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Kính thưa Quý vị, 
 
“Bấy giờ tất cả đoàn tín hữu đông đảo đều đồng tâm nhất trí. Chẳng ai kể của gì mình có là của riêng, song để mọi sự 
làm của chung.” (Cv 4:32) (Bài đọc I của Thánh lễ thứ Ba tuần II mùa Phục Sinh) 

 
Chúng ta nhận thấy một điểm nổi bật tuyệt vời của cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên là sự đồng tâm hiệp nhất và tình yêu 
huynh đệ qua sự đóng góp trong khả năng của mỗi người cho lợi ích chung. Một ơn mà Chúa Phục Sinh ban cho họ và 
cũng cho chúng ta là sự vượt thoát khỏi ích kỷ cá nhân, và có được tinh thần liên đới san sẻ, sự nhiệt tâm làm điều thiện 
ích chung cho cộng đoàn và xã hội. 

 
Tôi xin phép qua Tâm Thư này để chia sẻ một vài tâm tình tri ân và cũng kêu gọi mọi người chung tay quảng đại đóng 
góp tài chánh cho giáo xứ trong khả năng, điều kiện Chúa ban cho mình và gia đình. 
 
Trước tiên, tôi xin bày tỏ lời tri ân và khích lệ đến:  
 Những ai đang cho vải, may hay phụ giúp làm các khẩu trang để gửi đến những nơi có nhu cầu. 
 
 Những giáo dân trong tình gia đình, hội đoàn và cộng đoàn đã và đang cầu nguyện cho nhau trong lúc khó khăn và 

thử thách này, nhất là cho người đau bệnh, gia đình bệnh nhân, cho thế giới, đất nước, cho những người làm việc 
trong lãnh vực y tế hay thiện nguyện vì sức khỏe, sự an toàn cho con người… 

 
 Những giáo dân hàng tuần vẫn lo giúp cắm hoa cho nhà thờ, thực hiện trực tuyến (live stream) các Thánh lễ trên 

Facebook và YouTube của giáo xứ, một số các anh trong Ban Cắt Cỏ, Ban Bảo Trì vẫn giúp cho giáo xứ, Ban Busi-
ness Operation vẫn lo deposit checks, chi trả và báo cáo hàng tuần,… 
 

  Những giáo dân vẫn nhớ đóng góp cho giáo xứ bằng việc gửi check hay on-line. 
 

 Những giáo dân qua nói chuyện cũng bày tỏ sự quan tâm cho giáo xứ và lo lắng hàng tuần sự đóng góp tài chánh ít 
đi và cũng không có bán hàng của Ban Nhà Bếp. 
 

 Chắc chắn còn nhiều tấm lòng yêu mến, cầu nguyện, và lo lắng cho giáo xứ mà chỉ một mình Thiên Chúa thấu suốt. 
 

Kính thưa Quý vị, 
 
Tôi biết việc trình bày và kêu gọi đóng góp tài chánh cho giáo xứ là lãnh vực tế nhị. Tôi luôn phải suy nghĩ, cân nhắc 
về điều mình kêu gọi, tại sao, hoàn cảnh cuộc sống của giáo dân, thời điểm để đề cập. Tôi mong mọi người đón nhận 
lời kêu gọi trong Tâm Thư này với lòng yêu mến và vì lợi ích chung của giáo xứ. 
 
Trước tiên là thời điểm. Giáo xứ chúng ta, theo Sắc lệnh của Đức Giám mục Edward J. Burns của Giáo Phận Dallas chỉ 
thị từ thứ Sáu ngày 13/03/2020, đã không có Thánh lễ có giáo dân dự. Từ đó đến nay cũng là 6 tuần. Sau khoảng hơn 2 
tuần, Giáo Phận đã có những nhắc nhở và hướng dẫn cho các cha xứ kêu gọi giáo dân đóng góp on-line cho giáo xứ. 
Giáo xứ chúng ta một vài tuần sau đó có để trên trang mạng website của giáo xứ nhưng tôi không muốn kêu gọi và đề 
cập đến liền. Tôi đợi đến thời điểm này để lên tiếng vì muốn mọi người qua được một thời gian nào đó có thể gọi là cú 
“sốc” ban đầu của cơn Đại dịch Covid-19. Hơn nữa, lúc này chúng ta phần nhiều thấy rõ hơn những khó khăn gì gia 
đình đang phải đối diện và những gì mà chính phủ có thể đang trợ giúp nếu như gia đình có hoàn cảnh. 
 
Tôi xin ghi lại đây sự đóng góp vào các ngày Chúa nhật trong 6 tuần qua ở giáo xứ: 
. Chúa nhật, ngày 15/03/2020: Tiền dâng cúng: $1,833; dâng cúng cho Quỹ Xây Dựng: $17,107. 
. Chúa nhật, ngày 22/03/2020: giáo xứ không nhận được tiền dâng cúng; dâng cúng cho Quỹ Xây Dựng:   
          $24,992.00 
. Chúa nhật, ngày 29/03/2020: Tiền dâng cúng: $190.00; dâng cúng cho Quỹ Xây Dựng: $2,441.96 
. Chúa nhật, ngày 05/04/2020: Tiền dâng cúng: $123.77 (trong đó có đóng góp qua on-line là $13.77); dâng cúng  
          cho Quỹ Xây Dựng: $300.00 
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 Chúa nhật, ngày 12/04/2020: Tiền dâng cúng: $988.00 (trong đó qua on-line là $735.00 và có $163 là Quỹ Mùa 
              Chay); dâng cúng cho Quỹ Xây Dựng: $2,657.00 

 Chúa nhật, ngày 19/04/2020: Tiền dâng cúng: $1,155.00 (trong đó qua on-line là $355.00); dâng cúng cho Quỹ   
                                              Xây Dựng: $500.00. 

