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Giáo Phận Fort Fort Worth Kêu gọi sự Ôn Hòa và Cảnh giác trong Thánh lễ

Ngày 6 Tháng 5, 2022
Gần đây đã có rất nhiều lời kêu gọi công khai của các nhóm ủng hộ phá thai nhằm tổ chức gây rối loạn
tại các Thánh lễ Công giáo trên toàn quốc để phản kháng lại quyết định bị hé lộ từ Tòa án Tối Cao Pháp
Viện liên quan đến luật Roe v. Wade không ủng hộ phá thai. Loại hoạt động quấy phá này là một nỗ lực
nhằm đe dọa sự trang nghiêm và quyền do tụ họp thờ phượng đông người của các Kitô hữu và nhằm
phá đổ sự tôn nghiêm thánh thiện của Thánh Lễ hy tế.
Các nhóm này đang kêu gọi mọi người mặc y phục hóa trang, mang theo biểu ngữ và dùng máy ghi
âm lại các cuộc biểu tình đang khi cố gắng tiến vào các nhà thờ để gây rối loạn và khiêu khích. Tất
cả chúng ta phải giữ bình tĩnh, cầm trí cầu nguyện và lòng lắng đọng. Từng người và tất cả chúng ta
nên đề phòng để ý nhiều hơn cảnh tình chung quanh nơi chúng ta sinh hoạt vào cuối tuần này và trong
những ngày tháng tới. Nếu chúng ta thấy bất kỳ dấu chỉ hoạt động đáng nghi ngờ nào, hãy giữ bình tĩnh
và báo cáo ngay cho các tình nguyện viên của nhà thờ, những người trong ban trật tự và quí thành viên
mục vụ để họ có thể phản ứng theo sự chỉ dẫn nhằm ngăn chận sự đối đầu khiêu khích và giúp giữ ôn
hòa và giữ an toàn cho tất cả mọi người.

