CHÚA NHẬT II NĂM A – January 19th, 2020
LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
- Chúa Nhật 19/1 trong Tuần II Mùa Thường niên năm A. Ngày Tri Ân Thầy Cô của Giáo xứ.
Quyên tiền lần 2 cho Giáo hội Châu Mỹ Latinh
- Thứ Hai 20/1. Lễ Thánh Fabianô, Giáo hoàng Tử đạo & Sêbastianô, Tử đạo.
- Thứ Ba 21/1. Lễ Thánh Anê, Trinh nữ, Tử đạo. Lễ Nhớ.
- Thứ Tư 22/1. Ngày Cầu Nguyện Cho Việc Bảo Vệ Các Thai Nhi.
- Thứ Năm 23/1. Lễ Thánh Vinhsơn, Phó tế, Tử đạo; Thánh Marianne Cope, Trinh nữ. Kỷ niệm
Ngày Thành Lập Giáo xứ (1993).
- Thứ Sáu 24/1. Lễ Thánh Phanxicô đệ Salê, Giám mục, Tiến sĩ Hội thánh. Lễ Nhớ.
- Thứ Bảy 25/1. Lễ Thánh Phaolô Trở Lại. Lễ Kính. Bổn mạng Phong Trào Cursillo và Giáo khu
4. Mồng 1 Tết Canh Tý.
- Chúa nhật 26/1 trong Tuần 3 Mùa Thường niên năm A. Chúa Nhật Lời Chúa (Sunday of the
Word of God). Mồng 2 Tết Canh Tý.
Cam Kết Đóng Góp Cho Quỹ Mục Vụ Hằng Năm của Đức Cha Giáo phận (Bishop’s Annual
Appeal Commitment Weekend).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------THÔNG BÁO
PHÂN ƯU
Cộng đoàn dân Chúa Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp xin chân thành phân ưu cùng tang quyến
trước sự ra đi của
Ông Đaminh Lê Hữu Tương
(10/01/1947 – 11/01/2020)
Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh, nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa các Linh hồn Đaminh
về Thiên Đàng cùng ban niềm an ủi và cậy trông cho các tang quyến.
CHÚC MỪNG THẦY TÂN PHÓ TẾ
GIOAN BAOTIXITA ĐOÀN BÁ THỊNH
Cộng đoàn dân Chúa Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hân hoan hiệp dâng lời tạ ơn Thiên Chúa
cùng với Gia đình của
Thầy Gioan Baotixita Đoàn Bá Thịnh, C.Ss.R.
nhân được thụ phong Phó tế
vào Chúa nhật ngày 19 tháng 1 năm 2020
tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Houston
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Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bàu của Mẹ Hằng Cứu Giúp ban cho Thầy Tân Phó tế sức
khỏe, niềm vui, bình an, sự thánh thiện và lòng nhiệt thành phục vụ Lời Chúa và Bàn Thánh.
TUẦN LỄ CẦU NGUYỆN CHO SỰ HIỆP NHẤT KITÔ HỮU (18-25/1)
Week Of Prayer For Christian Unity (Jan 18-25)
Tuần Lễ Cầu Nguyện Cho Sự Hiệp Nhất Kitô Hữu có một lịch sử trên 100 năm qua đó các Kitô hữu
trên khắp thế giới tham gia Tuần Bát nhật (8 ngày) từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 1 để xin mọi Kitô hữu
được hiệp nhất với nhau. Bằng việc cử hành hằng năm Tuần Lễ Cầu Nguyện Cho Sự Hiệp Nhất Kitô
Hữu, các tín hữu hướng đến việc thực thi lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cho các môn đệ trong Bữa Tiệc
Ly, đó là “xin cho chúng nên một” (Gioan 17:21). Năm nay, chủ đề của Tuần Lễ Cầu Nguyện Cho Sự
Hiệp Nhất Kitô Hữu là “Họ Trọng Đãi Chúng Tôi” lấy từ Sách Công Vụ Tông Đồ nói về việc Thánh
Phaolô bị đắm tàu nhưng được cứu vớt và tiếp đãi tử tế bởi người dân địa phương ở Đảo Malta (Cv 27:18
– 28:10) để nhấn mạnh chính qua sự tử tế mà những người Kitô hữu được hiệp nhất nên một.
