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Thư của Giám Mục Oscar Cantú về Dự luật số 1 ở California 
Ngày 26 tháng 8 năm 2022 

 

Anh Chị Em thân mến trong Chúa Ki-tô,  

Trong hành trình đức tin của chúng ta ở Giáo phận San José, chúng ta đang nỗ lực gia tăng hỗ trợ 

những người mẹ mang thai và những người đàn bà nuôi con cũng như con cái và gia đình họ, và tìm 

cách bảo vệ tính cách thiêng liêng của sự sống trong mọi giai đoạn của cuộc đời.  

Nghị viện Tiểu bang California đã thông qua một dự luật, và Thống đốc Newsom đã ký tên để trưng 

cầu dân ý trong cuộc bầu cử vào ngày 8 tháng 11 tới đây (hoặc có thể là sớm hơn nếu tính theo các 

phiếu bầu bằng thư và phiếu bầu sớm). Dự luật số 1 là một dự luật cực đoan và nguy hiểm vì hai lý do: 

một là cách dùng chữ lỏng lẻo nhằm đưa vào hiến pháp tiểu bang quyền phá thai trễ (mà hầu hết người 

dân California đều muốn hạn chế), hai là cho phép dùng tiền thuế do dân đóng góp để thi hành việc phá 

thai này.  

Hội đồng Công giáo California, một cơ quan của các vị giám mục tiểu bang, đã đang liên kết với nhiều 

tổ chức khác ở California để tìm cách đánh bại Dự luật này. Nếu dự luật bị bác bỏ thì California vẫn 

giữ nguyên luật cho phá thai như cũ, mà luật này được coi là đã quá rộng rãi so với nhiều tiểu bang 

khác. Hầu hết dân chúng ở California đều thấy nên duy trì tình trạng hiện nay thay vì theo sự cực đoan 

của Dự luật số 1.  

Do đó, tôi kêu gọi mọi tín hữu trong Giáo phận San José cùng cầu nguyện và thực hiện chiến dịch đánh 

bại Dự luật số 1 này. Xin vào trang www.CAtholic.org/Prop1 để xem những câu hỏi và câu trả lời cũng 

như những tài liệu liên hệ đến việc tìm cách đánh bại Dự luật gây hỏa mù, tốn kém, và không cần thiết 

này.  

Tôi kêu gọi mọi tín hữu ở San José cùng nhau ủng hộ những nỗ lực này bằng lời cầu nguyện, chay tịnh, 

đóng góp tài chánh, và chia sẻ thông tin liên hệ với gia đình và bạn hữu, cùng liên lạc với những người 

điều hợp chiến dịch này trong xứ đạo của mình, và dùng những phương tiện khác trong tầm tay. Tôi và 

các vị giám mục khác sẽ đồng hành với anh chị em trong những nỗ lực này, khởi đầu với chương trình 

9 ngày cầu nguyện để đánh bại Dự luật số 1, kể từ ngày 29 tháng 9 và kết thúc vào ngày 7 tháng 10 tới 

đây. Để biết thêm chi tiết về chương trình cầu nguyện, xin xem trang http://catholic.org/prop1.  

Chân thành trong Chúa Ki-tô.  

Đức Cha Oscar Cantú 

Giám mục Giáo phận San José  

Tái bút: Nếu anh chị em biết có ai đang gặp khó khăn vì mang thai, hoặc lỡ mang thai hay đang cần 

chăm sóc trong thời gian mang thai hoặc nuôi con, xin gọi cho chương trình Options for Pregnancy ở 
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số 877-398-7734, hoặc vào trang www.optionsforpregnancy.com. Chương trình này có liên hệ với hơn 

170 trung tâm trợ giúp những phụ nữ mang thai và những nguồn hỗ trợ sự sống khác.   

 

 


