
Anh chị em thân mến trong Đức Kitô,
Tôi tạ ơn Chúa ban ánh sáng bình minh mới mà tất cả chúng ta cùng nhau hướng về sau một năm rưỡi đầy hỗn loạn, xáo trộn và 
nhiều khổ đau mất mác. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua thật nhiều nỗi gian truân trong thời gian 18 tháng qua.

Chúng ta đã nhận thức sâu sắc hơn về tất cả những gì chúng ta có trong cuộc sống để cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa. Ngay cả cảnh 
tình đen tối và cuộc sống không chắc chắn, Thiên Chúa đã trung thành đưa chúng ta tiến về một tương lai mới đầy hy vọng. Tôi 
luôn được tràn ngập niềm hy vọng mỗi khi tôi gặp một trong hàng ngàn người rất biết ơn về sự hỗ trợ họ nhận được từ cộng 
đoàn giáo xứ Công giáo của họ trong thời kỳ khủng hoảng.

Giống như các tông đồ thốt lên sau khi Chúa Giêsu làm cho cơn bão tại biển êm dịu lại, “Ông này là ai, mà ra lệnh cả gió và biển, 
đều phải vâng lời Ngài?” chúng ta được nhắc nhở về khả năng mang lại an bình của Chúa Giêsu một cách quyền phép như thế 
nào. 

Với những cơn sóng vỗ mạnh xung quanh thuyền và các tông đồ lo sợ cho tính mạng của mình, Chúa Giêsu phán chỉ một lời, và 
cơn bão liền im lặng. Đó chính là những thời điểm đầy đau khổ mà chúng ta nhận thức rõ ràng rằng chúng ta rất cần sự nâng đỡ 
và sự hỗ trợ lẫn nhau. Chúa Giêsu đã ban cho tất cả chúng ta món quà là chúng ta có nhau để cung cấp sự hỗ trợ và sự nâng đỡ 
mà chúng ta cần để tồn tại và cùng nhau đến gần Ngài cận kề hơn bao giờ hết.

Là một nhân chứng cho sự đóng góp rất rộng lượng đầy sự hướng dẫn của thần linh mà tôi thấy hàng ngày giữa mỗi người trong 
quí vị tại Giáo phận Fort Worth, tôi được nhắc nhở rằng có rất nhiều điều cần được tạ ơn. Trong tâm tình biết ơn sự chăn nuôi 
của Đức Giêsu đối với mỗi chúng ta, chúng ta cậy trông nơi Ngài luôn là nguồn hy vọng cho tất cả những người mà chúng ta được 
Ngài kêu gọi để chăm sóc.

Sự hỗ trợ của quý vị đối với Lời Mời Gọi Giáo phận Hàng năm cung cấp thêm khả năng và sự hỗ trợ thiết yếu cho các giáo xứ 
đang gặp khó khăn về tài chính, cũng như các chương trình mục vụ, chương trình giáo dục và chương trình giúp đỡ người đói khổ 
ảnh hưởng đến hàng ngàn người trong Giáo phận Fort Worth. Từ những người bị giam giữ đến sinh viên đại học, trẻ em chuẩn bị 
lãnh các Bí tích, đến thanh niên nam nữ tìm hiểu ơn gọi để phục vụ Giáo hội qua thiên chức Linh Mục và cuộc sống tận hiến tu trì, 
không một hoàn cảnh nào bị lãng quên.

Đó là một công việc lớn, nhưng cùng nhau chúng ta có thể mang ánh sáng Đức Kitô đến cho tất cả mọi người.

Tuần tới là Cuối Tuần Cam Kết cho Lời Mời Gọi Giáo phận Hàng năm. Chủ đề kinh thánh được chọn cho chiến dịch năm nay, 
'Hãy Cùng Nhau Cảm Tạ', từ Thánh Vịnh 107 nhắc nhở chúng ta luôn nhớ biết ơn về bao phúc lành chúng ta lãnh nhận. Chúng ta 
mong đạt được 100% sự tham gia của mọi gia đình. Ngay cả khi bạn đã không ủng hộ lời mời gọi trong quá khứ, xin vui lòng đóng 
góp món quà định kỳ hàng tháng cho nỗ lực quan trọng này. Với sự tin tưởng vào lời quyền phép mang bình an của Đức Giêsu và 
tâm tình tạ ơn lên Thiên Chúa, chúng ta thành tâm đáp trả lại qua việc chia sẻ tài năng cho lợi ích chung của tất cả mọi người.  
      

Mọi hoàn cảnh của bạn không bị Chúa lãng quên. Sự hỗ trợ của bạn không bao giờ trở nên vô ý nghĩa trước mặt Thiên Chúa 
Đấng tạo dựng tất cả. Tôi rất biết ơn ngoài khả năng đo lường sự hỗ trợ rộng lượng của quí vị.

Xin Chúa chúc lành cho quí vị!

Thân ái tất cả trong Đức Kitô,

 Đức Cha Michael F. Olson, STD, MA
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