Có gì tương lai giữ cho Holy Innocents?
Chúng tôi sử dụng Google Translate và chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự thiếu chính xác. Chúng tôi muốn chia sẻ với
các bạn, các giáo dân của Holy Innocents, tại sao một thánh lễ hàng tuần trong FRANKFORD sẽ giúp bạn. Quá
trình lập kế hoạch mục vụ giáo xứ, trong đó đóng cửa cả hai Giáo Hội Thánh Joachim và Giáo Mater Dolorosa
trong FRANKFORD thất bại và chỉ tạo ra "Roaming người Công giáo" người không hỗ trợ bất kỳ giáo xứ cụ thể.
Một số người trong chúng ta vẫn có Thánh Innocents trong khi những người khác đã chọn giáo xứ khác. Nhưng
chúng ta đều là Thân Thể Chúa Kitô.
Khi Thánh Joachim đã được sáp nhập với Holy Innocents, chúng tôi yêu cầu được gặp Đức Tổng Giám Mục
Chaput như FRANKFORD không còn có bất kỳ nhà thờ Công giáo. Mục sư của chúng tôi tại St. Joachim cảm thấy
Process Parish Kế hoạch mục vụ cần được giữ bí mật, vì vậy ông đã không chia sẻ bất cứ điều gì với chúng ta và
chúng ta nên tin tưởng anh ta. Chúng tôi đã có một linh mục dòng Tận Hiến vì vậy chúng tôi không phụ thuộc vào
một linh mục Tổng Giáo Phận. Chúng tôi không mắc nợ và trường học của chúng tôi đã thuê vài trăm ngàn đô la
mỗi năm và đó là tiền mặt sẵn sàng. Vì không ai có thể đáp ứng hoặc thậm chí nói chuyện với chúng tôi, chúng tôi
đã nộp đơn kháng cáo Vatican mà là ngay hàng của Công giáo theo pháp luật của Canon. Hấp dẫn mà vẫn còn
đang chờ xem xét bởi Tòa án Tối cao Vatican.
FRANKFORD có hơn 50 nhà thờ nhưng không phải là một trong những Công giáo La Mã. Đối với nhiều người
trong số những người này, nó nằm ngoài khả năng của họ để đi du lịch để Holy Innocents hay nhà thờ nào khác
thậm chí thông qua các xe buýt được cung cấp. FRANKFORD là nhà cho những người đã sống ở đó tất cả cuộc
sống của họ mà còn là một quần thể thoáng hơn, những người đang ở đây để phục hồi hoặc làm theo cách của họ
sau khi được thả khỏi nhà tù. Đức Tổng Giám Mục Chaput nói với chúng ta, chúng ta phải cầu xin Cha Higgins.
Cha Higgins đã nói với chúng tôi, "Chừng nào tôi còn là mục sư của giáo xứ này, sẽ không có gì thay đổi."
Cha Higgins đã được chia sẻ với tất cả chúng ta "tình trạng của giáo xứ" trong vài tuần qua. Cha Higgins sẽ giải
thích cho chúng ta biết rằng có một "nhu cầu tăng từ thiện". Gần đây, trên Fox 29, Cha Higgins nói rằng 4 trong 5
Thánh Lễ của ngài ở đây tại Holy Innocents là không đầy đủ. Tại sao không được "sáng tạo" như Đức Thánh Cha
Phanxicô đã nói và nói một Thánh Lễ tại FRANKFORD? Chúng tôi đã hỏi hơn và hơn nữa cho việc sử dụng của
Thánh Joachim để thờ phượng công cộng và tư nhân và sẽ chi trả mọi chi phí cho việc bảo trì của Giáo Hội. Chúng
tôi vừa được đệ trình một đề nghị với Cha Higgins. Chúng tôi đề nghị trả tiền cho một linh mục về hưu hoặc chưa
được sử dụng để nói một thánh lễ hàng tuần. Innocents Thánh Linh sẽ có được những bộ sưu tập như vậy, thêm
vào kho bạc. Chúng tôi sẽ đến Holy Innocents và hỗ trợ tất cả các hoạt động là tốt. Chúng tôi sẽ rao giảng Tin
Mừng FRANKFORD làm Holy Innocents thậm chí mạnh mẽ hơn. Chúng tôi muốn được giáo dân tích cực của
"Inn".
Bạn có tất cả được chào đón chúng tôi. Trong khi chúng tôi rất biết ơn bạn và làm cho chúng ta hạnh phúc, nó
không phải là vấn đề. Bạn biết làm thế nào lớn FRANKFORD là, bạn có thể biết những vấn đề FRANKFORD đấu
tranh với các loại thuốc liên quan đến nhà ở và cần thiết đối với những người cố gắng để phục hồi bản thân. Nó
không chỉ là một vấn đề nhận được trên xe buýt; đó là một vấn đề thờ phượng trong cộng đồng của riêng bạn. Một
nhà thờ là một biểu tượng vật lý của sự hiện diện của Thiên Chúa trong cộng đồng khoe với mọi người rằng tình
yêu của Thiên Chúa dành cho tất cả và có những cơ hội thứ hai cho tất cả mọi người.
Có không còn là một sự hiện diện Công giáo ở FRANKFORD trừ đối với chúng tôi, các giáo dân vẫn phải làm các
công việc còn lại để chúng tôi sau khi Tổng Giáo Phận bỏ rơi chúng ta. Không có chăm sóc mục vụ cho những
người bị thiệt thòi nhất của xã hội trong FRANKFORD, một khu vực chắc chắn cần sự chăm sóc của Thiên Chúa.
Hãy hỏi câu hỏi này của lý do tại sao chúng ta không thể có một Thánh Lễ tại FRANKFORD vì đặt gánh nặng quá
tải về bạn khi tất cả những con đường khác của khả năng không được khám phá không phải là câu trả lời! Nếu
thống nhất được thực sự mong muốn và tất cả chúng ta muốn Innocents Thánh để phát triển mạnh, thì Cha Higgins
phải bao gồm FRANKFORD! Chúng tôi sẽ có mặt ở đây vào cuối tuần sau, cũng vậy, trong trường hợp, bạn có
thắc mắc hoặc muốn trao đổi thêm! Hãy giữ chúng ta trong lời cầu nguyện của bạn và chúng tôi sẽ cầu nguyện cho
bạn, quá! Đức Chúa Trời ban phước cho bạn!
Hãy thích chúng tôi trên Facebook tại Keep the Faith trong FRANKFORD và trực tuyến tại
www.keepthefaithinfrankford.org

