  

experience with American culture, and many members of 

the third generation want to rediscover and celebrate their         

distinctive national heritages.⁸   

 In spite of the western cultural challenges such as 

secularism and emphasis on individualism, the number of 

Vietnamese Catholics in America has continued to grow.  

Growth and maturity in religion has lead to an impressive 

increase in religious vocations.  The numerous Vietnamese 

sisters and priests have been likened to “new Irish” for 

their impact on the Church in America.⁹  Priests from the         

Vietnamese order the Congregation of the Mother            

Co-Redemptrix serve in many American parishes.  In 

South Carolina, the Holy Name Province of Franciscan  

Friars has ministered to the Vietnamese Catholic          

community since 2000.¹⁰   

                                                                                                                                            
⁸David Haldane and Mai Tran, “New ‘Irish’ priests are Vietnamese” Los Angeles Times 
http://articles.latimes.com/2007/apr/15/local/me-vietpriests15 accessed 1 January 2018. See 
also Peter C. Phan, Christianity with an Asian Face: Asian American Theology in the Mak-
ing (Maryknoll, NY: Orbis Books, 2003).  On vocations and religious orders, see Asian 
American Religious Cultures, 2 volumes, ed. by Jonathan H.X. Lee an Fumitaka Matsuoka 
(Santa Barbara, CA: ABC-CLIO)  pp. 33. 
⁹Linh Loang, “Asian American Catholic Experience and Catholic Studies,” in The Catholic 
Reader, ed. by James Fisher and Margaret M. McGuinness (New York:  Fordham Univer-
sity Press, 2011), pp. 282 – 284.                                                                                                            
¹⁰ Judy Valente, “Vietnamese Catholics in the U.S.,” Religion and Ethics Newsweek, PBS. 
http://www.pbs.org/wnet/religionandethics/search-results/?q=vietnamese%20catholics%
20in%20the%20us#gsc.tab=0&gsc.q=vietnamese%20catholics%20in%20the%
20us&gsc.page=1; Christina Lee Knauss, “Refugee keeps a long-ago promise to God,” 
Catholic News Agency, May 13, 2012.  

http://articles.latimes.com/2007/apr/15/local/me-vietpriests15%20accessed%201%20January%202018
http://www.pbs.org/wnet/religionandethics/search-results/?q=vietnamese%20catholics%20in%20the%20us#gsc.tab=0&gsc.q=vietnamese%20catholics%20in%20the%20us&gsc.page=1
http://www.pbs.org/wnet/religionandethics/search-results/?q=vietnamese%20catholics%20in%20the%20us#gsc.tab=0&gsc.q=vietnamese%20catholics%20in%20the%20us&gsc.page=1
http://www.pbs.org/wnet/religionandethics/search-results/?q=vietnamese%20catholics%20in%20the%20us#gsc.tab=0&gsc.q=vietnamese%20catholics%20in%20the%20us&gsc.page=1
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 Bishop Ernest Leo Unterkoefler, the tenth Bishop 

of the Diocese of Charleston, welcomed lay refugee            

Vietnamese Catholics and Fr. Anthony Hoang Minh Thu 

when the priest arrived in 1977.  Unterkoefler was a          

perennial advocate for equality in the church and an       

outspoken leader of the civil rights movement of the 1960s 

and 1970s in South Carolina.  He favored policies that 

privileged the poor and dispossessed, and advocated          

ecumenical activities with local Protestant denominations.  

The bishop was justly proud that he had attended all 550 

sessions of the Second Vatican Council in Rome between 

1962 and 1965.¹¹  

 Fr. Anthony initially led the Vietnamese           

Apostolate from St. Anne’s Parish in Rock Hill.  From 

there, he cared for all Vietnamese Catholics in the state.  

He had an arduous ministry.  He traveled from the Upstate 

to the Midlands and the Low Country to celebrate, in their 

own language, the sacraments once a month for the      

scattered families.  In 1978, Fr. Anthony moved to           

St. Joseph’s Parish in Columbia, South Carolina, which is  

centrally located for such a broad ministry. 

¹¹Margaret O’Shea, “Bishop was harsh, kind shepherd Unterkoefler fought for equality, 
ecumenism but also left kindness,” The State (newspaper), February 25, 1990, Metro 
section, 1A. 

Bishop Unterkoefler was an outspoken 

leader of the civil rights movement . 
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By 1981, Fr. Anthony served 326 of his countrymen, 

most of whom were registered in their local parishes, but 

who looked forward to seeing the Vietnamese priest           

celebrate Mass in their native language.¹²  He celebrated 

Mass at St. John’s Church in North Charleston, St. Mary’s 

in Greenville, St. Joseph’s in Anderson, St. Anne’s in Rock 

Hill, St. Francis of Assisi in Walhalla, Corpus Christi in  

Columbia, and at private homes in other locations.  Of the 

nearly 2,000 Vietnamese in the state, he estimated that he 

ministered to more than 400 of them in 1984.  Fr. Anthony 

also established a Marian procession in Greenville and a 

Christmas Mass that year with 560 faithful in attendance.¹³  

The Vietnamese Apostolate continued to mature as 

refugees settled into their new homes.  In September, 1988, 

Bishop Unterkoefler confirmed numerous Vietnamese  

Catholics at the Cathedral of St. John the Baptist in  

Charleston.  A special Mass commemorating the 117      

recently canonized Vietnamese Martyrs was an opportunity 

for gathering the scattered Vietnamese faithful in          

community. “The Vietnamese have brought a new character 

to Catholicism in a diocese that is missionary in character,” 

the bishop stated.  “These Vietnamese people exemplify not  

 

 
 
 
 
¹²Archives of Diocese of Charleston, 1016/Chancery, Charities, Social Work – General – 
Migration and Refugees, 1980 – 1982 18/12. Fr. Anthony to Bishop Unterkoefler,         
December 28, 1983. [Hereinafter ADC]. 
¹³ADC, 1983 – 1985. Same to the Same, December 28, 1984. 
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only their heritage, but also the depth of their Catholic 

faith.”¹⁴                                      

 Fr. Anthony and leaders of the Vietnamese       

community decided to purchase land in Greer, South     

Carolina, primarily as a location to celebrate their heritage.  

As Fr. Anthony explained to Bishop Unterkoefler, he  

wanted land for a park where Vietnamese Catholics could 

gather on special occasions to celebrate their culture,    

continue the tradition of celebrating Mass, and hold             

processions in honor of the Blessed Virgin, Our Lady of  

La Vang.¹⁵ 

Growth in the Vietnamese ministry in the 1990s 

was not without challenges.¹⁶  Bishop David Bernard 

Thompson became Unterkoefler’s coadjutor in 1989 and 

poor health forced Unterkoefler to resign the following  

year.  At Unterkoefler’s death in 1993, Thompson became 

the eleventh Bishop of Charleston.¹⁷  Changes in the           

Vietnamese ministry mirrored changes in episcopal        

administration.  In early 1990, Fr. Anthony and leaders of 

the community erected a statue of the Blessed Virgin on   

property in Greer, South Carolina.  Created by artist Thang 

Pham, the nearly 20 foot tall image depicts the Blessed 

Mother with an adolescent Jesus.        

 
 
¹⁴Ibid., News Release, August 8, 1988, “Vietnamese Celebration in the Cathedral.” 
¹⁵ADC, David B. Thompson/Social Ministry – Vietnamese Ministry. 2001/.05 368# 1975 – 
90. Fr. Anthony to Bishop Unterkoefler, November 6, 1989.                                              
¹⁶In 1993 the apostolate was changed from Vietnamese Apostolate to Vietnamese Ministry.                                        
¹⁷The primary function of a coadjutor bishop is to assist the primary bishop with           
administration 
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There were mixed feelings in the              

community about the matter, although 

most saw the park as a meeting place 

where they could preserve their culture 

and friendships.¹⁸                                                                                                

 Fr. Vincent Nguyen became the          

pastoral leader of South Carolina’s             

Vietnamese Catholics when Fr.            

Anthony left in 1992.  Fr. Vincent          

energetically  embraced the ministry.  

For example, he celebrated Christmas 

Mass at St. Mary’s Church in Greenville, South Carolina, 

and told a newspaper reporter that he expected 500 partici-

pants. He noted that he traveled three to four days a week 

visiting the far-flung        Vietnamese community. “I’m very 

glad to share the [good] news and help people….I enjoy my 

mission to the people of God….It’s a real fellowship.”¹⁹ 

In his 1996 annual report to Bishop Thompson, Fr. 

Vincent noted growth in the Vietnamese community.  There 

were 204 Catholic families in South Carolina in his care. 