 
Thông thường hàng tuần ngoài những đóng góp dâng cúng cho sự vận hành của giáo xứ và cho Quỹ Xây Dựng, giáo 
xứ còn có sự đóng góp đáng kể của Ban Nhà Bếp bán hàng. Trong 6 tuần qua giáo xứ không có được thêm phần tài 
chánh này và sẽ không có trong nhiều tuần kế tiếp nữa. Tuy không có lễ cho giáo dân tại nhà thờ hàng tuần nhưng giáo 
xứ vẫn phải chi trả tiền bảo hiểm của cơ sở, các loại tiền điện, nước, điện thoại, những nhu cầu bảo trì, tiền lương cha 
xứ,… Có thể nói là tiền đóng góp cho giáo xứ đã ít đi rất nhiều nhưng các loại chi phí cũng không giảm là bao. 
 
Nhân tiện đây, xin cho phép tôi phân biệt rõ hai lãnh vực đóng góp. Đầu tiên là sự đóng góp dâng cúng để lo cho các 
nhu cầu vận hành và mục vụ đang có của giáo xứ. Số tiền này tùy theo ít nhiều mà mỗi giáo xứ và trong đó có giáo xứ 
chúng ta phải đóng góp phần trăm về cho giáo phận vì mỗi giáo phận cũng cần phải có tài chánh để vận hành và thi 
hành chức năng sứ vụ của Hội thánh địa phương. Lãnh vực thứ hai là tiền dâng cúng cho Quỹ Xây Dựng. Chúng ta 
được phép dùng tất cả mọi số tiền dâng cúng ở mục này và kể cả tiền bán hàng hàng tuần để dùng cho chương trình xây 
dựng mà giáo xứ chúng ta đang có. Cụ thể là giáo xứ chúng ta không phải đóng góp phần trăm nào từ số tiền dâng cúng 
này lên cho giáo phận. Và hiện tại chương trình xây bãi đậu xe và nhà kho vẫn đang tiến triển. Giáo xứ vẫn đang phải 
trả tiền từng phần nào cho công ty lo bản vẽ thiết kế, nhà thầu xây dựng, người Project Manager về những phần mà họ 
đã thực hiện được đến giờ. 

 
Tôi biết là Đại dịch Covid-19 đang gây ảnh hưởng thay đổi mất mát, lo âu cho các giáo dân trong mọi khía cạnh cuộc 
sống và cụ thể là tài chánh. Chúng ta cũng biết là mỗi người, mỗi gia đình sẽ bị ảnh hưởng khác nhau trong lãnh vực 
này vì công việc làm ăn ngành nghề của mỗi người và mỗi gia đình khác nhau. Ví dụ ngay cả khi trợ cấp thất nghiệp 
cho dân thì chính phủ Hoa Kỳ cũng xét đến tiền thu nhập hàng năm, số người của mỗi gia đình, có con nhỏ khác nhau 
để có trợ cấp thích hợp. 

 
Chúng ta theo dõi trong cơn Đại dịch Covid-19, các nhà lãnh đạo của đất nước Hoa Kỳ kêu gọi mọi người dân và nhất 
là các nhà hảo tâm, đại công ty tìm mọi cách lo cho đất nước, người dân, sự an toàn sức khỏe, công ăn việc làm cho 
chính đất nước mình đang sống. Cũng như vậy, tôi kêu gọi sau khi cầu nguyện, suy nghĩ cân nhắc lo cho các nhu cầu 
thiết thực của gia đình, xin Quý vị luôn quan tâm nghĩ đến giáo xứ thân yêu mà có sự dâng cúng cụ thể nào đó. Mỗi gia 
đình cùng nhau tìm ra trong khả năng ơn Chúa ban cho mình, hoàn cảnh gia đình lúc này và nghĩ đến tiếp tục dâng 
cúng cụ thể như thế nào cho Chúa qua giáo xứ. Quý vị có thể đóng góp hàng tuần hay hàng tháng như nhiều gia đình 
vẫn làm và nhất là nghĩ đến đóng góp qua on-line nếu thấy tiện lợi và an tâm. Quý vị có thể vào trong trang mạng của 
giáo xứ http://thanhtamdallas.org/thanhtam/ để biết rõ thêm. Nếu muốn, Quý vị có thể gửi check về địa chỉ nhà thờ và 
Ban Business Operation vẫn phụ trách lo deposit và báo cáo hàng tuần. 

 
Câu Lời Chúa tôi trích lại ở đầu Tâm Thư nói đến sự đồng tâm nhất trí của các Kitô hữu ban đầu. Sự đồng tâm nhất trí 
này có trong cầu nguyện, tham dự Thánh lễ, lắng nghe các Tông đồ giảng dạy, và làm việc bác ái trong tình liên đới vì 
lợi ích chung. Tôi kêu gọi mỗi gia đình trong ơn Chúa cũng có sự đồng lòng đóng góp cho thiện ích chung của giáo xứ 
như chúng ta thấy trong khẩu hiệu của Chương Trình Gây Quỹ Xây Dựng (Capital Campaign): “Cùng Xây Trong Đức 
Tin và Lòng Quảng Đại”. 

 
Tôi cầu xin Chúa, qua Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, gìn giữ, chở che và chúc lành cho mọi người, mọi gia 
đình trong giai đoạn khó khăn này. Xin Chúa ban ơn chúc lành cho mọi người và gia đình trong hoàn cảnh thử thách 
này vẫn luôn giữ lòng kiên vững, yêu mến và hân hoan tích cực làm điều thiện ích cho nhau và cho giáo xứ. 

 
Chân thành trong Thánh Tâm Chúa Giêsu, 

 
Lm. Dominic Phúc Phạm, C.Ss.R. 
Chính xứ 
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