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THƯ MỜI

Tham gia chiến dịch “Chúng ta cùng nhau- Together We”
Kính gửi: Quý Cha, quý thành viên trong Ban Bác ái Xã Hội – Caritas giáo xứ,
Kính thưa quý Cha và quý Vị,
Ngày 25/11/2021, Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu - Chủ Tịch UB BAXH-Caritas Việt Nam viết thư giới
thiệu hai sự kiện chính (1) kỷ niệm 70 năm thành lập Caritas Quốc Tế 12/12/2021 và (2) chiến dịch
“Chúng ta cùng nhau” (Together We) do văn phòng Caritas Quốc Tế phát động. Sứ điệp chính của chiến
dịch là cùng nhau chăm sóc con người và chăm sóc thiên nhiên theo giáo huấn của Thông điệp Laudato
Si’ và Fratelli Tutti. Chiến dịch sẽ kéo dài 3 năm (2021-2024), với khẩu hiệu “Hành động hôm nay vì
ngày mai tươi đẹp hơn” (Act today for a better tomorrow). Các Caritas địa phương (quốc gia, giáo
phận, giáo xứ) được mời gọi cùng khởi động chiến dịch này vào ngày 13/12/2021. (x. đính kèm).
Được sự chấp thuận của Đức Cha Giáo phận, Ban BAXH- Caritas Đà Lạt kính mời Quý Cha và quý Ông
Bà Anh Chị Em cùng với Văn phòng Caritas giáo phận Đà Lạt và Caritas Việt Nam tham gia hưởng ứng
Chiến dich sinh thái toàn cầu của Caritas Quốc tế.
Để chuẩn bị cho ngày phát động chiến dịch 13/12/2021, chúng con xin được đề nghị một số điểm như
sau:
1. Xin quý Cha và quý Vị in logo (đính kèm), treo một nơi thích hợp trong giáo xứ, cộng đoàn, gia
đình... và quảng bá cho nhiều người cùng tham gia.
2. Xin gửi những hình ảnh và bài viết về chăm sóc ngôi nhà chung và chăm sóc người nghèo trong
trong giáo xứ, cộng đoàn,… cho văn phòng Caritas Đà Lạt để đăng trên Website của Caritas Giáo
phận và Caritas Việt Nam nhằm quảng bá, gây ý thức cho cộng đồng trong việc thiết lập một cộng
đồng chăm sóc Ngôi nhà Chung và cho người nghèo.
3. Quý Cha và quý Vị đang sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội: website, blog, viber, zalo,
twitter, facebook … có thể đăng các hình ảnh và câu chuyện cho ngày khai mạc chiến dịch và chia sẻ
cho cộng đồng. Lưu ý: khi đăng bài hoặc hình ảnh lên, xin thêm hashtag #TogetherWe vào cuối bài,
theo sau là @iamCaritas
4. Quý Cha và Quý Vị ủng hộ chiến dịch xin chụp chung một bức ảnh cùng nắm tay thành một vòng
tròn, (theo hướng dẫn số 16) và đăng hình lên mạng truyền thông xã hội với hashtag #TogetherWe
theo sau là @iamCaritas, có thể chèn thêm nội dung mà nhóm quan tâm đặt vào trung tâm của vòng
tròn kết nối.
5. Đọc lời kinh nguyện chung của Caritas quốc tế, trong những buổi cầu nguyện cho chiến định.
Về nội dung và các hoạt động cụ thể cho chiến dịch xuyên suốt 3 năm chúng con sẽ gởi thông báo đến
quý cha và quý vị sau.
Kính chúc quý Cha và Quý Vị Mùa Vọng sốt sắng để đón mừng Lễ Chúa Giáng Sinh và Năm Mới trong
An Bình- Thiện Hảo. Chúng ta cùng nhau “Hành động hôm nay vì ngày mai tươi đẹp hơn”.
Trân trọng,
Ban BAXH-Caritas Đà Lạt
Lm. Gioan Bosco Hoàng Văn Chính
Ghi chú: Nếu Quý Cha và Quý Vị có thắc mắc hay phản hồi về chiến dich, xin liên lạc trực tiếp với chúng con (Sr
Hằng) qua Email: vpbaxhdl@gmail.com (hoặc) điện thoại: (0263) 3511185

