CATHOLIC DIOCESE OF FORT WORTH
THE BISHOP’S OFFICE
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Quí Cha rất thân mến,
Xin vui lòng xem phần sau của lá thư này Sắc Lệnh thực hiện Quyền Sở Hữu, Phong Tục Truyền Thống của tôi, do Đức
Thánh Cha Phanxicô ban hành vào ngày 16 tháng 7 năm 2021. Xin vui lòng đăng sắc lệnh của tôi trong bản thông tin của giáo xứ
và trên trang mạng của giáo xứ, cũng như các ‘liên kết qua mạng’ dẫn tới đề tài Quyền Sở Hữu của Đức Thánh Cha kèm theo lá thư
viết cho quí Giám mục.
Để phù hợp với việc giữ Phong Tục Truyền Thống, tôi bổ nhiệm Cha Karl Pikus, FSSP, vị đại diện của tôi, được giao trách
nhiệm kiểm soát tổng quát mục vụ liên hệ tới nghi thức cử hành các thánh lễ cần phù hợp với các nghi thức thánh lễ trước thời gian
được thay đổi vào năm 1970 cùng với việc chăm sóc mục vụ cho các nhóm tín hữu, những người muốn tuân giữ nghi thức cử hành
lễ La tinh này.
Kể từ khi được thành lập đúng giáo luật với tư cách là một giáo xứ của Giáo phận Fort Worth vào ngày 1 tháng 8 năm
2015, Giáo xứ Công giáo Thánh Biển Đức đã phát triển từ 35 đăng ký hộ gia đình lên hơn 140 hộ gia đình đang có hiện tại--- từng
gia đình và tất cả cùng với mọi thành viên đều có nơi cư trú trong lãnh thổ địa lý của Giáo phận Fort Worth đúng như đòi hỏi của
Giáo luật. Họ là một cộng đồng trung thành và năng nổ. Là một trong 91 giáo xứ trong Giáo phận Fort Worth, Giáo xứ Thánh Biển
Đức có một chương trình giáo dục tôn giáo tích cực phù hợp với các điều lệ của Giáo phận Fort Worth và có một cuộc sống sinh
động bao gồm cả lãnh vực bí tích tâm linh và sinh hoạt xã hội giống như mọi giáo xứ khác trong Giáo phận Fort Worth. Mục đích
của việc thành lập giáo xứ là để đảm bảo họ được hưởng cuộc sống chung như các thành viên trong cùng một giáo hội địa phương.
Tóm lại, tôi xin quí cha giúp tôi hai điều. Điều đầu tiên, tôi xin quí cha cầu nguyện cho sự nhận thức rõ ràng về trách
nhiệm của chúng ta là những người hiệp thông với tư cách là linh mục, để chúng ta có thể làm việc hầu thể hiện sự hiệp nhất mà
chính Chúa Giêsu đã cầu nguyện khi Ngài chết trên Thập Tự Giá. Điều hai, tôi xin quí cha những gì mà đức Thánh Cha, Đức Giáo
Hoàng Phanxicô, đã yêu cầu tất cả chúng ta trong bức thư gửi các giám mục. ‘Tôi xin quí cha phải cảnh giác trong việc đảm bảo
rằng mọi phụng vụ được cử hành với sự trang nghiêm và trung thành với các sách phụng vụ được ban hành sau Công đồng Vatican
II, mà không có sự tự tiện đổi thay có thể dễ dàng biến thành lạm dụng.’ Hãy đảm bảo rằng các bài giảng của quí cha là thành quả
của lời cầu nguyện, của sự học hỏi và sự quan tâm mục vụ cho những người đang phải đối mặt với những thách đố tận cùng khổ
trong xã hội đã trở nên, hơn bao giờ hết, đối thủ với các tín điều của Đức tin Công giáo. Hướng dẫn mục vụ và cộng tác trong yêu
thương với các thành viên chuyên lo phụng vụ và âm nhạc trong giáo xứ của quí cha để luôn có các bài thánh ca ý nghĩa đầy đủ thần
linh phù hợp với Tin Mừng đích thực và giáo huấn của Giáo hội.
Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho nhau như những anh em linh mục thân tình, những người được giao phó cử hành
Mầu Nhiệm Thánh trong ngày lãnh nhận chức thánh kèm theo những lời này của giám mục: ‘Con hãy nhận lễ vật của Dân Thánh
để dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm, noi theo điều con cử hành, và đôn đúc đời sống con theo mầu nhiệm thập giá
của Chúa.” Tôi luôn nhớ quí cha trong kinh nguyện.
Huynh đệ tất cả trong Đức Kitô,

Đức Cha Michael F. Olson, STD, MA
Giám Mục Giáo Phận Fort Worth
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