Where the Compassion of the Faithful Transforms Lives
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Greetings from
Maryknoll Lay Missioners!
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For more than forty years, Maryknoll Lay Missioners has been
inviting Lay Catholics throughout the United States to consider
God’s call to go forth and serve others around the world.
Established in 1975, MKLM was created from an extraordinary
vision and the history of the Maryknoll Fathers and Brothers
and the Maryknoll Sisters, whose mission movement began one
hundred years ago to take the good news of Jesus to the “ends
of the earth.” The face of mission is ever evolving and rapidly
changing in today’s society, transformed by the ministries, lives
and compassion of lay women and men – singles, couples,
and families.

Hơn 40 năm qua, chương trình Giáo Dân Truyền Giáo
Maryknoll đã mời gọi người Công giáo trên toàn quốc Hoa
Kỳ đáp lại lời Chúa ra đi phục vụ tha nhân trên toàn thế giới.
Chương trình MKLM đã được thành lập từ năm 1975 bằng một
viễn tượng phi thường qua lịch sử truyền giáo của các Cha,
các Thầy và các Sơ Dòng Maryknoll, những thừa sai từ 100
năm qua vẫn mang tin mừng của Chúa Giêsu đến “tận cùng
trái đất.” Việc thừa sai không ngừng phát triển và thay đổi
nhanh chóng trong xã hội ngày nay, được thấy qua những
việc mục vụ, đời sống, niềm cảm thông của nam nữ thừa sai
giáo dân - độc thân, vợ chồng và cả gia đình nữa.

As Executive Director of Maryknoll Lay Missioners, and on behalf
of our Board of Directors, Staff and Missioners, I invite you to learn
more about us by visiting our website www.mklm.org, following
us on Social Media, and viewing our videos on YouTube. You
will discover stories, blogs, and visuals of exciting and innovative
mission ministries in the countries where we work, and meet the
people whom we are privileged to serve. Please partner with us
on this sacred, spiritual journey!
ey!
y!

Trong vai trò Giám Đốc Điều Hành Chương Trình Giáo Dân
Truyền Giáo Maryknoll và thay mặt Ban Điều Hành, Nhân
Viên và các Giáo Dân Truyền Giáo, tôi mời gọi quý vị và các
bạn tìm hiểu thêm về chúng tôi qua trang mạng www.mklm.
org, hoặc theo dõi qua Mạng Xã Hội và xem những đoạn video
trên YouTube. Bạn sẽ tìm thấy những mẩu chuyện, blogs và
hình ảnh sống động cùng những công việc thừa sai mới lạ tại
các quốc gia chúng tôi đang làm việc, và gặp gỡ
những người mà chúng tôi đang phục vụ.
Hãy cùng chúng tôi tiến vào hành trình
tâm linh này!

Yours in mission,

Thân ái trong phục vụ,
Ted Miles
Executive Director
Maryknoll Lay Missioners

www.mklm.org

Ted Miles
Giám đốc Điều hành
Giáo Dân Truyền Giáo
Maryknoll

800.867.2980
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Timothy Cardinal Dolan Praises
Maryknoll Lay Missioners!

“Vào tháng 8 năm 2010, tôi đã vinh dự được
cử hành thánh lễ tại Trung Tâm Maryknoll
mừng 35 năm thành lập chương trình Giáo Dân
Truyền Giáo Maryknoll… Theo đánh giá của tôi,
Giáo Dân Truyền Giáo Maryknoll đang đóng
góp một vai trò quan trọng trong những nỗ lực
truyền giáo cả hiện tại lẫn tương lai của Giáo
hội Công Giáo Hoa Kỳ. Tôi hài lòng có cơ quan
này đặt trụ sở trung ương trong giáo phận của
tôi.”

