
CHÚNG TA LÀ MỘT SỨ 
MỆNH

"Chúng tôi là một sứ mệnh" là một tiêu đề lấy cảm hứng từ những lời của Đức
Giáo Hoàng Francis: (Evangelii Gaudium n. 273): 

"Sứ mệnh của tôi là ở trong trái tim của mọi người không chỉ là một phần của
cuộc sống của tôi hay một huy hiệu tôi có thể khởi phát, nó không phải là một
điều" thêm "hay chỉ là một khoảnh khắc khác trong cuộc sống mà thôi. Tôi là
một sứ mệnh trên trái đất này, đó là lý do tại sao tôi ở đây trong thế giới này.

Chúng ta phải coi bản thân mình là bị đóng ấn, thậm chí được mang nhãn
hiệu, bởi sứ mệnh mang ánh sáng, phước lành, nâng đỡ, chữa lành và sự tự do.

Tất cả xung quanh chúng ta, chúng ta bắt đầu thấy y tá với linh hồn, giáo viên
với linh hồn, chính trị gia với linh hồn, những người đã chọn sâu bên dưới để
sống với những người khác và cho người khác. Nhưng chúng ta đã ngăn công
việc của chúng ta từ cuộc sống riêng tư của mình, mọi thứ trở nên u ám and
chúng ta sẽ luôn luôn tìm kiếm sự thừa nhận hoặc quyền lợi trong nhu cầu của
chúng ta. Chúng ta không còn là một người nữa". 

Vì thế, sứ mệnh là thứ gì đó nó bắt rễ trong tôi như là một Kitô Hữu, một con
người và một Pallottine. Trong tất cả chúng ta, cuộc sống là một sứ mệnh; Nó
có nghĩa là làm tất cả công việc từ trong tâm hồn, đáp trả lại tình yêu đã nhận
được, và trao tặng sự duyên dáng, một sự duyên dáng mà Chúa đã trao ban
cho chúng ta. Như người sáng lập của chúng tôi, St. Vincent Pallotti nói, cuộc
sống của Chúa Giê su là phục vụ; một ví dụ mà chúng ta được mời gọi để bắt
chước Ngài. 

Là cá nhân, Kitô Hữu và Pallottines, cũng đúng khi nói " chúng ta là một sứ
mệnh"; bởi vì nó tồn tại bên trong, and như là một công đoàn nơi mà sứ mệnh  
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"Tôi muốn nhìn thấy bạn
giàu có và giàu có với kho
báu của Thiên Chúa, tôi

muốn thấy bạn hoàn toàn
biến đổi trong Thiên Chúa
để làm cho bạn trở thành
bộ trưởng hữu ích nhất

của Tin Mừng"
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có thể được nhận thấy cách đầy đủ nhất. Không loại trừ cách nào từ
cách gọi này; Kitô Hữu trên thế giới "là một sứ mệnh cho tất cả. Nó đòi
hỏi một sự rộng lượng rất lớn và đặc thù trong ánh nhìn và con tim
đến phần thưởng nước trời đến lời cầu khẩn sự giúp đỡ của Thiên
Chúa." (Đức Giáo Hoàng Phanxicô) 

Website này, một sự khởi đầu riêng tư với sự giúp đỡ từ nhiều người
khác, sẽ xoay quanh con người và công việc của St. Pallotti; một người
đàn ông đã cố gắng sống sứ mệnh cá nhân và và thông qua các con
trai và con gái tinh thần của mình trên toàn thế giới. 

Pallotti đã được biến đổi rất tuyệt vời ngay trong cuộc sống của Chúa
Giêsu, rằng bản thân Ngài đã được kết hợp hài hòa với sứ mệnh của
người Con duy nhất của Thiên Chúa. Vị tông đồ của Cha Hằng Hữu.

Trong cầu nguyện và suy niệm trong cuộc sống của Thánh, chúng ta
có thể can đảm mở lòng mình để nhận được ngọn lửa truyền giáo của
Đức Thánh Linh. Khi chúng ta chấp nhận ân sủng này cùng nhau, nó
cũng làm tăng thêm niềm tin cốt lõi của cộng đồng và sự cộng tác của
Pallotti: Chúng ta là một sứ mệnh. 

Để sống Tin Mừng một cách triệt để đòi hỏi sự dũng cảm lớn lao, và
đặt chúng ta bơi ngược lại với  thực tại của xã hội hiện đại. Tuy nhiên,

bởi những đứa trẻ mạo hiểm của Pallotti chia sẻ nhiệm vụ truyền giáo
và tông đồ, tất cả chúng ta đều có thể được truyền cảm hứng để đáp
lại tiếng gõ từ Đức Chúa Trời trong lòng chúng ta, kêu gọi chúng ta đưa
tay Ngài vào vẻ đẹp chưa từng thấy. Trong việc có đặc quyền hiếm hoi
để biết thế giới Pallotti hiện diện ở 56 quốc gia, tôi hy vọng sẽ tìm và
chia sẻ với các bạn những chứng ngôn cá nhân này từ những vùng
ngoại vi của trái đất; nơi các kho báu của Giáo Hội chúng ta cư trú. 

Tôi cũng muốn sử dụng trang web này như một cách để bảo tồn trí
nhớ của người bạn trẻ của chúng tôi, Cha Jean Betrand Etoundi, Tổng
Cố vấn và Bí thư, đã qua đời đột ngột vào ngày 27 tháng 4 năm 2018.

Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, ông đã nuôi dưỡng rất nhiều ước
mơ, và tràn đầy niềm vui với niềm vui truyền giáo. Tại thời điểm cái
chết của ông, ấn bản thứ hai của dự án giấc mơ của ông, "Đức tin và từ
thiện", đã sẵn sàng để xuất bản. Thưa anh em, đây có thể là cách để
giữ tinh thần của bạn với chúng tôi. 

Tôi hy vọng và cầu nguyện sáng kiến khiêm nhường này sẽ là một giọt
khác trong đại dương, làm sống động tất cả chúng ta để sống Tin
Mừng với niềm vui và niềm đam mê mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô
thường xuyên thách thức chúng ta làm. Đồng thời, nó có thể giúp
chúng ta yêu thương hơn nữa người sáng lập của chúng ta, Thánh
Vincent Pallotti: nhà huyền môn, tông đồ, và tiên tri hiệp thông. Chúng
tôi là một sứ mệnh, là một lời mời phổ quát để thực hiện ơn gọi của
chúng tôi để trở thành đệ tử truyền giáo của Chúa Giêsu thông qua
tâm linh và uy tín của Pallotti. Chúng ta có thể từ bỏ chính mình đầy
đủ cho Chúa, cho phép Ngài làm sáng bước của chúng ta, làm mọi thứ
với linh hồn của "Chúa Giêsu," Sứ đồ của Chúa Cha; vô hạn trong tình
yêu thương và lòng thương xót. 
Chúng ta là một sứ mệnh: semper avanti con Dio! Luôn luôn đi với
Chúa! 

www.WeAreAMission.org

giáo hoàng francis
Đối với người Ki tô giáo, không thể nghĩ
về nhiệm vụ của một người trên trái đất
mà không quan niệm nó như là một

cách thánh thiện, bởi vì "đây là ý muốn
của Thượng đế: sự thánh hóa của bạn"

Guadete et Exsultate, 19


