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Ngày 9 tháng 1 năm 2022 

 

Anh Chị em thân mến trong Chúa Ki-tô, 

 

Gia đình nhân loại của chúng ta tiếp tục đối diện với sự gia tăng khủng hoảng về xã hội và sinh thái với 

những đe dọa trầm trọng về bệnh tật, đói rách, về di chuyển cư trú, và về những khó khăn do sự suy 

thoái về môi trường và biến đổi khí hậu gây ra.  Cách đây 3 năm (4 tháng 10 năm 2019) Giáo phận 

chúng ta đã mời gọi các Cộng đồng Công giáo và những người thiện chí suy tư và đáp ứng lời mời gọi 

của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô để “tìm hiểu về Sinh thái Môi trường” và “biến cải Môi trường” bằng 

nhũng hành động cụ thể nhằm hiểu thêm và sống trong tinh thần trách nhiệm.  Cách đây một năm, Đức 

Thánh Cha đã kêu gọi sự hợp tác của các cộng đồng Công giáo quốc tế với Tòa Thánh. Nỗ lực này, 

được gọi là Diễn Đàn Sinh hoạt của Tông huấn Laudato Sí (Ca Tụng Ngài) nhằm thúc đẩy người Công 

giáo và mọi người có thiện chí (LS 3) quyết tâm hành động bất cứ lúc nào và ở đâu, để cùng nhau đi tới 

một tương lai tốt đẹp hơn (LS 161). 

 

Và để tiếp tục tiến tới mục đích trên, trong phạm vi Giáo phận, với sự hướng dẫn và giúp đỡ của các 

Thành viên trong Ủy Ban Bảo Vệ Trái Đất Chung thuộc Văn Phòng Sự Sống, Công Lý và Hòa Bình 

của Giáo phận, chúng ta đã gia nhập Diễn Đàn Sinh hoạt này.  Chương trình sinh hoạt của Giáo phận sẽ 

chú trọng đến việc học hỏi, cải đổi, và bênh vực.  Diễn Đàn Sinh hoạt Tông huấn Laudato Sí mời gọi 

chúng ta duyệt lại và đưa ra những mục tiêu cá nhân dựa vào 7 mục tiêu sau:  để Chăm sóc và Bảo Vệ 

Trái Đất, Chăm sóc Người nghèo, Nền Kinh tế Sinh học, Lựa chọn Cuộc sống Bền vững, Giáo dục về 

Sinh thái, Đời sống Sinh thái Thiêng liêng, Cộng tác và Chung sức, và Kết Hợp Cộng Đồng.  Diễn Đàn 

này còn mang lại những phương tiện thực tiễn và những khả năng giới hạn giúp chúng ta tác động và 

thẩm định để biết mình đang ở đâu trong khả năng đối phó với cuộc khủng hoảng xã hội và sinh thái 

này. 

 

Trong khi chúng ta đánh dấu một năm kể từ khi khởi sự Diễn Đàn Sinh Hoạt theo Tông huấn Laudato 

Sí và vào Chúa nhật 33 Thường niên, tôi kêu gọi mỗi giáo xứ, mỗi trường học, và mỗi giáo dân, cũng 

như mọi người có thiện chí tham gia vào Diễn Đàn Sinh hoạt này, để chúng ta cùng với Giáo Hội 

hoàn vũ đạt được sự bền vững trọn vẹn trong tinh thần liên đới chung về sinh thái. 

 

Xin vào các trang điện toán để xem thêm chi tiết về các sinh hoạt của Tông huấn Laudato Sí – Chăm 

Sóc cho Ngôi Nhà Trái Đất – trong phạm vi Giáo phận. 

 

Nếu cần hỏi hoặc tham khảo thêm xin liên lạc với Các Thành viên của Ủy Ban Bảo Vệ Trái Đất thuộc 

Văn Phòng Sự Sống, Công Lý, và Hoà Bình, qua email sau: angelbert.chikere@dsj.org. 

 

Chân thành trong Chúa Ki-tô, 

 

Giám Mục Oscar Cantú 

 

https://rcbsj-my.sharepoint.com/personal/clarisse_balistreri_dsj_org/Documents/Big%20Project/2022/EVANG/110922%20EVANG%20Laudato%20Si%20letter/angelbert.chikere@dsj.org.