“In August 2010, I was privileged to
celebrate Mass at the Maryknoll Center in
celebration of the 35th anniversary of the
founding of Maryknoll Lay Missioners as
a program … In my judgement, Maryknoll
Lay Missioners is positioned to play an
important role in the current and future
mission efforts of the Church in the
United States, and I am pleased to have
them headquartered in my ecclesiastical
jurisdiction.”
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Who We Are

Giáo Dân Truyền Giáo Maryknoll (viết tắt MKLM) là một đoàn thể
Maryknoll Lay Missioners (MKLM) is a Catholic organization
Công giáo noi gương phục vụ của Chúa Giêsu sống và
inspired by the mission of Jesus to live and work
làm việc với những cộng đồng người nghèo tại
with poor communities in Africa, Asia and the
Phi Châu, Á Châu và Mỹ Châu, nhằm đáp ứng
Americas, responding to basic needs and helping
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Visit the Who We Are tab on mklm.org to learn
Hãy vào trang mạng mklm.org, nhấp vào ‘Who We Are’
more about Maryknoll Lay Missioners.
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Lay Missioner Minh Nguyen in Bolivia

Lay Missioner Gabe Hurrish in South Sudan

Please visit our website: www.mklm.org
Mời vào thăm trang: www.mklm.org

A Family in Mission
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Melissa and Peter Altman, with their two young children, Elijah
ryknoll Lay
and Evangelina, have been serving as Maryknoll
Missioners in El Salvador since 2013.

Melissa và Peter Altman, cùng hai đứa con nhỏ của họ Elijah và
Evangelina đang phục vụ qua vai trò Giáo Dân Truyền Giáo tại
El Salvador từ năm 2013.

opMelissa works in the town of Zaragoza with a cooperative that gives women, mostly single mothers,,
the opportunity to earn an income by producing
and selling clothing, which in turn improves their
local community. Through the cooperative,
Melissa and Peter have offered Art and English
classes to the children.
Peter works at a refugee and migrant shelter that
is church-run through Caritas El Salvador. Thiss
shelter provides supportive housing to families and
individuals who are ﬂeeing the violence that is engrating and
demic in the country and to those who are migrating
seeking asylum.
“Being a family in mission gives us a unique opportunity to model our
values for our children, while offering them a cross-cultural experience
which will affect their worldview. We experience the suffering of the poor
up-close, but also bear witness to the joy and hope that is manifested
in them.”
Visit the Who We Are/Missioners tab on mklm.org to learn
more about the Altmans and our other lay missioners.

Dr. Susan Nagele
Lay Missioner Extraordinaire!

Melissa làm tại thị trấn Zaragoza trong một chương
trình ‘chung sức’ giúp những phụ nữ, phần lớn là
các bà mẹ đơn thân, có cơ hội kiếm tiền qua nghề
may và buôn bán quần áo, đồng thời cải tiến
cộng đồng của họ tại địa phương. Qua chương
trình chung sức, Melissa và Peter còn dạy các
lớp Thủ Công và Anh Văn cho trẻ em.
Peter làm việc tại một nhà tạm trú cho người tị
nạn và di dân, một chương trình được giáo hội
bảo trợ qua Caritas El Salvador. Nhà tạm trú này
cung cấp chỗ ở cho các gia đình đang chạy trốn bạo
lực, điều thường xảy ra tại nước này và cho những di dân
đang tìm nơi lánh nạn.
“Là một gia đình truyền giáo, chúng tôi được cơ hội duy nhất để tạo
một mô hình các giá trị của mình cho các con, đồng thời cho chúng có
cơ hội hòa nhập vào nền văn hóa khác để mở mang kiến thức. Chúng
tôi được nhìn tận mắt những đau khổ của người nghèo, đồng thời làm
nhân chứng cho niềm vui và hy vọng đang triển nở trong họ.”
Mời vào trang mạng mklm.org, và nhấp vào ‘Who We Are/
Missioners’ để biết thêm về gia đình Altmans và các thừa sai khác.
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Dr. Susan Nagele has been a Maryknoll Lay Missioner
ssioner for
34 years. Her entire ministry has been in East Africa
(Tanzania, South Sudan, Kenya), where she served
ved
as a family physician to the poorest of the poor,r,
enduring the most challenging conditions
imaginable. This year, Susan will transition from
Kenya back to her roots in the U.S., speciﬁcally
Urbana, Illinois, to take care of her mother. And
she has chosen to continue working with MKLM
on various Mission Education and Advancement
projects in the Midwest – truly the gift that keeps
on giving!

