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Saturday, September 21, 2013

Dear Friends in Christ,

I write today to share with you some
reflections on the recent interview given
by our Holy Father, Pope Francis.

The Pope, through his humility and
personal warmth, has invited many to see
the Catholic Church and her teachings
with new eyes. And he has invited others,
including those who are not currently
participating in the life of the Church, to
consider a return to the faith.

In the Pope's lengthy interview for the
Jesuit publication, America, the Holy
Father is helping us to see something really fundamental: oftentimes we
think about how we are to serve, what our moral life is to be, without first
focusing on knowing and loving God. Many people don't believe in God's
love or even in a personal God. They have not opened themselves to the
saving power of His love. As a result, what the Catholic Church might
teach about a variety of issues, including those moral issues which are
countercultural, may not be welcomed, or even dismissed without a
hearing.

Through his simple and loving approach and personal example, the Pope is
reminding the entire Church that, much like a field hospital, we must
prioritize, and that our first priority must be to help people encounter the
person of Jesus Christ and to be open to His love so they can be
transformed by that love and begin to radiate it. Bound together with
other believers, we can better love others, serve others in need, and begin
to see what the Church teaches as not a duty but as a response of love and
an expression of gratitude to the God of love.

I urge you to read the interview in its entirety. To fully appreciate and
understand what the Holy Father is communicating, his words should be
read in context and in totality, not in the form of a summary—mine or
anyone else's. 

After reading and reflecting on the Pope's comments, I was reminded of

Thân mến gởi quí anh chị em tín hữu trong Chúa Kitô,

Chúng ta đang chứng kiến sự chết chóc và tàn phá do cơn bão gây nên cho Phi Luật Tân đầu tuần này. Chúng ta 
cùng đến với nhau như những thành viên của gia đình con cái Chúa và như những con người đầy lòng thương 
xót trong niềm tin vào Chúa để dâng lên những lời cầu nguyện và sự trợ giúp hầu làm dịu đi những nỗi thống 
khổ cho những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tấn thảm kịch này.

Tôi đã yêu cầu mọi giáo xứ thuộc Tổng Giáo Phận Baltimore  thưc hiện một việc thu tiền đặc biệt trong các 
Thánh Lễ vào cuối tuần này, 16-17 tháng Mười Một, nhân danh các tín hữu ở Phi Luật Tân. Mỗi một xu thu 
được đều sẽ được gởi trực tiếp đến Cơ Quan Cứu Trợ Công Giáo, hiện đang có mặt ở những khu vực bị ảnh 
hưởng của cơn bão để mang sự cứu trợ nhân đạo và những vật dụng khẩn cấp đến cho những người sống sót.

Số tiền được trao cho Cơ Quan Cứu Trợ Công Giáo sẽ giúp đài thọ và phân phối nước uống, lều trại khẩn cấp, 
dụng cụ vệ sinh, và những vật dụng cung cấp cho đời sống của các hộ gia cư. Chúng ta có thể tin rằng việc 
đóng góp để cung cấp  vật liệu cho khoảng 500,000 chỗ trú ngụ không thể ở hoặc sửa chữa được là một việc 
làm cực kỳ khẩn thiết.

Đối với những ai không thể tham dự Thánh Lễ cuối tuần này, hoặc muốn đóng góp trực tiếp cho Văn Phòng 
Cứu Trợ Công Giáo, có thể vào: www.crs.org để đóng góp.

Hôm nay, khi viết thư này tôi cũng xin các tín hữu hãy cùng với tôi cầu nguyện Chúa Của Lòng Thương Xót, 
nhân danh cho tất cả những ai chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão và những người thân của họ. Rất nhiều 
người trong số số họ đã không thể liên lạc được với người thân, và trong số đó có một số anh chị em tín hữu 
của chúng ta trong Tổng Giáo Phận Baltimore. Một Thánh Lễ đặc biệt cho những thành viên của Tổng Giáo 
Phận Phi Luật Tân sẽ cử hành vào Chúa Nhật, 17 tháng 11 vào lúc 2:30 chiều tại St. John the Evangelist Catholic 
Church, Severna Park. Hân hạnh đón tiếp tất cả mọi người.

Xin chân thành cám ơn sự tiếp tục đóng góp rộng rãi và những lời cầu nguyện trong sự tin tưởng đoàn kết với 
những người con dân Chúa ở Phi Luật Tân trước sự  khổ đau và mất mát này. Cầu chúc cho những nỗi khổ đau 
được lắng dịu và hy vọng  được phục hồi bằng tình yêu vĩnh cữu của Thiên Chúa và bằng sự thánh thiện trong 
niềm tin của giáo hội chúng ta.

Trong Niềm Tin Vào Chúa Kitô,

TGM  William E. Lori                                                                                                           
Tổng Giám Mục Baltimore


