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Anh chi em thân mến, 
 
Khi tôi chọn chủ đề Bước đi trong Ánh Sáng của Đức Kitô cho Quỹ phục vụ Giáo phận, chúng ta chưa 
bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Hiện nay, với rất nhiều người đang đau khổ vì bệnh tật, thất nghiệp, và 
giãn cách xã hội, bước đi trong Ánh Sáng của Đức Kitô là một chủ đề hay và thích hợp cho tất cả chúng 
ta. Chúa Kitô là niềm an ủi và hy vọng của chúng ta trong lúc khốn cùng và tăm tối. Ngài là đường và là 
ánh sáng của chúng ta. 
 
Ánh sáng của Đức Kitô chiếu tỏa qua hơn 60 chương trình mục vụ của DSF. Trong thời kỳ đại dịch, 
nhiều chương trình này đã gặp những thách đố trong việc tăng cường khả năng phục vụ của mình cũng 
như tìm ra những cách thức mới để cung cấp các dịch vụ đó. Điển hình là: 

• Tổ chức Từ Thiện Công giáo đang phân phát hàng nghìn tấn thực phẩm 
• Phòng khám San José nghĩ ra dịch vụ nhận thuốc ở ven đường 
• Hội Tuyên Úy đem đến những chăm sóc mục vụ cho các bệnh nhân nằm viện mặc dù có những 
hạn chế tiếp xúc nghiêm ngặt 

Những mục vụ này ở tiền tuyến phản chiếu ánh sáng của Đức Kitô vào cuộc sống của những người đã bị 
ảnh hưởng bởi đại dịch. Những đóng góp của quý vị cho DSF giúp củng cố cho những việc làm thiết 
thực của lòng thương xót này. 
  
Văn phòng Học đường Công giáo đang dẫn đường cho các cộng đồng trường học để thích nghi trong 
thời điểm khó khăn này. Để cân bằng giữa việc học ở nhà hoặc đến trường và giữ môi trường học tập an 
toàn không phải là điều dễ dàng, thế mà các trường học của chúng ta đã làm rất tốt. Nhiệm vụ của các 
trường Công giáo là đào tạo học sinh trở thành những sứ giả Tin Mừng của Đức Kitô. 
 
Văn phòng Truyền giáo và Phúc âm hóa đóng vai trò quan trọng trong việc giúp thanh thiếu niên sống 
đức tin Công giáo của mình. Hội đồng Giới trẻ Tổng Giáo phận có hơn 100 thành viên đến từ các trường 
học và giáo xứ Công giáo trong vùng Galveston-Houston. Các thành viên hiện đang có những buổi họp 
trên mạng, cung cấp cho tôi và các cha xứ những hiểu biết đáng quý về niềm vui và mối quan tâm của 
các bạn trẻ. 
  
Hàng năm, tôi nhấn mạnh đến Văn phòng Ơn gọi trong DSF. Văn phòng này hoạt động để thu hút, chăn 
dắt và hướng dẫn những ứng viên được đào tạo cho chức linh mục. Những đóng góp và lời cầu nguyện 
của quý vị cho ơn gọi là điều tối quan trọng đối với tương lai của các cha xứ của chúng ta. 
Tôi biết hoàn cảnh kinh tế có thể đã thay đổi đối với nhiều quý vị do đại dịch, nhưng đối với những ai có 
thể, hãy quảng đại đóng góp cho DSF năm nay. Tôi cũng kêu gọi những ai chưa từng đóng góp hãy nghĩ 
đến món quà đầu tiên của mình cho DSF khi chúng ta cùng nhau bước đi trong ánh sáng của Đức Kitô. 
  
Cảm ơn quý vị đã góp sức. Tôi sẽ luôn cầu nguyện cho Giáo phận của chúng ta. 
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