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Pope Francis said today that we must bear witness to the unity of the Church and pray for our
Christian brothers and sisters who suffer and are persecuted. The Pope was speaking to the
80.000 pilgrims and visitors attending his weekly general audience in St Peter's Square. The
whole Church, he said, is united in faith, hope, charity, sacrament and ministry. But there are
also those, he continued, who are sadly closed in on themselves through selfishness and lack
of faith. Am I one of those who "privatise" the Church for their own group, for their own country,
for their own friends? -- the Pope asked. When I hear about my brothers and sisters of faith who
suffer, who are persecuted, does this really tou ...

Đức Thánh Cha Phanxicô: Hội thánh là duy nhất (đòan kết) đừng "tư nhân hóa" nó.

Hôm nay Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng chúng ta phải là một chứng nhân cho sự duy nhất
của Hội Thánh và cầu nguỵên cho những anh em chị em Kitô hữu của ta đang đau khổ và bị
bách hại (khủng bố). Đức thánh Cha đã nói truỵên với 80 ngàn những người hành hương và
những khách đến thăm víêng tham dự bủôi tíêp kíên chung hang tùân tại Quảng trường thánh
Phêrô. Đức thánh cha nói :Tòan thể Hội Thánh đã kết hịêp bằng đức tin, đức cậy và đức bác ái,
bí tích và vịêc tông đồ. Nhưng cũng có những người, Đức thánh cha nói tíêp : họ bùôn chán
khép kín trong chính họ qua tính ích kỷ và thíêu đức tin. Tôi có phải là một trong những người
múôn "tư nhân hóa" Hội Thánh thành một nhóm riêng của họ, thành một nước riêng của họ,
thành những bạn hữu riêng của họ không? – Đức Thánh Cha hỏi. Khi nào tôi nghe nói về những
anh em chị em cùng đức tin của tôi, họ đau khổ, họ bị bách hại, sự kịên ấy có thật sự chạm
đến tâm hồn tôi không?...
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