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Lễ Đức Mẹ núi Camêlô
Kính thưa anh chị em,
“Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi” (Gioan 14:27).
Trong bữa Tiệc Ly, chuẩn bị cho Cuộc Khổ Nạn, đó là những lời Chúa Giêsu đã dùng để trấn an các
môn đệ, rằng mặc dù những giờ phút khó khăn sắp tới, ân sủng và bình an của Chúa sẽ có đủ cho
họ.
Chúng ta cũng nên tìm thấy sự an ủi nơi những lời này, vì chúng cũng dành cho chúng ta.
Chúng ta sẽ vượt qua nỗi sợ hãi và âu lo như thế nào? Cách thứ nhất chính là chặn đứng những
ngã hẻm đưa đến lo âu như: giới hạn bản thân khỏi những tin tức truyền hình truyền thanh mang
tính kích động, chuyển hướng nói chuyện với người khác đến những chủ đề tích cực hơn, tránh
than phiền về những thứ mà chúng ta khó hoặc không tạo ảnh hưởng được, và cố gắng gia tăng
những công việc thể hiện lòng bác ái, vì “đức ái hoàn hảo loại trừ sợ hãi” (1 Gioan 4:18).
Đây là chính là lúc chúng ta nên nhớ lại lời của thánh Pio thành Pietrelcina (cha thánh Pio): “Cầu
nguyện, hy vọng, và không lo lắng”.
Mặc dù tôi không lo lắng, tôi muốn chia sẻ với anh chị em mối bận tâm hiện có về giáo xứ của
chúng ta. Từ giữa tháng 3 tới nay, nguồn thu nhập của giáo xứ đã giảm mạnh. Chúng ta đã được
chính phủ cho mượn một số tiền giúp trang trải tiền lương hàng tháng cho nhân viên, nhưng
chương trình này đã kết thúc. Nhiều nhân viên làm việc trong giáo xứ đã phải nghỉ không lương.
Dự đoán cho thấy chúng ta sẽ bị thiếu hụt khoảng $50,000 mỗi tháng. Chúng ta không thể tiếp
tục điều hành giáo xứ như vậy.
Vì lòng bác ái, anh chị em có thể đóng góp thêm giúp giáo xứ được không? Nếu anh chị em đã
đóng góp đều đặn, tôi xin thành thật cảm ơn anh chị em. Nếu chưa, thì nay chính là lúc cộng đoàn
cần sự trợ giúp của anh chị em. Anh chị em có thể gửi phong bì đến địa chỉ giáo xứ. Hoặc anh chị
em có thể đóng góp trực tiếp qua mạng bằng cách dùng chương trình FaithDirect.net . Mã số của
giáo xứ là TX417 . Anh chị em chỉ cần đơn giản lên trang web của giáo xứ, www.SeasCatholic.org
và chọn link Faith Direct.
Chân thành kính gửi anh chị em,
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