Greenville had 70 families, Rock Hill had 55 families,       

Spartanburg had 15 families, Columbia had 14 families,  

Blessed Virgin Statue 
in Greer 

Photograph courtesy of 
Fr. Dac Tran 

 
¹⁸“Huge statue erected on site of new Vietnamese church,” Greer Citizen, (Greer, South 
Carolina), May 23, 1990, p.1; Janie Brooks, “Park, statue are lifeline: S.C.’s Vietnamese 
Catholics share gathering place,” The Greenville News (Greenville, South Carolina). ¹⁹Gin-
ger Lundy, “Vietnamese Catholics ensure culture,” Herald Journal (Spartanburg, South 
Carolina), December 11, 1993, p. B9,11. 
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Charleston had 20 families, North Augusta had 22 families, 

and Myrtle Beach had 8 families. Youth ministry was 

flourishing.  A youth rally in Columbia in 1994 had 105 

participants.  By 1996, there were over 300 in attendance at 

the rally.  Because members of the Vietnamese community 

belong to their home parishes, in youth-centered gatherings 

and other ministry events, the primary emphasis was on 

sharing community, culture,  traditions, scripture, and    

relationships within the community.²⁰ 

In 1999, Bishop Robert Joseph Baker became the 

twelfth Bishop of Charleston. In 2001, Bishop Baker      

established the Office of Ethnic Ministries, with the      

mission to bridge the gap between those in the mainstream 

culture and those who feel marginalized from the church 

because of ethnic or cultural division.  The first Director of 

the Office of Ethnic Ministries was Kathleen Merritt.  Her                        

responsibilities included the Office of Black Catholics,      

Ministry to Vietnamese Catholics and other Asian &      

Pacific Islander Catholics, and Hispanic Ministry. By 2000, 

the Vietnamese Catholic community had grown to 240 

families in the Greenville area alone.  Through the Office 

of Ethnic Ministries, members of the community continued 

to request a Vietnamese-speaking priest for the ministry.    

 

 
²⁰ADC, Vietnamese Ministry, 2006 – 009. “Vietnamese Ministry,” December 12, 1996. 
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Fr. Paul Williams, a Franciscan friar of the Holy 

Name Province and Vicar for Black Catholics, assisted in 

the search for a Vietnamese priest.  To meet that specific         

request, Bishop Baker encouraged the Franciscan friars to 

take up Vietnamese ministry in the diocese of Charleston.  

In 2001, he appointed Fr. Dac T. Tran, Franciscan friar of 

Holy Name Province, Vicar for Vietnamese Ministry in the       

diocese, a position which he held until 2010.  Bishop        

Robert J. Baker, with Fr. Dac, celebrated Mass and held the 

Marian Celebration in honor of Mary, the First                 

Evangelizer, Our Lady of La Vang at St. Mary’s Catholic 

Church, Greenville.  The program included a procession, 

flower offering, Eucharist, and reception.²¹  

For a few years, Fr. Dac gathered his flock at Prince of 

Peace Parish in Taylors, South Carolina.  In addition to 

Sunday Mass in Vietnamese, he scheduled religious       

education for children.  In 2003, Bishop Baker appointed 

Fr. Dac as Administrator of Our Lady of the Rosary Parish 

in Greenville, South Carolina where he continued pastoral 

care for the Vietnamese Catholic Community, along with 

all other parishioners at Our Lady of the Rosary.  His   

ministry also included marriage family enrichment        

programs and Catholic charismatic renewal.  Fr. Dac   

credited the marriage family enrichment program with 

healing many families during his ministry.22 

 
²¹ADC, Ethnic Ministries, Press release, May 12, 2002.                                               
22Email from Fr. Dac Tran to Suzanne Krebsbach, December 20, 2017                                                     
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Fr. Dac Tran, Bishop Robert J. Baker and  Fr. Steven 

Brovey at Prince of Peace, Taylors, SC 

Photograph courtesy of Fr. Dac Tran 

2003 VIETNAMESE MARIAN                   
CELEBRATION 

 

Fr. Dac Tran, Bishop Robert J. Baker and  Fr. Chinh 

Q. Dao at Our Lady of the Rosary , Greenville, SC 

Photograph courtesy of Fr. Dac Tran 

2004 VIETNAMESE MARIAN 
CELEBRATION 
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 Vietnamese ministry has flourished in the diocese.  

For example, Blessed Sacrament in Charleston has a link 

on the parish website which translates information from 

English into Vietnamese.²³  St. Thomas the Apostle in 

North Charleston offers Mass in Vietnamese on a rotating 

schedule, as does St. Martin de Porres in Columbia, St.       

Andrew in Myrtle Beach, and St. Anne in Rock Hill.²⁴  In 

addition, St. Martin de Porres offers religious education in 

Vietnamese before Mass in that language.²⁵               

  In 2009, Bishop Robert E. Guglielmone succeeded 

Bishop Baker to become the thirteenth and current Bishop 

of Charleston.  In 2011, Franciscan friar Fr. Khoa Nguyen 

briefly succeeded Fr. Dac Tran to minister to the            

Vietnamese Catholics in the diocese.  The following year, 

Fr. David Q. Phan, also a Franciscan of the same province, 

was appointed by Bishop Guglielmone as Vicar for        

Vietnamese Catholics and Parochial Vicar/Vietnamese 

Ministry for St. Anthony of Padua in Greenville, S.C.                                                                        

 In 2012, Thuong (Michael) Tran became the         

Assistant Director of the Diocesan Office of Ethnic        

Ministries, with the primary focus of serving the Asian and             

Pacific Islander Catholic Communities. There is a           

significant number of  Catholics from Korea and the             

Philippines in the Charleston diocese.                       

²³See https://www.blsac.org/modules/search/search.php?query=vietnamese&searchform-
bg=&x=0&y=0 Accessed 3 January 2018. 
²⁴See http://www.saintanne.com/vietnamese-ministry/  Accessed 3 January 2018  
²⁵See http://www.stmartincolumbia.org/calendar.html Accessed 3 January 2018. 

https://www.blsac.org/modules/search/search.php?query=vietnamese&searchform-bg=&x=0&y=0
https://www.blsac.org/modules/search/search.php?query=vietnamese&searchform-bg=&x=0&y=0
http://www.saintanne.com/vietnamese-ministry/
http://www.stmartincolumbia.org/calendar.html
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Fr. David Phan began serving 

the Vietnamese Catholic community at 

Our Lady of La Vang, a quasi-parish in 

Greer, South Carolina in 2015.          

Creation of a quasi-parish is a             

significant milestone in the history of 

Vietnamese ministry in South              

Carolina.²⁶  The formal recognition of 

this faith community speaks more     

eloquently to the vitality of Vietnamese 

faith than numbers can convey.  

Our Lady of La Vang offers Sunday Mass and daily 

Mass in Vietnamese.  All pastoral information on the         

website is in Vietnamese.²⁷  The parish provides ministry to 

seniors at a daily Mass in Vietnamese, followed by a meal. 

Because Vietnamese Catholics feel that it is important to 

pass on the richness of Vietnamese culture and language to 

their children, youth participate in a Vietnamese Language 

and Culture Program.  Fr. David noted that there are         

religious vocations among Vietnamese Catholics from 

South Carolina.   

When Fr. David accepted the ministry in 2012, the 

Vietnamese Catholic population was 1,063 in South       

Carolina, primarily in Greenville, Rock Hill, Columbia, 

Myrtle Beach, and Charleston.  By 2016, the number                                                   

²⁶Code of Canon Law, Can. 516 – 517. www.Vatican.va/archive/Eng11-04/_P1U.HTM 
accessed 1 January 2018  
²⁷http://www.olvnsc.org Accessed 3 January 2018.                    

