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QUYÊN GÓP BÁC ÁI MÙA CHAY 2019 
 
Thế giới của chúng ta không tồn tại một cách vô nghĩa và thiếu trật tự. Đức tin Ki-tô giáo dạy rằng: Thiên 
Chúa đã tạo dựng nên thế giới này trong mối liên hệ với chính bản thân của Ngài. Và hơn thế nữa, Thiên 
Chúa đã trao ban cho mỗi một sự sống một phẩm giá và một sứ mạng vì được mang hình ảnh của chính 
Ngài. 
 
Đáng tiếc thay, chính con người chúng ta đã không thực hiện điều mà Thiên Chúa mong ước, mà kết quả 
là rất nhiều anh chị em chúng ta đã và đang bị tước đoạt nhân phẩm , bị đẩy vào tình trạng thiếu những 
điều kiện để có thể thực thi sứ mạng làm người của mình. Theo dòng thời gian thì với việc con người quá 
tự phụ vào chính bản thân mình cũng như sự tham lam ích kỷ đang dần sản sinh ra một thế giới bị méo 
mó, vô trật tự. 
 
Trong sứ điệp mùa chay năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta hãy duyệt xét lại mối liện 
hệ giữa con người và thế giới tạo vật, đừng quá nuông chiều bản thân theo những dục vọng, nhưng hãy 
xây dựng các mối liên hệ với lòng khiêm tốn. Thay vì cạnh tranh và loại trừ lẫn nhau, thì chúng ta hãy 
chọn lựa và kiên quyết sống theo luật Chúa, với giới răn yêu thương bằng chính đời sống tương trợ lẫn 
nhau. 
 
Với tinh thần đó, mùa chay thánh là dịp để chúng ta đưa ra nhưng quyết định mới cũng như thực thi những 
chọn lựa của mình. Và để được như thế, thì việc xám hối trong đức tin là điều không thể thiếu, và đòi 
buộc mỗi người chúng ta phải trở về với nguyên điểm của đức tin. Với lòng trung thành, chúng ta hãy 
cùng nhau cố gắng tiếp tục đem ánh sáng Tin Mừng đến với mọi người. 
 
Phục vụ trong đức ái là một trong những yếu tố không thể thiếu trong đời sống Giáo Hội. Đối với người 
Ki-tô hữu chúng ta thì sống đức ái không chỉ đơn giản là việc để trở nên tử tế hay tốt bụng hơn, nhưng 
chính là sống với những đòi hỏi căn bản nhất của đức tin. Trong ý nghĩa đó, thì những việc làm nhằm bảo 
vệ quà tặng sự sống được Chúa ban tặng quả thật chính là hành vi sống bác ái đích thực . 
 
Trong truyền thống của Giáo Hội, vào mỗi mùa chay thánh, chúng ta được mời gọi để duyệt xét lại đức tin 
của mình thông qua ba việc chính yếu là cầu nguyện, sống tiết độ và thực thi bác ái. Quyên góp bác ái 
mùa chay không gì khác hơn là thực hành bác ái như một sự hy sinh. Vì thế chung tôi mời gọi quý ông bà 
anh chị em tham gia vào chương trình quyên góp bác ái trong suốt bốn mươi ngày chay thánh này. 
 
Số tiền quyên góp này không chỉ được sử dụng để cứu trợ khẩn cấp khi có những thiên tai, mà còn được 
dùng để giúp đỡ những hoạt động bảo vệ những người trong và ngoài nước khi mà sự sống của họ gặp 
hiểm nguy. Đồng thời cũng để hỗ trợ dài hạn cho công tác giáo dục trẻ em các dân tộc thiểu số, và giúp 
các phụ nữ có thể sống tự lập ở những nước nghèo đang phát triển. Để thực hiện các chương trình hỗ trợ 
này thì số tiền quyên góp của quý vị là không thể thiếu. Tất nhiên là chương trình hỗ trợ do Caritas Nhật 
Bản được thực hiện nhờ vào sự đóng góp của quí vị, và với khoảng 1 phần 3 số tiền có được là từ quyên 
góp bác ái trong mùa Chay hằng năm. 
 
Với tâm tình sống mùa chay thánh, xin quý Ông Bà và Anh Chị Em cũng chia sẻ tấm lòng đó đến với 
những anh chị em khác trên thế giới, kính mong sự cộng tác của mọi người cho việc quyên góp này. 
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