
CỨU SỐNG BÀO THAI VÀ GIÚP NGƯỜI MẸ THOÁT TỘI SÁT NHÂN 

 

Ngày 4-12-2010 khánh thành tại thủ đô Roma Trung Tâm thứ 

3 Giúp Đỡ Bảo Vệ Sự Sống - Centro di Aiuto alla Vita (CAV). 

Trung Tâm nằm cạnh đền thờ Sant'Anastasia và chỉ cách 

Vatican 2 bước! 

Lễ nghi khánh thành khai mạc lúc 4 giờ rưỡi chiều và kết thúc 

với Thánh Lễ cử hành tại đền thờ do Đức Cha Diego Bona chủ 

sự. Bà Anna Spurio Consoli được chỉ định làm Chủ Tịch điều 

khiển Trung Tâm. Xin nhường lời cho bà nói về ưu tiên và mục 

đích của Trung Tâm trong việc bảo vệ Sự Sống, bắt đầu bằng 

việc bảo vệ các thai nhi, mầm sống mới thành hình trong dạ 

mẹ. 

Kể từ khi chính quyền Ý cho phép phá thai với đạo luật 

194/1978 thì đất nước Ý rơi vào cơn suy thoái luân lý trầm 

trọng. Nạn nhân bị tấn công hàng đầu là Gia Đình và Sự Sống. Chính vì thế ngay trong thập niên 1970, 

hàng loạt người thiện chí, đoàn thể, hiệp hội, cùng nhau vùng lên để chung sức đánh đổ cái nền văn hóa 

sự chết. Trong số các Hiệp Hội bảo vệ sự sống có Trung Tâm Giúp Đỡ Sự Sống (CAV). Đây là Hiệp Hội của 

những người thiện nguyện. Hiện tại trên toàn nước Ý có 300 nhân viên thiện nguyện làm việc cho các 

Trung Tâm và trong hơn 30 năm qua đã cứu khoảng 120.000 hài nhi thoát chết vì các vụ phá thai. Trung 

Tâm thành hình để hỗ trợ các phụ nữ mang thai và các cặp vợ chồng nghèo khi chấp nhận một đứa con 

chào đời. Hỗ trợ trên hai bình diện tâm lý và vật chất. 

Chúng tôi gặp gỡ trao đổi và chia sẻ ưu tư với các phụ nữ mang thai gặp khó khăn. Đây là nâng đỡ tinh 

thần. Tiếp đến chúng tôi giúp đỡ trực tiếp bằng cách cung cấp áo mặc cho người mẹ và đứa trẻ, sữa bột 

và các vật dụng cần thiết khác. Chúng tôi cũng giúp đỡ tiền bạc để người mẹ không vì lý do quá nghèo 

mà đi đến quyết định giết chết chính đứa con ruột của mình. 

Trung Tâm Giúp Đỡ Sự Sống là Hiệp Hội không tùy thuộc cơ cấu tổ chức của Giáo Hội Công Giáo hay một 

cơ quan tôn giáo nào. Hiệp Hội thành hình vì gợi hứng từ các nguyên tắc đạo đức tự nhiên và từ nền 

luân lý của Kitô Giáo. Ngoài ra Hiệp Hội cũng được gợi hứng từ giá trị nền tảng của tình liên đới và lòng 

nhân đạo trong việc hoàn toàn tôn trọng sự sống. Sự sống bắt đầu ngay từ lúc thai nhi thành hình trong 

dạ mẹ. 

Chúng tôi có những dự án thực tiễn và cụ thể. Hoạt động đầu tiên là hỗ trợ khuyến khích việc tiếp nhận 

các thai nhi. Tiếp đến chúng tôi giúp đỡ các phụ nữ mang thai gặp khó khăn trên các bình diện: tâm lý, 

xã hội, gia đình, tài chánh, sức khoẻ. Chúng tôi làm tất cả những dịch vụ với mục đích cứu sống các thai 

nhi. Cứu sống vô điều kiện và không loại trừ bất cứ người nào. Mỗi bào thai là mầm sống thành hình 

thật thánh thiêng và thật đáng trang trọng. Người mẹ không thể nào nhẫn-tâm giết chết chính đứa con 



ruột thịt máu mủ của mình, vì bất cứ lý do nào. Và đây chính là 

mục đích mà Trung Tâm của chúng tôi muốn đạt tới: 

- Cứu sống bào thai và giúp người mẹ thoát tội giết chết bào 

thai. 

... ”Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Sion, hò vang dậy đi nào, nhà 

Israel hỡi! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy nức lòng phấn khởi. 

Án lệnh phạt ngươi, THIÊN CHÚA đã rút lại, thù địch của 

ngươi, Người đã đẩy lùi xa. Đức Vua của Israel đang ngự 

giữa ngươi, chính là THIÊN CHÚA. Sẽ chẳng còn tai ương nào 

khiến ngươi phải sợ. Ngày ấy, người ta sẽ bảo Giêrusalem: 

”Này Sion, đừng sợ, chớ kinh hãi rụng rời”. THIÊN CHÚA của 

ngươi đang ngự giữa ngươi. Người là Vị Cứu Tinh là Đấng 

Anh Hùng. Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình 

yêu của Người mà đổi mới ngươi. Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy 

múa tưng bừng như trong ngày lễ hội” (Sách Xôphônia 3,14-

18). 

(”Il Settimanale di Padre Pio”, 7 giorni di formazione e di informazione cattolica, Anno IX, 12 Dicembre 

2010, n.49, trang 20-22) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


