Anh chị em thân mến trong Đức Kitô,
Vào ngày Chúa Nhật 24 Thường Niên này, Nghi thức Phụng vụ của Giáo hội kể lại đoạn Tin Mừng của
thánh Lu-ca, câu chuyện ngụ ngôn quen thuộc của Chúa Giê-su về Đứa con hoang đàng. Giống như
từng người con trai trong dụ ngôn này, rất nhiều người trong chúng ta đánh giá lợi ích cao nhất của
đời mình là của cải vật chất: nhiều người tiêu dùng một cách rất phung phí, một số khác bằng cách
tích trữ của cải cho nhiều. Chúng ta biết rõ rằng cách sống tiêu xài và tích trữ như vậy chỉ đưa đến một
tâm hồn trống rỗng và đánh mất luôn tình liên đới mật thiết với Thiên Chúa và người lân cận anh em
chúng ta.
Để chúng ta thoát khỏi kiểu cách sống đầy khốn khổ này, Giáo hội tạo cho chúng ta cơ hội để đáp lại
Lời mời gọi tâm tình biết ơn với Đức Kitô. Đây là thời điểm để chúng ta kiểm lại những món quà nhận
được trong cuộc sống và bao ơn lành Chúa đã ban tặng cho từng người chúng ta. Tâm tình nhận thức
về những ơn tốt lành này, đưa dẫn chúng ta đến gần Thiên Chúa hơn và thúc đẩy chúng ta hướng tới
những hành động yêu thương đầy vị tha phản ảnh món quà cao quí của Con Một Ngài, Đấng đã đến để cứu chuộc chúng ta khỏi
tội. Một tấm lòng biết ơn là một tấm lòng không bao giờ phạm tội. Tại Giáo phận Fort Worth đây, nhiều chương trình bác ái từ
thiện cùng những công việc thăm viếng giữ tình liên đới với người cùng khổ đã được thực hiện cũng là nhờ chương trình Mời Gọi
Hàng Năm của Giáo phận.
Năm ngoái, hơn 3 triệu 4 trăm ngàn đô la đã được quyên góp cho cho chương trình Mời Gọi Hàng Năm của Giáo phận để hỗ trợ
các mục vụ quan trọng trên khắp chín mươi mốt giáo xứ trong Giáo phận Fort Worth. Nhờ vậy chúng ta có khả năng duy trì Sứ
mệnh truyền bá Phúc Âm Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô trong Giáo Phận của chúng ta. Hàng ngàn trẻ em trong các trường Công
giáo được chuẩn bị công việc học hỏi thực tập đức tin lâu dài để giúp cho các em thêm cơ hội trở thành những nhà lãnh đạo
tương lai của Giáo hội và xã hội. Các giáo xứ đang gặp khó khăn đã có thể trả lương cho quí linh mục, quí giám đốc lo chương
trình học hỏi tôn giáo, quí giới trẻ lãnh đạo, hoặc thậm chí trả các chi phí điện nước của họ.
Chúng ta là một Giáo phận đa dạng với hơn một triệu người Công giáo trải rộng trên gần 24 nghìn dặm vuông, nhưng nhờ Thánh
Thể gắn kết chúng ta một cách toàn vẹn hơn là chỉ đơn thuần tụ họp chúng ta lại như một cộng đoàn đầy những cá nhân khác
nhau. Của lễ Hy tế Thánh Thể đưa chúng ta đến hiệp thông với Chúa Kitô và với nhau trong một mối tình liên đới yêu thương còn
bền chặt hơn cả tình người chúng ta dành cho nhau. Chính trong tinh thần này, chúng ta đã chọn chủ đề cho chương trình Mời
Gọi Hàng Năm của Giáo phận năm nay, Lời mời gọi tâm tình biết ơn. Chủ đề này nhắc nhở chúng ta đóng góp vào các công việc
từ thiện như một sự bày tỏ lòng biết ơn đối với món quà hy sinh cao cả của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Ngay lúc chúng ta tham gia vào chương trình trợ giúp này, tôi mời quí vị cầu nguyện suy niệm những lời Kinh Thánh trích từ Thư
thứ nhất của Thánh Phêrô: “Khi mỗi người đã nhận được một món quà, hãy sử dụng nó để phục vụ nhau như những người quản
lý tốt lành đã biết tậng dụng những ân sủng của Thiên Chúa.” Đang khi chúng ta cử hành và đón nhận món quà vô giá của Bí tích
Thánh Thể, tôi kêu mời quí vị thành tâm cầu nguyện để nhận định xem quí vị sẽ hy sinh hỗ trợ như thế nào cho chương trình Mời
Gọi Hàng Năm của Giáo phận năm nay.
Ước gì lòng từ bi mà Đức Kitô ban tặng cho chúng ta qua thánh lễ Hy tế cao quí thay đổi con tim của chúng ta để sẵn sàng giúp
đỡ những anh chị em đang cần tới lòng thương xót nhất. Nếu năm vừa qua đã không thể đóng góp, xin hãy cố gắng dâng cúng
một chút quà với tâm lòng cảm tạ tri ân cho năm nay. Nếu quí vị đã từng đóng góp nhiều năm qua, rất chân thành cám ơn lòng
quản đại của quí vị một lần nữa cho năm nay. Tôi kêu mời mỗi người hãy thành tâm cam kết với chương trình Mời Gọi Hàng Năm
của Giáo phận trong Thánh lễ vào Chúa Nhật tuần tới. Đang khi tôi một lần nữa dâng những lời nguyện xin và lòng yêu mến
của mình dành cho quí vị trong tư cách là một chủ chăn của Thiên Chúa được giao phó để chăm sóc và quản trị công việc mục
vụ chung, tôi cảm ơn quí vị với những lời cầu nguyện dành cho tôi trong cương vị giám mục của quí vị và xin quí vị tiếp tục cầu
nguyện cho tôi trong năm mới tới này. Tôi mãi nhớ quí vị trong giờ kinh nguyện,
Trân trọng trong Đức Kitô,
Đức Cha Michael F. Olson, STD, MA
Giám Mục Giáo Phận Fort Worth

