
 

 
 
 
 

Sống Phúc Âm : Cuộc vận động giáo xứ năm 2020 
Quyên tiền các ngày Chúa Nhật ShareLife  
29 tháng Ba | 3 tháng Năm | 7 tháng Sáu 

Các bản tin Sống Đạo 
 
Để giúp nhiều người biết về cuộc vận động ShareLife, xin kèm các thông báo này vào bản tin hằng tuần 
trong giáo xứ của bạn. 
 
Ngoài các thông báo hằng tuần kể từ Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay, chúng tôi đã đính kèm các thông báo 
để sử-dụng bất cứ lúc nào trong suốt tháng Hai. 
 
Xin lưu ý rằng các bản tin thông báo này sẽ không được quảng bá bằng giấy. Mọi thông báo đều có trên 
trang mạng của chúng tôi. Tại đây bạn cũng có thể tìm thấy các bản dịch bằng nhiều ngôn ngữ gồm có 
tiếng Pháp, Ý, Đại-hàn, Ba-lan, Bồ-đào-nha, Tây-ban-nha, Ta-min, Việt và Hoa (giản thể và phồn thể). 
 
www.sharelife.org/Resources 
 
Cám ơn vì bạn đang sống Phúc Âm qua ShareLife! 
 
Kris Dmytrenko 
Quản lý Truyền thông 

 



 

 

Tháng Hai năm 2020 
 
Món quà bạn tặng cho sharelife đã tạo nên sự thay đổi như thế nào? 
 
Vào năm ngoái, nhờ có những người hảo tâm như bạn, các cơ sở ShareLife đã giúp đỡ 140,000 người tại 
địa phương. Cụ thể là tặng phẩm của bạn : 
 

• khiến 20,000 bịnh nhân nhận được sự chăm sóc sức-khỏe tâm-thần với giá phải chăng thông qua 
các cơ-sở dịch-vụ gia-đình. 

• cung cấp trợ-giúp đầy nhân-bản cho 11,500 vị cao niên 
• chuẩn-bị chỗ ở để đón nhận 528 người tị nạn qua Văn-Phòng Tị-Nạn của Tổng-Giáo-Phận Toronto 
• đầu-tư cho tương lai của Giáo-Hội bằng việc tài-trợ cho 85 chủng sinh tại Đại-Chủng-Viện Thánh 

Âu-Tinh và Chủng-Viện Thừa-Sai Mẹ-Đấng-Cứu-Chuộc 
 
Cảm ơn sự đóng góp của bạn cho ShareLife! 
 

Các giáo xứ xin lưu ý: Các bạn cứ tự nhiên điều chỉnh thông báo dưới đây sao cho phù hợp với nhu cầu cần 
thiết cho những người tình nguyện để giúp cho công cuộc vận động ShareLife trong giáo xứ. 
 
Hãy trở thành một người tình nguyện cho ShareLife trong giáo xứ. 
 
Góp sức cho cuộc vận động ShareLife trong giáo xứ chúng ta là phương pháp tuyệt vời để sống Phúc Âm 
bằng cách giúp đỡ những ai đang cần. Việc tình nguyện đòi hỏi bạn giành ra một ít thời gian trong suốt mùa 
vận động ShareLife từ tháng Giêng đến cuối tháng Bảy. Xin tham khảo trang sharelife.org/volunteer để hiểu 
thêm về  ShareLife và nhiều cách khác nhau bạn có thể giúp. 
 
Cảm ơn sự đóng góp của bạn cho ShareLife! 
 

Lưu ý: Các giáo xứ có trong chương trình thư tín trực tiếp có thể dùng thông báo sau đây tùy lúc trong suốt 
cuộc vận động. 
 
Giúp đỡ ShareLife qua việc ký ủy quyền trước. 
 
