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Anh chị em thân mến: 

 

Tự-nhiên là chúng ta cảm thấy bị choáng-ngợp khi thấy có quá nhiều 

người cần được giúp-đỡ xung-quanh chúng ta. Bất kể sự thịnh-vượng mà xã-hội Canada 

hưởng-thụ, những nan-sự dường như chỉ tăng lên: một nạn dịch về sức-khỏe tâm-thần, sự 

đổ-vỡ của các gia-đình, và sự thiếu-thốn nhà cho thuê giá phải chăng. Làm cách nào chúng 

ta nhìn những thách-thức này qua tròng-kính hy-vọng của người Ki-tô Hữu? 

 

Tôi cố-gắng nhớ lại và thấy  những vấn-đề như thế này không có gì là mới-

mẻ. Một trong những vị tiền-nhiệm của tôi, Đức Giám-mục Charbonnel, đã dẫn-dắt cộng 

đoàn tín-hữu trong một giai-đoạn khi mà hầu hết các dịch-vụ xã-hội đương thời không có 

hiện-hữu. Vì cần phải đáp-ứng nhu-cầu của người nghèo trong giáo-phận đang phát-triển 

nhanh của mình, ngài đã xin Đức Giám-mục Philadelphia gởi bốn nữ-tu thuộc dòng Thánh 

Giu-se đến Toronto, có cả Mẹ Bề Trên Delphine Fontbonne. 

 

Chỉ trong vòng bốn năm, Mẹ Delphine đã thành-lập các trường học, một 

viện mồ-côi mới, và một nhà mẹ, trong khi lôi-cuốn thêm  hằng tá nữ-tu mới vào dòng của 

mẹ. Mẹ cũng tham-gia kế-hoạch xây-cất Nhà Đấng Quan-Phòng, nơi săn-sóc và nuôi-

dưỡng hằng trăm người già nghèo-khổ, bịnh nhân, và người tị-nạn mới đến. Tuy nhiên , mẹ 

không sống để nhìn thấy tòa-nhà được hoàn tất, vì mẹ mắc bệnh sốt-phát-ban và qua đời 

khi mới được 42 tuổi. 

 

Tôi tin rằng mẹ hôm nay đang cầu-bàu cho chúng ta, đang soi-sáng cho 

nhiều người khác tiếp bước theo mẹ. Và anh chị em chính là những người đó! Hôm nay, 

ShareLife là một phương thức giúp chúng ta đem những bàn tay Ki-tô đến với những ai 

đang cần. Qua sự rộng-rãi đầy tin-yêu của những người như anh chị em, Các cơ-sở 

ShareLife tiếp-tục phục-vụ người nghèo và người dễ bị tổn-thương ở giữa chúng ta. 

 

Sự hỗ-trợ mà anh chị em dành cho ShareLife giúp tài-trợ cho 43 tổ-chức, để 

họ giúp các gia-đình đang bị khủng-hoảng, những người tàn-tật, già-nua, trẻ-con và niên-

thiếu, người di-cư và người tị-nạn. Một trong những cơ-sở này  là các Nhà Đấng Quan-

Phòng của Đức-Hồng-Y Ambrozic, là nơi quan-tâm lâu-dài đến những nhu-cầu về thể-lý, 

cảm-súc và tâm-linh của mọi người sống trong nhà – giống như những gì mà Nhà Đấng 

Quan-Phòng nguyên-bản đã làm. 

 

Các nhu-cầu của anh chị em chúng ta trong Chúa Ki-tô đang là cần-kíp hơn 



bao giờ hết. Để cho các cơ-sở tiếp-tục công-việc quan-yếu của họ thì chúng ta buộc phải 

đạt được mục-đích $13.8 triệu trong cuộc vận-động ở các giáo-xứ. 

 

Đạt được mục-đích này, các cơ-sở của chúng ta sẽ tiếp-tục: 

 

• cung-cấp việc cố-vấn không cần hẹn cho những ai đang mắc các chứng bịnh 

tâm-thần 

• giúp-đỡ các nạn-nhân vì bạo-hành gia-đình 

• bảo-đảm những vị cao-niên cô-đơn không bị bỏ-quên 

• đem thực-phẩm đến nuôi trẻ-em trong những quốc-gia đang phát-triển 

• giúp tạo nên các linh-mục và thày phó-tế để làm việc phụng-vụ trong các 

giáo-xứ. 

 

Bằng việc giúp-đỡ những người này và vô-số những người khác, chúng ta 

tiếp-tục truyền-thống phục-vụ anh-hùng của Mẹ Delphine. 

 

Mục-đích của chúng ta có thể đạt được, nhưng chỉ với sự giúp-đỡ của anh 

chị em. Tôi mời anh chị em đồng-hành với thế-hệ của những anh-hùng hôm nay bằng cách 

hiến-tặng một của-lễ hy-sinh cho ShareLife. Trong khi anh chị em suy-gẫm về những ơn-

lành Chúa đã ban, hãy cùng tôi  hiến-tặng cho ShareLife bằng hết khả-năng của mình. 

 

Xin Mẹ Delphine cầu cho chúng con, để chúng con noi theo gương mẹ mà 

sống Phúc-Âm bằng việc giúp-đỡ những ai đang cần. 

 

Thân ái 

 

 

Thomas Collins 

Tổng Giám-Mục Toronto 

 

 

Tái-bút: Năm ngoái, lòng rộng-rãi của anh chị em đã làm thay-đổi đời sống của hơn 

140,000 người ở địa-phương cũng như vô-số người trên khắp thế-giới. Cảm ơn anh chị em 

vì đã giúp rất nhiều người cảm-nhận được tình-yêu và lòng thương-xót của Chúa. 