The Week of Prayer for Christian Unity has a history of over 100 years . . . , in which Christians
around the world have taken part in an octave of prayer for visible Christian unity. By annually
observing the WPCU, Christians move toward the fulfillment of Jesus' prayer at the Last Supper "that
they all may be one" (John 17:21). This year’s theme, “They Showed Us Unusual Kindness” finds its
origins in the Acts of the Apostles (Acts 27:18 – 28:10) and emphasizes that it is through this “unusual
kindness” that Christians are united as one.
CHƯƠNG TRÌNH MỪNG TẾT CANH TÝ 2020
* Thứ Sáu ngày 24 tháng 1:
- Thánh lễ Tất Niên lúc 6 giờ 45 sáng (thay vì 7 giờ sáng)
- Thánh lễ Giao thừa lúc 6 giờ chiều (thay vì 7 giờ tối).
Hội chợ & Văn nghệ Xuân với các ca sĩ tại Hội trường Thánh Anphong kéo dài từ 5 giờ chiều đến
11 giờ tối.
* Thứ Bảy ngày 25 tháng 1 (Mồng 1 Tết Canh Tý – Cầu Bình An Năm Mới):
- Thánh lễ Tân Niên lúc 10 giờ sáng (xin lưu ý không có Thánh Lễ 8 giờ sáng).
Hội chợ tại Hội trường Thánh Anphong được tiếp tục sau đó.
- Thánh lễ Tân Niên lúc 6 giờ chiều.
Hội chợ & Văn nghệ Xuân với các ca sĩ tại Hội trường Thánh Anphong từ 5 giờ chiều đến 11 giờ
tối.
* Chúa nhật ngày 26 tháng 1 (Mồng 2 Tết Canh Tý - Kính Nhớ Tổ Tiên): Thánh lễ Mồng 2 Tết
lúc 7:30am. Vẫn có các Thánh lễ 10am, 12pm và 5pm được cử hành theo Phụng vụ Chúa nhật III Thường
niên năm A.
* Thứ Hai ngày 27 tháng 1 (Mồng 3 Tết Canh Tý - Cầu Cho Thánh Hóa Công Ăn Việc Lảm):
Thánh lễ Sáng lúc 6:45am (thay vì 7am) và Thánh lễ Chiều lúc 7pm.
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NGÀY TRI ÂN THẦY CÔ (19/1)
Teacher Appreciation Day (Jan 19)
Ngày 19 tháng 1 năm nay, Hội Phụ Huynh Học Sinh (PTA) của Giáo xứ tổ chức Ngày Tri Ân Thầy
Cô để cho các cha mẹ và các em học sinh có một cơ hội đặc biệt nhằm vinh danh và tri ân các thầy cô là
những người thiện nguyện đã đem cả tình thương, lòng tận tụy, khả năng và thời gian để phục vụ trong
việc giảng dạy Giáo lý, Việt ngữ cho học sinh cũng như hướng dẫn Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể. Trong
ngày này, xin Quý Cha Mẹ và học sinh nhớ cầu nguyện và biểu lộ tâm tình cảm ơn khi gặp các thầy cô.
On January 19th this year, the Parent Teacher Association (PTA) of the parish organizes the Teacher
Appreciation Day as a special opportunity for parents and students to honor and recognize the teachers
who commit their love, dedication, knowledge and time for students in the Faith Formation Program,
Vietname Language Program as well as members of the Eucharistic Youth Movement. On this special
day, parents and students please to remember these teachers and show their apprciation when meeting
them.
HỌP PHỤ HUYNH LỚP THÊM SỨC (19/1)
Xin nhắc phụ huynh các em lớp Thêm Sức 2020 đến họp Chúa Nhật, ngày 19 tháng 01, 1giờ45 –
3giờ, ở Trung Tâm An Phong (St Alphonsus Center). Lớp Thêm sức là Lớp GL_10A, GL_10B, GL_10C,
và GL_10J.