Hiến tặng hàng tháng bằng việc ký ủy quyền trước là cách đơn giản để chia đều các khoản đóng góp của 
bạn cho ShareLife trong suốt một năm. Phong thư bạn nhận được từ ShareLife có sẵn một bản phúc đáp 
với cách ủy quyền trước. Bạn chỉ cần điền vào bản phúc đáp cùng với một tấm chi phiếu trống và trao cho 
văn phòng giáo xứ hoặc bỏ vào rổ xin tiền bất cứ lúc nào. Xin liên lạc với ShareLife qua điện thư 
slife@archtoronto.org hoặc gọi điện thoại 416-934-3411 nếu bạn có câu hỏi gì về cách ký ủy quyền trước 
cho ShareLife. 
 
Cảm ơn sự đóng góp của bạn cho ShareLife! 
 
 



 

 

Cuộc vận động giáo xứ cho ShareLife – Từ 6 tháng Ba đến 31 tháng Bảy năm 2020 

CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY 
1 Tháng Ba năm 2020 
 
Sống Phúc-Âm bằng việc san-sẻ những ân-phúc chúng ta nhận được 
 
“Nhu cầu của anh chị em chúng ta trong Chúa Ki-tô đang cấp-bách hơn bao giờ hết. Hầu cho các cơ-sở 
ShareLife tiếp tục công việc quan-yếu của họ, điều tối quan-trọng là chúng ta đạt được số tiền $13.8 triệu 
mà cuộc vận-động giáo-xứ đã đề ra. Trong khi suy-niệm về những ân-phúc Chúa đã trao-phó cho mình, bạn 
hãy cùng tôi hiến-tặng cho ShareLife hết khả-năng của mình.” - Hồng Y Thomas Collins 
 
Ngày 29 tháng Ba là Chúa Nhật ShareLife. Xin ông bà anh chị em rộng tay đóng góp. 
 

CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY 
8 Tháng Ba năm 2020 
 
ShareLife : Đó là bản-chất của chúng ta. 
 
Các cơ-sở Công-Giáo đã phục-vụ những người nghèo, bịnh-tật và yếu-thế kể từ ngày khai-sinh của Tổng-
Giáo-Phận 178 năm xưa – đây là bản-chất Công-Giáo của chúng ta trong Tổng-Giáo-Phận Toronto! Chúng 
ta tiếp tục truyền-thống này qua ShareLife, là tổ-chức tài- trợ cho hơn 40 cơ-sở cung-cấp dịch-vụ chăm-sóc 
vô-điều-kiện, bất kể thuộc tôn-giáo nào. 
 
Ngày 29 tháng Ba là Chúa Nhật ShareLife. Xin ông bà anh chị em rộng tay đóng góp. 
 

CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY 
15 Tháng Ba năm 2020 
 
Sống Phúc Âm bằng việc giúp đỡ những người mẹ trẻ 
 
Kristen lên 17 tuổi khi  em biết được mình có bầu. Lo rằng mình sẽ không thể tốt-nghiệp trung học, em bèn 
tìm đến nhà Hoa Dâm Bụt. Tại cơ-sở được ShareLife tài-trợ này, em đã có thể chú-tâm vào việc học trong 
lúc cơ-sở trông chừng đứa con của em. Kristen đã tốt-nghiệp và được nhận vào học khóa quản-lý y-tế tại 
trường chuyên-nghiệp Seneca. “Không có nhà Hoa Dâm Bụt“, “thì tôi tin mình không bao giờ có thể vào 
được trường chuyên-nghiệp mà học.“ 
 
Ngày 29 tháng Ba là Chúa Nhật ShareLife. Xin ông bà anh chị em rộng tay đóng góp. 
 



 

CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY 
22 Tháng Ba năm 2020 
 
Làm sao bạn “Sống Phúc Âm” khi cuộc sống quá bận rộn? 
 
Nhiều người giúp tha nhân bằng cách tình nguyện ở một tổ chức tại địa phương. Nhưng nếu lịch hằng ngày  
không cho phép, bạn vẫn có thể gây ảnh hưởng to lớn bằng cách giúp các cơ sở do ShareLife tài trợ. Chúa 
Nhật tới đây là lần xin tiền đầu tiên cho ShareLife. Trong tuần tới, xin suy tư về khả năng “Sống Phúc Âm” 
của bạn bằng việc hiến dâng lễ vật hy sinh cho cuộc vận động ShareLife. 
 
