Nguyên

DO CHO NIỀM HY VỌNG
2021 CHƯƠNG TRÌNH GIÁO PHẬN MỜI GỌI HẰNG NĂM

Anh chị em trong Đức Kitô,
Khoảng thời gian năm ngoái, chúng ta, với tư cách là một cộng đồng đức tin, đã đi trên một con đường mà ít ai, nếu
có, đã từng đi trước đó. Khoảng thời gian năm mới được bắt đầu với đầy hy vọng tiếp tục thịnh vượng, chúng ta đã
phải đối mặt với một đại dịch toàn cầu buộc chúng ta phải đóng cửa các doanh nghiệp, thay đổi kiểu cách giáo xứ
cung cấp các chương trình mục vụ thiết yếu và ngay cả việc tụ tập trong khung cảnh an toàn của mái ấm gia đình.
Ngay lúc chúng ta tìm hiểu thêm kiểu cách làm thế nào có thể xoay xở trong cảnh sống khá mới lạ này, chúng ta đã
chứng kiến nhiều người mà chúng ta quen biết, gần gũi hoặc yêu mến, bị mắc bệnh hoặc không còn đủ sức lực để
hỗ trợ cuộc sống gia đình. Nếu vấn đề này chưa tạm đủ, như chúng ta đã theo dõi, trong vài tháng qua, quốc gia của
chúng ta đang đấu tranh để giải quyết các vấn nạn về bình đẳng, chênh lệch kinh tế và công bằng xã hội.
Tuy nhiên, giữa tất cả những sự kiện không mấy vững chắc này, và đôi khi, đầy hỗn loạn, thì tình yêu của Đấng Tạo
Hóa, lời thề hứa đức tin của các quí vị và sứ mệnh của Giáo hội hoàn vũ vẫn không đổi thay. Mặc dù nhiều người
trong chúng ta tiếp tục cảm nhận những gánh nặng đã đặt lên trên từng người chúng ta trong thời điểm hiện tại
này, chúng ta cũng cần phải nắm lấy những cơ hội mà các sự kiện trong vài tháng qua đã mang tới. Nhiều người
trong chúng ta đã trở nên gần gũi hơn với mọi thành viên thân thương nhất trong đại gia đình, chúng ta đã thấu rõ
và đánh giá cao sự hy sinh của quí anh chị em đã chăm sóc những người bị bệnh, chúng ta đã được nhiều cơ may
phục vụ để cảm được hoàn cảnh những người nghèo khổ, thiệt thòi và những người sống bên lề xã hội và nhiều
người trong chúng ta đã làm mới lại mối quan hệ của chúng ta với Đấng Tạo Hóa qua đời sống cầu nguyện.
Chúng ta là một dân tộc của hy vọng - bất kể hoàn cảnh và sự việc không chắc chắn của thời gian hiện tại - chúng ta
hiểu và tin rằng Chúa Giêsu mang lại hy vọng cho những người bị bệnh, cho những người đang bị bỏ rơi, cho những
người phải chịu đựng những khó khăn kinh tế và những người sống trong sợ hãi và sự cách ly. Tình yêu Thiên Chúa
luôn tồn tại, không bao giờ thay đổi và không có giới hạn. Tất cả chúng ta có thể an tâm trong sự chắc chắn rằng
Con Một Thiên Chúa đã ra đi trước chúng ta để chuẩn bị cho chúng ta một nơi với Người và Thiên Chúa Cha ngự
trên trời.
Ngay trong thời điểm này, chúng ta được kêu mời để chia sẻ những khó khăn mà ngay lúc này chúng ta phải đối
mặt. Chưa từng bao giờ, cả thế giới, đất nước của chúng ta, tiểu bang và ngay cả giáo phận cần ơn chữa lành, sự dẫn
dắt dạy dỗ và sự hiện diện ơn cứu chuộc của Đấng Cứu Thế chúng ta. Khi nhìn lại những gì chúng ta đã gánh chịu,
chúng ta ngay lúc này cần phải nhìn về phía trước tới những gì chúng ta phải làm cho anh chị em của chúng ta trong
niềm tin.
Sự hỗ trợ của quí vị qua chương trình Giáo phận Mời Gọi Hàng Năm cung cấp hỗ trợ điều hành thiết yếu cho các
chương trình mục vụ Giáo phận, các chương trình giúp đỡ cộng đồng, giáo xứ và trường học mang ánh sáng Đức
Kitô xua tan bóng tối đau khổ, đau đớn và thành phần bỏ rơi. Chưa bao giờ các nhu cầu hỗ trợ của quí vị cần thiết
đến mực độ quan trọng như thế này và sẽ không bao giờ lòng rộng lượng hảo tâm của quí vị được cảm nhận một
cách sâu đâm hơn lúc này.
Xin biết rằng khi từng quí vị bước đi trong hành trình đức tin của mình, Thiên Chúa Cha trên trời cùng bước đi bên
cạnh quí vị và, như một dân tộc của hy vọng, quí vị có thể yên tâm về những lời cầu nguyện của tôi cho giáo xứ, cho
gia đình của quí vị và ngay cho cả chính quí vị nữa.
Chân thành tất cả trong Đức Kitô,

Đức Cha Michael F. Olson, STD, MA
Giám mục Giáo phận Fort Worth
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