
２０２０年 四旬節愛の献金 趣意書 

 

ベトナム語 
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QUYÊN GÓP BÁC ÁI MÙA CHAY THÁNH 2020 
 
 Trong dịp viếng thăm Nhật Bản, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã gợi lên sứ điệp quan trong nhất mà 
chính Ngài đã ấp ủ kể từ khi được bầu chọn làm Giáo Hoàng vào năm 2013 đó là: “Vì một thế giới mà trong đó 
không còn một ai bị loại trừ”. 
 Trong thánh lễ với 50 nghìn người tham dự tại sân vận động Tokyo, Đức Thánh Cha cũng đã nói 
lên giá trị căn bản và quan trọng nhất đối với người tín hữu là: “Tất cả chúng ta được mời gọi để làm chứng trong 
việc bảo vệ tất cả sự sống”. Và để có thể sống được như thế, Đức Thánh Cha còn tiếp tục mời gọi rằng: “Chúng 
ta hãy dùng sự khôn ngoan, dũng khí của mình để làm chứng, biết khiêm tốn lắng nghe về lời mời gọi là hãy 
sống quãng đại hơn, biết quan tâm đến nhau hơn và vô vị lợi hơn. Thái độ sống đó được cụ thể hóa bằng việc 
đón nhận những sự sống đang hiện diện ngay trước mắt của chúng ta”. 
 Và cũng trong dịp gặp gỡ với những anh chị em đã và đang chịu những ảnh hưởng của tai họa thiên 
nhiên động đất và sóng thần ở vùng đông bắc Nhật Bản, Đức Thánh Cha cũng đã khẳng định rằng: “Chúng ta 
không thể sống đúng với nhân phẩm của con người, nếu như chúng ta không có được những nhu yếu phẩm cần 
thiết như là: lương thực, quần áo, cũng như một nơi ở an toàn”, và Ngài còn nói tiếp rằng: “Không một ai có thể 
thực hiện công cuộc tái thiết này cách đơn độc, và cũng không một ai chỉ một mình mà có thể làm lại từ đầu 
được, chúng ta không chỉ cần những anh chị em trợ giúp để xây dựng lại phố thị, mà chúng ta còn cần lắm sự 
gặp gỡ của những anh chị em, bạn bè khác nữa, chính họ là những người sẽ phục hồi và làm thăng tiến niềm hy 
vọng sống”. Và cũng theo Đức Thánh Cha thì chính sự quan tâm giúp đỡ lẫn nhau sẽ làm sản sinh ý chí và khát 
vọng sống nơi con người. 
 Đức Thánh Cha cũng đã khẳng định rằng: “Giáo Hội chính là nơi thể hiện lòng thương xót của 
Thiên Chúa”. Giáo Hội còn có sứ mệnh loan báo lòng thương xót của Thiên Chúa nữa. Lòng thương xót của 
Thiên Chúa luôn hướng đến những người đang bị bỏ rơi, những người đang phải đối diện với những khó khăn, 
những người đang gặp đau khổ. Không những thế lòng thương xót của Thiên Chúa còn được hướng về những 
anh chị em đang sống với những giá trị quan khác nữa. Bởi vì Thiên Chúa của chúng ta không phải là Đấng loại 
trừ, nhưng là Thiên Chúa giàu lòng thương xót luôn muốn ôm trọn tất cả mọi người. Vì thế, chúng ta cũng muốn 
Giáo Hội như là nơi thể hiện lòng Chúa thương xót, biết ôm trọn mọi người vào lòng của mình bằng sự âu yếm 
và với một tình yêu không loại trừ một ai. Và đồng thời chúng ta cũng muốn Giáo Hội là nơi thể hiện quan tâm 
giúp đỡ lẫn nhau, làm sản sinh ý chí và khát vọng sống nơi con người. 
 Mùa chay thánh chính là lúc thuận tiện để thực thi lòng thương xót của Thiên Chúa và thể hiện lối 
sống tương trợ lẫn nhau đối với mọi anh chị em mình. Trong mùa chay thánh, truyền thống Giáo Hội luôn mời 
gọi những con cái mình thông qua 3 việc chính yếu là: “cầu nguyện, sống tiết độ và thực thí đức ái”, như là cách 
thức cụ thể để xét duyệt lại đức tin của mình. Trong đó quyên góp bác ái trong mùa chay không gì khác hơn là 
thực thí đức ái với lòng hy sinh. Vì thế, chúng tôi mời gọi quý Ông Bà và Anh Chị Em tích cực tham gia vào 
việc sống đức ái của Giáo Hội thông qua chương trình quyên góp bác ái mùa chay 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. 
 Cầu chúc Ông Bà và Anh Chị Em luôn sống trong sự che chở bởi tình yêu Chúa. Sống mùa chay 
thánh này cũng là lúc thể hiện cách cụ thể lòng thương xót Chúa. Để quan tâm giúp đỡ nhau và nuôi dưỡng niềm 
hy vọng sống, kính mong sự cộng tác của mọi người cho việc quyên góp này.  
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