
 

 

 

         

Archdiocese of Galveston-Houston 
Office of the Cardinal 

Bằng hữu trong Đức Kitô thân mến, 

Chủ đề của Quỹ Phục Vụ Giáo Phận DSF 2017 là : Hãy Đi và Làm Muôn Dân Thành 
Môn Đệ! Đó là một phần của Lệnh Ủy Thác Cao Cả mà Đức Giêsu Kitô đã trao cho các môn đệ 
trong đoạn cuối của Tin Mừng Thánh Mát-thêu. Sau khi chết và sống lại, Đức Giêsu hiện ra với 
họ ở “trên núi nơi [Ngài] sai họ”, và nơi đó, giao cho họ trách nhiệm công bố tin mừng cứu rỗi 
cho các dân tộc. Họ đã ở với Ngài, được nuôi dưỡng bằng những giáo huấn của Ngài, và là 
những chứng nhân cho các hoạt động của Ngài. Giờ đây họ được mời gọi trở nên những tác nhân 
cho lòng thương xót của Thiên Chúa cho mọi người. 

Trách nhiệm Hãy Đi và  Làm Muôn Dân Thành Môn Đệ cũng được trao cho chúng ta 
ngày hôm nay. Là những môn đệ của Đức Kitô, chúng ta trở nên nguồn dẫn lòng thương xót của 
Thiên Chúa cho tha nhân. DSF là phương thế hữu hiệu để đáp trả lời mời gọi của Đức Kitô. DSF 
là nguồn trợ giúp rất quan trọng nuôi sống hơn 60 chương trình giúp ích cho rất nhiều người 
trong giáo phận. Một trong số đó là Trại Kappe. Qua DSF chúng ta có thể dẫn lối cho nhiều 
người để họ tiếp tục trưởng thành trong sứ vụ tông đồ. Tại trại Kappe chúng ta có được một môi 
trường yên tĩnh để cầu nguyện và tĩnh tâm.  Trại Kappe cũng là Trung Tâm Giáo Dục Môi 
Trường, là nơi rất cần thiết để các em học cách chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta. 

Mục Vụ Giới Trẻ Đặc Biệt cũng được DSF tài trợ như vậy. Qua chương trình này chúng 
ta cố vấn cho các em cần quan tâm đặc biệt và các em trong trại giam, cho các em những khuyên 
bảo mục vụ, dạy Thánh Kinh và giáo lý. Những đóng góp của quí vị giúp cho các nhân viên, các 
chủng sinh, các ứng viên phó tế đến được với các bạn trẻ để họ có thể trở nên những môn đệ cho 
tha nhân.  

Làm môn đệ cho Đức Kitô là mời người khác đến với cộng đoàn dân Chúa. Qua Văn 
phòng Ơn Gọi, cũng được DSF tài trợ, chúng ta có thể đồng hành với những ai đang tìm theo 
Chúa Kitô một cách gần gũi hơn trong vai trò linh mục hoặc tu sỹ, và từ đó đi làm muôn dân 
thành môn đệ. 

Tôi xin cám ơn quí vị đã rộng lòng cam kết hỗ trợ cho Quỹ Phục Vụ Giáo Phận. Tôi tạ ơn 
Chúa về nhiệt tâm môn đệ trung kiên của quí vị và xin Chúa ban muôn phúc lành cho quí vị.  

Mục tử trung thành của quí vị, 
 
 

Hồng Y Daniel DiNardo 
       Tổng Giám Mục Galveston-Houston 
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