
 
 
 

 
Tháng 9 năm, 2020 

 
Anh chị em thân mến: 
 
Vào đầu năm 2020, có ai tưởng tượng được những thử thách lớn-lao mà chúng ta đã và đang 

trải-qua? Tin cho quý vị biết là, trong suốt thời gian này, tôi vẫn luôn cầu nguyện cho anh chị em cùng 
thân-quyến. 
 

Nhiều sinh hoạt trước đại-dịch COVID nay đang trở lại, chẳng hạn như sự mở cửa trở lại của 
các giáo-xứ. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng, đối với nhiều người, cảnh khốn-đốn của họ vẫn tiếp tục. 
 

Các cơ-sở do ShareLife tài-trợ vẫn đang giúp-đỡ hàng ngàn người từ khi đại-dịch bắt đầu. Họ 
nhanh chóng xắp-xếp các chương trình dựa theo những luật-lệ về an-toàn sức-khỏe và những nhu-
cầu thay đổi của những người mà họ đang phục-vụ. 
 

Đối với nhiều cơ-sở, những khoản tiền bạn dành cho ShareLife là một phần quan-trọng trong 
nguồn tài-trợ họ có được. Chúng tôi đã cam-kết việc duy-trì nguồn tài-trợ này trong năm 2020, dành 
cho các chương-trình không thể hoạt-động được vì lý-do đại-dịch. Đối với tôi,  rất là quan trọng để 
hững người phụ-thuộc vào các cơ-sở này sẽ không bị khước-từ vì cơ-sở không có tài-chính. 
 

Đây chỉ là một vài thí-dụ về các chương-trình giúp thăng tiến cuộc-sống cần sự trợ-giúp của 
chúng ta. 
 

• Các cơ-sở Dịch-vụ Gia-đình Công-giáo vẫn đang cung-cấp các buổi cố-vấn qua điện-thoại và 
truyền-hình trực-tiếp cho những người đang mắc phải những sự khủng-hoảng về sức-khỏe 
tâm-thần, thường là do bị mất việc-làm, gia-đình bị đổ-vỡ và bị nghiện-ngập. 

 
• Trung-tâm Sống Hoạt-bát LA (Loyola Arrupe) và các cơ-sở bạn đã mua 3 ngàn phần ăn mỗi 

tuần cho những vị cao-niên yếu-ớt, trong khi cũng vui-vẻ tiếp-nhận người mới vào qua điện-
thoại. 

 



• Các cơ-sở dành cho những người mẹ còn trẻ đã gởi đi hàng trăm thùng đồ-đạc chứa tả-lót và 
sữa-bột cho con-nít, trong khi phân-chia các lớp dạy làm mẹ trực-tiếp trên mạng đồng thời giúp 
các em tiếp-tục chương trình trung-học qua mạng.. 
 
Năm nay chúng ta sẽ tiếp-tục những cuộc vận-động quyên góp tại Giáo-xứ cho tới mùa Thu, 

trong những Chúa Nhật quyên tiền cho ShareLife. Vào đầu tháng Tám, chúng ta đứng ở mức 39% của 
mục-tiêu $13.8 triệu. Nếu mỗi người trong chúng ta góp phần của mình, chúng ta có thể đạt được mục-
tiêu và đảm-bảo những ai được các cơ-sở giúp đỡ không bị bỏ sót. 

 
Xin quý vị cùng với tôi hiến dâng một của-lễ hy-sinh cho ShareLife ngày hôm nay. Nếu bạn 

chưa kịp cho, xin nghĩ đến việc cho thêm hơn thông-thường. Với những ai đã đóng-góp cho ShareLife, 
tôi xin chân thành cám ơn! 

  
Chúng ta có thể giúp làm vơi đi nỗi đau của những người mà cuộc sống đã bị đảo-ngược vì đại-

dịch. Chúng ta hãy thưa vâng với tiếng gọi của Chúa Giê-su để sống Phúc-Âm bằng cách phục-vụ 
những ai đang cần. 

  
Kính chào thân ái trong Chúa Ki-tô 

 
Hồng-y Thomas Collins 

 
Tái-bút: Nếu bạn muốn biết thêm bằng cách nào số tiền bạn tặng sẽ làm nên một sự thay-đổi, tôi xin 
mời bạn đến thăm trang mạng mới của ShareLife, đó là sharelife.org. 


