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II  aamm  hhoonnoouurreedd  ttoo  hhaavvee  bbeeeenn  eelleecctteedd  aass  CChhaaiirr  ooff  MMCCAA,,  II  hhooppee  aanndd  pprraayy  tthhaatt  II  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  ttaakkee  tthhiiss  

wwoonnddeerrffuull  oorrggaanniissaattiioonn  ttoo  tthhee  nneexxtt  lleevveell  dduurriinngg  mmyy  tteerrmm..  

  

II  wwiisshh  ttoo  ttaakkee  tthhiiss  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  tthhaannkk  mmyy  pprreeddeecceessssoorrss  aanndd  tthheeiirr  ccoommmmiitttteeee  ffoorr  tthheeiirr  hhaarrdd  wwoorrkk  dduurriinngg  tthheeiirr  

ppeerriioodd  iinn  ooffffiiccee..  II  aamm  ggrraatteeffuull  ffoorr  aallll  tthhaatt  tthheeyy  hhaavvee  ddoonnee  aanndd  pprraayy  AAllllaahh  sswwaa  rreewwaarrddss  tthheemm  ffoorr  tthheeiirr  eeffffoorrttss  

aanndd  ssttrreennggtthheennss  mmee  ttoo  ccoonnttiinnuuee  iinn  tthheeiirr  ffoooottsstteeppss..      

  

SSoommee  1122  yyeeaarrss  aaggoo  II  ffeelltt  tthhaatt  tthheerree  hhaadd  ttoo  bbee  aa  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  IImmaammss  iinn  aa  nneeww  wwoorrkkiinngg  eennvviirroonnmmeenntt  

nnaammeellyy  tthhee  pprriissoonn  sseerrvviiccee,,  aann  oorrggaanniissaattiioonn  tthhaatt  ccoouulldd  ooffffeerr  ccoouunnsseelllliinngg  aanndd  ssuuppppoorrtt  tthhee  wwookk  ooff  IImmaammss  bbyy  

sshhaarriinngg  ggoooodd  pprraaccttiiccee..  SSoommee  ooff  uuss  ggoott  ttooggeetthheerr  aanndd  ffoorrmmeedd  aann  oorrggaanniissaattiioonn  ccaalllleedd  MMCCAA  ((MMuusslliimm  CChhaappllaaiinnss  

AAssssoocciiaattiioonn))  aanndd  aaggrreeeedd  tthhee  aaiimmss  ooff  tthhee  oorrggaanniissaattiioonnss..  

  

TThhee  wwoorrkk  ooff  MMCCAA  hhaass  bbeeeenn  pprraaiisseedd  bbyy  pprroommiinneenntt  rreelliiggiioouuss  bbooddiieess  aarroouunndd  tthhee  UUKK,,  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  bbyy  tthhee  ffoorrmmeerr  

HHMMPPSS  DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  PPhhiill  WWhheeaattlleeyy  aass  ffoolllloowwss::--    
““II  wweellccoommee  tthhee  nneettwwoorrkkiinngg  aanndd  ssuuppppoorrtt  ooppppoorrttuunniittiieess  tthhiiss  aassssoocciiaattiioonn  wwiillll  ccrreeaattee  aanndd  hhooppee  tthhiiss  wwiillll  ffuurrtthheerr  

eennaabbllee  bbeesstt  pprraaccttiiccee  ttoo  bbee  sshhaarreedd  aaccrroossss  oouurr  mmaannyy  pprriissoonn  eessttaabblliisshhmmeennttss””..    

  

II  ffeeeell  hhoonnoouurreedd  wwiitthh  yyoouurr  ssuuppppoorrtt  ttoo  bbee  aabbllee  ttoo  lleeaadd  MMCCAA  ttoo  aa  lleevveell  wwee  ccaann  aallll  bbee  pprroouudd  ooff  aanndd  wweellccoommee  tthhee  

nneeww  eexxeeccuuttiivvee  mmeemmbbeerrss  ooff  MMCCAA..  TTooddaayy  iiss  aannootthheerr  llaannddmmaarrkk  iinn  oouurr  jjoouurrnneeyy  ooff  1122  yyeeaarrss..  