Chúa Nhật tới, ngày 29 tháng Ba là Chúa Nhật ShareLife. Xin ông bà anh chị em rộng tay đóng góp. 
 

CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY: Chúa Nhật 1 cho ShareLife 
29 Tháng Ba năm 2020 
 
Sống Phúc Âm tại địa phương và quanh thế giới 
 
“Năm ngoái, sự rộng rãi của quý-vị đối với ShareLife đã làm thay-đổi đời sống của hơn 140,000 người ở tại 
địa-phương và vô số những người khác trên khắp thế giới. Cảm ơn quý-vị đã giúp cho rất nhiều người cảm-
nhận được tình-yêu và lòng-thương-xót của Chúa.” - Hồng Y Thomas Collins 
 
Hôm nay là Chúa Nhật ShareLife. Xin ông bà anh chị em rộng tay đóng góp. 
 

CHÚA NHẬT LỄ LÁ 
5 Tháng Tư năm 2020 
 
Sống Phúc-Âm bằng việc giúp những vị cao-niên duy-trì sự tự-lập của họ 
 
Marie lo-sợ một ngày nào đó bà không còn có thể chăm-sóc cho chồng, là người đang mắc chứng mất trí-
nhớ. Bà lo lắng rồi đây ông bà sẽ phải dọn vào viện- dưỡng-lão, nơi mà ông và bà sẽ không sống chung với 
nhau. Marie biết được Trung-tâm Chào-đón Truyền-Thống (CAH), một cơ-sở do ShareLife tài-trợ để cung 
cấp các dịch-vụ cho những vị cao-nên nói tiếng Pháp trong hoàn-cảnh của họ. Marie cảm thấy nhẹ-nhõm vì 
với sự giúp-đỡ của CAH, ông bà có thể tiếp-tục sống với nhau ở tại nhà mình. 
 
Ngày 3 tháng Năm là Chúa Nhật ShareLife. Xin ông bà anh chị em rộng tay đóng góp. 
 



 

CHÚC NHẬT PHỤC SINH 
12 tháng Tư năm 2020 
 
Sống Phúc Âm bằng cách hỗ-trợ cho ơn-gọi vào đời sống linh-mục  
 
”Nguồn hỗ-trợ tài-chánh bởi dân Chúa thông-qua ShareLife giữ một vai-trò quan-trọng trong ơn-gọi của tôi. 
Nếu không có ShareLife giúp-đỡ, tôi đã không thể hoàn-tất các khóa học và đi vào quá-trình hình-thành. Xin 
đa-tạ vì quý-vị đã trở-nên những khí-cụ trong tay Chúa và Giáo-Hội của Ngài, để lời Ngài thành hiện-thực 
trong ơn-gọi của tôi.” - thày Phó-tế An-rê Luis đệ Lima, linh-mục trong quá-trình hình-thành tại Chủng-viện 
Thừa-Sai Mẹ-Đấng-Cứu-Chuộc 
 
Ngày 3 tháng Năm là Chúa Nhật ShareLife. Xin ông bà anh chị em rộng tay đóng góp. 
 

CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH 
19 tháng Tư năm 2020 
 
Sống Phúc Âm thông qua các dịch vụ sức khỏe tâm thần tức thời 
 
Các vấn đề về sức khỏe tâm thần có thể xấu đi nếu không được quan tâm cấp bách. Đó là lý do tại sao 
năm cơ sở Phục-Vụ Gia-Đình Công-Giáo trong Tổng-Giáo-Phận Toronto hiện đang cung-cấp các buổi cố-
vấn không cần hẹn trước. Bước khởi đầu này thường đáp ứng nhu-cầu của bịnh nhân mà không cần đặt 
thêm chương trình cố-vấn lâu dài. Nhiều bệnh nhân đã có thêm tự tin mà nói rằng họ có thể nhận rõ bệnh 
tình của mình. Đối với một số cơ-sở, ShareLife là nhà tài-trợ duy-nhất của chương trình này. Nhờ có bạn 
giúp đỡ, không bao giờ có ai bị khước-từ vì không có khả-năng trả lệ-phí. 
 
