Ngày 29 Tháng Giêng, 2018
Anh chị em thân mến,
Chúc bình an và mọi sự lành!
Mỗi người trong chúng ta đều được gọi đích danh và được sai đi như là một môn đệ truyền giáo
để làm chứng cho Chúa Giêsu. Đây là sứ mệnh tông đồ của người Công Giáo. Theo Đức Giáo
Hoàng Phanxicô, "Tất cả chúng ta đều là những người truyền giáo với quyền năng của Chúa
Thánh Thần."
Trong Giáo phận Savannah, chúng ta là một gia đình đức tin và một cộng đồng được chọn để
rao giảng lời Chúa, đặc biệt là rao giảng cho những người thiếu thốn nhất về vật chất, tình cảm
và tinh thần. Chúng ta làm điều này bằng cách cam kết và nâng đỡ các chủng sinh và các bậc tu
trì, bằng cách giúp đỡ việc đào tạo và phúc âm hóa trong các giáo xứ, và bằng trách nhiệm của
chúng ta trong việc cung cấp sự tiếp cận với người nghèo.
Tình yêu trung thành anh chị em dành cho Đức Kit-tô được phản ánh trong sự hỗ trợ mà anh
chị em dành để giúp đỡ trong công tác bác ái. Cùng nhau, chúng ta được kêu gọi để phục vụ dân
Chúa bằng lời nói và việc làm và truyền bá sự cam kết này cho mọi người Công giáo trong giáo
phận tuyệt vời của chúng ta.
Năm nay, tôi tự hào giới thiệu chủ đề của chúng ta là: Các Môn Đệ Truyền Giáo. Qua Chương
Trình Quyên Góp Hàng Năm, chúng ta tiếp tục hỗ trợ các chủng sinh và các ơn gọi tu sĩ, việc
giáo dục đức tin và rao giảng Tin Mừng cho mọi thế hệ, và việc giúp đỡ người nghèo qua trung
gian Cơ Quan Bác Ái Công Giáo. Sự quảng đại của anh chị em sẽ giúp tiếp tục sứ vụ của chúng
ta qua nhiều công tác, chương trình và dịch vụ khác nhau, đồng thời đào sâu và canh tân đức tin
của anh chị em, và mang lại niềm hy vọng, sự chữa lành và tình yêu Chúa Ki-tô cho mọi người
trong giáo phận Savannah.
Là những Môn Đệ Truyền Giáo, tôi cầu xin cho anh chị em biết chia sẻ tinh thần của việc quyên
góp này để chúng ta có thể tiếp tục thúc đẩy tình yêu của Thiên Chúa qua công việc bác ái. Các
cá nhân, cơ quan và các sáng kiến của anh chị em sẽ cung cấp phương tiện để đáp ứng nhu cầu
tinh thần, giáo dục và vật chất của anh chị em của chúng ta trong Chúa Kitô. Tôi xin anh chị em
mở lòng ra với một tinh thần quảng đại.
Tôi chắc chắn rằng những nỗ lực của chúng ta sẽ thịnh đạt khi chúng ta cộng tác vào Chương
Trình Quyên Góp Hàng Năm này. Cảm ơn mọi người đã phục vụ Chúa Kitô và Giáo Hội của
Ngài như các Môn Đệ Truyền Giáo.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em.
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