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QUYÊN GÓP BÁC ÁI MÙA CHAY 2021
Trong năm nay, với những ảnh hưởng hết sức nặng nề bởi đại dịch Covid 19 mà thế giới buộc
phải chọn lựa giải pháp hành động để bảo vệ sự sống khỏi dịch bệnh. Nhưng thật đáng tiếc rằng,
chính việc chọn lựa bảo vệ sự sống làm cho chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong việc cùng nhau
gặp gỡ trực tiếp để san sẻ niềm vui và nỗi buồn của nhau trong cuộc sống.
Với việc nền kinh tế của thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề đã dẫn đến khoảng cách giữa giàu và
nghèo càng thêm lớn. Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong buổi yết kiến chung hôm 19 tháng 8 đã nói
rằng: “những điều bất chính trong xã hội, những cơ hội gây ra sự bất bình đẳng đã đẩy những người
nghèo ra bên lề của xã hội và làm cho những người nghèo đói không được bảo vệ, chính những điều
này còn nguy hiểm hơn cả virus dịch bệnh”. Trong bối cảnh đại dịch đang lan rộng trên phạm vi
toàn cầu, một điều đáng tiếc là cùng với việc gia tăng con số những người bị bỏ rơi và sự diễn biến
phức tạp của đại dịch đang thật sự đe doạ sự sống của con người.
Trong bối cảnh đó, Giáo Hội muốn trở nên tia sáng hy vọng cho thế giới bằng cách thể hiện lòng
thương xót của Thiên Chúa thông qua việc thay vì sống loại trừ thì chúng ta được mời gọi sống
tương trợ và thể hiện tình liên đới với nhau.
Mùa chay cũng là lúc mà chúng ta sống một cách cụ thể lòng thương xót của Chúa Cha. 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. Vì thế chúng 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.
Mùa chay năm nay nữa, như là lúc thuận tiện để sống một cách cụ thể lòng thương xót Chúa, và
để khơi dậy niềm hy vọng sống trong sự tương trợ lẫn nhau với tâm hồn quãng đại được che chở
bởi tình thương của Thiên Chúa, kính mong sự cộng tác của mọi người cho việc quyên góp này.
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