Ngày 3 tháng Năm là Chúa Nhật ShareLife. Xin ông bà anh chị em rộng tay đóng góp. 
 

CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH 
26 tháng Tư năm 2020 
 
Sống Phúc Âm qua việc chào đón các gia đình người tị nạn đến Canada 
 
Gia đình Dia Desso bị buộc phải chạy trốn khỏi Côte d'Ivoire vì cuộc nội chiến. Họ lánh-nạn sang nước 
láng-giềng Ghana, nơi họ gặp một phái-đoàn từ Văn-Phòng Người-Tị-Nạn của Tổng-Giáo-Phận Toronto 
(ORAT). ORAT, một cơ-sở được ShareLife tài-trợ, dọn-đường cho chương-trình tư-nhân bảo-lãnh gia-đình 
tị-nạn do Giáo-Xứ Mục-Tử Nhân-Lành ở vùng Thornhill bảo-trợ. Hiện-tại gia-đình Dia Desso đang hòa-nhập 
nhanh chóng! Người cha yêu-thích công-việc lái xe nâng vật nặng, người mẹ săn-sóc thằng bé một tuổi ở 
nhà, và mấy con gái lớn thì chăm-học và đạt nhiều thành-tích ở trường. Nhờ sự hỗ-trợ của bạn, gia đình 
Dia Desso lấy làm hãnh diện được sống ở Canada. 
 
Chúa Nhật tới, ngày 3 tháng Năm là Chúa Nhật ShareLife. Xin ông bà anh chị em rộng tay đóng góp. 
  



 

CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH: Chúa Nhật 2 ShareLife 
3 tháng Năm, năm 2020 
 
Sống Phúc-Âm bằng việc biến đức-tin thành hành-động 
 
“ShareLife giống như bánh xe thật sự lăn trên đường. Đây là cách chúng ta đánh-giá sự hợp-lý và tính 
nhân-bản của đời sống Ki-tô hữu của chúng ta : không phải bằng lời nói, nhưng với lòng-mến mà chúng ta 
san-sẻ  qua những cách thiết-thực. Đó chính là những gì chúng ta làm với ShareLife.“ - Hồng Y Thomas 
Collins 
 
Hôm nay là Chúa Nhật ShareLife. Xin ông bà anh chị em rộng tay đóng góp. 
 

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH 
10 tháng Năm, năm 2020 
 
Sống Phúc Âm bằng cách giúp những người bị nghiện ngập 
 
Sau cái chết của một người bạn thân, Alex sử-dụng các chất thuốc kích-thích để chạy trốn sự-thật. Anh ta 
tiếp-tục sử-dụng chúng cho dù đã lấy vợ và có một con trai. Nhận thấy hậu-quả của sự nghiện-ngập của 
mình trên đứa con trai, anh ta tìm đến Nhà Thánh Mi-ca-e, một cơ-sở được ShareLife tài-trợ. Anh ta trải-
qua hết chương-trình cai-nghiện, và kết-quả là bây giờ anh ta có thể hoàn-toàn sống cho gia-đình. Alex xem 
đó là công-lao của Nhà Thánh Mi-ca-e đã cứu sống bản thân anh. 
 
Ngày 7 tháng Sáu là Chúa Nhật ShareLife. Xin ông bà anh chị em rộng tay đóng góp. 
 

CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH 
17 tháng Năm, năm 2020 
 
Sống Phúc Âm bằng cách giúp các ban ngành giới trẻ trong giáo xứ chúng ta 
 
Huấn luyện chuyên môn có làm cho các thừa tác viên giới trẻ khác hơn không? Hãy suy nghĩ xem hơn 40 
thừa tác viên giới trẻ trong Tổng Giáo Phận Toronto hợp nhau gây ảnh hưởng tốt đến hàng ngàn bạn trẻ và 
gia đình của họ. Phòng Giới Trẻ Công Giáo (PGTCG) do ShareLife tài trợ thăm viếng các giáo xứ, chuẩn bị 
hành trang cho các thừa tác viên giới trẻ, và phát triển cơ sở hạ tầng cho việc liên kết chung – gồm cả một 
ngày huấn luyện cho 200 thừa tác viên giới trẻ và các tình nguyện viên trong tổng giáo phận. PGTCG giúp 
bảo đảm có được một giáo hội sống động cho các thế hệ tương lai. 
 