Báo cáo về Quà Dâng Cúng cho chương trình
Mời Gọi Hàng Năm của Giáo phận Năm 2022
Chương trình Mời Gọi Hàng Năm của Giáo phận Fort Worth đã phân phối số
tiền $3,470,723 cho các chương trình mục vụ, các tổ chức đoàn thể, các dịch vụ và
nhiều mục đích trong năm trước ngày kết thúc 30 tháng 6 năm 2022.
$10,000
$10,000

Mục Vụ Tù Nhân
Hỗ trợ quí thanh viên lo mục vụ nhà tù.

Quỹ chăm sóc linh mục
Chăm sóc các linh mục đã
nghỉ hưu.

$95,959

$2,042

Hỗ trợ hội từ thiện St. Vincent de Paul
và thành phần phụ trách các chương
trình cứu trợ khác

Mục vụ Tôn trọng Sự sống
Hỗ trợ Văn phòng Tôn trọng Sự Sống
của Giáo phận và Dự án Gabriel của
Hội Từ thiện Công giáo.

$1,209,001
Chương Trình Mời Gọi chia sẻ Tài
Năng quản lý giáo xứ
Chia sẻ sáng kiến dịch vụ chuyên
môn tới các giáo xứ để giúp đào tạo
nhân sự quản lý giáo xứ, vận động
ngân sách thu lợi và hỗ trợ các
chương trình gây quỹ.

$120,000

Chương trình Đào tạo Phó
Tế Vĩnh Viễn
Tài trợ cho việc đào tạo Phó Tế bao
gồm học phí, sách và những dịp tổ
chức tĩnh tâm tu nghiệp.

$202,910

Chi phí cho chương trình gây quỹ
Việc in ấn và bưu phí trên các tài liệu cho
chương trình Mời Gọi Hàng Năm của Giáo
phận chiếm sáu phần trăm tổng số quỹ
quyên góp được, thấp hơn nhiều so với
tiêu chuẩn từ thiện quốc gia. Quí vị có thể
giúp giảm tỷ lệ phần trăm này bằng cách
tham gia chương trình Vòng Kết Nối St.
Francis và cam kết đóng góp qua đường
trực tuyến mạng lưới thường xuyên.

$240,000
Giáo dục Chủng sinh
Hỗ trợ học phí, tiền ăn ở cho
23 chủng sinh.

$870,274

Hỗ trợ Giáo xứ
Hỗ trợ các giáo xứ nhỏ
đang gặp khó khăn với các
phương tiện để có thể giúp
rao giảng Tin Mừng của
Chúa Giêsu Kitô như thuê
một số nhân sự cho chức vụ
thiết yếu gồm có Giám đốc
chương trình Giáo dục Tôn
giáo và thành phần trách
nhiệm mục vụ giới trẻ.

TỔNG CỘNG



$407,704
$302,833
Tổ chức từ thiện Công giáo
Chương trình giúp xóa đói giảm nghèo
tạo cơ hội cho hàng nghìn gia đình có
cuộc sống không còn đói nghèo nữa.

Các Trường Công giáo
Tài trợ quỹ để mua hệ thống bảo
vệ an ninh và hỗ trợ việc học cho
gian đoạn đầu cũng như hỗ trợ
học phí cho 17 trường Công
giáo của chúng ta.

Vui lòng vào mạng lưới https://bit.ly/ADAAccountability để tìm hiểu
thêm về những lợi ích mà chương trình Mời Gọi Hàng Năm của Giáo
phận đã thâu đạt được cho năm 2021-2022

