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Anh chị em thân mến 
trong chúA Kitô, 
Lời cầu nguyện tiêu biêu do Thánh Phanxicô Assisi nói “Điều 
chúng ta lãnh nhận là ơn ban tặng.” Nếu bạn đã từng có nhu 
cầu và nhu cầu đó cần đáp trả, thì nên biết rằng điều ngược 
lại cũng đúng: Biết ơn vì được lãnh nhận, thì chúng ta cũng 
thường được thúc đẩy để cho đi.

    Tâm tình tạ ơn là tâm điểm của Thánh Thể, trung tâm và cội nguồn của đức tin chúng ta. Như Một Nhiệm Thể  
trong Chúa Kitô, chúng ta đáp trả lại lòng quảng đại của Chúa với lòng quảng đại của chính chúng ta. Lời Kêu Gọi 
Hàng Năm của Đức Giám Mục cho Những Mục Vụ Công Giáo là một trong những đường lối mạnh mẽ nhất mà 
chúng ta bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta từng năm, vì những ơn lành mà chúng ta nhận được là do Chúa và Hội 
Thánh ban tặng cho ta. 

    Lại một lần nữa năm nay, Những người Công Giáo quảng đại như chúng con đã ủng hộ Lời Kêu Gọi Hằng Năm 
của Đức Giám Mục với số tiền cam kết là $8 triệu. Đức Cha hài lòng trình bày với  chúng con bản tường trình 
thường này về những chi tiết quà tặng của chúng con với Lời Kêu Gọi của Đức Giám Mục cho Những Mục Vụ 
Công Giáo đang được áp dụng như thế nào để nuôi dưỡng đức tin của tất cả, giáo dục giới trẻ và người lớn, đào tạo 
chủng sinh và các thầy phó tế, giúp các linh mục của chúng ta và mục vụ cho những ai có nhu cầu.

    Để trở nên người quản lý có hiệu lực về lòng quảng đại  của chúng con thì hãy lưu tâm tới nhu cầu của mình. Xin 
vui lòng tin tưởng nơi lời nguyện của Đức Cha.

                                                        Trung thành trong Chúa Kitô, 

                      Most Reverand Kevin J. Farrell, D.D. 
          Giám mục Dallas 

  NHỮNG SỨ VỤ MỤC VỤ                                                       $1,041,000

Tổ chức Từ Thiện Công Giáo • Cung cấp các dịch vụ thiết yếu về nhân bản 
bao gồm việc trợ giúp gia đình, nâng cao nhân phẩm người già, nhận con nuôi, và 
các chương trình dự trữ thực phẩm cho hơn 10.000 gia đình trong suốt chín quận 
thuộc Giáo phận Dallas. 

Ủy ban Pro-Life Công Giáo • Khẳng định sự thiêng liêng của tất cả những 
người mang bản tính con người bằng việc cung ứng các dịch vụ tiếp cận và vận 
động để chấm dứt việc phá thai và khôi  phục sự tôn trọng và bảo vệ pháp lý cho 
mỗi cuộc sống con người.

Mục vụ Đại Học xá trường SMU • Cung cấp những hướng dẫn cần thiết về 
tu đức và đào tạo các sinh viên tham dự Đại Học Southwest Methodist, qua việc 
tư vấn, giáo dục và tiếp cận với bí tích.

Nới rộng vấn đề Truyền giáo • Làm việc chặt chẽ với các nhóm thanh thiếu  
niên và người lớn để cung cấp cả hai chương trình giáo dục và tiếp cận.



 GIÁO DỤC CÔNG GIÁO                                                               $685,000
Quỹ học bổng cho các Trường Trung Học của Giáo Phận • Tăng cường 
phương tiên cho các trường trung học của giáo phận bằng việc cung cấp hỗ trợ học 
phí cho những học sinh muốn tham gia trường Bishop Lynch hoặc Bishop Dunne. 

Trường Notre Dame • Hỗ trợ việc truyền giáo duy nhất của nền giáo dục đặc 
trưng là cung cấp môi trường giáo dục vững chắc để giúp những học sinh mang 
khuyết tật được phát triển. 
 
 
 GIÁO DỤC CHỦNG SINH                                                          $2,217,000
Hỗ trợ Chủng Viện • Chuẩn bị một thế hệ mới của các linh mục giáo phận qua những chương trình giáo dục và đào 
tạo của các Chủng Viện Chúa Ba Ngôi và Mẹ Đấng Cứu Thế. PR

 CHƯƠNG TRÌNH CHO LINH MỤC VÀ PHÓ TẾ                             $1,093,000

Những Mục vụ về Phó tế • Cung cấp các chương trình đào tạo và giáo dục 
cho những nam nhân nhận rõ được ơn gọi trở nên phó tế và chuẩn bị cho việc 
phục vụ chức phó tế.

Ơn gọi • Tiếp cận và nuôi dưỡng những nam nhân hiểu rõ được ơn gọi trở 
thành linh mục. 

Trợ giúp Sức khỏe hàng Giáo sĩ • Đáp ứng nhu cầu của giáo sĩ cao niên và 
bệnh tật bằng việc cung cấp các dịch vụ y tế cho những linh mục hưu dưỡng. 

Đại diện giáo sĩ • Chuẩn bị hàng giáo sĩ cho các nhu cầu của giáo dân đang thay đổi và cung ứng những chương trình bồi 
dưỡng tâm linh và học vấn cho các linh mục đang phục vụ trong Giáo Phận.  P

  CÔNG TÁC MỤC VỤ                                                                         $2,014,000

Mục vụ cho Giới trẻ và Thanh thiếu niên • Đáp ứng những nhu cầu tâm linh của người trẻ qua hàng loạt những 
chương trình cổ động và lãnh đạo.

Chương trình Giáo lý cho Người lớn và  Giới trẻ • Cung cấp việc hình thành cuộc sống đức tin lâu dài cho từng 
lớp tuổi và từng giai cấp.

Mục vụ Juvenil Hispana • Quan tâm tới những nhu cầu đặc thù của giời trẻ Châu Mỹ La Tinh bằng việc cung cấp 
chương trình xã hội, hướng dẫn và tiếp cận.

Mục vụ cho những người Khuyết tật • Đề xướng lên việc cảm nhận được sự hiện diện ơn chữa lành của Chúa Kitô 
bằng cách giúp họ chống lại với những tật nguyền.

Tuyên úy và Phục vụ gia đình • Hiện diện với những ai đau yếu bệnh tật và các gia đình của họ, bằng việc hổ trợ sự 
nâng đỡ về tâm linh với những người đang điều trị tại các bệnh viện trong vùng.

Mục vụ Nhà tù • Đón nhận những người đang bị giam giữ bằng việc trợ cấp những chương trình tiếp cận về mục vụ và tâm linh. 

Giáo lý viên truyền giáo của người nghèo • Làm việc với đại đa số quần chúng mà theo truyền thống không được 
lưu tâm tới để cung cấp những công việc tiếp cận và giảng dạy.

Việc Phụng tự • Điều hành chính yếu về các bí tích trong đời sống Giáo Hội bằng việc cung ứng các tài liệu về phụng 
vụ cho các giáo xứ trong toàn Giáo phận Dallas.

Mục vụ Hôn nhân • Cung cấp các chương trình giáo dục và tiếp cận để hỗ trợ việc chuẩn bị kết hôn và sống  
Bí tích Hôn phối.
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