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Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,
Chương trình Đóng góp Mục vụ Hàng năm (ACA) 2022 là cho chúng ta. Tất cả các anh chị em
giáo dân đã ghi danh vào giáo xứ sẽ nhận gói thông tin từ Đức Tổng Paul Etienne, với lời mời gọi
mỗi người hãy xem xét trong cầu nguyện để dâng cúng cách quảng đại cho chương trình này. Lời
kêu gọi Đóng góp Mục vụ Hàng năm tạo cơ hội cho mỗi người chúng ta thể hiện sự ủng hộ của
mình đối với nhiều công việc mục vụ và phục vụ, do tổng giáo phận chúng ta cung cấp mà không
một giáo xứ hay tổ chức nào có thể duy trì được.
Một trong những mục vụ được hỗ trợ bởi Lời Kêu gọi Đóng góp Mục vụ Hàng năm là ủng hộ cho
các chủng sinh của chúng ta. Chúng ta biết ơn các bạn trẻ nam đã biện phân trong ơn gọi Linh mục
hay đời sống Thánh Hiến. Năm ngoái, chúng ta được diễm phúc với năm mục vụ của Thày chủng
sinh John Paul Tomassi, người sẽ được chịu chức Phó tế vào thứ Bảy ngày 21 tháng 5 tại giáo xứ
quê nhà của Thày, giáo xứ Holy Redeemer ở Vancouver, Washington. Cũng vậy, ngày 21 tháng
5, Nathan Hatch, một giáo dân của St. Anthony sẽ đến tu học tại Đan viện Mt. Angel ở Oregon.
Cuối tuần này, tôi mời thày chủng sinh ở Seattle, Kyle Rink, đến chia sẻ tại các thánh lễ. Thày
Kyle đang học Thần học tại Chủng viện Mundelein, Illinois và gần đây sắp hoàn thành năm Mục
vụ của mình tại Giáo xứ St. Pio X ở Mountlake Terrace. Giáo xứ quê nhà của thày Kyle là giáo xứ
All Saints ở Puyallup, và thày là cháu một người bạn thân thiết của tôi, một linh mục Seattle, Cha
George Rink, đã qua đời hồi tháng hai. Tôi rất vui có thày Kyle đến với chúng ta cuối tuần này, và
để có cơ hội nghe thấy tận mắt tác động sự phân bổ về Lời Kêu gọi Đóng góp Mục vụ Hàng năm
trong đời sống giáo hội địa phương chúng ta.
Tôi muốn cám ơn tất cả anh chị em trước cho việc làm chứng cách quả quyết và tham gia cách
rộng lượng cho chiến dịch này năm nay.
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