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Lời Kêu Gọi Chủ Nhật 2020 của CatholicCare - Bài phát biểu   

CatholicCare là cơ quan dịch vụ xã hội của Tổng giáo phận Melbourne và Giáo khu Bán hàng.    

Trong 85 năm qua, CatholicCare đã và đang hỗ trợ các gia đình và cá nhân có nhu cầu trên khắp Melbourne, Geelong và 

Gippsland.  Chỉ riêng năm ngoái họ đã hỗ trợ trên 21.000 người.    

Khi tác động của đại dịch COVID-19 vẫn đang tiếp diễn; ngay bây giờ và hơn bao giờ hết các gia đình ở bang Victoria 

đang cần sự giúp đỡ trong khi họ phải vất vả cực nhọc để kiếm sống qua ngày.    

Nhiệm vụ của CatholicCare là tăng cường sức mạnh cho các gia đình và cộng đồng, để phá bỏ các rào cản và hòa nhập 

với xã hội. Đó là sứ mệnh đáp lại lời kêu gọi của Chúa Giêsu đối với chúng ta, để thể hiện lòng thương xót và trắc ẩn đối 

với những người khác. Một nhiệm vụ mà CatholicCare mời gọi mỗi chúng ta cùng tham gia.  

Với sự hỗ trợ của Giáo xứ, CatholicCare có thể:  

 giúp đỡ trẻ em vượt qua những thử thách đang kìm hãm chúng;  

 hỗ trợ các gia đình tị nạn bằng cách giúp họ có được các kỹ năng và sự tự tin để hòa nhập vào cộng đồng của chúng 

ta;  

 giúp củng cố mối quan hệ của các cặp vợ chồng để họ có một tương lai hạnh phúc và trọn vẹn cùng nhau;  

 hỗ trợ tất cả những ai bước qua cánh cửa của họ, bởi vì CatholicCare tin rằng tất cả mọi người đều xứng đáng có 

một cuộc sống trọn vẹn.  

Anne là một trong những người gần đây được CatholicCare hỗ trợ. Anne đã làm việc chăm chỉ từ khi còn rất trẻ để 
chăm sóc con gái và gia đình. Nhưng gần đây con gái cô qua đời, để lại cho cô bảy đứa cháu để chăm sóc. Với tất cả 
những thử thách gặp phải trên đường đời, Anne không bao giờ có cơ hội để theo đuổi giấc mơ nghiên cứu và học tập 
của mình.   

Nhờ sự hỗ trợ của Chương trình Clemente Fitzroy của CatholicCare, hiện nay Anne đã hoàn thành một chứng chỉ về 
khoa học xã hội.  Một chương trình giáo dục cấp cao miễn phí, mang tính nhân văn, cung cấp cơ hội cho những người 
gặp phải những thiệt thòi đáng kể và bị cô lập khỏi xã hội.  Anne cho biết “tôi đã không nhận ra đây là những gì tôi cần.  
Một cái gì đó để làm …… một cái gì đó tôi thích. Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn và hiện đang ở một nơi tốt hơn.”    

Clemente không chỉ là một chương trình giáo dục.  Đối với những người như Anne, đây là một cơ hội để thực hiện 
giấc mơ trọn đời; cơ hội để làm điều gì đó cô ấy luôn yêu thích và cơ hội để mong đợi được sống một cuộc sống trọn 
vẹn.    

Đây chỉ là một trong khá nhiều sự hỗ trợ mà CatholicCare cung cấp nhằm mang đến cho mọi người hy vọng về một 
tương lai tươi sáng hơn.  Mỗi đóng góp mà CatholicCare nhận được đều có tác động trực tiếp đến cuộc sống của các 
gia đình và cá nhân dễ bị thương tổn.  Nhờ sự hỗ trợ hàng năm của các bạn, CatholicCare có thể tiếp tục đáp ứng các 
nhu cầu mới và vừa nảy sinh trong cộng đồng của chúng ta.   

Bạn có thể đóng góp cho CatholicCare qua trang mạng www.ccam.org.au hoặc gọi số (03) 9287 5513 và trao đổi với 
nhóm gây quỹ.   

Thay mặt cho CatholicCare, cảm ơn các bạn đã tham gia Lời Kêu Gọi Chủ Nhật năm nay và cảm ơn về sự hỗ trợ hào 

phóng của các bạn. 

http://www.ccam.org.au/

