Un Mensaje Especial del Cardenal DiNardo
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olocamos nuestra
confianza y nuestra fe en
Dios Padre y en nuestro Señor
Jesucristo. Teniendo a Jesús
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miedo, ni estando en peligro.
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phá này, rất nhiều người trong quí vị đã là dụng cụ của lòng thương xót cho láng giềng,
ười xa lạ, để đem đến lòng mến và những ủi an. Tôi biết nhiều quí vị đã vén tay áo của
ây dựng lại ngôi nhà và doanh nghiệp của họ. Tôi hãnh diện vì quí vị đã trở nên những
ể thực hiện những cử chỉ của yêu thương và cảm thông. Được hỗ trợ bởi DSF, Hội Bác
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una carga adicional. Esta enorme crisis de asistencia médica continúa afectando a nuestra comunidad
local, a nuestra nación y al mundo.
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Cảng Houston mỗi năm và 60% là người Công Giáo. Họ mang 80% hàng hoá de
mànuestras
chúng parroquias locales.
Hemos
creado
una
página
de
“Recursos
Espirituales
y
Oraciones”
en
nuestro
Vì vậy việc đem bí tích Hòa Giải và Thánh Thể, cùng với việc tư vấn mục vụ cho sitio web para que la visiten
este tiempo,
https://www.archgh.org/resources/health-updates/spiritual-resources/.
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Los párrocos de sus parroquias continúan orando por usted y por su familia cada día y los mantienen en
sus intenciones de la Misa. Aunque no podemos estar juntos para adorar y orar, les pido que continúen
su parroquia.
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Por medio de una plataforma,
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số người
hiểu ơnesgọi
để thành những
này trở en
thành
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como ayuda durante este
o tất cả tiempo.
chúng ta.Para más información, puede visitar la página web de su parroquia o
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https://www.archgh.org/ways-to-give/covid-19-parish-and-school-support/parish-online-giving-links/.
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En donde
encontrara
por ơn
la cual
se Chúa
pueden
ên Chúa tuôn đổ muôn ơn lành xuống cho quí vị.
Estoy orando por su fortaleza continua durante estos tiempos difíciles y porque Dios derrame abundantes
Mục
bendiciones sobre ustedes,
soy tử trung thành của quí vị,

Su Fiel Pastor,
Daniel Cardenal DiNardo
Arzobispo de Galveston-Houston

Hồng
Y miembro
Daniel deDiNardo
o algún
su familia ha sido afectado por la crisis de salud actual, por favor ignore este mensaje.
Si usted recibe esto cuando usted
Tổng Giám Mục Galveston-Houston