First Holy                     
Communion at Our Lady 

of La Vang  
Photograph courtesy of 

Trung Le 

http://www.Vatican.va/archive/Eng11-04/_P1U.HTM
http://www.olvnsc.org
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of  Vietnamese faithful had risen to 1,534, with the          

population concentrated in the same locations across the 

state.²⁸ This positive change in the Church parallels the 

growth of South Carolina, which has experienced the 10th 

largest  population gain in the nation, as measured between 

July 2016 and July 2017.  It is not surprising that           

Greenville County, home to so many Vietnamese          

Catholics, also has the largest population increase.  It is 

fitting that the new quasi-parish Our Lady of La Vang, is 

located in Greenville County, town of Greer.²⁹  

The Franciscan friars who lead and have led the 

Vietnamese apostolate have taken to heart the injunction of 

St. John Paul II:  

“Go, you who are the friars of the people, into the 

heart of the masses, to those teeming multitudes,             

wandering aimlessly and dejected like sheep without a 

shepherd, those very ones for whom Jesus felt              

compassion…Go, you also, to the men and women of our 

time! Don’t wait for them to come to you! You yourselves 

must seek them out! It is Love which drives us to do this…

The whole Church will be grateful to you.”³⁰  

 

 
 
 
²⁸Diocese of Charleston, Office of Planning an Operations, “Ethnic Diversity by Deanery 
Fiscal Year 2015 – 16.” 
²⁹David Slade, “5,024,369 This is South Carolina’s latest population count,” Post &            
Courier 24 December 2017, A3.  
³⁰John Paul II to the Franciscan Family, Rome, November 15, 1982, courtesy of  Fr. Dac 
Tran. 
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Fr. Paul Nguyen, Bishop Robert E. 

Guglielmone, Fr. David Phan at Our Lady 

of the Rosary, Greenville, SC 

2015 VIETNAMESE MARIAN  

CELEBRATION 

Bishop Robert E. Guglielmone, Fr. David 

Phan, Fr. Binh Nguyen at the new Our Lady 

of La Vang Quasi-Parish, Greenville, SC 

2017 VIETNAMESE MARIAN  

CELEBRATION 

Photograph courtesy of Bao Le 

Photograph courtesy of Nguyen Hoang 
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Vietnamese Ministry in Diocesan 
Parishes 

 
In the Diocese of Charleston, there are 115         

Catholic parishes, missions and quasi-parishes, 34 
Catholic schools, 2 Catholic hospitals, an assisted 

living facility, and 11 Catholic Charities centers 
across the state.   

 
Our parishes are multicultural and welcome all   

newcomers. A great number of our parishes have 
ministries that serve the specific needs of various 

ethnic communities.   
 

Parishes with specific ministries for Vietnamese 
Catholics not only celebrate the Mass in               

Vietnamese or bilingually, but also offer a variety 
of other spiritual and cultural experiences.   

 
 
 
 

 
Listed here are profiles of diocesan parishes that have a           

Vietnamese Ministry at the time of publication.  Please call 

the parish or the Office of Ethnic Ministries to confirm times 

and ministries. 
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Vietnamese Mass at: 
     6:00 p.m. 2nd & 4th Sunday   
Mass schedule may change.  Please confirm schedule with parish. 
 
 A Vietnamese Catholic Leadership Group 
 Christmas Mass and Celebration 
 Lunar New Year Celebration 
 
 
 

           COLUMBIA  

St. Martin de Porres Catholic 
Church 

2229 Hampton Street 
Columbia, SC 29204 

(803) 254-6862 
 

Vietnamese Mass at: 
      6:00 p.m. 1st & 3rd Sunday  
      7:00 a.m. 2nd & 4th Sunday  
Mass schedule may change.  Please confirm schedule with parish. 

 
 A Vietnamese Catholic Leadership Group 
 Celebration of the 117 Vietnamese Martyrs  
 Christmas Mass and Celebration 
 Lunar New Year Celebration 

      CHARLESTON 

St. Thomas, the Apostle Catholic 
Church 

6650 Dorchester Road 
North Charleston, SC 29418 

(843) 552-2223  
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Vietnamese Mass at:  
      10:00 a.m. every Sunday  
Bilingual Mass (English/Vietnamese ) at: 
       12:15 p.m. every Sunday 
Mass schedule may change.  Please confirm schedule with parish. 
 
 Vietnamese Catholic Parish Council 
 Charismatic Renewal Group 
 Marriage Enrichment Group 
 Holy League of the Sacred Heart  
 Religious Education 
 Choir  
 Eucharistic Youth Movement 
 Vietnamese Language Program 
 Marian Day Celebration of Our Lady of La Vang 
 Celebration of the 117 Vietnamese Martyrs  
 Christmas Mass and Celebration 
 Lunar New Year Celebration  
 Parish Picnic 
 Eucharistic Adoration 
 
 
 

      GREENVILLE 

Our Lady of La Vang Catholic 
Church 

2020 Gibbs Shoals Road 
Greer, SC 29650 
(864) 395-0202 
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Vietnamese Mass at: 
      8:00 p.m. 1st  Saturday  
Mass schedule may change. Please confirm schedule with parish. 
 
 A Vietnamese Catholic Leadership Board 
 Choir 
 

Vietnamese Mass at: 
      7:30 p.m. every Saturday  
Mass schedule may change. Please confirm schedule with parish. 
 
 A Vietnamese Catholic Leadership Board 
 Choir 
 Senior Ministry 
 Catholic Mothers Guild  
 Holy League of the Sacred Heart  
 Celebration of the 117 Vietnamese Martyrs  
 Lunar New Year Celebration  
 Christmas Mass and Celebration 
 Eucharistic Adoration 
 

     MYRTLE BEACH 

St. Andrew Catholic Church 
37th Avenue North & Kings Highway 

Myrtle Beach, SC 29577  
(843) 448-5930   

                   ROCK HILL 

St. Anne Catholic Church 
1694 Bird Street,  

Rock Hill, SC 29730 
(803) 329-2662  
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Catholic Charities of the Diocese of Charleston is the social service  
agency of the Catholic Church in South Carolina.  The mission of      
Catholic Charities of South Carolina, inspired by the Holy Scriptures, 
is to promote self-sufficiency and strives to break the cycle of poverty 
in South Carolina by serving our neighbors in need.  

Catholic Charities has five regional offices located across the state that 
provide direct services such as emergency assistance, food and cloth-
ing centers, case management and disaster response.  Catholic Chari-
ties is involved in migrant ministry, the State Anti-Hunger Network, 
peace and justice issues, respect life, and provides services and training 
to parishes on Catholic Social Teaching. Its programs include:  

Our Lady's Pantry, a par t of the Wellness Program, provides 
healthy food along with behavioral economic education to 
help make a systematic change in the lives of clients through-
out South Carolina.  

Carter-May Home/St. Joseph Residence program, a senior  
ministry, provides Assisted Living Services for adults age 60 
and older.  

Pregnancy Case Management, is for  women who need           
assistance throughout their pregnancy until their newborn 
reaches the age of 2.   

Clean of Heart program provides showers and laundry               
services to the state homeless population. In partnership with 
Clean of Heart, Catholic Charities also operates a Clothing 
Closet ministry which provides new and used clothing, shoes, 
and toiletries to the homeless population.  

 



 

 

 

 

CONTINUED 

Office of Immigration Service, provides low cost, high quality 
legal services to clients who cannot afford a private attorney 
across the state.  

Save A Smile provide assistance to clients in need of full 
dentures.   

Self-Sustainability Program, an all-encompassing form of case 
management, provides the skills, education, and coaching 
needed for the clients to not only strive, but to thrive in their 
environment independently from other agencies and resources 
in their community.  

Mercy Mission, an outreach service, runs a thr ift store and 
have a wellness food pantry for those in need in Jasper County. 

In addition, Catholic Charities works with other religious and 
community groups to advocate for the needs of the poor, immigrants 
and migrant workers. 

To learn more visit Catholic Charities of South Carolina’s website: 
www.charitiessc.org                                                                                        
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           In the end, everything has been entrusted to 

our protection, and all of us are responsible for it. 
Be protectors of God's gifts!                 
          Pope Francis 

http://www.charitiessc.org
http://charitiessc.org/#
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Office of Ethnic Ministries  

The Office of Ethnic Ministries is committed to organizing ways for 

the church as a whole to celebrate its diversity and recognize our  

diversity as a strength of the church.  We are focused on bridging the 

gap between those in mainstream culture and those who feel             

marginalized from the church because of ethnic or cultural division.  

Many cultures are represented in the Diocese of Charleston and we 

welcome and celebrate the unique gifts they all bring.  We are blessed 

to have in our diocese Catholics who are Africans, African         

Americans, Asian and Pacific Islanders, Caribbean, Hispanic 

(migrants), Hispanic (permanent), Indians, Native Americans, Whites 

of European descent natives of Canada, Croatia, France, Ireland (Irish 

settlers), Italy, Poland and Portugal.   

 
Diversity and Justice Initiatives 

 
The Office of Ethnic Ministries offers resources, workshops and 
training initiatives to promote peace and justice in our diocese and    
in our community.  A Dialogue on Race is one of the initiatives the         
office facilitates in parishes, schools and missions across the state of   
South Carolina.  The dialogue focuses on the Racial Divide in          
America. 

