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Thư Linh Hướng
Quý ông bà anh chị em thân mến,
Trong buổi họp Ban Phục Vụ trước ngày
gây quỹ năm nay (Thứ Sáu ngày 8 tháng 4 năm 2016), tất cả chúng tôi có dịp nghe lại lời nhắn nhủ
của Đức Thánh Cha Phanxicô về việc làm bác ái của người Kitô hữu: “Đối với người Kitô hữu, việc
bác ái không phải là việc muốn làm thì làm hay thích làm thì làm, nhưng tự bản chất của người Kitô
hữu nó là việc phải làm. Chúng ta đừng tin vào một việc làm bác ái mà không tốn sức, không chút
hy sinh hay chịu một gian khổ!”
Thật vậy, Gia Đình Bác Ái Phaolô chỉ là dụng cụ để giúp cho tất
cả những ai ao ước thực hành mệnh lệnh tình yêu Kitô hữu này, còn chính mỗi người chúng ta làm
(thực hiện) bác ái mà không ai có thể thay thế cho chúng ta. Và như lời vàng ngọc của vị Cha chung
hướng dẫn, một việc để được gọi là bác ái – tình yêu – thì hy sinh đau khổ là nhãn cầu chứng thực.
Chính vì thế qua lá thư linh hướng này, tôi chân thành cám ơn tất cả quý ông bà anh chị em về
việc bác ái của quý vị trong Gia Đình Bác Ái Phaolô. Khi làm việc bác ái qua sự đóng góp công, của,
dù nhỏ mọn đến đâu đi nữa, quý ông bà anh chị em đã, đang HY SINH những điều quý giá trong
cuộc sống mình để có thể dâng hiến, trao tặng. Ngay sự hiện diện (âm thầm) của quý vị trong buổi
tiệc gây quỹ “CHO ĐỜI NỞ LỘC” cũng là tấm lòng hy sinh và là việc bác ái để trao tặng cho những
anh chị em thiếu may mắn bên quê hương Việt Nam.
Ước gì Thiên Chúa và Mẹ Maria tiếp tục ban
đầy tràn ơn lành hồn xác cho quý vị và gia quyến. Kính chúc toàn thể quý ông bà anh chị em luôn
được khang an, thịnh vượng và hạnh phúc.
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