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Ngày 11 tháng 12 năm 2022
Chúa Nhật III Mùa Vọng (Gaudete Sunday)

Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,

Magnificat anima mea Dominium,
et exsultavit spiritus meus in Deo salvatore meo.

Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa;
thần trí tôi hớn hở trong Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. 

Lu-ca 1:46-47

Hôm nay, khi chúng ta cử hành Chúa Nhật Gaudete (Chúa Nhật Vui Mừng), tôi xúc động suy 
nghĩ về câu chuyện Đức Mẹ Đi Viếng trong Phúc Âm Lu-ca. Sau biến cố truyền tin của thiên 
thần Gabriel, Đức Maria vội vã đi thăm chị họ là bà Êlisabét, bà rất vui khi được gặp Mẹ. Ngay cả 
đứa trẻ trong bụng bà Êlisabét, là Gioan Tẩy Giả, cũng nhảy mừng vì sung sướng khi nghe tiếng 
nói của Đức Maria. Cuộc gặp gỡ đơn giản này giữa Mẹ Maria, Êlisabét và những con trẻ mà hai 
bà đang cưu mang đã mang trọng tâm của các món quà đức tin, sự hiện diện và mối quan hệ. 
Là những phụ nữ có đức tin, cuộc sống hàng ngày của hai bà tập trung vào Thiên Chúa và hoàn 
thành ý muốn của Ngài. Hiện diện không chỉ với nhau mà còn với Đấng Toàn năng, Thánh Thần 
đã mặc khải cho bà Êlisabét điều mà lời nói diễn tả được – đó là chức làm mẹ phi thường của 
Đức Maria. Mối quan hệ gia đình của các ngài mang lại cho các ngài một lịch sử chung và mối 
quan tâm chung về tương lai của các ngài, cả với tư cách là họ hàng và người Do Thái.

Lời đáp từ của Maria trước lời chào của bà Elizabeth được gọi là kinh Magnificat. Là chứng nhân 
khiêm tốn cho sự cao cả và vĩ đại của Thiên Chúa, Đức Mẹ đáp lại niềm vui bằng niềm vui, vui 
mừng trong Thiên Chúa là Đấng cứu độ của mình. Niềm vui là một cảm giác vượt lên trên niềm 
hạnh phúc đơn thuần: niềm vui nâng cao tinh thần và dẫn chúng ta đến gần Chúa Cha, Chúa 
Con và Chúa Thánh Thần hơn.

Vào Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng này, chúng ta có thể nhìn vào cuộc gặp gỡ của 2 người phụ nữ 
này để hướng dẫn chúng ta trong mùa chuẩn bị này, và thực sự, trong suốt cuộc đời mình. Qua 
cuộc Thăm Viếng, Mẹ Maria và bà Êlisabét nhận thức rõ hơn về vai trò của mình trong việc thực 
hiện kế hoạch của Thiên Chúa.

Thực vậy, chuyến thăm viếng bà Êlisabét của Mẹ Maria là khúc dạo đầu cho sứ vụ của Chúa Giêsu 
và, bằng việc cộng tác ngay từ đầu vai trò làm mẹ của mình vào công cuộc cứu chuộc của Chúa 
Con, Mẹ trở thành mẫu mực cho những người trong Giáo Hội để họ lên đường mang ánh sáng của 

Chúa Kitô và niềm vui cho mọi người, mọi lúc và mọi nơi.  
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Buổi Tiếp Kiến Chung, ngày 2 tháng 10 năm 1996
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Được mời gọi vào một mối quan hệ cá nhân với Đấng Toàn Năng, Đức Maria và bà Êlisabét 
không thể nào giữ Tin Mừng cho riêng mình được! Niềm tin là một cái gì đó được chấp nhận cá 
nhân, nhưng nó tự nhiên có một chiều kích cộng đồng vì nó phản chiếu ánh sáng của Chúa Kitô 
và cảm xúc về niềm vui của Chúa Kitô. Là những người có đức tin, Đức Maria và bà Êlisabét là 
những mẫu mực về sự thánh thiện cá nhân và sự thông công thiêng liêng trong cộng đồng. Trong 
thời gian ở với nhau trên miền núi Miền Giuđêa, tôi tin chắc rằng các ngài đã suy ngẫm về sự 
hiện diện của Chúa trong cuộc sống mình, ý nghĩa của Mặc khải của Ngài và kế hoạch của Ngài 
sẽ diễn ra như thế nào, vui mừng với những hy vọng và ước mơ của họ dành cho dân của Chúa. 
Nhờ lời chuyển cầu của các ngài, ước gì mỗi người chúng ta chiêm ngưỡng ánh sáng và niềm vui 
của Chúa Kitô – Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta – và chia sẻ những hồng ân này như 
những chứng nhân của bình an và hy vọng. 

