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Ngày 4 tháng 9 năm 2020
 
 Các sự kiện hiện tại đang xẩy ra nhiều nơi trong nước là nguyên nhân đáng lo ngại khi chúng ta 
tiến hành việc lãnh đạo mục vụ và chăm lo việc từ thiện bác ái cho dân Chúa cùng tất cả mọi giới nam nữ 
thiện chí. Phần lớn những xáo động và vật chất hư hại liên quan tới đường lối chính trị trong nước thiếu 
sự tôn trọng và thiếu bảo tồn lịch sự mà nước cộng hòa chúng ta luôn dựa vào làm nền tảng trong suốt 
quá trình lịch sử của đất nước. Đại dịch COVID-19 và phản ứng của chúng ta với những ảnh hưởng của 
nó đã tạo ra nỗi sợ hãi và tức giận khi đối mặt với tình trạng thất nghiệp và khó khăn tài chánh. Chúng 
ta nhận thấy điều này một cách sâu sắc nhất trong tình trạng bất ổn dân sự đã trở thành trầm trọng thêm 
căng thẳng giữa các sắc tộc những người ở các thành phố với bao áp lực giữa các thành phần nam nữ giới, 
những người tự đặt mình vào tình thế đầy nguy hiểm trong tư cách là những cảnh sát viên phục vụ cộng 
đồng của chúng ta. Chúng ta đã chứng kiến sự thậm tệ sai lầm của phân biệt chủng tộc và tội phạm của 
bạo lực và tình trạng vô chính phủ đang kêu gọi sự hủy diệt xã hội nơi chúng ta đang sống.

 Tôi cùng với các giám mục bạn lên tiếng, đặc biệt là Đức Tổng Giám mục Jerome Listecki của 
Milwaukee, ngài nói rằng, “Bạo lực không bao giờ có thể là phương tiện để đạt được hòa bình và công 
lý. Giáo hội đứng như một ngọn hải đăng của hy vọng. Những lỗi phạm về bạo lực, bất công, phân biệt 
chủng tộc và hận thù phải được thanh trừng khỏi cộng đồng của chúng ta bằng những hành động nhân từ, 
với sự bảo vệ và chăm sóc phẩm giá của mỗi con người, tôn trọng công ích và nhận định quyết tâm theo 
đuổi sự bình đẳng và hòa bình. Chúng ta nhắc lại giá trị của những người có cuộc sống và phẩm giá con 
người ngay trong nước đang bị gạt ra ngoài lề do phân biệt chủng tộc và chúng ta cần phải đấu tranh cho 
họ, kể cả những thai nhi chưa được cơ hội để sống.”

 Vào Thứ Tư, ngày 9 tháng 9 năm 2020, chúng ta cử hành Lễ kính Thánh Peter Claver, người đã 
anh hùng làm chứng cho phẩm giá con người bằng cách mang lại niềm an ủi thông qua các hành động của 
lòng thương xót và mang Tin Mừng và các Bí tích cho những người đã bị bắt làm nô lệ. Tôi kêu gọi vào 
ngày này, tất cả các linh mục giáo phận hãy dâng Thánh lễ Cầu cho Hòa bình và Chấm dứt mọi Dân Sự 
Bất hòa và xin các ngài giảng về lòng căm thù ác độc và vô tâm là trung tâm của những hành động bạo 
lực của sự bất hòa chủng tộc và vô chính phủ mà chúng ta đang phải gánh chịu hôm nay. Nếu giáo dân 
không thể tham dự Thánh lễ vào ngày hôm đó, tôi yêu cầu họ dâng Lời cầu nguyện lên thánh Michael 
Tổng lãnh thiên thần cho những ý định này và xin giáo dân tham gia một việc tâm linh hoặc một hành 
động từ thiện bác ái của lòng thương xót.

Thư Mục Vụ

Gửi tới Quí Linh Mục, Phó Tế, Chủng Sinh, Tu Sĩ Nam Nữ, Cộng Đoàn Dân Chúa thuộc 
Giáo Phận Fort Worth
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 Thánh Phaolô viết rằng nơi nào tội lỗi nhiều thì ân sủng càng nhiều hơn. Là thành viên của Giáo 
Hội Đức Kitô, chúng ta là những người truyền giáo và công cụ của ân sủng đó. Chúng ta có trách nhiệm 
bước vào tình trạng bất ổn trong xã hội do tội lỗi gây ra với sự trong sáng và bác ái của Phúc âm Tin 
Mừng do chính Đức Kitô rao giảng. Mong các bạn an tâm rằng tôi mãi luôn nhớ cầu nguyện cho từng 
người trong các bạn và tôi cũng xin các bạn nhớ cầu nguyện cho tôi nữa.  

Thân ái tất cả trong Đức Kitô,

 

Đức Cha Michael F. Olson, STD, MA
Giám Mục Giáo Phận Fort Worth

2-2