Bác
ác sĩĩ SSusan Nagele đã từng là Giáo Dân Truyền Giáo của
Dòng
trong 34 năm qua. Suốt thời gian này cô
D
òng Maryknoll
Ma
đã phục
đã
pph vụ trong cương vị bác sĩ gia đình cho những
người
ngư nghèo nhất tại Đông Phi Châu (Tanzania,
ng
Nam
N Sudan, Kenya), đang phải gánh chịu những
tình
t huống thử thách khó tưởng tượng nổi. Năm
nay, Susan sẽ rời Kenya trở về nhà tại Hoa Kỳ
thành
phố Urbana, Illinois, để chăm lo cho mẹ
t
của cô. Cô sẽ tiếp tục làm việc với Maryknoll
trong
lãnh vực Giáo Dục Ngành Thừa Sai và Cải
t
Tiến
Ti Truyền Giáo trong vùng Trung Tây HK. Thật là
một món quà tiếp tục dâng hiến cho đời!
mộ

Dr. Nagele has received numerous accolades for her
outstanding achievements, including the 2009 American
Academy of Family Physicians’ Humanitarian Award,
rd, USA,
rd
USA andd
the 2012 American Medical Association’s (AMA) Medal of
Valor for her life-long work. Susan reﬂects: “Catholicc lay
people are a vital expression of Jesus’ admonition to
preach the Gospel to the ‘ends of the earth.’ I want
to continue to be part of this ongoing response to
Jesus’ call to ‘love one another as I have loved
you’…even to the ends of the earth!”

Bác sĩ Nagele đã nhận được rất nhiều huy chương cho
thành quả vượt trội của Cô bao gồm giải Y Sĩ Nhân
những thà
D Gia
Dạo
Gi Dình
Dì h của Học Viện Quốc Gia Hoa Kỳ năm 2009 và
huy chương
chươ Anh Dũng Bội Tinh của Hiệp Hội Y Sĩ Hoa
Kỳ (AMA)
năm 2012 cho công việc suốt đời của cô. Cô
(A
phản
phả ảnh rằng: “Các thừa sai giáo dân công giáo
là một biểu tượng sinh động của lời chúa Giêsu
nhắc
nhở hãy đi rao giảng Tin Mừng đến ‘tận
n
cùng trái đất’. Tôi muốn tiếp tục đáp lời mời gọi
của chúa Giêsu để ‘yêu nhau như Thầy đã yêu
chúng con’… ngay cả đến tận cùng trái đất!”
Hãy
H truy cập trang mạng mklm.org, nhấp vào
‘Who
‘W We Are/Missioners’ để biết thêm về bác sĩ
Nagele và các thừa sai khác.
Nag

Visit the Who We Are/Missioners tab on
mklm.org to learn more about Dr. Nagele
and our other lay missioners.

Student Loan Repayment Program!
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The number of students borrowing for their education is increasing,
as is the amount an average student owes. MKLM is excited to offer
a Student Loan Repayment Program, which is available to all active
missioners while they are under contract. During their time in service,
MKLM will pay the missioner’s monthly student loan payment, freeing
individuals of this ﬁnancial burden as they minister to the poor and
marginalized in Asia, Africa and the Americas.

Con số sinh viên mượn tiền đi học đang gia tăng và các khoản tiền
nợ trung bình của mỗi sinh viên cũng tăng. MKLM rất vui mừng đưa
ra một Chương Trình Giúp Sinh Viên Trả Tiền Nợ Học Phí. Chương
trình này có hiệu lực cho tất cả các thừa sai đang hoạt động theo
hợp đồng. Suốt thời gian phục vụ, MKLM sẽ giúp trả tiền nợ học phí
hằng tháng nhằm giúp họ khỏi bận tâm về vấn đề tài chánh khi đang
phục vụ cho người nghèo và cô thế tại Á châu, Phi châu và Mỹ châu.

