THƯ MỤC VỤ

Ông Bà và Anh Chị Em rất đáng mến trong Chúa Kitô và Đức Mẹ Fatima,
Đây là Lá Thứ Mục Vụ đây tiên tôi gửi tới anh chị em với tư cách là Cha Chánh Xứ. Nguyện
xin bình an và phúc lành của Thiên Chúa và Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse tuôn đổ trên mỗi người và
gia đình anh chị em hôm nay và mãi mãi. Tôi cũng nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ, Thánh
Cả Giuse luôn chở và gìn giữ, hướng dẫn mọi hoạt động của Giáo Xứ, luôn hướng về Vinh Danh
Thiên Chúa và cứu rỗi các linh hồn.
Thứ đến, tôi tha thiết kêu gọi anh chị em, chúng ta sửa soạn cùng nhau làm một số công việc như
sau:
1/ Về Phần Linh Thiêng: Cảm Tạ Thiên Chúa. Nhìn lại những công trình, những việc đã làm
trong quá khứ và hiện tại chúng ta đang được thụ hưởng, tôi không thể nào quên tình Chúa Yêu
Thương anh chị em Giáo Xứ Fatima suốt nhiều năm qua, bắt đầu từ Nhà Thờ Giáo Xứ Mỹ St.
Rita. Biết bao nhiêu khó khăn mà quý ông bà và anh chị em là những người đầu tiên của Giáo
Xứ Fatima đã phải cố gắng vượt qua. Những anh chị em tiên khởi của Giáo Xứ Fatima đây thật
xứng đáng cho chúng ta là những người hậu thế ghi ơn muôn đời. Thật vậy, chúng ta đang thừa
hưởng những gia tài kho tàng quí báu là mồ hôi, công sức và hy sinh tiền của, sức lực, tài năng
của những bậc tiền bối của Giáo Xứ để lại. Có những vị vẫn còn sống và vẫn còn tiếp tục hăng
say hy sinh cho Giáo Xứ, cho Đức Mẹ Fatima. Những cũng có những vị đã qua đời. Chúng ta
hãy cùng cảm tạ Thiên Chúa về những hồng ân vĩ đại và cao cả này. Chúng ta cũng đừng quên
cầu nguyện cho những anh chị em đã hy sinh cho Giáo Xứ đã ra đi trước chúng ta, được Chúa
thưởng công hạnh phúc đời đời trên Thiên Đàng.
2/ Về Thể Chất: Nhìn vào hiện tại của Giáo Xứ. Sau 40 năm (1975 - 2015) một số anh chị em
của Giáo Xứ bắt đầu cuộc sống tại Fort Worth và tụ họp thành lập cộng đoàn nhỏ bé Fatima này:
không có Nhà Thờ riêng, không có hội trường để sinh hoạt, để dạy Giáo Lý, học tiếng Việt. Tất
cả đều lệ thuộc vào xứ Mỹ và rất giới hạn, có khi còn bị cấm đoán và giới hạn đủ điều. Rồi, với
nhiều hy sinh và cố gắng, các quý Cha Quản Nhiệm và anh chị em Hội Đồng Mục Vụ của Cộng
Đoàn Fatima đã tìm mọi cách để đáp ứng số giáo dân ngày càng gia tăng tới tham dự các Thánh
Lễ. Với sự khôn ngoan của quý Cha Quản Nhiệm, các anh chị em Hội Đồng Mục Vụ và đặc biệt
là được sự đồng ý của Đức Giám Mục Giáo Phận, chúng ta đã được trở thành một Giáo Xứ biệt
lập và to lớn như hôm nay, về nhân sự cũng như về Nhà Thờ, Hội Trường và các lớp học. Thêm
vào đó, có bãi đậu xe rộng rãi, tuy không được hoàn toàn vuông vắn nhưng cũng có thể đáp ứng
lại tương đối đầy đủ cho anh chị em đậu trong các Chúa Nhật, ngoại trừ các đại lễ thì còn thiếu.
(Hy vọng ngày gần đây chúng ta có một Parking Lot vuông vắn hơn!!). Và, còn có một Nhà Xứ
đẹp, rộng rãi cho quý Cha nghỉ dưỡng sức, hầu có thể phục vụ anh chị em cách hoàn hảo hơn.