  

II  wwoouulldd  lliikkee  yyoouu  aallll  ttoo  rreefflleecctt  oonn  oouurr  aaiimmss  aabboovvee  aanndd  mmyy  ppeerrssoonnaall  vviissiioonn  ooff  MMCCAA  aass  ffoolllloowwss  

  BBee  aa  ppiillllaarr  ffoorr  oouurr  MMuusslliimm  CChhaappllaaiinnss  aanndd  ccoommmmuunniittyy  

  OOffffeerr  ssuuppppoorrtt  aatt  ttiimmeess  ooff  nneeeedd  aass  wwee  aarree  tthhee  oonnllyy  ffaaiitthh  tthhaatt  hhaass  nnoo  hhiieerraarrcchhyy  

  TToo  mmeennttoorr  nneeww  IImmaammss  aanndd  gguuiiddee  ssoommee  ooff  tthhee  oolldd  

  TToo  iinnvviittee  IImmaammss  ttoo  ootthheerr  eessttaabblliisshhmmeennttss  ttoo  sshhaarree  bbeesstt  pprraaccttiissee  aanndd  aavvooiidd  dduupplliiccaattiioonn  

  TToo  pprreesseenntt  oouurrsseellvveess  aass  aa  uunniitteedd  ssttrroonngg  ggrroouupp  ooff  MMuusslliimm  cchhaappllaaiinnss    

  TToo  ppuutt  aassiiddee  oouurr  rreelliiggiioouuss  ddiiffffeerreenncceess  ffoorr  oouurr  ccoommmmoonn  ggooaall  aass  tthhee  pprriissoonn  sseerrvviiccee..  

  

II  bbeelliieevvee  wwoorrkkiinngg  eeffffiicciieennttllyy  iinn  lleeaarrnniinngg  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  aanndd  aapppprreecciiaattee  eeaacchh  ootthheerr’’ss  vviieewwss  aanndd  bbuuiillddiinngg  

bbeehhaavviioouurr  uuppoonn  tthhaatt  kknnoowwlleeddggee  iiss  vviittaall  ffoorr  tthhee  ssuucccceessss  ooff  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn..  II  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  iinn  aann  

oorrggaanniissaattiioonn,,  ggooaallss  hhaavvee  ttoo  bbee  mmeett  aass  aa  tteeaamm,,  yyeett  eeaacchh  mmeemmbbeerr  mmuusstt  ccoonnttrriibbuuttee  wwiitthh  tthheeiirr  iinnddiivviidduuaall  eeffffoorrttss..  

  

MMyy  oowwnn  mmeessssaaggee  ttooddaayy  iiss  vveerryy  ssiimmppllee..    IIff  tthheerree  iiss  oonnee  tthhiinngg  tthhaatt  II  wwaanntt  uuss  ttoo  aacchhiieevvee  oovveerr  tthhee  nneexxtt  tteerrmm  iitt  iiss  

ttoo  aallllooww  aallll  ooff  yyoouu,,  wwhheerreevveerr  yyoouu  aarree,,  ttoo  ffeeeell  tthhaatt  yyoouu  hhaavvee  hhaadd  yyoouurr  ssaayy..    SSoo  pplleeaassee  tteellll  uuss  yyoouurr  eexxppeerriieennccee  

aanndd  yyoouurr  vviieewwss  ffoorr  iimmpprroovveemmeennttss..    WWee  nneeeedd  yyoouu  ttoo  ccoommmmuunniiccaattee  wwiitthh  uuss  iiff  yyoouu  hhaavvee  ssoommeetthhiinngg  ttoo  ssaayy  ––  

bbootthh  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  oouurr  aapppprrooaacchh  aanndd  ((wwhheenn  yyoouu  tthhiinnkk  iitt  nneecceessssaarryy))  pprroo--aaccttiivveellyy..      WWee  nneeeedd  ttoo  kknnooww  wwhhaatt  

tthhee  nneeww  IImmaammss  ffeeeell,,  wwhhaatt  tthhee  MMuusslliimm  cchhaappllaaiinnss  iinn  tthhee  nnoorrtthh--eeaasstt  oorr  tthhee  ssoouutthh--wweesstt  oorr  wwhheerreevveerr  aarree  tthhiinnkkiinngg  

aanndd  ddooiinngg..    

  

SSoo  --  pplleeaassee  ssppeeaakk  ttoo  uuss  aanndd  eennccoouurraaggee  ootthheerrss  ttoo  jjooiinn  oouurr  wwoonnddeerrffuull  oorrggaanniissaattiioonn....  MMaayy  AAllllaahh  sswwaa  

ssttrreennggtthheenn  uuss  wwiitthh  oouurr  nneeww  rroolleess  ooff  rreessppoonnssiibbiilliittyy,,  aammeeeenn  

  

TTaannvviirr  AAhhmmeedd  

MMCCAA  CChhaaiirr  


