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Pope Francis: do not be afraid to make definitive steps (song ngữ)

by vatican

At the conclusion of his one day visit to Assisi on Friday, Pope Francis met with over 20.000
enthusiastic young people gathered in front of the Basilica of St Mary of the Angels, answering
four questions about faith, family, vocations and their fears for the future. Responding to the first
question from a young couple with their new baby, the Pope said it takes courage to form a
family, to build solid and lasting relationships in our ephemeral and superficial environment. But
the Holy Spirit, he said, has inspired many new initiatives within the Church for young people,
for couples in crisis, or for parents and children in difficult situations. Marriage and the family,
the Pope stressed, is a re ...

Đức thánh Cha Phanxicô : Đừng sợ hãi quýêt định những bước cúôi cùng.

Vào lúc kết thúc của một ngày víêng thăm Assisi hôm thứ sáu, Đức Thánh Cha đã gặp hơn 20
ngàn bạn trẻ có long sốt sắng tập họp trước Đại Thánh đường Đức Maria của các Thiên thần
giải đáp bấn vấn nạn về đức tin, gia đình , ơn gọi, và những sợ hãi của họ về tương lai
. Trả
lời vấn nạn thứ nhất của một cặp ban trẻ có đứa con mới sinh. Đức Thánh Cha nói cần có can
đảm để hình thành gia đình, xây dựng bền vững và mối liên hệ lâu dài ở vào thời gian ngắn ngủi
của chúng ta và môi trường hình thức
.Nhưng Chúa Thánh Thần, người nói đã linh hứng nhìêu sáng kíên mới trong Hội Thánh
cho thanh niên, cho khủng hỏang gia đình hoặc cha mẹ và con cái trong tình húông kh1
khăn. Sự kết hôn và gia đình Đức thanh Cha nhấn mạnh là một ơn gọi....

Hãy cầu nguỵên, suy nịêm, học hỏi lời Chúa để tìm ra manh mối giải quýêt những khủng hỏang
khó khăn...
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