 
 

Office of Black Catholics  
 

The Office of Black Catholic Ministry is part of a continuum of          
activities developed in response to the desire of Black Catholics 
across the nation to see Catholicism reflect their lives and                   
experiences.  The development of this ministry responds to those 
unique experiences and gifts Black Catholics produce.  The diocese  
hosts a Diocesan Black Catholics Heritage celebration and a Day of 
Reflection annually.  
 

Mission Statement 
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Continued 

Native American Ministry 
 

Native American Ministry focuses on healing, sharing of experiences, 
leadership development and celebrating the gift of Native American      
spirituality with the Church.  The ministry hosts two diocesan events 
celebrating Native American Catholics each year: the Feast Day of 
Saint Kateri Tekakwitha in July and the Native American Catholics’ 
Heritage celebration in November.   

Office of Ethnic Ministries  

 

Asian and Pacific Islander Ministry 
 

Asian and Pacific Islander Ministry in the Diocese of Charleston serves 
as a channel for communication, collaboration and leadership            
development while responding to the strengths, challenges and pastoral 
needs of Vietnamese, Korean, and Filipino Catholics.  We celebrate the 
gifts that our Asian brothers and sisters bring to the Church in South 
Carolina.  A diocesan Vietnamese leadership advisory board meets once 
a year to plan evangelization events and activities.  There are two         
diocesan events celebrating Vietnamese Catholics each year.  The            
Vietnamese Marian Celebration (Our Lady of La Vang) in May, attracts 
Vietnamese Catholics from Greenville, Spartanburg, Rock Hill,         
Columbia, Charleston, and Myrtle Beach.  The celebration of 117           
Vietnamese Martyrs in November, is another annual tradition in our 
Diocese.  The Filipino Catholic community celebrates their cultural  
Advent tradition, Simbang Gabi, each year.  The Korean Catholic        
community celebrates Chuseok, also known as Korean Thanksgiving 
Day. 

 
OFFICE OF ETHNIC MINISTRIES 

204 Douthit Street, Suite A1           
Greenville, SC 29601 
Phone: 864-331-2627                    

Fax: 864-331-2631 
WWW.SCCATHOLIC.ORG/ETHNIC-MINISTRIES 

http://www.sccatholic.org/ETHNIC-MINISTRIES
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Vietnamese Edition  

Ý Nghĩa Hình Bìa 
  
Hình bìa gồm những tấm ảnh nói lên lòng yêu mến của Cộng đồng Công 
Giáo Việt Nam đối với đức tin Công Giáo của mình. Mặt trời mọc bên 
trên đại dương tượng trưng niềm hy vọng của những người tị nạn Việt 
Nam khi họ vượt biển để đến nước Mỹ. Gia đình tượng trưng trung tâm 
bản sắc Văn hóa Việt Nam. Đền Đức Mẹ La Vang tại Washington, DC 
là một biểu tượng của lòng tôn sùng Đức Maria. Những bàn tay của hai 
thế hệ cầm chuỗi Mân Côi tượng trưng cho Tình yêu đối với Chúa Kitô 
được thế hệ đi trước truyền lại. Lịch sử của Cộng đồng Công Giáo Việt 
Nam tại South Carolina là sống đức tin bằng mến Chúa và yêu người. 
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Tình Yêu Thúc Đẩy Chúng Ta Hành Động 
Lịch sử Cộng đồng Công Giáo Việt Nam tại South Carolina 
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Nhà sử học    Suzanne Krebsbach 
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Lời Mở Đầu 
  
 

 
 
Tập sách này ra đời là do sáng kiến truyền giáo 

của Văn phòng Mục vụ Các Sắc Dân thuộc Giáo phận 
Charleston: Đáp ứng những nhu cầu tâm linh của Cộng 
đồng Công Giáo Việt Nam, tôn vinh và chia sẻ với Giáo 
Hội tại South Carolina những hồng ân anh chị em Việt 
Nam đã lãnh nhận, nay đóng góp cho Giáo Hội.  Văn 
phòng Mục vụ Các Sắc Dân nhiệt tâm tìm các phương 
cách giúp toàn thể Giáo Hội trân trọng sự đa dạng của 
các sắc dân và nhìn nhận sự đa dạng chính là sức mạnh 
của Giáo Hội. 

  

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý linh 
mục, giáo dân và quý bề trên dòng đã chào đón những 
anh chị em Việt Nam tị nạn đến South Carolina. Chúng 
tôi rất biết ơn bà Suzanne Krebsbach đã ghi lại Lịch sử 
Cộng đồng Công Giáo Việt Nam tại giáo phận      
Charleston. Chúng tôi ghi nhận sự đóng góp của thầy 
Sáu Daniel Powers và bà Rebecca McNamara. Quan 
trọng nhất, chúng tôi xin tri ân Đức Cha Robert E.    
Guglielmone, Giám mục Charleston đã cho phép xuất 
bản tập sách này.  
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ngày 10 tháng 5 năm 2018 

 
 
Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, 

Tôi hân hạnh giới thiệu với anh chị em ấn phẩm trình bày lịch sử 

người Công Giáo Việt Nam tại giáo phận chúng ta, với phụ lục 

về một số hoạt động mục vụ. Tôi hy vọng anh chị em sẽ dùng tài 

liệu này như một chứng từ phúc âm hóa bằng việc truyền bá tin 

mừng cho gia đình và các thân hữu của mình. 

Hội Thánh Công Giáo tại South Carolina là một Giáo Hội luôn 

đón chào và trân trọng sự khác biệt và những hồng ân người 

Công Giáo Việt Nam mang đến cho Giáo Hội. Lòng sùng kính 

Mẹ Maria được người Công Giáo Việt Nam thể hiện thật sâu sắc 

và được cử hành hằng năm tại giáo phận chúng ta trong Đại lễ 

Đức Mẹ La Vang Việt Nam. Tôi rất vui mừng được phục vụ và 

tham dự đại lễ phong phú sắc thái văn hóa này của giáo phận. 

Tôi mong anh chị em hãy truyền lại lịch sử của mình cho giới trẻ 

và khuyến khích người trẻ hãy giữ đức tin qua các bí tích Thánh 

Tẩy, Thêm Sức, Thánh Thể, Hòa Giải, Truyền Chức Thánh, Hôn 

Nhân, và Xức Dầu Bệnh Nhân. Tôi rất thiết tha mong ngày 

chúng ta ghi thêm vào lịch sử của mình việc phong chức linh 

mục cho một người Mỹ gốc Việt đầu tiên của Giáo Phận chúng 

ta. 

 

   Trong sự bình an của Chúa, 

 

   Đức Cha Robert E. Guglielmone 

   Giám Mục Charleston 
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Lịch sử Cộng đồng Công Giáo Việt Nam tại 
South Carolina 

 
 
  

“Tình Yêu Thúc Đẩy Chúng Ta 
Hành Động” 

Suzanne Krebsbach biên soạn 
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Hằng năm, các tín hữu Công Giáo Việt Nam tại 

South Carolina mừng lễ kính 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam 

đã được Thánh Gioan Phaolô II tuyên phong hiển thánh năm 

1988.  Các thánh nam nữ này, trong số các vị tử đạo khác, 

đã chết vì đức Tin tại Việt Nam vào thế kỷ mười chín, và 

người Công Giáo Việt Nam khắp thế giới kính nhớ các ngài. 

Lễ mừng trọng thể của người Công Giáo, mang tính chất di 

sản truyền thống và văn hóa này của người Việt Nam hằng 

năm vẫn được các giáo xứ khác nhau trong giáo phận đứng 

ra tổ chức; còn giáo xứ Our Lady of La Vang tại Greer, 

South Carolina tổ chức vào năm 2017. 

Các tín hữu Công Giáo Việt Nam vốn là thiểu số tại 

quê hương mình từ khi Kitô giáo được truyền vào hồi thế kỷ 

thứ mười sáu.  Là những di dân và người tị nạn rải rác khắp 

thế giới, người Công Giáo Việt Nam sống trong ngôi nhà 

mới đã xác định bản sắc của mình qua tính dân tộc và đức 

tin.  Giữ đức tin liên kết với các vị tử đạo thuộc văn hóa của 

mình, đồng thời tham gia cử hành phụng vụ tại đất nước đã 

cưu mang mình, đó là nét tiêu biểu của người Công Giáo 

Việt Nam tại South Carolina và những nơi khác. Người 

Công Giáo Việt Nam tại South Carolina là một ví dụ sống 

động về sống đức tin nơi đất khách quê người.  Những tín  

hữu Công Giáo này đang làm cho Giáo Hội được phong 

phú, và câu chuyện của họ cũng giống những người Công 

Giáo di dân khác đang làm nên cộng đoàn đức tin.   
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Vì Công Giáo tại South Carolina vốn là thiểu số, nên người 

Công Giáo Việt Nam ở đây là thiểu số gấp hai lần.  Những 

thử thách để được hoàn toàn đón nhận là người Công Giáo 

Việt Nam trong Giáo phận Charleston lại được bù đắp 

bằng nhiều thứ tự do họ được hưởng để sinh sống, làm 

việc, thành đạt, và làm việc thờ phượng theo một nền nếp 

vốn không có ở quê nhà. 

