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Ngày 31 tháng 12 năm 2022

Việc Từ biệt cõi thế của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, người đã phục vụ với tư cách là đại diện của 
Chúa Kitô, từ năm 2005 cho đến khi ngài từ chức vào năm 2013, là một nỗi niềm đau thương mất mát 
cho tất cả chúng ta trong tâm tình biết ơn ngài qua sứ vụ linh mục, một thần học gia, một giám mục 
và cương vị đầy trọng trách giáo hoàng. Tôi kêu mời mọi người Công giáo và quí ông bà anh chị em 
thiện nguyện hãy cùng tôi cầu nguyện cho linh hồn Đức Giáo Hoàng được an nghỉ bình an.

Qua sự ra đi của ngài, Giáo hội và thế giới mất đi một chủ chăn ưu tú được coi như một trong những 
thành phần thông minh lỗi lạc của thời đại hiện tại, sự ra đi này mời gọi chúng ta phản ảnh về thời 
gian phục vụ lâu dài, trung thành và tận tụy của ngài cho Phúc âm Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô.

Ngài rất trân quí giá trị tự do tôn giáo của người Mỹ được thiết lập với việc điều hành riêng biệt giữa 
Giáo hội và Nhà nước luôn được tôn trọng. Ngài nhận thấy rõ ràng việc điều hành riêng biệt là việc 
cần thiết cho sự hưng thịnh của con người. Như Ngài một lần đã nói, “Bất cứ nơi nào chính trị cứ đòi 
được quyền điều khiển tôn giáo, thì nơi đó sự hứa hẹn khó thành đạt. Nơi đó họ ao ước làm công việc 
của Thiên Chúa, thay vì công việc là một việc thánh thì nó lại trở thành tác phẩm của ma quỷ.”

Ngài nhắc nhở chúng ta về sự cần thiết khi cử hành Thánh lễ với tâm tình trang nghiêm và tôn kính, 
chú ý đến vẻ cao đẹp thánh thiện là điều cần thiết để thờ phượng Thiên Chúa. “Vì vậy, vẻ đẹp không 
chỉ là sự trang trí bề ngoài, mà là một yếu tố thiết yếu của việc cử hành phụng vụ vì nó là một đặc 
tính cao đẹp của chính Thiên Chúa và sự mặc khải của Ngài. Những cân nhắc này sẽ làm cho chúng 
ta cẩn thận và thẩn trọng hơn, là điều rất cần thiết, nếu việc cử hành phụng vụ muốn được phản ánh 
vẻ huy hoàng cao đẹp vốn có của việc cử hành phụng vụ này.”

Ngài đã giảng dạy một cách hùng hồn về nhu cầu của con người đối với Thiên Chúa giữa một thế giới 
đã trở nên vô thần theo chức năng và lệ thuộc thế tục một cách mạnh mẽ hơn bao giờ. Điều này được 
thể hiện qua sự tôn trọng sâu sắc của ngài là thúc đẩy đối thoại liên tôn, đặc biệt là với người Do Thái 
qua lời khuyên mạnh mẽ của ngài chống lại chủ trương diệt chủng Do Thái, “sự căm ghét và khinh 
miệt đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã xẩy ra vào thời Đức Quốc Xã là tội ác chống lại Chúa và chống lại 
loài người. Điều này cần được rõ ràng đối với mọi người. Không còn nghi ngờ gì nữa, bất kỳ sự phủ 
nhận nào hay việc giảm nhẹ tội ác khủng khiếp này đều là không thể dung tha và hoàn toàn không thể 
chấp nhận được.”

THÔNG BÁO VÀ KÊU MỜI CẦU NGUYỆN
CHO

ĐỨC GIÁO HOÀNG BÊNÊĐICTÔ XVI QUA ĐỜI
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Ngài hiểu con người cần phải tìm kiếm chân lý sự thật để thực sự thoát khỏi ách thống trị của thuyết 
độc đoán cá nhân. Ngài nói, “Tôi được cơ hội quan sát và cũng hiểu rằng từ bỏ sự thật không giải 
quyết được gì nhưng ngược lại, dẫn đến sự khống chế của tính độc đoán. Trong trường hợp đó, điều 
duy nhất có thể tồn tại thực sự là những gì chúng ta quyết định và đồng tâm cùng thay đổi nó. Con 
người bị suy thoái nếu người đó không thể biết được sự thật, nếu mọi thứ, xét cho cùng, chỉ là sản 
phẩm của một quyết định cá nhân hoặc sự lựa chọn nào đó.”

Với tư cách là giáo hoàng, ngài nhanh chóng nhận ra tội ác của con người là lạm dụng tình dục trẻ em 
của khá nhiều giáo sĩ. Ngài đã mạnh dạn thực hiện những bước đầu tiên trong việc thừa nhận tội ác và 
dứt khoát loại bỏ những giáo sĩ / tu sĩ đã phạm những tội ác như vậy khỏi chức thánh linh mục, bao 
gồm cả người sáng lập Dòng Đạo Binh của Chúa Kitô, Marcial Maciel Degollado.

Ngài khiêm tốn nhắc nhở chúng ta: “Quỹ dữ nhận được sức mạnh từ sự do dự và thái độ lo lắng quan 
tâm đến việc suy nghĩ của người khác.” Chính sự khiêm tốn và tình yêu dành cho Chúa Kitô và Giáo 
hội đã khiến Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI từ chức khi ngài nhận thấy rằng mình không thể hoàn 
thành các trọng trách của chức vụ do Chúa Kitô trao ban.

Lạy Chúa, xin ban cho ngài được yên nghỉ hưởng cuộc sống hạnh phúc đời đời. Xin hãy tỏa ánh sáng 
vĩnh cửu trên ngài và ban cho Ngài được an nghỉ trong bình an.

Đức Cha Michael F. Olson, STD, MA
Giám Mục Giáo Phận Fort Worth
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Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ cử hành Thánh lễ An táng cho Đức Giáo hoàng Danh dự Bênêđictô XVI 
tại Quảng trường Thánh Phêrô vào Thứ Năm, ngày 5 tháng 1 năm 2023, lúc 9:30 sáng giờ Rôma và 
2:30 sáng, giờ Texas. Trước Thánh Lễ An Táng, từ Thứ Hai đến Thứ Tư, di hài của Đức Giáo Hoàng 
Danh Dự Bênêđictô sẽ được trưng bày trọng thể trong Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô.

Tại Washington, D.C., Sách Phân ưu sẽ được mở tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, 3339 Massachusetts 
Ave, NW, vào Thứ Ba, ngày 3 tháng 1 và thứ Tư, ngày 4 tháng 1 năm 2023, từ 10 giờ sáng đến 4 
giờ chiều. Các quan chức chính phủ, nhân viên ngoại giao, thành viên của cộng đồng Công giáo và 
công chúng sẽ được mời để ký vào Sách này. Tâm tình chia sẻ phân ưu cũng có thể được gửi qua điện 
tín tới: na.usa@diplomat.va, hoặc gửi qua đường bưu điện tới địa chỉ ở trên.

Xin hãy cùng Đức Cha Michael F. Olson, STD, MA, Giám mục Giáo phận Fort Worth, dâng lễ cầu 
nguyện cho linh hồn Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI được yên nghỉ vào Chúa Nhật, ngày 8 tháng 1 
năm 2023, lúc 5:00 chiều tại Nhà thờ chính tòa Saint Patrick ở Fort Worth.