QUÁ KHỨ NHƯ LỜI MỞ ĐẦU: NIỀM TIN, SỰ HIỆN DIỆN, MỐI QUAN HỆ 
Cách đây hơn 18 tháng, gia đình Giáo phận chúng ta bắt đầu một cuộc hành trình truyền giáo 
trên khắp vùng địa lý rộng lớn của miền Nam Georgia. Được công bố trong lá thư mục vụ của tôi 
vào Chủ Nhật Lễ Hiện Xuống, ngày 23 tháng 5 năm 2021, sáng kiến lập kế hoạch Suy Tư + Canh 
Tân + Vui Mừng được thiết kế để đánh giá những gì chúng ta với tư cách là Giáo hội địa phương 
đang làm tốt, chúng ta cần cải thiện ở đâu và cách tập trung tốt nhất các nguồn lực của chúng ta 
vào 5 năm tới. Thật trùng hợp, vào tháng 10 năm 2021, Giáo hội hoàn vũ dưới sự lãnh đạo của 
Đức Thánh Cha Phanxicô đã bắt đầu Thượng hội đồng toàn cầu về Tính đồng nghị, một hành 
trình ba năm đối thoại và lắng nghe phù hợp với sáng kiến Suy Tư + Canh Tân + Vui Mừng của 
chính chúng ta.

Giai đoạn đầu tiên của quy trình là Suy Tư, bao gồm 22 Buổi Lắng Nghe được tổ chức trong toàn 
Giáo phận vào mùa thu năm 2021. Những suy nghĩ, cảm xúc và hy vọng được thể hiện trong các 
buổi này sau đó được phối hợp với các cuộc trò chuyện nhóm nhỏ trong Giai đoạn Canh Tân. 
Tổng quan về việc đồng hành được thực hiện trong các giai đoạn này đã được trình bày trong bản 
Tổng Hợp Giáo Phận của Thượng Hội Đồng, được đệ trình lên Hội Đồng Giám Mục vào tháng 
Sáu năm nay. (Để xem được các tài liệu này như là một phần của Suy Tư + Canh Tân + Vui Mừng 
và Thượng Hội Đồng về Tính Đồng Nghị, thì hãy vào trang mạng www.diosav.org/reflect-re-
new-rejoice.)

Tôi đã thu thập được nhiều điều từ các buổi lắng nghe và các nhóm nhỏ, và tôi muốn cảm ơn tất 
cả những người đã tham gia và cầu nguyện cho sự thành công của sáng kiến lập kế hoạch. Giống 
như Đức Maria và bà Êlisabét, chúng ta được gắn kết với nhau bởi mối dây đức tin, bởi lịch sử 
chung của chúng ta và bởi mối quan tâm của chúng ta với tương lai. Chúng ta đã có thể hiện 
diện với nhau và cho nhau, đã mở lòng cho Chúa Thánh Thần và cho việc hoàn thành kế hoạch 
của Thiên Chúa. Tôi mong được tiếp tục hành trình của chúng ta với nhau. Hãy ra đi chia sẻ Tin 
Mừng, tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa dành cho gia đình Giáo phận.    

LỜI KÊU GỌI LÀM MÔN ĐỆ
Khi xem xét bản tóm tắt sáng kiến Suy Tư + Canh Tân + Vui Mừng như được trình bày trong bản 
Tổng Hợp Giáo Phận của Thượng Hội Đồng, tôi tin rằng anh chị em sẽ kết luận rằng mọi người 
đều ước ao đạt được mối giao hảo sâu xa hơn với Thiên Chúa. Với tư cách cá nhân, chúng ta khao 
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khát mối quan hệ mật thiết với Chúa Kitô, Ngôi Lời nhập thể. Với tư cách là Giáo hội, chúng ta cử 
hành đức tin Công giáo trong sự hiệp thông, được kêu gọi cùng nhau trong thời gian này và ở nơi 
này để yêu thương nhau như Ngài yêu thương chúng ta. 

Hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em một khuôn khổ ngắn gọn để giúp anh chị em đào sâu 
ơn gọi làm môn đệ của bản thân mình, và sau đó là Năm Lĩnh Vực Trọng Tâm mà chúng ta sẽ tập 
trung vào để giúp chúng ta cùng nhau phát triển như một gia đình Giáo Phận.

Thứ nhất, lời kêu gọi làm môn đệ bắt nguồn trong chính con người của Chúa Giêsu Kitô. Như đã 
nêu lên trong Giáo lý của Giáo hội Công giáo: 

Trong suốt cuộc đời của mình, Chúa Giêsu tự giới thiệu mình là gương mẫu. Ngài là “con người 
hoàn hảo”, mời gọi chúng ta trở thành môn đệ của Ngài và đi theo Ngài. Khi tự hạ mình, Ngài đã 
cho chúng ta một mẫu gương để bắt chước, qua lời cầu nguyện của Ngài, Ngài lôi kéo chúng ta 
cầu nguyện, và bằng sự khó nghèo của Ngài, Ngài kêu gọi chúng ta tự do chấp nhận những thiếu 

thốn và bách hại có thể xảy đến với chúng ta. (GLCG 520)
Nhờ Bí tích Rửa tội, mối quan hệ cá nhân và mật thiết của chúng ta với Chúa Kitô là điều chính 
yếu trong việc hoàn thành sứ mệnh trở thành môn đệ của chúng ta trên trái đất và là công dân 
tương lai của Vương quốc Thiên đàng. Do đó, với tư cách là những người theo Chúa Giê-su, 
chúng ta được mời gọi hướng suy nghĩ, lời nói và hành động của mình về Ngài, Đấng là kiểu mẫu 
và là tấm gương hy sinh của chúng ta. 

Các môn đệ của Đức Kitô phải đồng hình đồng dạng với Ngài cho đến khi Ngài được hình thành 
trong họ (x. Gl 4,19). “Vì lý do này, chúng ta, những người đã được tạo nên giống như Ngài, những 
người đã chết với Ngài và sống lại với Ngài, được đưa vào những mầu nhiệm của cuộc đời Ngài, 

cho đến khi chúng ta cùng trị vì với Ngài.” (LG 7 § 4). (GLCG 562)

Nếu chúng ta nghiêm túc về ơn gọi làm môn đệ của mình, thì chúng ta phải thừa nhận tình yêu 
và sự tôn kính với Đức Kitô và cam kết hiểu biết, yêu thương và phục vụ Ngài qua lời cầu nguyện 
và hành động.

MÔN ĐỆ: CÁ NHÂN TÌM KIẾM THIÊN CHÚA
Mặc dù hành trình làm môn đệ của mỗi người là khác nhau, nhưng trong thâm tâm họ có ước 
muốn tìm kiếm dung nhan của Thiên Chúa, Đấng là nguồn gốc của mọi Vẻ Đẹp, Sự Thật và Sự 
Thiện. Qua Lời Chúa và Bí tích, chúng ta củng cố mối quan hệ của mình với Chúa Kitô và Giáo 
hội. Đặc biệt, trong thời gian Canh Tân Thánh Thể này, chúng ta có cơ hội đào sâu lòng yêu mến 
mầu nhiệm Chúa Giêsu Hiện Diện Thực Sự trong Bí Tích Thánh Thể qua Chân Lý trong giáo 
huấn của chúng ta, qua vẻ đẹp của việc thờ phượng, và sự Thiện tuyệt đối khi chúng ta đồng hành 
với những người nghèo khổ và yếu đuối. Với tư cách là Mục Tử, tôi khuyến khích bạn tìm kiếm 
Chúa bằng cách tận dụng cơ hội mỗi ngày để: 
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KHÁM PHÁ VẺ ĐẸP…  BẰNG CÁCH ĐI VÀO SỰ HIỆN DIỆN CỦA THIÊN CHÚA.. 

	■ Nhận ra món quà mầu nhiệm
	■ Thưởng thức món quà quý giá của ân sủng
	■ Thán phục trước lòng thương xót và từ bi của Chúa
	■ Trò chuyện với Ngài trong lời cầu nguyện.

Giáo Hội giúp Khám phá Vẻ đẹp như thế nào? Nhờ Phụng vụ và việc Thờ phượng để mang 
lại ánh sáng và niềm vui cho trái tim, khối óc và tâm hồn.