THÁNH LỄ GIA ĐÌNH BẰNG TIẾNG ANH (19/1)
Giáo xứ có Thánh lễ Gia đình bằng tiếng Anh vào lúc 5 giờ chiều Chúa nhật ngày 19 tháng 1 sắp
đến (tức Chúa nhật tuần thứ 3 trong tháng 11). Nhóm Corpus Domini hiện phụ trách Chầu Thánh Thể
bằng tiếng Anh từ 8pm – 9pm vào mỗi thứ Năm tuần thứ 3 trong tháng, sẽ phụ trách phần thánh nhạc
cho Thánh lễ tiếng Anh này.
What: Family English Mass - All ages are welcome
When: 5pm Sunday January 19th (Third Sunday of the Month)
HOA CÚC TẾT CANH TÝ
Để gây quỹ sinh hoạt, Ban Việt ngữ của Giáo xứ có bán hoa cúc sau các Thánh lễ Chiều thứ Bảy
ngày 18/1 (Saturday Evening Mass on January 18th) và sau các Thánh lễ Chúa nhật ngày 19/1 (All
Sunday Masses on January 19th)
Chậu lớn: $25
Chậu nhỏ: $12
Kính mong mọi người mua ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn.
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LỊCH TRÌNH GÂY QUỸ MỤC VỤ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA GIÁO PHẬN
* Ngày 18-19/1: Thông báo về Chương trình Gây Quỹ Mục Vụ hằng năm của Giáo phận. Các tín
hữu có một tuần lễ để cầu nguyện và bàn thảo với những người trong gia đình về số tiền hứa dâng cúng
vào tuần tới.
* Ngày 25-26/1: Các tín hữu điền và đưa lại Phiếu Hứa Dâng Cúng cho Giáo xứ.
* Ngày 2/2-3/2: Thu góp Phiếu Hứa Dâng Cúng lần chót cho những ai chưa có cơ hội đưa lại.
NGHỈ HỌC MỪNG TẾT CANH TÝ (26/1)
Vietnamese New Year Sunday School Break (January 26)
Để mừng Tết Canh Tý, Chương trình Giáo Lý-Việt Ngữ và Thiếu nhi Thánh Thể không có lớp và
sinh hoạt vào Chúa nhật ngày 26/1/2020. Các em sẽ đi học và sinh hoạt trở lại vào Chúa nhật 2/2/2020.
In observance of the Vietnamese New Year (“Year of the Rat”), there will be no Catholic Faith
Formation classes, Vietnamese Language classes, and Eucharistic Youth activities on Sunday, January
26, 2020. The students will resume their studies and activities on February 02, 2020.
CHƯƠNG TRÌNH NGHỈ TẾT KỶ HỢI CỦA ESL & LUYỆN THI QUỐC TỊCH
Chương trình ESL (English as a Second Language) và Luyện Thi Quốc Tịch Mỹ nghỉ Tết từ ngày
20/1 đến ngày 26/1. Các lớp sẽ trở lại thời khóa biểu bình thường vào ngày 28/1.
No ESL & US Citizenship Classes from January 20 through January 26. All classes will resume
their schedules on January 28, 2020
CHÚC MỪNG BỔN MẠNG GIÁO KHU 5 & PHONG TRÀO CURSILLO (25/1)
Ngày 25/1 Giáo hội mừng kính Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại, cũng là bổn mạng của Giáo khu
5 và Phong trào Cursillo.
* Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ ban cho mọi người trong Giáo khu 5 được nhiều
ơn lành hồn xác, luôn sống yêu thương, giúp đỡ nhau và cùng nhau xây dựng giáo xứ ngày một tốt đẹp
hơn.
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* Và xin Chúa ban cho mỗi thành viên của Phong trào Cursillo được tràn đầy ơn Chúa để quí
anh chị sống đời nhiệt thành yêu mến Chúa và phụng sự Chúa theo gương Thánh Phaolô Tông đồ.
LƯU Ý VỀ TIỀN DÂNG CÚNG
Giáo xứ chân thành cảm ơn Quý Ông Bà và Anh Chị Em đã quảng đại đóng góp tài chánh cho các
chương trình mục vụ của Giáo xứ trong năm 2019. Tuy nhiên, có vài điều Giáo xứ xin mọi người cùng
lưu ý:
- Những ai đã đổi địa chỉ, xin vui lòng lên Văn phòng Giáo xứ để cập nhật địa chỉ mới để Giáo xứ
có thể gửi báo cáo tài chánh năm 2019 hầu khai thuế.
