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Cảm ơn bạn đã và đang “sống Phúc Âm” qua chương trình ShareLife!
Kris Dmytrenko
Quản lý Truyền thông

Tháng Hai năm 2018
(Chỉ dùng vào ngày 4 hay 11 tháng Hai.)
Sống Phúc Âm bằng việc an ủi những ai đang đau buồn vì tang tóc.
Đang lúc rất đau buồn, Theresa đã chạy đến một văn phòng tư vấn không hẹn trước được thành lập bởi tổ chức Dịch Vụ Gia Đình Công Giáo thuộc quận
Simcoe. Suốt buổi tham vấn, Theresa cho biết các triệu chứng của cô đã bắt đầu mười năm trước, ngay sau khi nhiều người thân ruột thịt của cô qua đời
một cách bi thương. Nhân viên tư vấn đã giúp Theresa hiểu tại sao niềm thương tiếc vẫn còn tác động mạnh đến cô. Họ mới bày ra kế hoạch cung cấp
các dịch vụ bổ sung cho Theresa. Đến cuối buổi tham vấn, Theresa lần đầu tiên cảm thấy có thể vượt qua nỗi niềm thương tiếc khôn nguôi. Các cơ sở tư
được ShareLife tài trợ đang không ngừng giúp đỡ những người như Theresa tìm lại niềm vui trong cuộc sống.
Cảm tạ các bạn đang ủng hộ cho ShareLife!

Cuộc vận động Giáo Xứ cho ShareLife – 18 tháng Hai đến 24 tháng Sáu năm 2018
CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY
18 tháng Hai năm 2018
“Sống Phúc Âm” bằng cách hỗ trợ các cơ sở thuộc ShareLife...
“Đang khi chúng ta bắt đầu cuộc vận động cho ShareLife, chúng ta được mời gọi để “Sống Phúc Âm,” trong mọi việc chúng ta làm. Làm sao chúng ta có
thể chứng tỏ điều đó trong cộng đồng? Sống Phúc Âm có thể là giúp các bà mẹ đơn thân săn sóc trẻ sơ sinh của họ, hoặc sẵn sàng giúp đỡ các gia đình
gặp khó khăn, hoặc đón tiếp các gia đình tị nạn vào cộng đồng chúng ta. Hơn 41 năm qua, biết bao người đã nhận được sự chăm lo tận tình từ các cơ sở
của chúng ta. Xin anh chị em đáp lời kêu gọi giúp đỡ từ Tổng Giáo Phận trong suốt Mùa Chay này!”
—Hồng Y Thomas Collins, Tổng Giám Mục Toronto.
Ngày 18 tháng Ba là Chúa Nhật xin tiền cho ShareLife. Xin ông bà anh chị em rộng tay đóng góp.

CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY
25 tháng Hai năm 2018
Sống Phúc Âm bằng cách giúp tài trợ cho ơn gọi vào đời sống linh mục
“Sinh sống và học tập ở Đại chủng viện Thánh Augustine đã mang lại cho đời sống tôi nhiều ân sủng chưa biết trước,” Mathew Gunnarson kể lại; thầy là
một trong 80 chủng sinh đang học khóa định hình tại đại học hỗ tương giữa chủng viện Thánh Augustine và chủng viện Mẹ Đấng Cứu Chuộc. Thầy nói
thêm, “Chủng viện không thể hoạt động được nếu không có sự giúp đỡ bao dung của những mạnh thường quân ShareLife.” Bằng việc hỗ trợ cho
ShareLife, là anh chị em đang giúp cho các linh mục tương lai đi theo tiếng gọi của Chúa.
Ngày 18 tháng Ba là Chúa Nhật xin tiền cho ShareLife. Xin ông bà anh chị em rộng tay đóng góp.
CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY
4 tháng Ba năm 2018
Sống Phúc Âm bằng cách giúp đỡ những người trẻ vô gia cư
Mỗi đêm, có đến 6,000 người khắp nước Canada từ 16 đến 24 tuổi không có nơi gọi là nhà. Con số này đại diện cho 20% tổng số người vô gia cư trong
nước. Chương trình Rights of Passage tại Nhà Giao Ước, với sự hỗ trở của ShareLife, đã và đang tạo nên một khác biệt khả quan trong đời sống của
những người trẻ vô gia cư trong các đường phố Toronto. Chương trình này kết nối các trẻ vị thành niên với những người giám hộ, là những người sẽ giúp
các em gầy dựng các kỹ năng sống. Bằng việc hỗ trợ cho ShareLife, là anh chị em đang giúp cho những trẻ hay liều lĩnh biết tự chuẩn bị cho cuộc sống
nghiêm túc.
Ngày 18 tháng Ba là Chúa Nhật xin tiền cho ShareLife. Xin ông bà anh chị em rộng tay đóng góp.

CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY
11 tháng Ba năm 2018
Sống Phúc Âm bằng việc hỗ trợ cho ShareLife
Làm sao chúng ta “Sống Phúc Âm” cho người khác trong khi đời sống thường nhật của chúng ta quá là bận rộn? Đối với một số người thì là tình nguyện
trong một nhà bếp phân phát súp, hay có thể là săn sóc một người thân già nua. Nếu chúng ta không có thời gian để có thể tham gia tích cực cụ thể, thì
chúng ta có thể yểm trợ rất nhiều cơ sở được ShareLife tài trợ nội trong cộng đồng chúng ta mà đem những bàn tay nhận hậu của Chúa Ki-tô đến với
những ai đang cần được giúp đỡ. Chúa Nhật tới là lần quyên tiền đầu tiên cho ShareLife. Vậy trong suốt tuần tới, xin anh chị em hãy suy nghĩ về khả năng
giúp “Sống Phúc Âm” của mình qua các cơ sở Công Giáo, và quyết định đóng góp cho cuộc vận động ShareLife của giáo xứ.
Chúa Nhật tới, 18 tháng Ba là Chúa Nhật xin tiền cho ShareLife. Xin ông bà anh chị em rộng tay đóng góp.

CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY:
Chúa Nhật ShareLife
18 tháng Ba năm 2018
Sống Phúc Âm tại địa phương và khắp thế giới
Quan trọng là chúng ta tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi của ShareLife, để cung ứng nhu cầu cho những người bị gạt ra bên lề, trong các cộng đồng của
chúng ta và trên khắp thế giới. Đôi khi các kết quả thể hiện rõ ràng và đôi lúc chúng lại không thể nhận ra, nhưng chúng luôn luôn tạo nên một khác biệt
rõ ràng trong đời sống của những người chúng ta đang giúp. Xin suy xét với lời cầu nguyện xem làm sao anh chị em có thể giúp đỡ trong Chúa Nhật
ShareLife hôm nay.”
- Hồng Y Thomas Collins, Tổng Giám Mục Toronto.
Hôm nay là Chúa Nhật xin tiền cho ShareLife.
Cám ơn tấm lòng rộng rãi của anh chị em.

CHÚA NHẬT LỄ LÁ
25 tháng 3, 2018
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 và những 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 22 tháng Tư là Chúa Nhật xin tiền cho ShareLife.
Xin ông bà anh chị em rộng tay đóng góp.
CHÚA NHẬT PHỤC SINH
1 tháng 4, 2018
Sống Phúc Âm bằng việc rao truyền đức tin trong thế giới rộng lớn hơn
Giáo xứ Gia Lào nằm trên vùng núi đồi thuộc Giáo Phận Xuân Lộc ở Việt Nam. Giáo dân ở đây hầu hết là nghèo khó, làm nghề nông trong các trang trại
bên sườn đồi. Quỹ Sứ Mạng Mục Vụ, với sự đỡ đầu của ShareLife, đã trợ cấp một khoản tiền lớn cho giáo xứ. Chỉ với số tiền này giáo xứ mới có thể xây
dựng được những cơ sở vật chất quan trọng, gồm có sách kinh thánh, sách thánh vịnh cùng với các thiết bị huấn luyện cho 60 giáo lý viên cho các lớp dự
bị hôn nhân và giáo ly khai tâm. Với sự giúp đỡ của ông bà anh chị em, giáo hội tại Gia Lào đang mang niềm tin đến một cộng đoàn trên thế giới rộng
lớn.
Ngày 22 tháng Tư là Chúa Nhật xin tiền cho ShareLife.
Xin ông bà anh chị em rộng tay đóng góp.

CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH
8 tháng Tư năm 2018
Sống Phúc Âm thông qua các dịch vụ sức khỏe tâm thần tức thời
Các vấn nạn về sức khỏe tâm thần có thể xấu đi nếu không được quan tâm cấp bách. Đó là tại sao năm cơ sở Dịch Vụ Gia Đình Công Giáo trong Tổng
Giáo Phận Toronto hiện tại cung cấp các buổi tư vấn không hẹn trước. Bước khởi đầu này thường đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân mà không cần thêm
chương trình tư vấn lâu dài. Nhiều bệnh nhân đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể về sự tự tin rằng họ có thể nắm bắt và điều trị được bệnh tình của họ.
Bằng cách giúp đỡ cho ShareLife, là bạn đang giúp tìm lại hy vọng cho những ai đang gặp khó khăn.
Ngày 22 tháng Tư là Chúa Nhật xin tiền cho ShareLife.
Xin ông bà anh chị em rộng tay đóng góp.
CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH
15 tháng 4, 2018
Sống Phúc Âm bằng cách giúp những người bị nghiện ngập
Vì những vết thương từ tuổi thơ bị áp bức, Andrew đã trở nên nghiện ngập hút sách khi mới 13, 14 tuổi. 20 năm kế tiếp anh ta vào tù ra khám và nhà
thương như cơm bữa. Sau cùng anh ta tìm đến Mái Nhà của Thánh Mi-ca-e, một cơ sở của ShareLife, nơi cung cấp tư vấn cũng như ăn ngủ cho những ai
bị nghiện ngập. Bây giờ khi đã tỉnh táo và học được các kỹ năng tự giải tỏa các tình huống căng thẳng, Andrew thấy hạnh phúc và đang xây dựng một
cuộc sống mới. Bằng cách hỗ trợ cho ShareLife, là các bạn đang giúp cho những người như Andrew đi trở lại trên con đường ngay thẳng.
Chúa Nhật tới, ngày 22 tháng Tư là Chúa Nhật xin tiền cho ShareLife.
Xin ông bà anh chị em rộng tay đóng góp.

CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH
Chúa Nhật xin tiền lần 2 cho ShareLife
22 tháng Tư năm 2018
Sống Phúc Âm qua việc cung cấp cho những ai đang cần
“Một trong những điểm then chốt trong Kế Hoạch Mục Vụ của chúng tôi là Nối Kết Công Giáo trong Công Bằng và Bác Ái. Là một cộng đồng Công Giáo,
chúng ta được mời gọi để trở thành những bàn tay và những gương mặt của Chúa Giê-su trong các cộng đồng lân cận. ShareLife là phương pháp hữu
hình mà chúng ta có thể biến giá trị Phúc Âm để “yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” thành hành động, và tôi mời gọi tất cả giáo dân đến
tiếp tay với xứ mạng của Giáo Hội Công Giáo bằng cách hiến tặng một của lễ hy sinh cho ShareLife” - Hồng Y Thomas Collins, Tổng Giám Mục Toronto.
Hôm nay là Chúa Nhật xin tiền cho ShareLife
Cám ơn tấm lòng rộng lượng của anh chị em.

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH
29 tháng Tư, 2018
Sống Phúc Âm qua việc chào đón các gia đình người tị nạn đến Canada
Angie dọn đến Canada để kết hôn với một người cô gặp trên mạng xã hội. Anh này hóa ra lại không như Angie mơ ước; cô ta phải chịu đựng nhiều áp
bức về thể lý và tâm lý. Trong lúc anh ta đi làm, cô ta bắt đầu tham gia các lớp ngôn ngữ tại Dịch Vụ Công Giáo Khác Văn Hóa. Quản lý ở DVCGKVH lại
giới thiệu Angie với một nhân viên về an cư trong chương trình cho phụ nữ. Angie nhận được sự giúp đỡ cần thiết để thoát khỏi anh chàng vũ phu và
sống tự lập. Angie là một trong hơn 3000 người hằng năm được giúp đỡ bởi DVCGKVH, một chương trình tài trợ bởi ShareLife.
27 tháng Năm là Chúa Nhật quyên góp cho ShareLife kế tiếp.
Xin ông bà anh chị em rộng tay đóng góp.

CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH
6 tháng Năm, năm 2018
Sống Phúc Âm qua việc săn sóc người già nua
Kể từ sau lần bị đột quỵ, sự suy giảm đi lại làm cho bà Erika không còn hứng thú với nhiều hoạt động bổ ích. Khi Trung Tâm Sống Năng Động tại LA
(Replace LA with full name) tổ chức một chuyến đi đến Hội chợ Tỏi, bà Erika lo lắng rằng phế tật của mình có thể là một trở ngại. Nào ngờ Erika thật vui
mừng vì cơ sở được tài trợ bởi ShareLife trấn an rằng bà sẽ được trợ giúp đầy đủ trong chuyến đi. Được vui chơi thỏa chí nhất sau nhiều năm, Erika thấy
dường như phế tật của mình đã biến mất. Năm vừa qua, các cơ sở được tài trợ bởi ShareLife đã chăm sóc cho hơn 6300 người già.
27 tháng Năm là Chúa Nhật xin tiền cho ShareLife kế tiếp.
Xin ông bà anh chị em rộng tay giúp đỡ.

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN
13 tháng Năm, 2018
Sống Phúc Âm bằng cách giúp cho sức khỏe tâm thần tiến triển tốt
Năm 2016, hơn 2000 người nhận được tư vấn cá nhân, hai người và gia đình tại Dịch Vụ Gia Đình Công Giáo thuộc vùng Peel-Duferin, một cơ sở được tài
trợ bởi ShareLife. Thông thường, khách hàng cần giúp đỡ cho bệnh trầm cảm. Cũng nên biết rằng bệnh trầm cảm đã vượt qua chấn thương lưng thành lý
do số một cho sự vắng mặt nơi công sở, các dịch vụ này đang giúp cho khách hàng giữ được việc làm và không bị cảnh nghèo túng. Bằng cách hỗ trợ cho
cơ sở ShareLife như DVGĐCG thuộc vùng Peel-Duferin, các bạn đang giúp cho nhiều người tìm lại được sức khỏe và hạnh phúc.
27 tháng Năm là Chúa Nhật xin tiền cho ShareLife kế tiếp.
Xin ông bà anh chị em rộng tay giúp đỡ.

CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG: Chúa Nhật xin tiền lần 3 cho ShareLife
20 tháng Năm, 2018
Sống Phúc Âm bằng cách tận dụng tối đa hiệu quả của tiền bạn hiến tặng
Làm việc cùng với Trung Tâm Y Tế Thánh Elizabeth, thông qua các Hội Từ Thiện Công Giáo mà ShareLife đã thực hiện một khởi xướng cho các dịch vụ
chia sẻ. Điều này đã cung ứng cho các cơ sở trong các lãnh vực nhân sự, dịch vụ tài chính và kỹ nghệ thông tin. Các cơ sở theo khởi xướng này báo cáo
rằng họ có thể cải tiến chất lượng, năng lực và sự chính xác của việc họ làm trong các lãnh vực này. Nhờ bước khởi đầu này, các cơ sở tài trợ bởi ShareLife
đang đoan chắc rằng số tiền tối đa mà họ nhận sẽ được chi cho dịch vụ hàng đầu họ cung cấp.
Chúa Nhật tới, 27 tháng Năm là Chúa Nhật xin tiền cho ShareLife kế tiếp.
Xin ông bà anh chị em rộng tay giúp đỡ.

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI
27 tháng Năm, 2018
Sống Phúc Âm qua việc giúp các gia đình trẻ thành công
Camila đang tham gia các khóa học tại Dịch Vụ Hoa Dâm Bụt cho Người Mẹ Trẻ khi cô và con gái bị đuổi ra khỏi nhà. Trong khi các nhân viên tư vấn giúp
cô tìm một căn hộ rẻ tiền thì cô lại mang thai lần thứ hai. Mặc cho những thách thức này, Camila đã tham gia mọi khóa học có được ở Hoa Dâm Bụt. Đến
cuối năm cô trở thành người phụ nữ bản lãnh, với một kế hoạch là phải đạt được cuộc sống cô mong muốn cho bản thân và con gái. Năm vừa qua, tại
các cơ sở ShareLife chuyên trợ giúp các người mẹ trẻ, có hơn 1000 học viên như Camila đã nhận được sự giúp đỡ dành cho gia đình mới của họ.
Hôm nay là Chúa Nhật xin tiền cho ShareLife.
Xin ông bà anh chị em rộng tay đóng góp.

CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU CHÚA KI-TÔ
3 tháng Sáu, 2018
Sống Phúc Âm bằng cách đề cao sức khỏe tâm thần cho trẻ em.
Jake có viết một câu chuyện hồi học lớp 7, mà đã làm cho thầy hiệu trưởng lo lắng rằng cậu bé có thể tự làm hại mình. Thầy hiệu trưởng mới gọi mẹ của
Jake đến và đề nghị bà ta đưa cậu bé đi gặp tư vấn ở Dịch Vụ Cộng Đồng Công Giáo thuộc Vùng York, một cơ sở được ShareLife tài trợ. Trong khi cậu bé
rất im lặng trong suốt buổi tham vấn đầu tiên, thì về sau cậu lại thổ lộ sự buồn bã và lẫn lộn về chuyện ly dị của bố mẹ. Trong lúc nhân viên tư vấn giúp
Jake học biết làm cách nào mà mấy đứa trẻ khác ứng phó với sự đổ vỡ của gia đình chúng nó, thì Jake cảm thấy nhẹ nhỏm nhận ra rằng nỗi khổ của nó
cũng là thường thôi. Jake bắt đầu cảm thấy khá hơn nhiều. Bằng cách hiến tặng cho ShareLife, là bạn đang giúp mấy đứa trẻ như Jake được phục hồi và
tìm thấy hạnh phúc.
Xin hiến tặng một của lễ hy sinh cho ShareLife thông qua giáo xứ của anh chị em, hoặc qua trang mạng sharelife.org

CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN
10 tháng Sáu, 2018
Sống Phúc Âm bằng cách giúp các bạn trẻ làm lại cuộc đời
Sarah không thể hòa thuận với mẹ mình được, cho nên cô bé thử đi ra sống trên đường phố vào tuổi 14. Cô quá giang xe tới Toronto để sống với người
chị họ, và chẳng bao lâu bị đuổi ra. Không còn nơi nào đi nữa, Sarah quyết định thử đến Nhà Thánh Maria. Thoạt đầu cô căm ghét các phong tục và luật
lệ. Tuy nhiên, ban quản trị rất nâng đỡ nên đã chiếm được lòng tin của Sarah và giúp cô trở lại trường học. Đến thời gian cuối ở đó, Sarah đã làm hòa với
mẹ của mình. Những cơ sở được ShareLife hỗ trợ như Nhà Thánh Maria đang giúp cho những trẻ hay liều lĩnh trở về cuộc sống nghiêm túc lành mạnh.
Xin hiến tặng một của lễ hy sinh cho ShareLife thông qua giáo xứ của anh chị em, hoặc qua trang mạng sharelife.org

CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN
17 tháng Sáu, 2018
Sống Phúc Âm bằng cách giúp đỡ những người già nua sống cô lập
Trong việc cộng tác với các cơ sở Dịch Vụ Gia Đình Công Giáo và sáu giáo xứ trong Vùng Peel và Quận Simcoe, ShareLife đang tài trợ một công trình tiên
phong, kết nối những thiện nguyện viên được huấn luyện với những người già và cô đơn này. Thiện nguyện viên vun đắp những mối quan hệ bằng các
lần thăm viếng tư gia, gọi điện thoại và làm cầu nối những người già với các cơ sở vật chất trong cộng đồng. Qua lòng rộng rãi của quý vị, ShareLife đang
kết nối những người già cả này với những nhu cầu cần thiết.
Xin hiến tặng một của lễ hy sinh cho ShareLife thông qua giáo xứ của anh chị em, hoặc qua trang mạng sharelife.org
CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN
24 tháng Sáu, 2018
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, Tổng Giám Mục Toronto.
Xin hiến tặng một của lễ hy sinh cho ShareLife thông qua giáo xứ của anh chị em, hoặc qua trang mạng sharelife.org