HIỂU SỰ THẬT… BẰNG CÁCH HIỂU BIẾT ĐỨC TIN. 

	■ Liên hệ với Thiên Chúa trong cuộc sống hàng ngày hy vọng sau này trở thành công dân 
nước trời

	■ Hình thành lương tâm theo đức tin qua việc đọc sách thiêng liêng và học hỏi Giáo lý 
của Giáo hội Công giáo

	■ Dành thời gian đọc Kinh Thánh

Giáo Hội giúp hiểu Chân Lý như thế nào? Thông qua các tác vụ Huấn luyện và học Giáo lý 
để khám phá ra vẻ đẹp và sự phong phú của đức tin Công giáo. 

KHƠI DẬY LÒNG TỐT… BẰNG CÁCH NUÔI DƯỠNG QUAN HỆ CỦA ĐỨC TIN, ĐỨC CẬY VÀ ĐỨC MẾN. 

	■ Tôn trọng phẩm giá Chúa ban cho sự sống con người từ khi thụ thai cho đến khi chết tự 
nhiên

	■ Quan tâm đến những người bé nhỏ, yếu đuối và mất mát nhất
	■ Thực hành quản lý tốt các món quà của Chúa và tôn trọng những tạo vật của Ngài

Giáo hội giúp khơi dậy lòng tốt như thế nào? Nhờ sự khuyến khích việc Vươn Ra và Truyền 
Giáo để tìm cách phục vụ Chúa Kitô bằng cách phục vụ tha nhân.

Tôi mời anh chị em lớn lên trong đức tin và bước đi với tôi như một nhân chứng cho tình yêu của 
Thiên Chúa, một môn đệ của Chúa Kitô, khi chúng ta hàng ngày tìm kiếm cơ hội để Khám phá 
Vẻ đẹp, Hiểu Sự thật và Truyền cảm hứng cho Lòng tốt. 

MÔN ĐỆ: CỬ HÀNH ĐỨC TIN CỦA MÌNH TRONG CỘNG ĐỒNG
Anh chị em thân mến, mặc dù Chúa gọi từng cá nhân chúng ta đến với nhau nơi đây và ngay bây 
giờ để phát triển hành trình tông đồ, nhưng chúng ta không được tạo ra để sống cô lập. Toàn bộ 
đức tin mà chúng ta đọc trong Kinh Tin Kính Các Tông Đồ và lời hứa theo Chúa Kitô đã nối kết 
chúng ta thành cộng đồng. Cơ hội để kết nối có sẵn trong các giáo xứ và Giáo phận của chúng 
ta, từ các nhóm cầu nguyện, các mục vụ giáo xứ cho đến các phong trào Giáo Hội, tất cả đều hợp 
nhất chúng ta với Giáo hội Hoàn vũ. Khi đón nhận Tin Mừng, tự nhiên chúng ta được kêu gọi 
chia sẻ Tin Mừng đó cho người khác. Chúng ta không được kêu gọi để trở thành những cá nhân 
đơn độc hưởng nhờ đức tin Công Giáo; đúng hơn, chúng ta phải học cách chia sẻ (nhân chứng) 
đức tin để sự liên tục cải hối trở nên điều vô cùng quan trọng trong gia đình, thành phố, Giáo 
phận, quốc gia và cả thế giới chúng ta. Giáo phận chúng ta may mắn có các Linh mục, Phó tế, các 
Tu Sĩ và nhiều người tông đồ giáo dân đã cam kết làm việc để xây dựng các cộng đồng phản chiếu 
được nền tảng vững chắc trong Chúa Kitô. Tuy nhiên, 
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…tất cả chúng ta đều được kêu gọi để trưởng thành trong việc rao giảng tin mừng. Chúng ta cần 
được đào tạo tốt hơn, yêu mến sâu sắc hơn và làm chứng cho Tin Mừng rõ ràng hơn. Theo nghĩa 
này, chúng ta phải để cho những người khác liên tục truyền giáo cho chúng ta. Nhưng điều này 
không có nghĩa là chúng ta nên trì hoãn sứ vụ rao giảng Tin Mừng; đúng hơn, mỗi người chúng ta 

nên tìm cách thông truyền Chúa Giêsu mọi lúc mọi nơi. (Evangelii Gaudium, 121)
Khi xác định các nhu cầu và xem xét các cơ hội để phát triển tính môn đệ cộng đồng trong Giáo 
phận, tôi đã xác định Năm Lĩnh Vực Trọng Tâm trong 5 năm tới, mỗi lĩnh vực chú trọng đến mỗi 
khía cạnh cụ thể. Đó là: 

