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Anh chị em thân mến,
Chúng ta sắp sửa bắt đầu hành trình mùa Chay và khi chuẩn bị như vậy, chúng tôi muốn trình
bày với anh chị em Kế hoạch Mục vụ của giáo xứ St. Anthony. Chúng tôi đã mất vài năm làm
việc với nhau với các nhân viên, hội đồng mục vụ, các ủy ban và ban lãnh đạo giáo xứ để hoàn
thiện bản Kế Hoạch này. Đây là thời gian tăng trưởng và tự khám phá. Điều nổi bật nhất là hoa
trái của hành trình cầu nguyện và sự tham gia của nhiều người.
Khi bắt đầu tiến trình, anh chị em nhớ lại xem, chúng tôi đã làm cuộc khảo sát toàn giáo xứ. Sau
khi nối kết tất cả các dữ liệu thu góp được, chúng tôi đã làm việc để khai triển các lãnh vực trọng
tâm để thỏa đáng các ước muốn và phản hồi của anh chị em giáo dân. Điều này dẫn chúng tôi
trong một cuộc hội thảo phát triển đồ họa mô tả 3 lãnh vực trên trang mở đầu của bản Kế Hoạch.
Khi chúng tôi động não về các phản hồi, thì thấy 3 lãnh vực được chú trọng; truyền giáo, cộng
đồng và truyền thông. Dưới 3 tiêu đề chính này, có một số lãnh vực trọng tâm đã được đưa ra
ánh sáng và chúng tôi có thể nhìn thấy rằng chúng chồng chéo nhau trong các lãnh vực trọng tâm
khác nhau. Rồi sau đó, tất cả lại trở nên rõ ràng hơn, chúng tôi đã có thể nhìn thấy Đức Giêsu là
trung tâm của tất cả mọi sự như thế nào. Ngài là tầm nhìn của chúng ta và có Ngài là trung tâm,
chúng ta sẽ tiếp tục hiện thực hóa kế hoạch của Ngài cho chúng ta ở đây, tại Giáo xứ St.
Anthony.
Mới đây, Đức Tổng Giám mục Etienne bắt đầu tiến trình khai triển Kế hoạch Mục vụ cho toàn
tổng giáo phận. Chúng tôi có cơ hội gặp gỡ ngài tại buổi họp giáo hạt tháng trước. Tại buổi họp,
ngài tự giới thiệu mình cho chúng tôi, và ngài cho chúng tôi cơ hội tự giới thiệu lẫn nhau. Sau
đó, ngài đề cập về Kế hoạch Mục vụ. Ngài nói sẽ không có gì mới, tốt hơn là kế hoạch này sẽ là
kế hoạch công bố Đức Kitô và làm cho Ngài được biết đến như lời Đức Thánh Cha Phanxicô
trong tông thư Niềm Vui Tin Mừng. Chúng tôi cũng bắt đầu tiến trình của chúng ta bằng cách đọc
và bàn luận về tông thư Niềm Vui Tin Mừng. Như Đức Thánh Cha Phanxicô tuyên bố, “Niềm
Vui Của Tin Mừng đổ đầy trái tim và cuộc sống của tất cả những ai gặp Chúa Giêsu.” Đó là tầm
nhìn của chúng ta về tương lai của giáo xứ phù hợp với tầm nhìn của Đức Thánh Cha Phanxicô
và Đức Tổng Etienne.
Trong tông thư Niềm Vui Tin Mừng, Đức Thánh Cha Phanxicô mô tả giáo xứ như một nơi độc
đáo và năng động cho mọi người đến gặp gỡ Chúa Giêsu trong một cộng đồng. Ngài khích lệ
mỗi người chúng ta là các Kitô hữu hãy xem mình như là các môn đệ truyền giáo. Tin vào Chúa
Kitô nghĩa là làm cho Ngài được biết đến, để chia sẻ món quà chúng ta được trao ban, để mời gọi
người khác đi vào mối liên kết với Chúa. Chúng ta là một giáo xứ sôi động và năng động với
nhiều ân sủng và cơ hội khi tất cả chúng ta đều chịu trách nhiệm, đều nghe theo tiếng gọi để trở
nên môn đệ truyền giáo, thì cộng đồng giáo xứ St. Anthony sẽ tiếp tục phát triển và hưng thịnh.

Mở đầu hành trình mùa Chay với kiến thức về lời kêu gọi trở nên môn đệ truyền giáo, tôi mời
gọi anh chị em hãy làm mới lại cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu và cùng bước đi với Ngài. Chuẩn bị
cho ngày thứ Tư Lễ Tro, tôi khuyến khích anh chị em hãy thiết lập cho mình khoảng thời gian
nào đó thinh lặng và lắng nghe Chúa Giêsu, để anh chị em có thể đi theo chương trình của Ngài.
Chúng ta thường quyết định những gì chúng ta sẽ làm, nhưng một lần nữa tiến trình này nhắc
nhở chúng ta, khi chúng ta lắng nghe với trái tim hợp với điều Chúa Giêsu muốn chúng ta làm,
thì chúng ta được dẫn đến một nơi mà chúng ta sẽ không tự đến đó, và nó luôn tốt hơn nhiều so
với những gì mà chúng ta có thể lên kế hoạch hay tưởng tượng.
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