Tháng 3 năm 2021
Anh chị em thân mến:
Khi Chúa Giê-su cầu nguyện trong Vườn Ghết-sê-ma-ni, Người nói với các
môn-đệ: “Anh em hãy ở lại đây, và tỉnh thức với thầy.” Mệnh lệnh đơn sơ này, như được
thuật lại trong Phúc Âm theo Thánh Mát-thêu, chứa đựng thật nhiều ý nghĩa cho ai muốn
làm môn đệ của Chúa. Nó đồng thời phác họa cách thức mà anh chị em và tôi được kêu gọi
để quan tâm đến những nỗi thống khổ đang diễn ra chung quanh chúng ta, những đau khổ
vượt quá sức chịu đựng kể từ khi đại dịch toàn cầu bắt đầu.
Khi một người bị căng thẳng tinh thần gọi điện thoại cho một trong hơn 40
cơ sở được tài trợ bởi sự đóng góp của anh chị em cho ShareLife, điều đầu tiên họ muốn
biết là, “Người này có quan tâm đến tôi hay không?” Ngoài việc tìm sự giúp đỡ cụ thể họ
đang cần, họ còn muốn biết rằng họ không bị cô đơn – rằng họ thật sự có giá-trị.
Cô Sharon Mayne Devine, Giám đốc Trung Tâm Công Giáo về Dịch Vụ các
Gia Đình vùng Peel-Dufferin , nói rằng lời nói của Chúa Giêsu trong vườn khơi niềm cảm
hứng cho những việc làm tại cơ sở của cô. Đối với cô, những tình cảnh của các người bị
nạn, như nạn nhân của bạo lực trong gia đình chẳng hạn, thì khó lòng mà nghe cho được.
Nhưng cô quyết “tỉnh thức” trong lúc đó. Vì “khi người ta có cảm giác được chứng thực và
được nhìn nhận,” cô nói tiếp, “thì niềm hy vọng của họ sẽ được dâng cao. Họ tin rằng họ có
thể tiếp tục vươn lên.”
Cũng thế, liệu anh chị em có tỉnh thức được không? Trong khi đại dịch toàn
cầu vẫn còn, chúng ta có thể cảm thấy mệt mỏi vì nghĩ đến những người đang cần được
giúp đỡ. Nhưng các cơ sở cộng đồng ngoài tiền tuyến không thể tiếp tục công việc trọng
yếu của họ nếu không có anh chị em bên cạnh. Sự trợ lực của anh chị em có thể làm cho:
• một cụ gìà, đang sống đơn độc một mình và sợ hãi Covid-19, được khám sức
khỏe thường xuyên và nhận được những gói thực phẩm hằng tuần.
• một đứa trẻ bị điếc, đang ở với những người nhà không nói ngôn ngữ làm
hiệu, mà có thể lien lạc được với các bạn bị điếc khác và không cảm thấy bị
cô lập.
• một thanh niên đang chống chọi với sự nghiện ngập, và trở nên tệ hơn vì đại
dịch, có thể tham gia một chương trình phục hồi sau khi cai thuốc, điều mà
sẽ cứu sống anh ta.

Đây chỉ là một số thí dụ tại sao mà sự trợ lực của anh chị em đang nâng cao
đời sống cho hàng ngàn người một cách thật hiển nhiên. Khi những người nghèo và người
bị cùng khổ tiếp tục bị thiệt thòi nặng nhất bởi đại dịch toàn cầu, thì những nhu cầu của họ
hiện nay lại càng lớn lao hơn bao giờ hết.
Những người già cả, ốm đau, và nghiện ngập trong cộng đồng của chúng ta
đang nương nhờ vào anh chị em và tôi để chắc rằng họ luôn tìm thấy sự quan tâm đúng
mức mà họ rất cần. Đây là lý do tại sao rất là quan trọng rằng chúng ta phải đạt được mục
tiêu 13.8 triệu đô-la từ cuộc vận động nơi các giáo-xứ. Mục đích có thể đạt được, nhưng chỉ
khi nào mỗi người chúng ta làm phần của mình.
Là những môn đệ của Chúa, chúng ta “hãy ở lại đây, và tỉnh thức” với Chúa
khi chúng ta làm chứng cho những người chung quanh đang cần được giúp đỡ, mà chính
Chúa đang hiện diện trong họ. Xin hãy cùng tôi nói tiếng xin vâng với tiếng mời gọi của
Người bằng cách đóng góp cho cuộc vận động ShareLife với hết khả năng của anh chị em.
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Tái bút: Đức-Giáo-Hoàng Phan-xi-cô nói rằng, “Sống bao dung nghĩa là không tìm tư lợi,
nhưng là mang lấy ách của những người yếu nhất và nghèo nhất giữa chúng ta.” Cảm ơn
anh chị em vì sự quan tâm trắc ẩn đối với những người đang cần được giúp đỡ.