PHÚC ÂM HÓA

	■ Trao quyền cho người Công Giáo sống ơn gọi rửa tội của mình nhờ việc gặp gỡ cá nhân 
với Chúa Kitô

	■ Thúc đẩy một nền văn hóa của sự sống tôn trọng phẩm giá của mỗi người
	■ Ưu tiên cho việc dạy giáo lý, đào tạo và chăm sóc mục vụ cho mọi lứa tuổi, giai đoạn, ơn 

gọi và lối sống
	■ Công nhận sự đa dạng về văn hóa của Giáo phận và chào đón tất cả mọi người tham gia 

tích cực vào Nhiệm thể Chúa Kitô
	■ Nhấn mạnh sự hiểu biết rằng gia đình là Giáo Hội tại gia, cha mẹ là giáo lý viên đầu tiên 

cho con cái bất kể là trong trường Công Giáo, tại lớp giáo lý trong xứ hay đang học ở 
nhà.

	■ Nghiên cứu để trường Công Giáo có sẵn và không quá đắt đỏ
	■ Kiểm tra các chương trình đào tạo và hỗ trợ học tập cho những học sinh xuất sắc
	■ Thúc đẩy tiến trình phong thánh cho Friar Pedro de Corpa và Các Bạn Tử Đạo (5 vị của 

Georgia), cầu xin sự bầu cử của các vị cho hôn nhân và cuộc sống gia đình
	■ Truyền cảm hứng cho lòng hiếu khách và chào mừng những người thờ ơ
	■ Phát triển mô hình cho mục vụ nhóm nhỏ
	■ Cung cấp sự chú ý cá biệt và độc đáo cho từng giáo xứ và trường học trong công việc 

truyền giáo và môn đệ hóa

GIÁO SĨ VÀ TU SĨ

	■ Phát triển văn hóa nhận diện ơn kêu gọi
	■ Tạo điều kiện thuận lợi cho tình huynh đệ linh mục
	■ Tăng cường giáo dục thường xuyên cho các Linh mục
	■ Chăm sóc cho các Linh mục đã nghỉ hưu
	■ Đánh giá việc đào tạo cho chức phó tế vĩnh viễn
	■ Mở rộng sự hiện diện của các tu sĩ  

VƯƠN RA XÃ HỘI / BÁC ÁI CÔNG GIÁO

	■ Suy nghĩ lại về “bản sắc” và cấu trúc của các tổ chức từ thiện Công giáo trong Giáo phận
	■ Xác định các cộng đồng chưa được phục vụ
	■ Truyền đạt rõ ràng các cơ hội, hoạt động và tác động tiếp theo của chúng
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GIÁO XỨ SỐNG ĐỘNG

	■ Hỗ trợ các giáo xứ xác định và đáp ứng các nhu cầu
	■ Thiết lập các tiêu chí đánh giá sự phát triển và tính bền vững
	■ Tạo mối quan hệ đối tác giữa các giáo xứ thành thị và nông thôn
	■ Xác định các cơ hội cho sứ mệnh truyền giáo và mục vụ nông thôn

TÀI SẢN VÀ BẢO TỒN

	■ Trân trọng quá khứ trong khi xây dựng cho tương lai: giáo xứ, trường học, nghĩa trang/
nhà mồ

	■ Khuyến khích quĩ bảo tồn của giáo xứ
	■ Trù tính kế hoạch sơ bộ cho một Nhà Tĩnh Tâm gần trung tâm của Giáo phận 

Năm Lĩnh Vực Trọng Tâm này trong 5 năm tới là cố gắng nhằm ưu tiên hóa các lĩnh vực phát triển 
và cải thiện trong Giáo phận của chúng ta. Công việc và sứ vụ lớn lao của Giáo đặt nền tảng cho 
đức tin Công giáo của chúng ta ở Nam Georgia sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, tôi tin rằng điều quan trọng 
là phải có một ‘lộ trình’ để thử thách chúng ta trong sứ mệnh của mình. Tại mỗi Phiên Lắng Nghe 
chúng ta đã cầu nguyện như sau… 

Chúng ta không thể làm tất cả mọi thứ,
và sẽ cảm thấy được giải thoát khi nhận ra điều đó.