- Xin vui lòng đóng góp qua việc dùng bao thư (envelops) Giáo xứ gửi về hàng tuần để Hội đồng
Tài Chánh vào sổ sách cho chính xác bởi vì có một số người sử dụng bì thư trắng và chỉ viết tên mà
không có địa chỉ nên không thể vào sổ vì nhiều người trùng tên.
- Trong trường hợp Giáo xứ chưa gửi về kịp bao thư riêng thì vẫn có thể dùng bì thư trắng nhưng
ghi rõ họ tên, số danh bộ (nếu có), địa chỉ và số điện thoại để dễ dàng liên lạc và ghi vào sổ sách.
ỦNG HỘ MUA BÁNH CHƯNG – BÁNH TÉT
Giáo xứ đã bán Bánh Chưng và Bánh Tét mỗi ngày từ thứ Hai tới Chúa Nhật từ 9 giờ sáng tới 9 giờ
tối tại Nhà Giêrađô (cạnh Trung tâm Thánh Anphong) với giá phải chăng là $15/Bánh Chưng hoặc
Bánh Tét.
Giáo xứ cũng nhận gửi bánh đi các tiểu bang. Tiền cước phí gửi đi các tiểu bang tại Mỹ là $15/hộp
(có thể chứa 2 hoặc 4 cái)
Đặt bánh xin gọi: Cô Trang (214-641-5706); Cô Hương (469-525-8044); Anh Chính (214) 9248359.
THƠ TẾT
Canh Tý niềm vui ngập xứ nhà
Ý dâng Hy lễ chúc hai Cha
Trời ban mọi sự đều tinh tấn
Mẹ giúp trăm khâu thật thuận hòa
Lời Chúa truyền rao đi khắp chốn
Tin Mừng loan báo tới muôn gia
Để cùng tậnh hưởng niềm vinh phúc
Thánh Tử tặng chung cho chúng ta
Thánh Tử tặng chung cho chúng ta
Ấm no hạnh phúc với an gia
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Tin vào Lời Chúa hằng kiên vững
Đến với tha nhân thật hiếu hòa
Tham dự giờ kinh cầu với Mẹ
Hiệp dâng Thánh lễ khấn cùng Cha
Năm nay cuộc sống dân trong Xứ
Mọi thứ đều vui kết một nhà.
Thái Huy
LƯU Ý VỀ VIỆC XIN LỄ
Để Thánh lễ Chúa nhật được cử hành đúng giờ, những ai muốn xin lễ vui lòng đến ghi ý lễ ở Quầy
Ảnh Tượng tại Hành lang Nhà thờ từ 20 phút đến 30 phút trườc giờ lễ. Đúng 15 phút trước giờ lễ, Giáo
xứ sẽ có người đọc Lịch Phụng vụ trong tuần, Dẫn Lễ Chúa nhật và các ý lễ. Các ý lễ đưa đến trễ, sẽ
được đọc ở các Thánh lễ sau đó.
KHÓA DỰ BỊ HÔN NHÂN 29
(MÙA XUÂN 2020)
Khóa học sẽ khai giảng vào chiều Thứ Sáu, ngày 21 tháng 2, 2020, lúc 7:00 PM tại Trung tâm
Thánh An Phong/ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Khóa học bằng tiếng Việt được tiến hành trong 2 cuối tuần liên tiếp:
Thứ Sáu 21 tháng 2, từ 7:00 PM đến 9:00 PM; Thứ Bảy 22 tháng 2, từ 8:30 AM đến 5:00 PM
Thứ Sáu 28 tháng 2, từ 7:00 PM đến 9:00 PM; Thứ Bảy 29 tháng 2, từ 8:30 AM đến 5:00 PM
Các học viên chỉ được cấp Chứng chỉ nếu theo học từ buổi đầu và dự đầy đủ các giờ học. Xin ghi
danh tại Văn phòng Giáo xứ. Nếu có thắc mắc, xin gọi: 972-414-7073.