Ngày 7 tháng Sáu là Chúa Nhật ShareLife. Xin ông bà anh chị em rộng tay đóng góp. 
 



 

CHÚA  NHẬT LỄ THĂNG THIÊN 
24 tháng Năm, năm 2020 
 
Sống Phúc Âm bằng cách hỗ trợ cộng đồng khiếm thính 
 
Thử tưởng tượng bạn là một đứa trẻ bị điếc và cha mẹ và anh chị em của bạn không biết ngôn ngữ cử chỉ. 
Cha mẹ của bạn có thể làm hiệu một cách sơ sài, tuy nhiên làm sao bạn và đấng sinh thành chia sẻ niềm 
vui, nỗi sợ hãi và những nhu cầu với nhau? Tiếng Thầm Lặng dạy Ngôn Ngữ Cử Chỉ của Mỹ và văn hóa 
Khiếm Thính cho các gia đình để họ có thể trao đổi với nhau bằng một ngôn ngữ chung. Một người làm cha 
mẹ đã thừa nhận, “Tôi thật là cảm kích Tiếng Thầm Lặng bởi vì Khóa Tương Tác Gia Đình của họ cứu vớt 
nhiều trẻ em ra khỏi sự cô lập bản thân. Năm ngoái đã có hơn 750 trẻ em và người lớn bị điếc nhận được 
sự giúp đỡ thông qua các khóa tại Tiếng Thầm Lặng, một cơ sở được ShareLife hỗ trợ. 
 
Ngày 7 tháng Sáu là Chúa Nhật ShareLife. Xin ông bà anh chị em rộng tay đóng góp. 
 

CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG 
31 tháng Năm, năm 2020 
 
Mỗi món quà cho ShareLife là một tín-dụng thiêng-liêng 
 
Tại ShareLife, chúng tôi tự-hào là có trách-nhiệm và minh-bạch với quý-vi là những người hiến-tặng hào-
hiệp. Bằng cách giữ phí-tổn hành-chánh và gây-quỹ ở mức 11% - một trong những mức chi-phí thấp nhất 
trong lĩnh-vực bất-vụ-lợi – chúng tôi cam-đoan dành số tiền tối-đa hết khả-năng cho công việc trọng-yếu của 
các cơ-sở. 
 
Chúa Nhật tới, ngày 7 tháng Sáu là Chúa Nhật ShareLife. Xin ông bà anh chị em rộng tay đóng góp. 
 

CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI: Chúa Nhật thứ ba cho ShareLife 
7 tháng Sáu, năm 2020 
 
Sống Phúc-Âm bằng việc giúp-đỡ các đôi vợ-chồng 
 
Cưới nhau đã được ba năm, Phil và Helen đang mong đợi đứa con đầu lòng thì Phil lại tiết-lộ một bí-mật : 
anh ta đã có một con trai từ một mối quan-hệ trước đây. Cảm thấy bị phản-bội bởi sự không-thành-thật của 
Phil, Helen bèn tìm-hiểu dịch-vụ cố-vấn cho đôi-lứa giá phải chăng tại phòng Dịch-vụ Gia-đình Công-giáo 
của Toronto. Qua 10 tuần lễ được cố-vấn, họ hiểu được rằng thà là mạo-hiểm nói thật hơn là giả-dối để giữ 
hòa-khí. Phil và Helen đã tìm được một cảm-giác tự-tin mới trong cuộc sống vợ-chồng và bắt đầu hoan-hỉ 
chờ-đợi đứa con chào đời. 
 