Điều này cho phép chúng ta làm một cái gì đó,
Và làm nó rất tốt.

trích từ Romero Prayer của Đức Cha Ken Untener

Mặc dù chúng ta không thể giải quyết mọi mối quan tâm đã được đưa ra trong sáng kiến lập kế 
hoạch Suy Tư + Canh Tân + Vui Mừng, nhưng tôi hy vọng rằng trong 5 năm tới với tư cách là một 
gia đình của Giáo phận, chúng ta sẽ cùng nhau làm việc tốt. Anh chị em hãy tìm đọc các bản cập 
nhật của Giáo phận (trang web, Southern Cross, phương tiện truyền thông xã hội) để biết tiến trình 
của chúng ta trong Năm Lĩnh Vực Trọng Tâm này và hỗ trợ bằng lời cầu nguyện của để chúng ta 
cùng nhau phát triển trong ơn gọi làm tông đồ truyền giáo.  

NHỜ NGÀI, VỚI NGÀI, VÀ TRONG NGÀI
Khi bắt đầu sáng kiến Suy Tư + Canh Tân + Vui Mừng, tôi đã hứa rằng kết quả cuối cùng sẽ 
không phải là một “điểm dừng” – một tập hồ sơ đầy kế hoạch để dấu cất trước khi đem thực 
hành. Thay vào đó, mục tiêu luôn luôn là phát triển một kế hoạch thách thức chúng ta tăng 
trưởng lấy Đức Kitô làm trọng tâm trong đức tin, đức cậy và đức mến…và dĩ nhiên, cả niềm vui! 
Chúng ta là gì và tất cả những gì chúng ta làm không nên nhắm vào một sự kiện hay một giai 
đoạn thời gian, nhưng là vào một đấng: Đức Giê-su Kitô. Nhờ Ngài, Với Ngài, và Trong Ngài, cá 
nhân và cộng đồng chúng ta đáp lại ơn gọi trở thành môn đệ Chúa. Trên đường đi, chúng ta sẽ 
gặp ân sủng của Chúa không chỉ theo cách trọng thể và nổi bật, nhưng cả trong tiếng thì thầm 
lặng lẽ của Ngài (I Các Vua 19:12) một cách dịu dàng. Hôm nay, tôi mời anh chị em tham gia cùng 
tôi như một người tích cực vào cuộc hành trình này, đến gần Chúa và đến gần nhau hơn khi 
chúng ta tiếp tục xây dựng Vương quốc của Chúa trong Giáo phận Savannah. 



DIOCESE OF SAVANNAH † OFFICE OF THE BISHOP
pastoral letter  .  december 11, 2022  .  page 7 of 6

Đức Maria đáp lại lời chào của bà Isave bằng cách tuyên bố rằng linh hồn bà “ngợi khen Chúa” 
(Lc 1:46). Xin cùng tôi khẩn xin lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Th iên Chúa, xin hướng dẫn, 
gìn giữ và bảo vệ các tín hữu trong Giáo phận chúng ta. Xin Mẹ truyền cảm hứng cho chúng ta 
nhìn về tương lai với niềm hy vọng. Vì Mẹ luôn chỉ đường đi đến Đức Kitô, nên chúng ta cũng 
có thể noi theo gương Mẹ mà chấp ơn gọi của cá nhân mình để trở thành môn đệ và “tôn vinh” 
Chúa trong tư tưởng, lời nói và hành động của mình.  

Trong mỗi Th ánh Lễ, tôi xin anh chị em cầu nguyện cho tôi và cho những người đang phục vụ 
trong vườn nho của Chúa ở Giáo phận Savannah. Một cách đặc biệt, tôi biết ơn khi bạn thì thầm 
tên tôi với Đấng Toàn Năng để tôi có thể là Mục Tử, Giám Mục mà bạn cần và xứng đáng. Xin 
hãy biết rằng tôi nhớ đến anh chị em mỗi ngày trong những lời cầu nguyện, những cuộc trò 
chuyện của tôi với Chúa. Ước gì chúng ta gặp nhau mỗi ngày trong lời cầu nguyện và Hãy Vui 
Luôn trong Chúa!

Th ân chào trong niềm vui và hy vọng,

Đức Cha Stephen D. Parkes 
Giám Mục Savannah

Th ân chào trong niềm vui và hy vọng,