3/ Nhu Cầu Cần Thiết của Giáo Xứ. a/ Tinh Thần: Mỗi cá nhân và các Hội Đoàn, Đoàn Thể
cần được canh tân và làm mới lại đời sống linh thiêng và cách hoạt động cho có kết quả hơn. b/
Thể chất: Sau hơn 10 năm, khu Nhà Thờ có những chỗ bắt đầu già nua, hư hại, chẳng hạn, 2
nhà vệ sinh ở ngay kế cạnh các văn phòng Cha Xứ và Hội Đồng bị bể ống thoát dưới sâu lòng
đất, nước nhà vệ sinh dào lên, hôi thối, cần phải sửa ngay, sớm bao nhiêu có thể. Việc sửa chữa
này liên quan tới nhiều vấn đề và không dễ dàng, nhưng anh chị em trong Hội Đồng Giáo Xứ đã
và đang cố gắng tiến hành sao cho được hoàn thành sớm. Mái nhà cũng bị nước thấm vào, cần
được sửa chữa ngay để bớt hư hại bên trong. Chung quanh khu Nhà Thờ theo thời gian cũng bị
hư hại và mục nát, cần được sửa chữa. Sân đậu xe cũng đã bắt đầu nứt rạn, nước thấm xuống
đất.
4/ Chương Trình Sửa Chữa và Dự Định Phát Triển Tương Lai. (Thời gian: 2-3 năm).
a/ Khẩn cấp: Tôi và anh chị em trong Ban Thường Vụ và Hội Đồng Tài Chánh cố gắng tiếp
tục ngay Chương Trình hành động là sửa 2 phòng vệ sinh mà Cha cựu Chánh Xứ Khôi đã dự
tính. Việc thứ hai là sửa mái ngói nhà thờ, sớm bao nhiêu có thể. b/ Tương Lai gần - Dài
Đức Mẹ Fatima. Đi song song với việc sửa chữa này, một vấn đề đã được nhiều quý cha cựu
Chánh Xứ và Hội Đồng Giáo Xứ mong ước nhưng chưa thực hiện được là việc xây một khuôn
viên Đài Đức Mẹ Fatima ở ngoài Nhà Thờ. Nhân dịp Kỷ Niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại
Fatima 2017 (1917 - 2017), Anh chị em trong Ban Thường Vụ và Hội Đồng Tài Chánh và tôi
ước muốn và dự tính xây Khuôn Viên Đài Đức Mẹ Fatima ở phía cuối Nhà Thờ. Mục đích để
Kỷ Niệm 100 năm và để tỏ bày lòng biết ơn và yêu mến của giáo dân Giáo Xứ Fatima đối với
Đức Mẹ Fatima. Thứ đến để anh chị em có dịp cầu nguyện với Đức Mẹ. Thời gian để xây cất
dự tính sẽ kéo dài 2 năm, từ 2015-October 2017. Ngày Khánh Thành có thể vào ngày 13 tháng
10, 2017. c. Bãi Đậu Xe. Chắc chắn bãi đậu xe cũng sẽ phải sửa lại trong thời gian sớm bao
nhiêu có thể. Nếu không sửa chữa kịp thì sân sẽ bị nước thấm xuống làm hư hại bên dưới sân và
hậu quả còn tại hại lâu dài hơn nhiều. Tất cả những dự tính này có thể kéo dài ít nhất cũng phải
là 2-3 năm. d/ Chi Phí Ước Tính. Anh em trong Hội Đồng cho biết ước tính sơ khởi để hoàn
tất những hoạch định trên tổn phí có thể lên tới $1,500,000.00 (1 triệu rưỡi.)
Tất cả những chương trình dự tính sửa chữa và xây cất trên và chi phí bao nhiêu sẽ được thông
báo chi tiết hơn trong những ngày tháng sắp tới khi chúng ta đã quyết định làm, để anh chị em
hiểu hơn. Xin anh chị em thêm lời cầu nguyện cho những dự tính xây cất và sửa chữa của Giáo
Xứ đây. Giáo Xứ luôn mở rộng sự đóng góp ý kiến xây dựng và đóng góp về tài chánh để những
chương trình và dự tính này được thực hiện và hoàn thành tốt đẹp. Sẽ có ngày họp các gia trưởng
để quyết định.
Thân ái trong Chúa Giê-su Ki-tô và Đức Mẹ Fatima.
Rev. John Trần Đình Diễm, CMC
Chánh Xứ

