
Thông điệp từ Hồng y Seán
Các Anh chị em thân mến,

Chúng ta đang bước vào giai đoạn Ăn chay và cầu nguyện, chúng ta cũng hy vọng đẩy mạnh sứ 
mệnh của Chúa Kitô để phục vụ những người dễ bị tổn thương nhất trong khi truyền tín ngưỡng 
đến các thế hệ tương lai.

Chúng ta may mắn có nhiều mục vụ lớn mạnh trong Tổng Giáo Phận Boston cho phép chúng ta 
tiếp tục thực hiện công việc quan trọng này và thực hành tín ngưỡng cùng nhau. Vì vậy, tôi kêu 
gọi các bạn xin hãy hỗ trợ công việc của các mục vụ để làm vững mạnh các giáo xứ, trường học và 
các cộng đồng lớn hơn.

Lòng độ lượng của bạn đối với chương trình Kêu gọi có ảnh hưởng sâu sắc đến nỗ lực quan trọng 
của các chương trình Mục vụ tại khuôn viên trường của chúng tôi tại các trường cao đẳng địa 
phương, sáng kiến tập trung để tăng bản sắc Công giáo tại các trường, và công việc của các giáo 
sĩ bệnh viện, người chuyển thông điệp về hy vọng và sự hiện diện của Chúa Kitô đến tất cả những 
người họ gặp. Quà tặng của bạn cũng hỗ trợ các cộng đồng dân tộc nơi Thánh lễ được cử hành 
bằng 22 ngôn ngữ khác nhau mỗi tuần. Kêu gọi cũng hỗ trợ nhiều người đang nỗ lực để làm vững 
mạnh đời sống giáo xứ bao gồm số lượng thành viên giáo dân ngày một nhiều phục vụ trong vai 
trò Trợ lý Mục sư.

Tôi muốn bạn đọc thông tin có ảnh hưởng lớn và quan trọng sau. Chúng ta tiếp tục cố gắng cùng 
nhau. Đây là Giáo hội của chúng ta và mỗi món quà đóng góp cho chương trình Kêu gọi làm thay 
đổi lớn cuộc sống của rất nhiều người. Cảm ơn bạn đã cân nhắc yêu cầu quan trọng này.

 Tôi luôn biết ơn sâu sắc và cầu nguyện cho bạn,

Tổng giám mục Boston

Đ ây là GIÁO HỘI 
CỦA CHÚNG TA



Lưu ý: Kêu gọi Đại lượng không cung cấp hỗ trợ tài chính cho các linh mục khi nghỉ phép hành 
chính, hoặc dàn xếp tài chính và chi phí tư vấn/thuốc men cho các nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng.

Nếu quý vị đã nhận được thư của Hồng y Seán qua đường bưu điện 
và đã cam kết, xin cám ơn quý vị!

Quý vị tham gia bằng cách nào
• Sử dụng phong bì trong để làm quà tặng hoặc cam kết.
• Thực hiện quyên góp trực tuyến hoặc tìm hiểu thêm về lợi ích của việc 

cho đi bằng cách ghi nợ trực tiếp, quỹ tư vấn cho nhà tài trợ, đóng góp 
cổ phiếu hoặc IRA bằng cách truy cập trang web bảo mật của chúng tôi 
bostoncatholicappeal.org.
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Kêu gọi Đại lượng là nguồn tài trợ lớn nhất cho các mục vụ hỗ trợ cuộc 
sống và trợ giúp tồn tại trong Tổng Giáo Phận.

THÁNH LỄ Ở 22 NGÔN NGỮ
Giáo hội của chúng ta luôn là Giáo hội của người nhập cư và chúng ta tôn vinh 

sự đa dạng văn hóa. Mỗi thánh lễ cuối tuần được cử hành bằng nhiều ngôn ngữ 

khác nhau tại 88 giáo xứ. Đối với nhiều người nhập cư đang bắt đầu cuộc sống 

mới ở đất nước chúng ta, các giáo xứ là nơi đầu tiên họ có thể gọi là nhà. Các 

nhân viên Mục vụ Dân tộc của chúng ta làm việc không ngừng để cung cấp các 

dịch vụ hỗ trợ và tham vấn cho tất cả các cộng đồng dân tộc. Đội ngũ này là một 

phần thiết yếu cho sự phát triển tương lai của Giáo hội.

Món quà của bạn giúp chuyển sứ mệnh của Chúa Kitô đến các cộng 
đồng đa văn hóa trong Giáo hội.

Dưới đây là một số ví dụ về sự rộng lượng của bạn hàng năm đã 
giúp hỗ trợ, hướng dẫn và đào tạo như thế nào ở... 

283  
Giáo xứ

350+ Giám đốc Giáo dục Tôn giáo

117,000+ thanh niên đang 
 học tín ngưỡng

56 Cộng sự Mục sư

164 Phó tế

32,000+ học sinh từ
185 cộng đồng

3,500+ giảng viên

130+ buổi phát triển chuyên môn cho  
giảng viên và lãnh đạo nhà trường

110 
Trường Công giáo

3 Trung tâm Hỗ trợ Người mang thai  
phục vụ 100+ phụ nữ mỗi tháng

64 Y tá Cộng đồng Tín ngưỡng

24 nhóm cung cấp dịch vụ chăm  
sóc giảm nhẹ

190 người dân tại các giáo xứ và trường  
học được đào tạo về phòng chống sử dụng 
 quá liều thuốc giảm đau nhóm opioid

144  
Cộng đồng


