
CHỨNG TÁ TÌNH YÊU GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI 

 

Chúa Nhật 9-10-1994, tại quảng trường thánh Phêrô, Đức Thánh 

Cha Gioan Phaolo II (1978-2005) cử hành Thánh Lễ cho hơn 150 

ngàn người thuộc các gia đình từ 103 nước trên thế giới tụ tập 

về thủ đô Roma, nhân dịp Năm Quốc Tế Gia Đình. Tối thứ bảy 

trước đó, 8-10, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha Gioan 

Phaolo II, một số cặp vợ chồng trình bày chứng từ tình yêu 

trong đời sống hôn nhân và xã hội. Sau đây là cặp vợ chồng 

người Mỹ. 

Ông Lenny. Kính thưa Đức Thánh Cha, chúng con là Lenny và 

Mary Szczesniak. Chúng con đến từ Hoa Kz. Chúng con hết lòng 

tri ân vì lá thư Đức Thánh Cha viết gởi các gia đình, đặc biệt nơi 

đoạn Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng: ”Mỗi đứa con là một hồng 

ân của THIÊN CHÚA”. 

Trong gia đình, mỗi khi một đứa con chào đời, thì căn nhà trở nên 

chật chội hơn một chút và mỗi người từ bỏ cùng nhường nhịn hơn, nhưng đồng thời - như chính Đức 

Thánh Cha khẳng định trong thư - gia đình trở thành trường dạy nhân bản cách phong phú hơn. Cuộc 

sống chung trong gia đình giúp con biết giao tiếp với người khác nơi sở làm, hoặc với người láng giềng 

hay bà con thân thuộc. 

Bà Mary. Trong gia đình, chúng con học cách biết chấp nhận sự khác biệt. Bài học vô cùng quý giá, vì nó 

giúp chúng con biết cư xử với tha nhân khi ra ngoài xã hội. Trong khu phố chúng con có đủ hạng người 

thuộc đủ màu da, chủng tộc với rất nhiều tôn giáo khác nhau. Nhờ kinh nghiệm sống trong gia đình mà 

chúng con có quan hệ tốt với mọi người chung quanh. Ngoài ra, quan hệ với Ông Bà, cô dì, chú bác, cậu 

mợ trong dòng tộc cũng vô cùng qu{ giá, vì giúp con cái chúng con biết nhận ra hồng ân của từng thế hệ 

khác nhau. 

Tiếp lời cha mẹ, cô Têrêxa thưa với Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II: 

- Lạy Đức Thánh Cha, bầu khí nhộn nhịp tưng bừng hôm nay nhắc con nhớ lại khung cảnh ngày Quốc Tế 

Giới Trẻ mùa hè năm 1993 tại Denver bên Hoa Kz. Một lần nữa con xin ghi ơn vì những lời Đức Thánh 

Cha nhắn nhủ giới trẻ chúng con về việc tôn trọng và bảo vệ sự sống. 

.. Sau đây là cặp vợ chồng Keith và Anne Linard. 

Ông Keith. Chúng con đến từ Australia, vùng đất quy tụ nhiều nền văn hóa khác nhau. Thật vậy, 40% dân 

Úc thuộc gia đình di dân hoặc con cháu người di dân. Những gia đình di dân thường gặp rất nhiều khó 

khăn trong vấn đề hội nhập và thích nghi với xã hội Úc. Tất cả khó khăn đó làm nổi bật vai trò của tôn 

giáo trong đời sống gia đình. Các gia đình Công Giáo nhờ biết xây dựng trên Đức Tin và biết kín múc sức 



mạnh từ Phúc Âm, đã tìm được sự hiệp nhất trong gia đình và 

dấn thân phục vụ người khác ngoài xã hội. Chúng con kinh 

nghiệm sâu xa rằng, Phúc Âm của Đức Chúa GIÊSU KITÔ chính 

là câu giải đáp cho hết mọi vấn đề và là nơi gặp gỡ của mọi 

nền văn hóa. 

Bà Anne. Chúng con đã biến căn nhà chúng con thành nơi tiếp 

rước những cặp vợ chồng gặp khó khăn. Từ 20 năm qua, cùng 

với sự hợp tác của nhiều gia đình khác, chúng con có một dịch 

vụ giúp đỡ các gia đình, hoạt động 24 giờ trên 24 giờ. Chúng 

con giúp đỡ về nhiều khía cạnh: tiền bạc, nhà ở và tình thân 

hữu. 

Nhờ luôn luôn tiếp xúc với người thiếu thốn cần giúp đỡ mà 

chúng con biết thay đổi hẳn cuộc sống, biết giảm bớt tối đa 

những tiêu xài hoang phí. Hoạt động tông đồ của chúng con 

cũng là một tấm gương vô cùng qu{ giá cho con cái. Chúng con chẳng những thông truyền Đức Tin mà 

còn dạy cho con cái biết sống liên đới và chia sẻ với tha nhân, đặc biệt là người nghèo khổ và gặp nhiều 

vấn đề khó khăn. 

Mặc dầu ở tận mãi phía bên kia trái đất, chúng con vẫn cảm nhận được tình yêu Đức Thánh Cha dành 

cho mỗi gia đình chúng con. Chúng con thật cảm động sung sướng và hết lòng ghi ơn Đức Thánh Cha. 

... ”Đức công chính của người sống vẹn toàn sẽ giúp họ thẳng đường tiến bước. Đức công chính của 

người ngay thẳng sẽ cứu họ. Người công chính được thoát cảnh hiểm nghèo. Bậc chính nhân nhờ tri 

thức mà được cứu thoát .. Kẻ thiếu lương tri mới khinh khi người khác, người giàu hiểu biết thì ngậm 

miệng làm thinh. Đứa ngồi lê đôi mách sẽ tiết lộ điều bí mật, còn người tín cẩn giữ kín chuyện riêng 

tư” (Sách Châm Ngôn 11,5-13). 

(”Incontro del Santo Padre con le Famiglie” 8-10-1994) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 


