Archdiocese of Galveston-Houston
Office of the Cardinal

Kính thưa quý vị,
Chủ đề cho Quỹ Phục Vụ Giáo Phận (DSF) năm nay là Đừng Thờ Ơ Chia Sẻ Những Gì
Bạn Có. Hebrews 13:16 nhắc nhở chúng ta “Luôn làm những việc tốt và chia sẻ những gì
mình có, vì đó là những hy sinh làm hài lòng Chúa.” Thành thật mà nói, chúng ta không
thể nói những gì chúng ta có là của riêng mình nhưng đó là quà tặng từ Thiên Chúa.
Chia sẻ những gì quý vị có cho DSF giúp tài trợ cho các chương trình như Văn phòng
Phó Tế Vĩnh Viễn. Năm nay, chúng ta kỷ niệm 50 năm có sự hiện diện của các phó tế
vĩnh viễn trong đời sống và mục vụ của Tổng Giáo phận. Ứng viên phó tế là người thuộc
về Thiên Chúa và đầy lòng bác ái, đã dành sáu năm nghiên cứu và chuẩn bị để phục vụ
cho các giáo xứ, bệnh viện, nhà tù và những nơi khác đang cần trong giáo phận. Nhu cầu
về phó tế ngày càng gia tăng và văn phòng này đã tích cực làm việc để sàng lọc các ứng
viên, cũng như huấn luyện, và hỗ trợ các phó tế.
Mục vụ Các Sắc Dân có trách nhiệm chăm lo về thiêng liêng và mục vụ cho nhiều nền
văn hóa khác nhau trong Tổng Giáo phận bao gồm những người gốc Châu Phi cũng như
những người Trung Quốc, Philippines, Tây Ban Nha, Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc, Ba
Lan và Việt Nam. Đó là cách chúng ta gìn giữ những vẻ đẹp truyền thống dân tộc của họ
và tiếp cận với càng nhiều người Công giáo càng tốt trong một thành phố đa dạng này.
Nỗ lực phục vụ cho những nhu cầu đặc biệt của các cộng đồng này đang tiếp diễn với sự
nhấn mạnh đặc biệt về giáo dục, thu hút và phát triển giới trẻ, và ơn gọi tu trì.
Nhờ sự hỗ trợ của quý vị, Văn phòng Phò Sự Sống đã khởi động một chương trình mới,
Jerome’s Hope, vào năm ngoái. Chương trình này giúp các cha mẹ đang đối diện với một
chẩn đoán nghiêm trọng trước khi sinh hoặc có bé qua đời, và đem đến sự an ủi và hỗ trợ
cho họ. Đánh giá từ những phản ứng ban đầu cho những nỗ lực này đó là một nhu cầu rất
lớn trong Tổng Giáo Phận, cần chúng ta tiếp tục lưu tâm. Cảm ơn quý vị đã giúp biến
những điều này thành hiện thực.
DSF tiếp tục bao gồm nhiều dịch vụ trong Tổng Giáo Phận, kết nối chúng ta với nhau để
phục vụ người khác và chia sẻ những gì mình có. Tôi cảm ơn quý vị đã quảng đại đóng
góp cho DSF. Tôi biết ơn Thiên Chúa về lòng nhiệt thành tông đồ của quý vị và nguyện
xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho quý vị.
Mục tử trung thành của quí vị,

Hồng Y Daniel DiNardo
Tổng Giám Mục Galveston-Houston