GHI DANH GIA NHẬP GIÁO XỨ
Để giúp cho việc phục vụ đời sống thiêng liêng của người tín hữu được tốt hơn, xin những người
Công giáo vui lòng ghi danh gia nhập giáo xứ càng sớm càng tốt. Xin đến Văn phòng Giáo xứ vào các
ngày làm việc để điền đơn ghi danh. Những ai đã lập gia đình riêng, mặc dầu có thể ở chung nhà với cha
mẹ, cũng đến văn phòng để làm một danh sách riêng.
Xin các gia đình liên lạc với giáo khu trưởng khu vực mình ở (12 giáo khu) nếu muốn đọc kinh
tôn vương mỗi Chúa nhật lúc 7 giờ tối.
GHI DANH CHƯƠNG TRÌNH CHÉN THÁNH GIA ÐÌNH CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI
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Vì Thánh Thể là trung tâm của đức tin Công Giáo và cuộc sống Giáo Xứ, Chương Trình Cầu Nguyện
Với Chén Thánh Ơn Gọi khuyến khích các gia đình ghi danh để cầu nguyện cho ơn gọi bởi vì chính từ
trong gia đình mà chúng ta sẽ gieo các hạt giống ơn gọi đời sống linh mục và tu sĩ.
Trong Thánh Lễ chiều thứ Bảy hoặc ngày Chúa nhật, trước khi ban phép lành, Linh mục kêu gọi gia
đình tham gia vào Chương trình này tiến đến cung thánh để được trao Chén Thánh Ơn Gọi, và ngài ủy
thác gia đình này hãy cầu nguyện cho ơn gọi đời sống linh mục và tu sĩ.
Sau khi nhận chén thánh về nhà, gia đình đặt ở một nơi xứng đáng để mọi người có thể qui tụ và
cầu nguyện mỗi ngày cho ơn gọi. Vào thứ Bảy tiếp theo, Chén Thánh Gia Ðình sẽ được đưa trở lại trong
Phòng Thánh của Nhà Thờ để cho gia đình kế tiếp.
Những gia đình nào muốn nhận Chén Thánh Ơn Gọi về nhà để cầu nguyện, xin liên lạc với Văn
phòng Giáo xứ ở số điện thoại (972) 414-7073 hoặc email đến dmhcggarland@gmail.com.
LƯU Ý VỀ VIỆC GÌN GIỮ NHÀ BÌNH AN
(Columbarium Upkeeping)
Để gìn giữ sự trang nghiêm và sạch sẽ của Nhà Bình An (Columbarium), xin thân nhân và bạn hữu
của những người quá cố có đặt tro hài (ash remains) tại đây khi kính viếng chỉ có thể đưa hoa tươi đến
để dưới đất mà thôi. Xin đừng đặt hoa giả hoặc gắn bất kỳ thứ gì khác ở hộc mộ làm mất vẻ trang nhã
chung của khu vực. Theo hợp đồng của Giáo xứ với thân nhân, hộc mộ (niche) chỉ có thể gắn plaque và
hình người quá cố do Giáo xứ đặt mà thôi.
GHI DANH VÀO FORMED.ORG
Để giúp cho mọi người trong Giáo xứ có thể tìm hiểu thêm những vấn đề liên quan đến Hội thánh
thuộc nhiều lãnh vực khác nhau bằng tiếng Anh như Kinh thánh, Giáo lý, Giới trẻ, Tính dục, Xã hội (có
cả audio, video), Giáo xứ đã trả tiền trong chương trình của website FORMED.ORG. Đây là một chương
trình được nhiều giáo xứ sử dụng rộng rãi. Những ai muốn ghi danh vào Chương trình này, chỉ cần điền
access code của Giáo xứ là 4TT7C8 rồi sau đó lập một account với email của mỗi người.
Our parish has registered in the FORMED.ORG with many helpful resources to nourish our
Catholic faith. Simply enter the parish access code 4TT7C8 then establish an individual account.