Người Công Giáo bao giờ cũng là thiểu số ở South 

Carolina.  Các di dân và người tị nạn gốc Âu và Phi đã 

hình thành cộng đoàn đức tin cho đến thế kỷ hai mươi.  

Vào năm 1950 chỉ có 96 linh mục triều phục vụ bốn mươi 

hai giáo xứ và hai mươi sáu giáo điểm rải rác khắp tiểu 

bang.  Đến năm 2000, có 121 linh mục, tám mươi lăm giáo 

xứ và ba mươi giáo điểm.  Sự thay đổi này cho thấy các 

cộng đoàn giáo xứ ngày càng ổn định và đời sống giáo xứ 

ngày càng thêm đa dạng. 

Miền Nam, gồm 55 giáo phận, 16 tiểu bang và vùng 

District of Columbia, hiện nay chiếm hơn 25% tổng số tín 

hữu Công Giáo tại Hoa Kỳ.  Atlanta, Greenville, Charlotte, 

Charleston, và Savannah có nền kinh tế đang phát triển và 

nhìn chung chất lượng cuộc sống cao.  Việc di cư đã thúc 

đẩy đà phát triển dân số ấn tượng này trong Giáo Hội, một 

phần do người Công Giáo tiểu bang phía Bắc đến nghỉ hưu 

tại Sun Belt South và một phần do người Công Giáo từ 

châu Á, châu Phi, và châu Mỹ La tinh đã tạo nên sự đa 

dạng phong phú cho Giáo Hội.  
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Quốc Hội Hoa Kỳ đã nới lỏng việc nhập cư của di 

dân châu Á vào năm 1965, và hành động này đã trực tiếp  

dẫn đến những thay đổi nơi bức tranh toàn cảnh của tôn  

giáo tại Hoa Kỳ, nhất là tại South Carolina.  Những tín hữu 

Công Giáo này đến từ Đông Nam Á, nhất là từ Philippines 

và Việt Nam.  Làn sóng đầu tiên của di dân châu Á xuất 

hiện vào năm 1975 sau khi kết thúc mười ngàn ngày cuộc 

Chiến Tranh Việt Nam.  Lý do thúc đẩy cuộc di cư này là 

nhu cầu tìm nơi nào chấp nhận họ được sống đức tin của 

mình, cũng như vì sợ người Cộng Sản đã thắng chính 

quyền miền Nam Việt Nam được Hoa Kỳ ủng hộ. 

Người Công Giáo là thành phần nổi bật nhất 

trong số những người tị nạn.  Vào thập niên 1970, người 

Công Giáo Việt Nam chiếm 8% dân số.  Tuy nhiên, tại  

Hoa Kỳ, họ chiếm đến 30% trong tổng số người Việt Nam 

tị nạn. Số di dân người Việt Nam thuộc mọi tôn giáo tăng 

gấp đôi tại Hoa Kỳ vào giữa năm 1980 và 2000.  Giữa năm 

2000 và 2014 con số đó tăng thêm hai mươi sáu phần trăm. 

Đến năm 2014 người Việt Nam được coi là nhóm di dân 

đông đảo thuộc hàng thứ sáu tại Hoa Kỳ.  Theo số liệu sơ 

khởi, có 1.3 triệu di dân Việt Nam tại Hoa Kỳ, chiếm 3% 

trong số 42.4 triệu người di cư đến Hoa Kỳ.  Cần lưu ý vào 

năm 2014, 76% trong số 1.3 triệu di dân Việt Nam tại   

Hoa Kỳ đã được vào quốc tịch. Phần lớn di dân (hoặc tị 

nạn) được công nhận là thường trú nhân hợp pháp qua mối 

liên hệ gia đình, một minh chứng gia đình là trung tâm của  
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văn hóa Việt Nam, bất kể sinh sống ở đâu cũng đều thể 

hiện nét văn hóa đó.  Phần lớn di dân và người tị nạn Việt 

Nam định cư tại các vùng đô thị lớn ở California, Texas,  

Louisiana, Virginia, và Washington, DC.  South Carolina 

không thuộc điểm đến hàng đầu của họ, nhưng việc nhập 

cư cũng đã trở nên mạnh mẽ từ năm 1975.  

Trong khi Phật Giáo, Nho Giáo và Lão Giáo 

từng chiếm ưu thế tại Việt Nam hằng ngàn năm, đạo Công 

Giáo lại giữ phần quan trọng trong lịch sử của dân tộc này. 

Các vị thừa sai Bồ Đào Nha vào thế kỷ thứ mười sáu, tiếp 

theo là các linh mục Dòng Tên vào thế kỷ thứ mười bảy đã 

đưa đạo Công Giáo vào Việt Nam.  Việc tranh giành về 

chính trị giữa các vương triều và những xung khắc giữa các 

nhà thừa sai châu Âu đã khiến hoạt động truyền giáo trở 

nên phức tạp qua nhiều thế kỷ.  Giữa thế kỷ thứ mười bảy 

và thế kỷ thứ mười chín, các nhà cai trị Việt Nam đã bách 

hại người Công Giáo, khiến khoảng 130,000 người Công 

Giáo đã tử vì đạo.  Đây là điều nhiều tín hữu Công Giáo tại 

Đông Nam Á, Nhật Bản, và Hàn Quốc, vốn là những nơi 

theo tín ngưỡng đông phương, cũng đã gặp phải. 

Vào thế kỷ hai mươi, Việt Nam từng là điểm 

khủng hoảng trong tiến trình sụp đổ của chủ nghĩa thực dân 

phương tây.  Đất nước này giữ một vai trò hết sức to lớn 

trong cuộc chiến ý thức hệ và văn hóa giữa các nền dân chủ 

phương tây và các chính phủ Cộng Sản quốc tế. Sự chia cắt 

về chính trị của quốc gia này vào năm 1954 đã khiến  
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hằng ngàn người Công Giáo từ miền Bắc cộng sản đi tìm 

tự do tôn giáo tại miền Nam.  Bất chấp tình hình chính trị 

rối ren, Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã thiết lập hàng 

giáo phẩm Việt Nam vào năm 1960 sau bốn trăm năm là 

xứ truyền giáo.  

Việc Hoa Kỳ và các nước đồng minh trực tiếp tham 

gia vào cuộc chiến tranh kéo dài từ năm 1962 đến 1975 đã 

tạo ra một thế hệ có những gia đình pha trộn Việt-Mỹ.  Khi 

Hoa Kỳ rút khỏi cuộc chiến tranh Việt Nam, những vợ 

chồng quân nhân Việt Nam và con cái của họ định cư tại 

Hoa Kỳ.  Ngoài ra, những người đã từng làm việc với Hoa 

Kỳ thật sự sợ mình bị đàn áp chính trị. Chính họ cũng đã 

tạo nên làn sóng di tản.  Khi miền Bắc xâm chiếm miền 

Nam vào năm 1975, tất cả các hình thức biểu hiện tôn giáo 

đều bị hạn chế.  Nhiều người Việt Nam đã vượt biên và tái 

định cư nơi khác, đặc biệt tại Hoa Kỳ.  Các giám mục 

Công Giáo Hoa Kỳ đã đặt việc tái định cư người tị nạn 

Đông Nam Á lên hàng ưu tiên.  Những năm sau đó, nhiều 

giám mục Hoa Kỳ, trong đó có các giám mục ở Charleston, 

đã thiết lập các hội tông đồ trợ giúp trong chương trình 

mục vụ dành cho người Việt Nam. 

Công Giáo Việt Nam có chung nhiều đặc điểm với 

những nền văn hoá Á Châu vốn bao gồm tôn giáo có tổ 

chức nói chung.  Kinh nghiệm tôn giáo Á Châu truyền 

thống chịu ảnh hưởng sâu đậm bởi ý thức sâu sắc về 

tính thánh thiêng của mọi sự sống và chiều kích tâm linh  
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của xã hội loài người.  Chẳng hạn, nét hài hòa và quân 

bình trong mọi sự, trời, đất và xã hội, là rất quan trọng.  

