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Lễ Mẹ Thăm Viếng
Quí anh chị em thân mến trong Đức Kitô,
Tôi viết thư tới anh chị em dịp Lễ Mẹ Viếng Thăm này khi chúng ta nhớ về chuyến viếng thăm của Đức Trinh Nữ
Maria, mang thai Hài Nhi Giêsu, thăm chị họ Elizabeth, mang thai Gioan Tẩy Giả. Người phàm nhân đầu tiên mừng vui
và loan báo Con Thiên Chúa Nhập Thể chính là Gioan Tẩy Giả đang trong lòng mẹ – là chuyện cả thể đầy quyền phép
của Thiên Chúa đối với sự sáng tạo cuộc sống con người.
Tu Chính Án Hyde đã bảo vệ người Mỹ không tài trợ phá thai trong 45 năm. Nhờ đó chúng ta đã cứu sống hơn 2.4 triệu
trẻ em cho đến nay. Bây giờ, các thành viên Quốc hội đầy quyền lực cùng Tổng thống Joe Biden muốn hủy bỏ luật này
mà cả đảng Dân chủ lẫn Đảng Cộng hòa đã từng ủng hộ nó trong gần nửa thế kỷ. Nếu không có nó, thì hàng tỷ đô la mà
chúng ta đóng thuế sẽ cung cấp cho công việc phá thai. Điều đó có nghĩa là việc phá thai sẽ rẻ hơn, dễ dàng hơn, được
quảng bá và tài trợ với tiền đô la đóng thuế của chúng ta thúc đẩy một nền văn hóa tàn khốc mà nơi đó cuộc sống thai
nhi, không tự bảo vệ được chính mình, bị khai trừ vứt bỏ.
Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã tuyên bố trong bài phát biểu gần đây nhất trước Hội Đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày
25 tháng 9 năm 2020, “Thật không may, một số quốc gia và tổ chức quốc tế cũng đang thúc đẩy phá thai như một trong
những ‘dịch vụ thiết yếu’ được cung cấp cho việc trợ cấp nhân đạo đối với đại dịch.Thật đáng lo ngại khi thấy việc làm
này trở nên quá đơn thuần và tiện lợi cho một số người từ chối sự tồn tại của cuộc sống con người và coi đó như một
phương pháp giải quyết vấn nạn giùm cho cả người mẹ và thai nhi đang được cưu mang trong lòng.
Điều cực kỳ quan trọng đối với người Công giáo là gửi một thông điệp với những lời mạnh mẽ và rõ ràng trước khi
Quốc hội đi đến phán quyết chấp thuận ngân khoản tiền đóng thuế dùng tài trợ cho việc phá thai. Bởi Thành phần cao
cấp Quốc hội cần phải được nghe từ một số lượng đông đảo của người dân.
Tôi mời thành viên của các giáo xứ trong Giáo phận Fort Worth cùng nhau hưởng ứng tham gia nỗ lực toàn quốc do
Hội Đồng Giáo Mục Hoa Kỳ khởi xướng, được khởi động trong tuần đầu tiên của tháng Sáu này.Mục tiêu chính là hàng
triệu người Công giáo ký vào bản kiến nghị ở trang mạng NoTaxpayerAbortion.com.Tôi khẩn thiết kêu mời quí vị liên
hệ ngay với thành viên đại diện Quốc hội tại vùng của quí vị và thượng nghị sĩ của chúng ta để bày tỏ sự ủng hộ của
quí vị đối với việc bảo vệ thai nhi cùng người cha và người mẹ được thoát khỏi tệ nạn phá thai do chính phủ tài trợ.Với
những lời cầu nguyện mỗi ngày, tôi luôn nhớ tới từng quí ông bà, anh chị em.
Thân ái Tất cả trong Đức Kitô,
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