Hôm nay là Chúa Nhật ShareLife. Xin ông bà anh chị em rộng tay đóng góp. 
 



 

CHÚA  NHẬT LỄ MÌNH MÁU CHÚA KI-TÔ 
14 tháng Sáu, năm 2020 
 
Sống Phúc Âm bằng cách giúp các bạn trẻ sống liều-lĩnh 
 
Bị giam ở trung-tâm giam-giữ giới-trẻ, anh Rodrigo 18-tuổi không biết tương lai ra sao. Ngay khi được thả 
ra, anh được giới-thiệu đến Nhà Giao-Ước, nơi đã ghép-cặp anh với một nhân-viên của Giới-trẻ Chuyển-
tiếp. Họ cùng nhau thực-hiện một kế-hoạch gồm các buổi cố-vấn thông thường đồng-thời ghi-danh vào một 
chương-trình học ngoại-khóa. Giờ đây trong cuộc sống tại gia-đình, tương lai của Rodrigo được mở ra với 
rất nhiều cơ-hội để thăng-tiến. 
 
Xin hiến tặng lễ vật hy sinh cho ShareLife qua giáo xứ hoặc qua trang mạng sharelife.org 
 

CHÚA NHẬT 12 QUANH NĂM 
21 tháng Sáu, năm 2020 
 
Sống Phúc-Âm bằng  việc hỗ-trợ các sứ-vụ ở Nam Bán-cầu 
 
Quỹ Mục-Vụ hỗ-trợ 226 công-trình trong 25 quốc-gia ở Nam Bán-cầu. Các công-trình này gồm có những 
chương-trình được đảm-trách bởi các Nữ-tu Thừa-sai của Hội-Dòng Đức Ma-ri-a trong một làng hẻo-lánh 
của xứ Colombia có tên El Pozon. Trong cái làng được biết đến với những vụ giết người và mất-tích này, 
các sơ cung-cấp cho người ta thức ăn, dạy nghề, và cho họ hy-vọng – qua các buổi hội-họp cầu nguyện, 
các lớp Thêm-Sức và các lớp học Thánh-Kinh. Một khoản-tiền lớn được Quỹ Mục-Vụ giao cho các sơ để 
giúp tiến-hành công việc mang tính chất sứ-mạng và mục-vụ quan trọng này. 
 
Xin hiến tặng lễ vật hy sinh cho ShareLife qua giáo xứ hoặc qua trang mạng sharelife.org  
 

CHÚA NHẬT 13 QUANH NĂM 
28 tháng Sáu, năm 2020 
 
Sống Phúc Âm bằng cách giúp đỡ những vị cao-niên cô-đơn 
 
Mới đây trở thành guá-bụa ở tuổi 72, bà Marta từ Á-căn-đình dọn tới Toronto để sống với vợ-chồng con trai. 
Mặc dầu vậy, bà vẫn còn đau-buồn và tự nhốt mình trong nhà. Được hai con khích-lệ, bà Marta bắt đầu 
tham-gia nhóm Tuổi-Hoàng-Kim ở Trung-tâm Gia-đình Thánh Gio-an Phao-lô Cả, một cơ-sở được 
ShareLife tài-trợ. Tại đây, bà làm quen với những bạn mới và thích giao-kết với các sơ vui-tươi đang điều-
hành chương-trình. Giờ đây bà yêu-đời trở-lại, bận-rộn đến nỗi con-cái hỏi sao mẹ cứ đi ra ngoài hoài! 
 
Xin hiến tặng lễ vật hy sinh cho ShareLife qua giáo xứ hoặc qua trang mạng sharelife.org 
 



 

CHÚA NHẬT 14 QUANH NĂM 
5 tháng Bảy, năm 2020 
 
Sống Phúc Âm bằng cách gây ảnh hưởng tốt nhất với số tiền bạn hiến tặng 
 
Khởi Xướng các Dịch Vụ Chia Sẻ, do Trung Tâm Y Tế Thánh Elizabeth điều hành, đang hỗ trợ các cơ sở 
ShareLife trong các lãnh vực về nhân sự, tài chính và kỹ nghệ điện toán. Các cơ sở theo khởi xướng này có 
thể phát triển phẩm chất, sự cạnh tranh và sự chính xác của những việc họ làm. Thông qua khởi xướng 
này, các cơ sở ShareLife đang giảm chi phí hành chánh và bảo đảm rằng hầu hết số tiền quyên góp sẽ 
được phân phối cho các dịch vụ quan trọng hàng đầu. 
 
