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Giá trị của Đời sống gia đình (song ngữ)

12-August-2013 -- ZENIT.org News Agency

Pope: 'Families Must Be The Most Convincing Testimony of Love'

Pontiff Sends Message Brazilians During National Week of the Family

By Junno Arocho Esteves

VATICAN CITY, August 12, 2013 (Zenit.org) - In a message sent to Brazilian families on the
occasion of the "National Week of the Family yesterday, Pope Francis called on the faithful to
defend human life from the moment of conception. The event which is promoted by the Brazilian
Bishops Conference, will reflect on theme of "The transmission and education of the Christian
faith in the family."

The National Week of the Family, the Brazilian bishops noted, emphasizes a key point in the
Aparecida document which states that the family "is one of the most important treasures in Latin
America and patrimony for the whole of humanity."

According to Vatican Radio, the Holy Father underlined how he still retains alive in his heart the
joy received during his Apostolic visit to Brazil for World Youth Day. Pope Francis also
encouraged parents to continue the "noble and demanding mission" of being God's first
collaborators in guiding future generations. It is important, the Pope noted, that "parents
cultivate common practices of faith in the family that accompany the maturation of faith in their
children."
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"Parents are called to transmit with their words, and above all, their deeds, the fundamental
truth on life and human love, that receives a new light from the Revelation of God. In particular,
facing a throwaway culture that relativizes the values of human life, parents are called to
transmit to their children the knowledge that [life] must always be defended, from the maternal
womb, recognizing it as a gift from God and a guarantee of the future of humanity, but also in
the care of the elderly, especially of grandparents, that are the living memory of a people and
transmit the wisdom of life."

Concluding his message, Pope Francis invoked the intercession of Our Lady of Aparecida while
expressing his hope that families become "the most convincing testimony of the beauty of love
sustained and nourished by faith."

Đức Giáo Hòang : Gia đinh phải là bằng chứng thuýêt phục nhất về tình thương mên

Đức Thánh Cha gửi thông địêp cho người giáo dân Ba tây nhân Tùân lễ Quốc Gia về Gia
Đình

Bởi Junno Arocho Esteves

Vatican City, ngày 12 tháng Tám năm 2013 (Zenit.org) Trong thông địêp gửi cho những gia
đình người Ba tây (Brazilian) nhân cơ hội Tùân Lễ Quốc Gia về Gia đình ngày hôm qua, Đức
Thánh Cha kêu gọi tín hữu bảo vệ đời sống nhân lọai từ lúc thụ thai. Vịêc quan trọng được đề
xướng bởi Hội Đòng Gián Mục Ba tây, sẽ phản chíêu vào chủ đề "Sự truỳên đạt và giáo dục đức
tin Kitô trong gia đình."

Tùân lễ Quốc gia gia đình, Các vị Giám Mục Ba Tây ghi nhận, nhấn mạnh một đỉêm
manh mối trong tài lịêu Aparecida, nó quy định gia đình "là một trong những kho báu
quan trọng nhất Mỹ Châu La tinh và sản nghịêp của tòan thể nhân lọai."

Theo như Radio tíêng nói Vatican, Đức Thánh Cha nhấn mạnh Người vẫn còn nhớ trong long sự
vui mừng đã nhận được trong chuýên víêng thăm Brazil nhân Ngày Tuổi trẻ Thế giới.Đức
Thánh Cha cũng khuýên khích những cha mẹ tíêp tục "sứ vụ cao thượng và yêu càu
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nhìêu" trước nhất những người hợp tác của Thiên Chúa hằng hữu hướng dẫn những thế hệ
tương lai. Thật là quan trọng, Đức Thánh Cha ghi nhận, rằng "Những cha mẹ trao dồi
những kinh ngiệm phổ thông vè đức tin trong gia đình, như thế nó giúp cho sự trưởng
thành đức tin cho con cái của họ.

Những phụ huynh được mời gọi để truỳên đạt bằng lời nói, và trên hết là bằng sụ thực hành,
chân lý căn bản về đời sống và tình nhân lọai nhờ vậy nhận được ánh sáng mới từ sự Mặc khải
của Thiên Chúa. Đặc bịêt nhìn về sự giáo hóa cũ cái đó lien quan hóa những giá trị của đời
sống nhân lọai, những phụ huynh được mời gọi để truỳên đạt cho con cái của họ sự hỉêu
bíêt mà (đời sống) luôn luôn phải được bảo vệ, từ khi còn (là bào thai) trong bụng người
mẹ, sự công nhận ấy như một món quà từ Thiên Chúa và một bảo chứng cho tương lai
nhân lọai, nhưng cũng còn cần chăm sóc người cao tủôi nữa, đặc bịêt là những ông bà,
họ là bộ nhớ sống động của mọi người và truỳên đạt sự khôn ngoan của đời sống."

Kết lụân thông địêp của Người, Đức Thánh Cha đã cầu khẩn sự bầu cử của Đức Bà Aparecida
khi dĩên tả nìêm hy vọng của người mà những gia đình trở nên một bằng chứng thuýêt phục
nhất của vẻ đẹp của tình yêu thương được nâng đỡ và nuôi dưỡng bằng đức tin."

QQ phiên dịch 08-12-2013 – 08:30PM
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