
Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,

“Người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt trên giá, để nó soi sáng mọi người
trong nhà.” (Matthew 5:15)

Tôi viết cho anh chị em hôm nay để một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn của tôi vì anh chị em cam kết
trung thành với sứ mệnh của Giáo hội địa phương chúng ta. Mỗi năm, sự hỗ trợ hào phóng của anh
chị em cho Lời kêu gọi Quyên Góp Công Giáo Thường Niên đã giúp Giáo Phận Savannah duy trì các
chương trình mục vụ, và các nỗ lực tiếp cận trong các giáo xứ để mang lại ánh sáng cho mọi người
trong nhà và xây dựng Vương quốc của Chúa.

Khi chúng ta cùng nhau ủng hộ lời kêu gọi Quyên Góp Công Giáo Thường Niên, thì với tư cách là
một gia đình trong Giáo phận chúng ta đang tham gia vào các nỗ lực truyền giáo của Giáo hội, thúc
đẩy Giáo dục Công Giáo và cung cấp sự đào tạo cho các linh mục tương lai của chúng ta. Chúng ta
đang củng cố các gia đình trong đức tin - gieo hạt giống cho ơn gọi Công giáo và cho mọi người được
sống trong bình an, niềm vui và tình yêu trọn vẹn của Chúa Kitô. Chúng ta cùng nhau chăm sóc
những người dễ bị tổn thương và đau khổ, đồng hành với người bệnh, hỗ trợ các giáo xứ truyền giáo ở
nông thôn, bảo vệ giới trẻ của chúng ta và giúp mang lại sự chữa lành cho những người đã tách khỏi
Giáo hội Công giáo.

Khi chúng ta chuẩn bị cho lời kêu gọi Quyên Góp Công Giáo Thường Niên năm 2023, tôi xin anh chị
em suy nghĩ về những điều sau đây… Ánh sáng của anh chị em đang chiếu ở đâu? Anh chị em đam
mê những hoạt động nào trong Giáo Hội? Anh chị em muốn thấy Giáo hội địa phương của chúng ta
phát triển và sinh nhiều hoa trái ở đâu?

Tôi kêu mời anh chị em cầu nguyện cho những mục vụ và hoạt động mà Chúa đã đặt để trong lòng
anh chị em, và xem xét cách anh chị em có thể đáp lại lời kêu gọi của Ngài trong đức tin, đức cậy và
đức mến để chúng ta nên một. Đối với những ai có khả năng, tôi xin anh chị em xem xét cách hỗ trợ
sứ mệnh của Giáo hội địa phương chúng ta bằng một món quà cho Lời kêu gọi Quyên Góp Công
Giáo Thường Niên. Cùng nhau, chúng ta hãy mời gọi ân sủng vô biên của Thiên Chúa hoạt động qua
chúng ta như một món quà cho nhau và cho thế giới.

Xin hãy biết rằng mỗi ngày tôi cầu nguyện cho anh chị em, cho những người thân yêu của anh chị em
và cho những dự định của anh chị em. Cảm ơn anh chị em đã nhớ đến tôi, cũng như các linh mục,
giáo sĩ, các nữ tu và những người đang gặp khó khăn trong lời cầu nguyện của anh chị em. Ước gì
chúng ta gặp nhau mỗi ngày trong lời cầu nguyện và xin mọi người Hãy Vui Luôn Trong Chúa!

Trong Chúa Kitô,

Đức Cha Stephen D. Parkes
Giám mục Savannah


