AGAPE Con Đường Tình Yêu

Thư cám ơn của LM Giuse NgUyễn Thế Bảo (14/5/19)

&lt; nguyenbaothe@gmail.com &gt; wrote:
Kính thưa Cô Nguyện và Các Thành Viên của Gia
Đình Bác Aí Phaolo,
Con, Linh mục Truyền Gíao Giuse NgUyễn Thế Bảo, thuộc Dòng Ng6i Lòi,
SVD, cảm ơn Cô Nguyện và Gia Đình Bác Aí Phaolo đã tặng con $1,000 để giúp những người nghèo
ở Đảo Quốc Papua New Guinea, nơi con đang làm việc mục vụ giáo-dục cho trường trung học (Holy
Spirit Memorial Secondary School) và mục vụ giáo xứ Holy Trinity Church, Bogia thuộc Tổng Gíao
Phận Madang.
Sự rộng rãi này của Gia đình Bác ÁI Phaolo se giúp con thuận lợi trong công việc
rao giảng Lời Chúa hơn, bởi vì phương pháp truyền giáo mà các nhả truyền giáo thường dùng là
phương pháp đi "từ bụng đến đầu" - Cho người nghèo ăn để làm bạn, rồi từ đó đưa họ tới Chúa.
Phương pháp này rất thành công trong thời kỳ sơ khai, nhưng mặt trái của nó thì có hại, bởi vì người
ta theo CHÚA (ĐAO) hay là người ta đền nhà thờ vì "bánh.". Do đó đức tin của họ không vững
mạnh. Vì thế, con xin Cô Nguyện và Gia Đình Bác ÁI Phaolo cầu nguyện và xin Chúa ban cho con sự
khôn ngoan khi dùng Tiền để giúp họ.
Một lần nữa con cảm ơn Cô và các thành viên của Gia đình
Bác Ái đồng hành với con trong lời cầu nguyện và việc làm truyền giáo qua con đường "BÁC ÁI".
Con tin chắc rằng BÁC ÁI là tiêu chỉ hay mục đích của Gia đình Bác Ái Phaolo.
Xin Chúa chúc lành
Cô Nguyện và mọi thành viên của gia đình Bác ÁI Phaolo được nhiều ơn lành phần hồn và phần xác,
và công việc mục vụ ngày càng phát triền.
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