
 

          

Bằng hữu trong Chúa Kitô thân mến, 

     Chúng ta dâng những gì tốt nhất của mình cho Thiên Chúa vì lợi ích chung. Đó là một trong 
những ý nghĩa quan trọng nhất của niềm tin chúng ta. Chúa Kitô là mẫu gương cho chúng ta về sự 
trao ban tình yêu cho tha nhân, giúp đỡ và hy sinh cho người khác. Tôi kêu gọi quí vị hãy nghĩ đến 
đóng góp cho DSF.  

DSF phục vụ lợi ích chung củaTổng giáo phận Galveston-Houston. Hơn 60 chương trình 
được tài trợ bởi quỹ này đòi hỏi tất cả chúng ta phải nghĩ đến nhu cầu của người khác. Cho dù đó là 
người già, bệnh tật, bị giam giữ hay nghèo khổ, Giáo hội có nhiệm vụ phải mang đến cho họ lòng 
cảm thương và khả năng chữa lành của Chúa Giêsu Kitô.  

     Giáo hội chúng ta cũng có trách nhiệm tiếp tục tìm kiếm và trợ giúp những ai đang tìm hiểu đời 
sống tu trì. Văn phòng Ơn Gọi không ngừng làm việc với những ai muốn bước vào đời tu để phục 
vụ Thiên Chúa và mọi người. Đó là một quá trình lâu dài, bao gồm kiểm tra lý lịch, kiểm tra tâm lý 
và phỏng vấn trước khi họ được chấp nhận vào chủng viện. Nói chung là có bảy năm để nghiên cứu 
thần học, làm công việc mục vụ và huấn luyện tâm linh rất nhiều trước khi chịu chức. Xin quí vị 
hãy tiếp tục cầu nguyện và đóng góp những gì mình có để chúng ta có được một chương trình ơn 
gọi tốt nhất.  

     Phục vụ tha nhân cũng có nghĩa là biết, chấp nhận và truyền cảm hứng tâm linh cho các anh em 
giáo dân của mình. Chương trình Thêm Sức cho Người Trưởng Thành là một chương trình quan 
trọng của Văn phòng Truyền giáo và Giáo lý. Chương trình mới được sửa đổi này giúp cho những 
người trưởng thành, những người chưa được thêm sức lúc còn trẻ, có thể đào sâu kiến thức về đức 
tin của mình. Mỗi năm, có khoảng 1.400 nam nữ được thêm sức vào Chủ nhật lễ Ngũ tuần trở thành 
những chứng nhân mới cho Chúa Kitô. Những đóng góp của quí vị cho DSF hỗ trợ chương trình 
quan trọng này.  

Trong Tổng Giáo Phận Galveston-Houston, hơn 50% người Công giáo của chúng ta là người gốc 
Tây Ban Nha. Văn phòng Mục vụ cho Người Tây Ban Nha là cầu nối cho các cha xứ và giáo xứ để 
giúp giáo dân tham gia đầy đủ hơn vào các sinh hoạt đức tin và lãnh đạo của giáo xứ mình. Họ thực 
hiện điều này bằng cách tổ chức các khóa huấn luyện, hội nghị và những sinh hoạt để thúc đẩy sự 
tham gia hữu hiệu của nhóm tín hữu đang phát triển này.  

     Tôi cảm ơn quí vị đã quảng đại đóng góp cho DSF. Tôi tạ ơn Chúa về lòng tông đồ trung kiên  
của quí vị, và nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quí vị. 

Mục tử trung thành của quí vị, 
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