Visit mklm.org to learn more about our
Student Loan Repayment Program.

Mời vào trang mạng mklm.org để biết thêm về
Chương Trình Giúp Sinh Viên Trả Tiền Nợ Học Phí.

Be Our Partner and Walk With Us
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U Keep us in your prayers
U Take a Friends Across Borders

(FAB) trip to learn about our
mission ministry ﬁrst hand. To learn more, please visit
www.friendsacrossborders.org.
U Attend a Church Talk to meet and hear a missioner share personal
stories of service
U Invite us to speak at your parish or a community event
U Become a donor or sponsor to support overseas mission
U Become a Lay Missioner, e-mail join@mklm.org
Maryknoll Lay Missioners are sustained in mission through the
generous support of our donors. Together we witness and proclaim the
Gospel through this partnership. Prayers, ﬁnancial gifts, and missionawareness programs draw us together to cross boundaries and build
community with those we serve throughout the world.

Please Remember
Maryknoll Lay Missioners (MKLM) is a separate and distinct
organization from the Maryknoll Fathers and Brothers and
Maryknoll Sisters. Although we often join together to serve in
mission, MKLM raises all of its own resources to recruit,
train, send and sustain our Lay Missioners.
We need your support!
Donor Care Manager: Richard
hard Gatjens
P: 914-236-3449
Email: rgatjens@mklm.org
g
Director of Mission
Advancement:
Sam Stanton
P: 914-236-3453
Email: sstanton@mklm.org
rg

ࡦ Cầu nguyện cho chúng tôi
ࡦ Tham dự các chuyến Kết Bạn Xuyên Biên Giới để chính bạn học

hỏi về thừa sai. Vào trang www.friendsacrossborders.org để tìm
hiểu thêm.
Tham dự ngày nói chuyện tại cộng đoàn để gặp gỡ và nghe các
thừa sai chia sẻ việc phục vụ.
Mời chúng tôi về nói chuyện tại cộng đoàn hay tại một buổi sinh
hoạt cộng đồng.
Trở thành một ân nhân hay người bảo trợ cho việc thừa sai ở
nước ngoài.
Trở thành một Thừa Sai Giáo Dân. Gởi email về join@mklm.org
Giáo Dân Truyền Giáo Maryknoll được duy trì nhờ vào sự hỗ trợ rộng
rãi từ các ân nhân. Chúng ta cùng làm chứng nhân và rao giảng Tin
Mừng qua việc cộng tác này. Những lời cầu nguyện, những món quà
tài chánh, và chương trình nhận thức truyền giáo đưa chúng ta lại
gần nhau để vượt qua những rào cản và xây dựng cộng đồng với
những người chúng ta phục vụ trên toàn thế giới.

ࡦ
ࡦ
ࡦ
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Chương trình Giáo Dân Truyền Giáo Maryknoll (MKLM) là một tổ chức
riêng không trực thuộc các Cha, các Thầy và các Sơ Maryknoll. Mặc
dù chúngg tôi thường cộng tác để phục vụ trong việc thừa sai, MKLM
gây quỹỹ và
v xử dụng tài nguyên riêng để tuyển người, huấn luyện, sai
duy
đi và du
uy trì các Giáo Dân Truyền Giáo.
tôi cần sự hỗ trợ của qúy vị!
Chúng tô
Quản Lý Chăm Sóc Ân Nhân: Richard Gatjens
Phone: 914-236-3449
Email: rgatjens@mklm.org
Giám Đốc Phát Triển Thừa Sai: Sam Stanton
Phone: 914-236-3453
Email: sstanton@mklm.org

Follow Us / 7KHR&K~QJ7{L

P.O. Box 307 Maryknoll, NY, 10545-0307

800.867.2980

www.mklm.org