Các mối tương quan đúng đắn là điều cần thiết để đạt 

hài hòa trong cuộc sống và trong gia đình, cũng như sự 

kính trọng đối với cộng đồng và gia đình, đặc biệt là đối 

với nhiều thế hệ tiền nhân. 

Các nhóm di dân nói chung đều phải học ngôn ngữ 

mới và những cung cách mới liên quan đến các cơ quan 

dân sự như trường học và chính phủ.  Dù Giáo Hội Công 

Giáo mang tính phổ quát, nhưng vẫn có những điểm dị biệt 

có thể gây khó khăn cho những người Á Châu trong một 

Giáo Hội nói tiếng Anh gồm chủ yếu là những tín hữu 

Công Giáo gốc Âu.  Những tình cảnh này càng trầm trọng 

hơn ở miền Nam Hoa Kỳ vì vùng này chưa có kinh nghiệm 

về tình hình nhập cư đang diễn ra.  

Trước năm 1970, người South Carolina vốn là dân 

Mỹ gốc Phi hoặc người da trắng thuộc dòng dõi gốc Châu 

Âu.  Ngoài ra còn có những khó khăn về thế hệ.  Thế hệ 

đầu tiên của người Công Giáo Việt Nam là những người 

sống trong tình cảnh rối ren về chính trị và tôn giáo.  Thế 

hệ thứ hai có kinh nghiệm hơn về văn hóa Mỹ, còn những 

người thuộc thế hệ thứ ba lại muốn tái khám phá và biểu 

dương những di sản đặc sắc của dân tộc. 

Mặc dù gặp những khó khăn về văn hóa tây 

phương, chẳng hạn tinh thần thế tục và nhấn mạnh đến chủ 

nghĩa cá nhân, nhưng số người Công Giáo Việt Nam tại  
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Hoa Kỳ vẫn tiếp tục tăng lên.  Sự phát triển và trưởng 

thành về tôn giáo đã dẫn đến việc gia tăng đầy ấn tượng về 

ơn thiên triệu.  Rất nhiều nữ tu và linh mục Việt Nam được 

ví như “dân Ái Nhĩ Lan mới” vì ảnh hưởng của họ đối với 

Giáo Hội tại Hoa Kỳ.  Các linh mục thuộc Dòng Đức Mẹ 

Đồng Công Việt Nam phục vụ tại nhiều giáo xứ Mỹ.  Tại 

South Carolina, Tỉnh Dòng Phan Sinh Holy Name làm mục 

vụ cho cộng đoàn Công Giáo Việt Nam từ năm 2000. 

Đức Cha Leo Unterkoefler, vị giám mục thứ mười 

của Giáo Phận Charleston, đã tiếp đón các tín hữu Công 

Giáo Việt Nam tị nạn và Cha Antôn Hoàng Minh Thư khi 

Cha đến đây năm 1977.  

Đức Cha Unterkoefler là vị bền bỉ bênh vực sự bình 

đẳng trong Giáo Hội và là nhà lãnh đạo thẳng thắn của 

phong trào tranh đấu cho các quyền dân sự vào những năm 

1960 và 1970 tại South Carolina.  Ngài ủng hộ các chính 

sách mang lại quyền lợi cho người nghèo và người bị bóc 

lột, đồng thời ủng hộ những hoạt động đại kết với các giáo 

phái Tin Lành tại địa phương.  Đức Cha hãnh diện vì đã 

từng tham dự tất cả 550 khóa họp của Công Đồng Vaticanô 

II tại Roma trong giai đoạn từ năm 1962 đến 1965. 

Đức Cha Unterkoefler là nhà lãnh đạo thẳng 

thắn của phong trào tranh đấu cho các 

quyền dân sự. 
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Thoạt đầu Cha Antôn hướng dẫn những hoạt động 

Tông đồ của người Việt Nam thuộc giáo xứ St. Anne ở 

Rock Hill.  Từ đó ngài chăm sóc tất cả người Công Giáo 

Việt Nam trong tiểu bang.  Công việc mục vụ của ngài thật 

vất vả.  Ngài lặn lội từ Upstate đến Midlands rồi Low 

Country để cử hành các bí tích bằng tiếng Việt mỗi tháng 

một lần cho các gia đình ở rải rác.  Năm 1978, Cha Antôn 

chuyển đến giáo xứ St. Joseph ở Columbia, South Caroli-

na, địa điểm trung tâm cho hoạt động mục vụ rộng khắp 

của ngài.  

Đến năm 1981, Cha Antôn phục vụ 326 người Việt, 

phần lớn tuy đã ghi tên vào các giáo xứ tại nơi mình sinh 

sống nhưng vẫn mong được gặp linh mục Việt Nam cử 

hành Thánh lễ bằng ngôn ngữ của mình.  Ngài dâng Thánh 

lễ tại các nhà thờ St. John ở North Charleston, St. Mary ở 

Greenville, St. Joseph ở Anderson, St. Anne ở Rock Hill, 

St. Francis of Assisi ở Walhalla, Corpus Christi ở Colum-

bia, và tại các tư gia thuộc nhiều địa điểm khác nhau.  Ngài 

ước tính đã coi sóc hơn 400 tín hữu trong số gần 2,000 

người Việt trong tiểu bang vào năm 1984.  Cha Antôn cũng 

đã tổ chức cuộc rước kiệu Đức Mẹ tại Greenville và Thánh 

lễ Giáng Sinh vào năm đó với 560 tín hữu tham dự. 

 Hoạt động Tông đồ người Việt tiếp tục lớn mạnh 

khi những người tị nạn đã an cư lạc nghiệp.  Tháng Chín 

năm 1988, Đức Cha Unterkoefler đã ban bí tích Thêm Sức 

cho đông đảo người Việt tại nhà thờ Chính tòa  
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St. John the Baptist ở Charleston.  Thánh lễ đặc biệt mừng 

117 Thánh Tử Đạo Việt Nam vừa được tôn phong hiển 

thánh là dịp quy tụ các tín hữu Việt Nam trong cộng đồng 

sống rải rác.  “Người Việt Nam đã mang lại một tính chất 

mới cho Giáo Hội Công Giáo trong một giáo phận vốn 

mang tính chất truyền giáo,” Đức Cha nhận xét. “Các tín 

hữu Công Giáo Việt Nam không những nêu gương qua di 

sản truyền thống, mà còn bằng đức tin Công Giáo sâu xa.” 

Cha Antôn và các vị điều hành cộng đoàn Việt Nam 

đã mua đất tại Greer SC, thoạt đầu để làm nơi tôn vinh di 

sản của mình.  Cha Antôn trình bày với Đức Cha           

Unterkoefler về ý định dùng mảnh đất này làm công viên 

cho người Công Giáo Việt Nam có thể quy tụ vào những 

dịp tổ chức lễ hội văn hóa, duy trì truyền thống dâng Thánh 

lễ, và tổ chức các cuộc rước kiệu kính Đức Mẹ La Vang. 

Việc phát triển mục vụ Việt Nam trong những năm 

1990 không phải không có khó khăn.  Đức Cha David  

Bernard Thompson được bổ nhiệm làm giám mục phó của 

Đức Cha Unterkoefler năm 1989 và vì sức khỏe yếu, Đức 

Cha Unterkoefler từ nhiệm vào năm sau.  Khi Đức Cha 

Unterkoefler qua đời năm 1993, Đức Cha Thompson trở 

thành vị giám mục thứ mười một của giáo phận Charleston. 

Những thay đổi trong hoạt động mục vụ Việt Nam cho 

thấy những thay đổi trong cách quản trị giáo phận.  Đầu 

năm 1990, Cha Antôn và các vị điều hành cộng đoàn đã 

dựng tượng Đức Mẹ tại khu đất ở Greer SC. Tượng do  
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nghệ nhân Phạm Thắng làm, cao gần 20 

foot, thể hiện hình ảnh Đức Mẹ và Chúa 

Giêsu thời niên thiếu.  Có nhiều cảm 

xúc pha trộn trong cộng đoàn về sự kiện 

này, dù hầu như đa số đều đã coi công 

viên là nơi hội họp để giữ gìn truyền 

thống văn hóa và gặp gỡ bạn bè. 

Cha Nguyễn Vincent trở thành 

vị hướng dẫn mục vụ cho cộng đoàn 

Công Giáo Việt Nam South Carolina 

khi Cha Antôn đổi đi vào năm 1992. 