Cuộc vận động giáo xứ cho ShareLife kết thúc vào ngày 31 tháng Bảy. Xin hiến tặng lễ vật hy sinh 
cho ShareLife qua giáo xứ hoặc qua trang mạng sharelife.org 
 

CHÚA NHẬT 15 QUANH NĂM 
12 tháng Bảy, năm 2020 
 
ShareLife: Kính-trọng sự-sống ở mọi giai-đoạn 
 
Kính-trọng sự-sống là bản-chất cốt-yếu của ShareLife kể từ lúc được thành-lập vào năm 1976. Chúng tôi 
nhận-biết sự-sống là thiêng-liêng kể từ lúc thụ-thai cho đến lúc chết. Chúng tôi cũng vâng-theo Giáo-huấn 
Xã-hội Công-giáo là coi trọng nhân-phẩm của người nghèo và người yếu-thế, khẳng-định rằng mọi con 
người được tạo-dựng theo hình-ảnh của Thiên-Chúa. Các cơ-sở của chúng tôi áp-dụng những giá-trị này 
trong mọi việc họ làm. 
 
Cuộc vận động giáo xứ cho ShareLife kết thúc vào ngày 31 tháng Bảy. Xin hiến tặng lễ vật hy sinh 
cho ShareLife qua giáo xứ hoặc qua trang mạng sharelife.org 
 

CHÚA NHẬT 16 QUANH NĂM 
19 tháng Bảy, năm 2020 
 
Sống Phúc Âm bằng cách giúp các nạn nhân của bạo lực trong gia đình 
 
Khi một người phụ nữ chịu đựng bạo lực trong gia đình, cô ta có thể cần nhiều dịch vụ giúp đỡ cùng một lúc 
– cố vấn, giấy tờ kiện tụng, các dịch vụ giúp trẻ, và trông nom trẻ. Trung Tâm An Toàn của vùng Peel có 
những thứ này và những dịch vụ khác, tất cả ở trong một vị trí an toàn, giúp cho hàng trăm người mỗi năm. 
Sự tài trợ của ShareLife cho Dịch Vụ Gia Đình Công Giáo thuộc vùng Peel-Dufferin, một trong 10 cơ sở 
thuận tiện, giúp bảo đảm người lớn và trẻ em nhận được sự chăm sóc tận tâm chu đáo khi họ cần đến.  
 
Cuộc vận động giáo xứ cho ShareLife kết thúc vào ngày 31 tháng Bảy. Xin hiến tặng lễ vật hy sinh 
cho ShareLife qua giáo xứ hoặc qua trang mạng sharelife.org 
 



 

CHÚA NHẬT 17 QUANH NĂM 
26 tháng Bảy, năm 2020 
 
Sống Phúc Âm bằng cách giúp đỡ những ai đang cần 
 
“Nếu không có ông bà anh chị em, ShareLife không thể hoàn thành sứ mạng Sống Phúc Âm bằng cách 
giúp đỡ những ai đang cần được. Chúng ta đang cùng nhau tạo nên sự khác biệt thật sự! Tôi xin nguyện 
cầu rằng chúng ta có thể tiếp tục đáp trả tình yêu của Thiên Chúa bằng cách thoát khỏi bản thân tiến về 
phía trước, và mưu tìm sự thiện hảo nơi người khác.” – Hồng Y Thomas Collins 
 
Đây là cuối tuần sau cùng của cuộc vận động ShareLife. Xin hiến tặng lễ vật hy sinh cho ShareLife 
qua giáo xứ hoặc qua trang mạng sharelife.org trước ngày 31 tháng Bảy. 
 

 
 
 


