Bạn thân mến trong Chúa Kitô,
“Ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy
nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Ki-tô cũng vậy.” 1 COR 12:12
Trong vài tuần nữa, Giáo phận Savannah sẽ bắt đầu kêu gọi Quyên Góp Công Giáo Thường Niên
năm 2022. Lời kêu gọi Quyên Góp Công Giáo Thường Niên là một phương tiện quan trọng để Giáo
hội địa phương của chúng ta cử hành và chia sẻ các ơn lành của Chúa với những người anh em bằng
cách duy trì việc mục vụ và nỗ lực tiếp cận khắp Giáo Phận rộng 37.000 dặm vuông của chúng ta. Đây
là một lời nhắc nhở tuyệt vời rằng chúng ta là thành phần của một gia đình giáo phận rộng lớn, và
rằng cùng nhau chúng ta có thể giúp xây dựng Vương Quốc của Thiên Chúa ở phía Nam Georgia.
Là Nhiệm Thể của Chúa Kitô: chúng ta được tạo thành với nhiều chi thể, nhưng được hợp nhất thành
một Giáo Hội Duy Nhất, Thánh Thiện, Công giáo và Tông truyền. Cùng nhau chúng ta sống cuộc
sống trong Đức Kitô và với Đức Kitô, để mỗi ngày chúng ta có thể trở nên giống Ngài hơn và có thể
giới thiệu Ngài một cách mới mẻ luôn cho thế giới với tư cách là những môn đồ truyền giáo.
Bằng cách làm việc cùng nhau qua chương trình Quyên Góp Công Giáo Thường Niên, chúng ta có
thể phục vụ người dân trong giáo phận của mình bằng cách cho kẻ đói ăn, bảo vệ người yếu thế, che
chở người đau khổ, nâng đỡ các ơn gọi tu trì, củng cố giáo dục Đức tin Công Giáo và những việc lành
khác nữa. Để biết thêm thông tin về cách món quà của bạn sẽ hữu dụng như thế nào thì xin vui lòng
truy cập trang mạng diosav.org/aca.
Xin bạn hãy cầu nguyện và xem xét một khoản đóng góp cho chương trình Quyên Góp Công Giáo
Thường Niên năm nay. Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi có thể chia sẻ tình yêu của mình với Thiên
Chúa, Giáo hội và tha nhân trong khi hướng tới việc chu toàn sứ vụ chung của chúng ta. Tất cả những
đóng góp, bất kể số lượng bao nhiêu, đều giúp một tiếng nói chung rằng chúng ta là Giáo Hội Duy
Nhất, Thánh Thiện, Công giáo và Tông truyền. Tôi ghi ơn lòng quảng đại và sự ủng hộ liên tục của
các bạn cho chương trình Quyên Góp Công Giáo Thường Niên này.
Xin nhớ rằng mỗi ngày tôi đều cầu nguyện cho bạn, cho những người thân yêu của bạn và những ý
nguyện của bạn. Cám ơn bạn đã nhớ đến tôi trong kinh nguyện, cũng như nhớ đến hàng Giáo Sĩ, các
Nữ Tu và những người đang túng thiếu. Ước mong chúng ta gặp nhau mỗi ngày trong lời cầu nguyện
và xin mọi người Hãy Vui Luôn Trong Chúa!
Trong Chúa Kitô,

Đức Cha Stephen D. Parkes
Giám Mục Savannah