Cha Vincent hăng say đảm trách sứ vụ.  Chẳng hạn, ngài cử 

hành Thánh lễ Giáng Sinh tại nhà thờ St. Mary ở Greenville, 

South Carolina và khi thuật lại với phóng viên báo chí, ngài 

ước tính có khoảng 500 người tham dự Thánh lễ.  Ngài nói 

ba bốn ngày mỗi tuần đều đi thăm cộng đoàn Việt Nam ở 

cách xa nhau.  “Tôi rất vui được chia sẻ Tin Mừng và giúp 

mọi người …Tôi thực thi sứ vụ phục vụ dân Chúa …Thật 

sự là tinh thần hiệp thông.”  

Trong phúc trình thường niên năm 1996 của mình 

gửi Đức Cha Thompson, Cha Vincent đã nêu lên sự phát 

triển nơi cộng đoàn Việt Nam.  Ngài coi sóc 206 gia đình 

Công Giáo tại South Carolina. Greenville có 70 gia đình, 

Rock Hill có 55 gia đình, Spartanburg có 15 gia đình,      

Columbia có 14 gia đình, Charleston có 20 gia đình, North 

Augusta có 22 gia đình, và Myrtle Beach có 8 gia đình.  

Tượng Đức Mẹ tạị Greer 
Ảnh do Cha Trần Đắc 

cung cấp 



 

 

Page 50 

Mục vụ giới trẻ nở rộ.  Năm 1994, Đại hội Giới trẻ tại    

Columbia có 105 bạn trẻ tham dự. Đến năm 1996, đã có 

trên 300 tham dự viên tại Đại Hội.  Vì các người trong 

cộng đồng Việt Nam đều thuộc các giáo xứ nơi mình ở, 

nên các cuộc quy tụ và các sự kiện mục vụ khác dành cho 

giới trẻ, đều đặt trọng tâm hàng đầu vào việc chia sẻ cộng 

đoàn, văn hóa, các truyền thống, thánh kinh, và những 

tương quan trong cộng đoàn. 

Năm 1999, Đức Cha Robert Joseph Baker trở thành 

vị Giám mục thứ mười hai của giáo phận Charleston.  Năm 

2001, Đức cha Baker thiết lập Văn phòng Mục vụ Các Sắc 

Dân với nhiệm vụ làm cầu nối giữa những người thuộc văn 

hóa dòng chính với những người thấy mình bị giáo xứ bỏ 

rơi vì sự chia rẽ sắc dân và văn hóa.  Vị Giám đốc đầu tiên 

của Văn phòng Mục vụ Các Sắc Dân là chị Kathleen    

Merritt.  Trách nhiệm của chị bao gồm Văn phòng Công 

Giáo gốc Phi, Ban Mục vụ Công Giáo Việt Nam và những 

người Công Giáo gốc Á Châu & Vùng Đảo Thái Bình 

Dương, và Ban Mục vụ tín hữu gốc Nam Mỹ.  Đến năm 

2000, cộng đoàn Công Giáo Việt Nam đã phát triển lên đến 

240 gia đình chỉ riêng vùng Greenville.  Thông qua Văn 

phòng Mục vụ Các Sắc Dân, các thành viên trong cộng 

đồng tiếp tục xin một linh mục phụ trách gốc Việt Nam.  

Cha Paul Williams, thuộc Tỉnh Dòng Phan Sinh 

Holy Name, Đại diện Giám mục phụ trách người Công 

Giáo gốc Phi, đã giúp tìm một linh mục gốc Việt.  
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Nhằm đáp ứng đề nghị này, Đức Cha Baker gợi ý các tu sĩ 

Phan Sinh đảm nhận mục vụ người Việt Nam trong giáo 

phận Charleston.  Năm 2001, ngài bổ nhiệm Cha Trần Tất 

Đắc, Tỉnh Dòng Phan Sinh Holy Name, làm Đại diện Giám 

mục phụ trách mục vụ người Việt trong giáo phận, và Cha 

đã đảm nhận vị trí này đến năm 2010.  Đức Cha Robert J. 

Baker và Cha Đắc đã dâng Thánh lễ và tổ chức mừng kính 

Đức Maria, người đầu tiên Loan báo Tin Mừng, Đức Mẹ 

La Vang tại nhà thờ St. Mary ở Greenville.  Chương trình 

gồm rước kiệu, dâng hoa, cử hành Thánh lễ, và tiếp tân. 

Một vài năm đầu, Cha Đắc quy tụ giáo dân ngài 

phục vụ tại giáo xứ Prince of Peace, ở Taylors, South    

Carolina.  Ngoài việc dâng Thánh lễ bằng tiếng Việt, ngài 

còn sắp xếp giờ dạy giáo lý thiếu nhi.  Năm 2003, Đức Cha 

Baker bổ nhiệm Cha Đắc làm quản nhiệm giáo xứ Our   

Lady of the Rosary ở Greenville, South Carolina, tại đây 

Cha tiếp tục chăm sóc mục vụ Cộng đoàn Công Giáo Việt 

Nam cùng tất cả các giáo dân khác tại giáo xứ Our Lady of 

the Rosary. Ngài còn đảm trách các lớp giáo lý thăng tiến 

hôn nhân gia đình và canh tân đặc sủng.  Cha Đắc ghi nhận 

việc mở lớp thăng tiến hôn nhân gia đình đã giúp nhiều gia 

đình được chữa lành trong thời gian ngài đảm nhận mục 

vụ. 
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Cha Trần Đắc, Đức Giám Mục Robert J. Baker và 

Cha Steven Brovey tại Nhà thờ  Prince of Peace, 

Taylors, SC 

ĐẠI LỄ ĐỨC MẸ LA VANG 2003  

Cha Trần Đắc, Đức Giám Mục Robert J. Baker và 

Cha Đào Q. Chính tại Nhà thờ Our Lady of the 

Rosary, Greenville, SC 

ĐẠI LỄ ĐỨC MẸ LA VANG 2004 

 Ảnh do Cha Trần Đắc cung cấp 

Ảnh do Cha Trần Đắc cung cấp 
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Mục vụ Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong giáo 

phận.  Chẳng hạn, giáo xứ Blessed Sacrament ở Charleston 

có đường kết nối trang mạng của giáo xứ chuyển ngữ thông 

tin từ tiếng Anh qua tiếng Việt.  Giáo xứ St. Thomas the 

Apostle ở North Charleston dành giờ lễ tiếng Việt theo lịch 

trình xoay vòng going như giáo xứ St. Martin de Porres ở 

Columbia, giáo xứ St. Andrews ở Myrtle Beach, và giáo xứ 

St. Anne ở Rock Hill.  Ngoài ra giáo xứ St. Anne tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc dạy giáo lý Việt ngữ trước Thánh lễ. 

Năm 2009, Đức Cha Robert E. Guglielmone kế 

nhiệm Đức Cha Baker, trở thành vị giám mục thứ mười ba, 

và đang tại vị, của giáo phận Charleston.  Năm 2011, Cha 

Nguyễn Khoa, thuộc Dòng Phan Sinh, kế nhiệm Cha Trần T. 

Đắc coi sóc cộng đoàn Công Giáo Việt Nam trong giáo 

phận.  Năm sau, Cha Phan Q. David, cũng trong Tỉnh Dòng, 

được Đức Cha Guglielmone bổ nhiệm làm Đại diện Giám 

mục phụ trách mục vụ người Việt trong giáo phận và là Cha 

phó giáo xứ St. Anthony of Padua.  

Năm 2012, anh Trần Thượng (Michael Tran) trở 

thành phụ tá Giám đốc Văn phòng Mục vụ Các Sắc Dân với 

nhiệm vụ chính là phục vụ các Cộng đoàn Công Giáo gốc Á 

Châu và Vùng Đảo Thái Bình Dương.  Giáo phận      

Charleston có một số lượng đáng kể người Công giáo đến từ 

Hàn Quốc và Philippines. 
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Cha Phan Q. David bắt đầu 

phục vụ cộng đoàn Việt Nam tại họ 

đạo Our Lady of LaVang, một chuẩn 

giáo xứ, ở Greer, South Carolina vào 

năm 2015.  Việc thiết lập chuẩn giáo 

xứ là một cột mốc quan trọng trong 

lịch sử Mục vụ Việt Nam tại South 

Carolina.  Việc nhìn nhận chính thức 

cộng đoàn đức tin này nói lên một cách 

hùng hồn sức sống đức tin của người 

Việt Nam hơn những con số thống kê. 

