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Kính thưa các anh chị em trong Chúa,
Tình yêu không bao giờ thất bại.
Thánh Phaolô đã dạy người Côrinhtô về Chúa Giêsu, và nhiều người trở thành những tín hữu
trung thành và mạnh mẽ. Sau khi Phaolô rời Côrinhtô đi rao giảng Phúc âm ở những xứ khác,
ông nhận được tin rằng người dân Côrinhtô đã không còn sống một đời sống Kitô hữu bác ái và
yêu thương. Người Côrinhtô không còn thể hiện tình yêu thương đối với người nghèo trong cộng
đồng của họ hoặc thực hành bác ái đối với những người lân cận của họ. Thay vào đó, họ phân
biệt đối xử với người khác và tự hào khoe khoang sự vĩ đại của mình.
Khi Phaolô nghe điều này, ông đã rất xúc động và viết một lá thư cho người dân Côrinhtô. Người
viết, “Tình yêu… chịu đựng mọi điều, tin tưởng mọi điều, hy vọng mọi điều, chịu đựng mọi điều.
Tình yêu không bao giờ thất bại”.
Những lời này không chỉ là lời nhắc nhở về tình yêu mạnh mẽ như thế nào… mà còn là lời kêu
gọi hành động.
Lấy cảm hứng từ những lời của Thánh Phaolô, Lời kêu gọi từ thiện Công giáo đã và đang bày tỏ
tình yêu của Chúa Giê-su đối với những người đang sống trong cảnh nghèo khó, những người
đang bị tổn thương và những người đang gặp khó khăn về vật chất và tinh thần trong Tổng Giáo
phận Mobile kể từ năm 1931. Những người vô gia cư, những bà mẹ phải đối mặt với những lần
mang thai khủng hoảng, những gia đình chật vật để nuôi con của họ, và rất nhiều người khác
trong tổng giáo phận của chúng ta dựa vào quỹ của Tổ chức từ thiện Công giáo để tồn tại mỗi
năm.
Thánh Phaolô đảm bảo với chúng ta rằng tình yêu thương đối với người lân cận không bao giờ
thất bại trong việc tạo ra sự khác biệt. Khi chúng ta yêu những người nghèo khó, bệnh tật, đau
khổ như Chúa Giê-su đã cho chúng ta thấy, chúng ta đang đáp lại lời kêu gọi của Ngài để tạo ra
sự khác biệt trong cuộc sống của những người đang gặp khó khăn.
Tôi khiêm tốn đề nghị quí vị xem xét việc đưa ra lời cam kết với Lời kêu gọi từ thiện Công giáo
năm 2022. Mỗi món quà dành cho Tổ chức Từ thiện Công giáo là một món quà của niềm hy
vọng và sự chịu đựng của rất nhiều người đang đau khổ mỗi ngày. Món quà của bạn không bao
giờ lỗi thất bại. Mọi món quà - dù lớn hay nhỏ - đều tạo nên sự khác biệt. Quí vị có thể tham gia
cùng tôi và đáp lại tiếng kêu gọi yêu thương như Đấng Kitô đã yêu?
Đính kèm là một phong bì, trong đó quí vị bạn có thể gửi lời cam kết qua đường bưu điện và lời
cam kết của quí vị khi trao lại cho giáo xứ của quí vị. Tôi mong quí vị cầu nguyện trước khi thực
hiện lời cam kết tùy theo khả năng của mình và với tôi hỗ trợ đáp ứng nhu cầu của người khác
bằng món quà hy sinh cho lời kêu gọi ủng hộ việc từ thiện Công giáo năm 2022.
Xin Phúc lành của Thiên Chúa tuôn đổ xuống quí vị và gia đình của quí vị, đồng thời mong quí
vị luôn biết được tình yêu thương của Chúa Giêsu Kitô không bao giờ phai nhạt.
Trân trọng trong Chúa,
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