Ngày 16 Tháng Giêng, 2019
Anh chị em thân mến trong Đức Kitô,
Chúc anh chị em bình an và mọi điều lành!
Trên con đường từ Jerusalem đi Giê-ri-cô, có một trong những câu chuyện ngụ ngôn được yêu thích nhất trong
Kinh Thánh. Đó là dụ ngôn quen thuộc về người Sa-ma-ri-ta-nô nhân lành. Hôm đó trên đường đi người ta hỏi
Chúa Giêsu "Ai là người thân cận của tôi?" Chúa Giêsu kể câu chuyện của một người đi đường đã bị cướp chận
lại đánh đập, cướp hết của cải và bỏ nằm bên vệ đường cho tới khi một người Sa-ma-ri-ta-nô dừng lại trên
đường đi của mình để chăm sóc cho nạn nhân những nhu cầu cơ bản của con người.
Chúng ta thường nghĩ rằng người thân cận là một người hàng xóm sống bên cạnh nhà mình. Chúa Giêsu đã
định nghĩa lại người thân cận là một người chúng ta không hề biết và là bất kỳ người nào đang thiếu thốn.
Người Sa-ma-ri-ta-nô đã giúp đỡ nạn nhân giống như Chúa Giêsu làm - không hề thành kiến. Thách thức của
chúng ta là bắt chước người Sa-ma-ri-ta-nô đó. Chúng ta có thể nhận ra một người thân cận đang thiếu thốn
không? Chúng ta sẽ dừng lại để giúp đỡ không, hay cứ tiếp tục đường đi của mình? Trong thời đại của các khu
dân cư kín cổng cao tường chung quanh chúng ta, chúng ta phải tự hỏi rằng mình có thể nhận ra những người
lân cận đang túng thiếu không.
Với lòng quảng đại của anh chị em dành cho chương trình BAA năm 2019 này, chúng ta có thể hỗ trợ những
người thân cận chúng ta trong suốt Giáo phận Savannah. Chắc anh chị em đã biết rằng chương trình BAA đang
tài trợ cho 20 chủng sinh và cung cấp việc học giáo lý cho khắp miền Nam Georgia, nhưng anh chị em có biết
rằng BAA phải đi đến mọi ngóc ngách của Giáo phận rộng lớn này không?
Chương Trình BAA sẽ cung cấp các thừa tác viên cho ký túc xá của 11 trường đại học trong Giáo phận và cung
cấp thực phẩm và quần áo cho 13 trung tâm bác ái Công giáo của cả 7 giáo hạt trong Giáo Phận. Ngoài các
chủng sinh, chúng ta đã đào tạo hơn 75 người học làm Phó Tế vĩnh viễn. Hàng chục chương trình mục vụ bao
gồm Mục Vụ Gia Đình, Truyền Giáo, Mục Vụ cho người da đen, người nói tiếng Tây Ban Nha và Mục Vụ cho
Giới Trẻ cũng được tài trợ bằng Chương Trình Quyên Góp này. Ngoài ra còn có tờ báo Southern Cross và
chương trình Bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên của chúng ta. Thông qua các thừa tác vụ và các chương trình đa
dạng này, chúng ta đã có thể xác định những người thân cận của mình đang cần giúp đỡ. Xin anh chị em hãy
trở thành người Sa-ma-ri-ta-nô cho các người thân cận của mình trong Giáo phận Savannah.
Chủ đề của Chương Trình BAA năm 2019 là "Ai là người thân cận của tôi?" Tôi mời gọi mọi người trong giáo
phận đáp ứng với lòng nhân hậu. Khi kết thúc câu chuyện ngụ ngôn, Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ của
mình, “Hãy đi và làm như vậy.”
Cho đi là niềm vui. Bây giờ chúng ta có thể “đi và làm như vậy” và tiếp tục sứ vụ chữa lành của Chúa Giêsu trên
trái đất bằng cách giúp đỡ những người thân cận đang cần.
Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện và Ngài truyền cho chúng ta cho đi.
Tôi cám ơn tất cả những gì anh chị em làm để phục vụ dân Chúa và xin anh chị em cùng tôi tiếp lời cầu nguyện
cho những người thân cận của mình đang cư ngụ tại phía Nam Georgia này.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em.

Most Reverend Gregory J. Hartmayer, OFM Conv.
Bishop of Savannah
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