Giáo xứ Our Lady of LaVang có các Thánh lễ Chúa 

Nhật và hằng ngày bằng tiếng Việt.  Tất cả thông tin trên 

trang mạng của giáo xứ được viết bằng tiếng Việt.  Hằng 

ngày họ đạo đều có Thánh lễ tiếng Việt cho người cao niên 

và sau đó có bữa ăn.  Các tín hữu Công Giáo Việt Nam đều 

thấy phải lưu truyền sự phong phú của văn hóa và ngôn ngữ 

Việt cho con cháu, nên đã thúc đẩy giới trẻ tham gia các lớp 

Việt ngữ và Văn hóa Việt Nam.  Cha David cho biết có 

nhiều ơn gọi tu sĩ trong cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại 

South Carolina. 

Khi Cha David đảm nhận sứ vụ vào năm 2012, số 

người Công Giáo Việt Nam là 1,063 tại South Carolina, chủ 

yếu ở Greenville, Rock Hill, Columbia, Myrtle Beach, và 

Charleston.  Đến năm 2016, số tín hữu Việt Năm lên đến 

1,534, cũng tập trung tại những nơi đó trên khắp tiểu bang.   

Rước Lễ Lần Đầu tại  
nhà thờ mới Our Lady of 

La Vang 
Ảnh do Lê Trung cung 

cấp 
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 Sự thay đổi tích cực trong Giáo Hội diễn ra song 

song với đà phát triển của South Carolina vốn đã đạt mức 

dân số đứng hàng thứ 10 theo số liệu thống kê từ Tháng 

Bảy 2016 đến Tháng Bảy 2017. Không có gì đáng ngạc 

nhiên khi Greenville County, nơi định cư của nhiều người 

Công Giáo Việt Nam, có mức tăng trưởng dân số lớn nhất. 

Vì lẽ đó tân chuẩn giáo xứ Our Lady of LaVang được đặt 

tại thành phố Greer của Greenville County. 

Các tu sĩ Phan Sinh hiện đang và đã đảm trách mục 

vụ Việt Nam vẫn ghi lòng tạc dạ lời dạy của Thánh Gioan 

Phaolô II: 

“Anh em, những tu sĩ của mọi người, hãy đi vào 

giữa đám đông dân chúng, đến với đông đảo người lang 

thang vô vọng và chán nản như chiên không có người chăn, 

những con người đã từng khiến Chúa Giêsu chạnh lòng 

thương… Cả anh em nữa, cũng hãy đi đến với những người 

nam nữ trong thời chúng ta đang sống! Đừng đợi họ đến với 

anh em! Hãy tự mình đi tìm họ! Chính Tình yêu đang thôi 

thúc chúng ta làm như vậy… Toàn thể Giáo Hội sẽ biết ơn 

anh em.”    
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Đức Giám Mục Robert E. Guglielmone, Cha Phan David, và 

Cha Nguyễn Bình tại Our Lady of La Vang Quasi-Parish, 

Greenville, S.C. 

ĐẠI LỄ ĐỨC MẸ LA VANG 2017 

Cha Nguyễn Paul, Đức Giám Mục Robert E. Guglielmone, và 

Cha Phan David tại Our Lady of the Rosary, Greenville, S.C. 

ĐẠI LỄ ĐỨC MẸ LA VANG 2015  

Ảnh do Lê Bào cung cấp 

Ảnh do Hoàng Nguyên cung cấp 
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Mục Vụ Việt Nam tại các Giáo Xứ 
trong Giáo Phận 

Trong Giáo Phận Charleston, có 115 giáo xứ, giáo 
điểm và chuẩn giáo xứ Công Giáo, 34 trường Công 
Giáo, 2 bệnh viện Công Giáo, một cơ sở chăm sóc 
người già yếu, và 11 trung tâm Bác Ái Công Giáo 

khắp tiểu bang.    
  

Các Giáo Xứ của chúng ta có tính chất đa văn hóa 
và cởi mở đối với những người mới đến. Đa số 

giáo xứ của chúng ta đều có các ban mục vụ phục 
vụ những nhu cầu cụ thể của các cộng đồng sắc 

dân.   
  

Các giáo xứ với những ban mục vụ chăm lo cho 
người Công Giáo Việt Nam không chỉ có các Thánh 
lễ Việt ngữ hoặc song ngữ, mà còn có nhiều hoạt 

động phục vụ tâm linh và văn hóa khác.  
  
 

 
Dưới đây là danh sách các giáo xứ trong Giáo Phận có mục vụ 
Việt Nam ở thời điểm cuốn sách này xuất bản. Xin vui lòng gọi 

cho giáo xứ hoặc Văn phòng Mục Vụ Các Sắc Dân để xác nhận  
lại thông tin. 
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           COLUMBIA  

St. Martin de Porres Catholic 
Church 

2229 Hampton Street 
Columbia, SC 29204 

(803) 254-6862 
 

Thánh lễ Việt ngữ: 
      vào lúc 6:00 p.m. Chúa Nhật thứ 1 & thứ 3 trong tháng  
      vào lúc 7:00 a.m. Chúa Nhật thứ 2 & thứ 4 trong tháng  
Lịch trình Thánh lễ có thể thay đổi. Vui lòng xác nhận với 
giáo xứ về lịch trình. 
 
 Ban Điều Hành Công Giáo Việt Nam 
 Mừng Kính 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam  
 Thánh Lễ Mừng Giáng Sinh 
 Mừng Tết Nguyên Đán  

      CHARLESTON 

St. Thomas, the Apostle Catholic 
Church 

6650 Dorchester Road 
North Charleston, SC 29418 

(843) 552-2223  
 

Thánh lễ Việt ngữ: 
 vào lúc 6:00 p.m. Chúa Nhật thứ 2 & 4 trong tháng   
Lịch trình Thánh lễ có thể thay đổi. Vui lòng xác nhận với 
giáo xứ về lịch trình. 
 
 Ban Điều Hành Công Giáo Việt Nam 
 Thánh Lễ Mừng Giáng Sinh 
 Mừng Tết Nguyên Đán 
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      GREENVILLE 

Our Lady of La Vang Catholic 
Church 

2020 Gibbs Shoals Road 
Greer, SC 29650 
(864) 395-0202 

Thánh lễ Việt ngữ:  
  vào lúc 10 a.m. Chúa Nhật  
Thánh lễ song ngữ; Anh ngữ/Việt ngữ  
  vào lúc 12:15 p.m. Chúa Nhật 
Lịch trình Thánh lễ có thể thay đổi. Vui lòng xác nhận với 
giáo xứ về lịch trình. 
 
 Hội Đồng Giáo Xứ Công Giáo Việt Nam 
 Hội Canh Tân Đặc Sủng 
 Hội Thăng Tiến Hôn Nhân 
 Liên Minh Thánh Tâm  
 Giáo Lý 
 Ca Đoàn  
 Thiếu Nhi Thánh Thể 
 Lớp Việt Ngữ 
 Ngày Thánh Mẫu La Vang 
 Mừng Kính 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam 
 Thánh Lễ Mừng Giáng Sinh 
 Mừng Tết Nguyên Đán  
 Picnic Giáo Xứ 
 Chầu Thánh Thể  
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Thánh lễ Việt ngữ: 
 vào lúc 8:00 p.m. Thứ Bảy đầu tháng  
Lịch trình Thánh lễ có thể thay đổi. Vui lòng xác nhận với 
giáo xứ về lịch trình. 
  
 Ban Điều Hành Công Giáo Việt Nam 
 Ca đoàn 
 

Thánh lễ Việt ngữ: 
 vào lúc 7:30 p.m. Thứ Bảy  
Lịch trình Thánh lễ có thể thay đổi. Vui lòng xác nhận với 
giáo xứ về lịch trình. 
  Ban Điều Hành Công Giáo Việt Nam 
 Ca Đoàn 
 Mục Vụ Người Cao Niên 
 Hội Các Bà Mẹ Công Giáo  
 Liên Minh Thánh Tâm  
 Mừng Kính 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam  
 Mừng Tết Nguyên Đán  
 Thánh Lễ Mừng Giáng Sinh 
 Chầu Thánh Thể 
  
 

     MYRTLE BEACH 

St. Andrew Catholic Church 
37th Avenue North & Kings Highway 

Myrtle Beach, SC 29577  
(843) 448-5930   

                    ROCK HILL 

St. Anne Catholic Church 
1694 Bird Street,  

Rock Hill, SC 29730 
(803) 329-2662  
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“Go, you who are the friars of the 

people, into the heart of the masses, to 

those teeming multitudes, wandering 

aimlessly and dejected like sheep without a 

shepherd, those very ones for whom Jesus 

felt compassion…Go, you also, to the men 

and women of our time! Don’t wait for 

them to come to you! You yourselves must 

seek them out! It is Love which drives us 

to do this…The whole Church will be 

grateful to you.” 

  St. John Paul II 



 

 


