
Đức tin
CHUYỂN THÀNH HÀNH ĐỘNG

TẤT CẢ BẮT ĐẦU TỪTẤT CẢ BẮT ĐẦU TỪ

Gửi những bằng hữu trong Chúa:

Trong Phúc âm Mátthêu chúng ta được dạy, “Các ngươi là sự sáng của thế gian… Sự 
sáng các người hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của 
các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên Trời.”

Tôi được nhắc nhở về ánh sáng đó mỗi ngày khi tôi được chứng kiến vô số cách các anh 
em và chị em trong cộng đồng Công giáo của chúng ta đã hỗ trợ lẫn nhau. Từ tổ chức và 

bố trí nhân viên cho các kho chứ thực phẩm, mang đến giáo dụng xuất sắc cho trẻ em, đến trở thành 
người đồng hành về mặt tinh thần cho những ai đang bị ảnh hưởng bởi nghiện ngập, tôi được truyền 
cảm hứng bởi cách các giáo xứ và giáo dân của chúng ta mang đức tin chuyển thành hành động.

Nhờ vào sự hỗ trợ hào phóng của quý vị đối với Lời Kêu gọi Công giáo hằng năm mà chúng ta có thể làm 
được những việc thiện này, và nhiều việc khác nữa giúp mang ánh sáng của Chúa đến với những người 
trong cộng đồng của chúng ta. Vào lúc này đây, tôi kêu gọi quý vị thành tâm xem xét gửi tặng một món 
quà hào phóng đến với Lời Kêu gọi Công giáo 2022 để cùng nhau chúng ta có thể củng cố niềm tin 
và cộng đồng của chúng ta khi đang phụng sự các anh em và chị em đang cần được giúp đỡ.

Tôi xin biết ơn quý vị đã xem xét đến lời kêu gọi này. Sự hào phóng của quý vị giúp mang đức tin 
chuyển thành hành động qua những phương cách rất ý nghĩa và thiết thực.

Cầu mong Chúa ban phước lành cho quý vị và những người yêu thương,    

Chân thành trong Chúa,

Tổng giám mục Boston
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TẠI ĐÂY ĐỂ 
QUYÊN GÓP

Nếu quý vị đã nhận được thư của Đức Hồng y Séan và đã gửi quà hoặc cam kết, xin cảm ơn! 
Nếu chưa, tôi xin gửi cách để quý vị có thể chung tay cùng Lời Kêu gọi Công giáo 2022:

•  Dùng bao thư quyên góp có tại giáo xứ để gửi quà hoặc cam kết.

•  Gửi quyên góp trực tuyến qua trang bostoncatholicappeal.org.

Bạn



Bằng cách chung tay cùng Lời Kêu gọi Công giáo, quý vị đã giúp mang đức tin chuyển thành 
hành động bằng cách phụng sự những ai tìm đến Nhà Thờ để được giúp đỡ. Sự hào phóng 
của quý vị giúp thay đổi cuộc sống qua vô số các chương trình và mục vụ, bao gồm: 

PHỤC HỒI SAU NGHIỆN
Chương trình iThirst cho phép các tình nguyện viên được đào tạo tại 24 giáo xứ trở thành nguồn lực tinh thần cho 
những ai đang phải chịu đau khổ từ việc nghiện ngập, cũng như gia đình của họ. Giáo phận của chúng ta là giáo 
khu đầu tiên thực hiện chương trình này, và hiện tại đang trở thành một mục vụ toàn cầu. iThirst cung cấp các 
lớp giáo lý giúp trang bị cho tình nguyện viên trở thành Người Đồng hành Tinh thần được Chứng nhận để họ 
có thể cùng đồng hành với những người nghiện và gia đình của họ trên con đường phục hồi.

Sự hỗ trợ của quý vị giúp Mục vụ Phục hồi Sau nghiện và Biệt đội chống lạm dụng Opioid tìm kiếm và mang đến những 
chương trình lấy cảm hứng từ đức tin, thay đổi cuộc sống đến với những ai bị ảnh hưởng bởi nghiện.

CÁC TRƯỜNG CÔNG GIÁO
100 trường Công giáo của chúng ta dùng đức tin để giúp 31,000 học sinh được tiến xa hơn, mang đến 
cho các em sự giáo dục vượt trội và truyền cảm hứng cho các em nhận ra được tiềm năng mà Đức Chúa 
trời ban cho. Trường Mission Grammar School (MGS) ở Roxbury phục vụ các bé từ 3 tháng tuổi, mang 
đến hệ thống hỗ trợ cho các gia đình trong một cộng đồng thiếu thốn. MGS chỉ là một ví dụ cho thấy 
các trường có thể khích lệ học sinh sống theo phúc âm và giúp các em đi trên con đường đến cuộc 
sống thành công dựa trên nền tảng là đức tin.

Sự hỗ trợ của quý vị giúp Văn phòng Các Trường Công giáo của chúng ta đảm bảo rằng các trường học tiếp tục 
tạo cơ hội thành công cho học sinh từ giáo dục đầu đời đến trung học.

KHO THỰC PHẨM GIÁO XỨ 
Nhiều giáo xứ trong Giáo phận của chúng ta vận hành các kho thực phẩm, cung cấp thực phẩm 
và hỗ trợ cho hàng ngàn gia đình cần giúp đỡ. Harvest on Vine, một kho thực phẩm tại Giáo xứ 
St. Mary-St. Catherine of Siena ở Charlestown phục vụ cho hơn 300 gia đình mỗi tháng. Kho thực 
phẩm này, cùng với các kho khác trong Giáo phận chúng ta đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết 
khi số người gặp khó khăn vì mất an ninh lương thực đã tăng 55% trong giai đoạn đại dịch.

Sự hỗ trợ của quý vị mang đến hỗ trợ vận hành liên tục và rộng lớn và giúp đỡ các giáo xứ của chúng ta được làm việc mà 
họ làm tốt nhất: mang sứ mạng của Chúa để giúp đỡ những người cần được giúp.
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