NHẮC NHỞ NHAU
Để bày tỏ sự tôn trọng đối với Thiên Chúa và cộng đoàn, xin mọi người vui lòng gìn giữ sự ngăn
nắp và sạch sẽ trong Thánh đường. Xin để lại ngay ngắn các sách hát và sách lễ sau khi dùng. Xin lấy đi
những khăn giấy hoặc rác rến. Cũng đừng cho trẻ em viết vào sách hoặc xé sách vì đây là không phải là
đồ chơi cho các em trong Thánh lễ. Xin cảm ơn về sự cộng tác của mọi người.
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Please leave the church in good order when you leave Mass. Take any wrappers, tissues, and trash
with you so that we can show respect for God and for our brothers and sisters who may be coming to
Mass later. Also do not allow your children to write in any of the books or tear the pages. They are not
toys for the children to play with during Mass. Thank you for your help.
REPORTING ABUSE
In an effort to provide the safest environment possible in our churches and schools, all parishes are
asked to please run the following announcement in bulletins year-round.
If you believe that you, or someone you know, is a victim of past or present abuse or sexual abuse,
please notify law enforcement. In the event the abuse involves a minor, please also contact the Texas
Department of Family and Protective Services through the Texas Abuse Hotline at 1-800-252-5400
or www.txabusehotline.org). Finally, if the abuse involves a member of the clergy, a parish employee,
or diocesan employee, please also notify the Diocese of Dallas Victims Assistance Coordinator, Barbara
Landregan, at 214-379-2812 or blandregan@cathdal.org
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TIN TỨC
NỮ THỨ TRƯỞNG NGOẠI GIAO ĐẦU TIÊN CỦA TÒA THÁNH
Ngày 15/01/2020, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm tiến sĩ Francesca Di Giovanni làm Thứ
trưởng ngoại giao Tòa Thánh phụ trách về các quan hệ đa phương.
Tiến sĩ Francesca Di Giovanni sinh năm 1953 tại Palermo (nước Ý) và tốt nghiệp ngành luật. Bà đã
thực tập thêm về ngành công chứng và làm việc trong lĩnh vực hành chính-pháp lý tại Trung tâm quốc
tế của Opera di Maria, một phong trào thuộc Focolari.
Bà Di Giovanni đã làm việc tại Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh từ gần 27 năm. Từ ngày 15/09/1993,
bà bắt đầu làm việc như viên chức của Phân bộ Ngoại giao của Phủ Quốc vụ khanh. Bà phục vụ trong
phân bộ các quan hệ đa phương, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến di dân và tị nạn, công pháp quốc tế
về nhân đạo, truyền thông, công pháp quốc tế về tư nhân, tình trạng nữ giới, sở hữu trí tuệ và du lịch.
Hai Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh
Thứ trưởng ngoại giao phụ trách về các quan hệ đa phương là chức vụ mới trong Phân bộ Ngoại
giao của Tòa Thánh và cũng là lần đầu tiên một phụ nữ giữ chức vụ Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh.
Với bổ nhiệm này, từ nay Phân bộ Ngoại giao của Tòa Thánh có hai Thứ trưởng. Trước đó, sau khi bổ
nhiệm Đức ông Antoine Camillieri làm Sứ thần Tòa Thánh tại Ethiopia, ngày 24/10 năm ngoái Đức
Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức ông Mirosław Stanisław Wachowski, người Ba Lan, làm Thứ trưởng ngoại
giao Tòa Thánh đặc trách về các quan hệ song phương.
Quyết định sáng tạo của Đức Thánh Cha
Trả lời phỏng vấn của Vatican News và báo Osservatore Romano, bà Di Giovanni cho biết bà ngạc
nhiên khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng. Bà chia sẻ rằng trong vai trò mà bà không bao giờ nghĩ đến
này, bà sẽ cố gắng dấn thân hơn để đáp lại sự tin tưởng của Đức Thánh Cha.
Bà Thứ trưởng ngoại giao của Tòa Thánh cũng nhận định rằng sự kiện lần đầu tiên một phụ nữ
được bổ nhiệm vào chức vụ điều hành trong Phủ quốc vụ khanh là một quyết định sáng tạo của Đức
Thánh Cha, nó cho thấy một dấu hiệu về sự quan tâm đối với phụ nữ. Nhưng bà khẳng định: “Trách
nhiệm gắn liền với công việc hơn là với thực tế rằng tôi là một phụ nữ.”
Nguồn:vaticannews.va
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