CATHOLIC DIOCESE OF FORT WORTH
THE BISHOP’S OFFICE
Thư Mục Vụ
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Quyết định được chờ đợi từ rất lâu nay cho trường hợp của Tổ chức Y tế Phụ nữ Dobbs v. Jackson đã được Tòa án Tối cao
Hoa Kỳ công bố hôm nay. Quyết định này lật ngược quyết định năm 1973 của Roe v. Wade và chính thức đóng lại một
trang sử đáng xấu hổ trong lịch sử Hoa Kỳ đã chứng kiến tội ác về việc giết hại 60 triệu thai nhi một cách hợp thức hóa
trên khắp nước Mỹ.
Đang khi Giáo hội Công giáo ở Hoa Kỳ, các tín hữu của Giáo phận Fort Worth, cả thành phần nam và nữ thiện chí khác,
và tôi đã cầu nguyện và làm việc liên lỉ cho ngày này xẩy ra, chúng ta phải cảm ơn Chúa và thừa nhận rằng quyết định
này không kết thúc công việc bảo vệ đối với những trẻ em chưa chào đời cùng những người cha, người mẹ của chúng.
Chúng ta phải lưu ý rằng trọng tâm của những lời cầu nguyện và công sức của chúng ta không chỉ là sự thay đổi luật pháp
mà là sự hoán cải luôn cả tâm lòng con người - bao gồm cả trái tim của chúng ta - hướng tới lòng biết ơn, sự kính trọng và
tình yêu thương nhiều hơn đối với mỗi con người. Mạng sống con người được bảo vệ an toàn cả những thành phần dễ bị
tổn thương nhất trong xã hội của chúng ta. Nếu trẻ sơ sinh không được luật pháp bảo vệ an toàn khỏi bị tổn hại, thì bất kỳ
thương tích nào xẩy tới bất kỳ người nào cũng có thể bị pháp luật và xã hội biện minh một cách sai trái về nó.
Văn phòng Bảo Vệ Sự Sống của Giáo phận Fort Worth, phối hợp với 91 giáo xứ của chúng ta và nhiều nhân chứng ủng
hộ sự sống chung quanh đây, sẽ giúp tăng trưởng nỗ lực để phục vụ những người mẹ tương lai đang trong tình trạng
cưỡng bức và cổ võ sự chăm sóc và hỗ trợ cho quí chị trước khi sinh và sự phát triển đầu đời của con cái họ. Tài sản Tin
Mừng Phúc Âm của Chúa Giêsu Kitô đã được trao ban cho chúng ta chính là Giáo Hội của Ngài kêu mời chúng ta chống
lại bạo lực và sự chết là kiểu cách sống đầy sai lầm đưa đẩy con người đối diện với cuộc sống nghèo đói và bệnh tật, hầu
giúp chúng ta hướng đến tình liên đới và lòng cảm thương đối với tất cả con cái của Thiên Chúa. Điều này sẽ liên tục giúp
đưa tới các hành vi và chính sách nhằm thúc đẩy sự an toàn và hưng thịnh cho cuộc sống gia đình được gắn kết trong một
cuộc hôn nhân đầy yêu thương, lành mạnh, tôn trọng và đơm hoa kết trái giữa một nam và một nữ. Nồng cốt của xã hội
không phải là một cá nhân mà là một gia đình. Gia đình không thể bị loại bỏ để chữa lành tình trạng vô xã hội chính phủ
cũng như những tổn thương mà những người sau khi phá thai đã trải nghiệm bởi do chúng ta đóng cửa con tim và tâm trí
trừ chối Thiên Chúa và quyền sáng tạo của Ngài.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các đấng nam và nữ hành động phá thai đã đưa họ tới buồn khổ, giờ đang sống trong chán
chường buồn giận. Với việc đưa ra phán quyết Dobbs của Tòa án tối cao Hoa Kỳ, tôi yêu cầu tất cả người Công giáo
trong Giáo phận Fort Worth tiếp tục cầu nguyện, ôn hòa và cảnh giác, đặc biệt trong trường hợp có thể bị đe dọa hoặc sự
bùng nổ của những người biểu tình và ngay cả việc xung đột kích động trong Thánh lễ. Bây giờ là thời gian để kiên trì và
kiên cường trong đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, Đấng duy nhất có thể ban cho chúng ta sự bình an.
Thân mến tất cả trong Đức Kitô,
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