TÌM GẶP CHÚA THẬT NHANH - GIÁO HỘI ĐỨC HÔM NAY

Tinh Cao
Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Giáo Hội hoàn vũ của chúng ta đang trong tiến trình thực hiện Thượng Hội Giám Mục Thế
Giới thường lệ 2023,
nhưng lần này khác hẳn với các lần trước từ sau Công đồng chung Vaticanô II tới nay.
Ở chỗ bao gồm cả thành phần giáo dân và tu sĩ giáo sĩ nữa, chứ không phải chỉ có các
Hội Đồng Giám Mục và các vị giám mục đại diện thôi.
Bởi thế Thượng Nghị Giám Mục thường lệ lần thứ 16 - 2023 này mới có chủ đề: "Cho một
Giáo Hội đồng hành: hiệp thông, dự phần và sứ vụ".

Tuy nhiên, nếu đầu năm 2019, Giáo Hội hoàn vũ đã có một Công nghị ở Roma,
21-24/2/2019, để dứt khoát giải quyết nạn linh mục lạm dụng tình dục,
thì cuối năm 2019 này Giáo Hội tại Đức quốc nắm bắt lấy cơ hội nạn linh mục lạm dụng
tình dục này để thực hiện một Công Nghị đồng hành, cũng bao gồm cả giáo dân,
nhưng không phải để canh tân Giáo hội ở Đức quốc theo chiều hướng thần linh chân
chính, mà theo kiểu cách thệ phản như Lutherô năm 1517 xưa, đưa đến ly giáo,
và ly giáo về 4 vấn đề chính yếu và then chốt liên quan đến cơ cấu tổ chức của Giáo Hội,
cũng như về phái tính, có tính cách duy nhân bản, dân chủ hóa tất cả mọi sự, kể cả quyền
bính của Giáo hội,
nhờ đó, với tính cách như Chính Thống giáo, Giáo hội Công giáo địa phương nào cũng tự lập
và biệt lập hầu có thể dễ dàng tự quyết về các vấn đề liên quan đến luân lý và kỷ luật của Giáo
Hội,
nghĩa là các Giáo hội Công giáo địa phương cũng có quyền tối hậu như Tòa Thánh Vatican,
chẳng hạn Giáo Hội ở Đức để họ tự giải quyết 3 vấn đề phái tính: đồng tính, phụ nữ linh mục và
linh mục lấy vợ.

Với tất cả lòng tin tưởng vào LTXC và tiếp tục cầu nguyện, chúng ta hãy theo dõi mấy tin
tức cần thiết ở những cái links dưới đây:

Giáo hội Công giáo Đức đi về đâu?
Nhiều giám mục trên thế giới cảnh báo "Con đường Công nghị" của Giáo hội Đức có thể
dẫn đến ly giáo
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Lạy Chúa Giêsu là Đấng đã thiết lập Giáo Hội và ở cùng Giáo Hội"cho đến tận thế"
(Mathêu 16:16, 28:20),
một "Giáo Hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền".

Thế nhưng, vì "không phải tất cả các con đều sạch cả đâu" (Gioan 13:10),
mà Chúa vẫn cứ phải cuí mình xuống rửa chân cho thành phần môn đệ tông đồ của Chúa"để
tất cả được nên một" (Gioan 17:21)
.

Lạy Chúa Giêsu là Đấng "đã yêu thương những kẻ thuộc về mình thì yêu thương cho tới
cùng" (Gioan 13:1),
tới con chiên lạc cuối cùng,
xin hãy thương lấy Giáo Hội ở Đức Quốc, nơi đang muốn tục hóa Giáo Hội theo chiều
hướng duy nhân bản của thời đại này,
bằng việc dân chủ hóa hết mọi sự, ở chỗ: bình đẳng về quyền bính trong Giáo Hội, bình
đẳng về phái tính cho nữ giới làm linh mục,
bình đẳng cả về hôn nhân, tức là công nhận cả hôn nhân đồng tính, và cho phép linh mục
giữ luật độc thân của Giáo Hội được sống đời hôn nhân.

Lạy Chúa Giêsu là Đàu của Giáo Hội và cũng chỉ vì Giáo Hội mà Chúa "đã tự hiến để họ
được thánh hóa trong chân lý" (Gioan 17:19)
xin đừng để Giáo Hội là Nhiệm Thể tinh tuyền vô tì tích yêu dấu của Chúa bị vấy bẩn và trở
nên lem luốc ghê tởm trước mắt thế gian;
xin chớ để Giáo Hội ở Đức Quốc sa chước cám dỗ bất trung, nhưng cứu Giáo Hội Hoàn Vũ cho
khỏi sự dữ lạc giáo và ly giáo thêm nữa.
Nhờ lời chuyển cầu của Người Mẹ Giáo Hội, xin Chúa Thánh Thần là hồn sống của Nhiệm Thể
Giáo Hội hãy đến "dẫn chúng con vào tất cả sự thật" (Gioan 16:13)

Amen.

(Lời nguyện gợi ý được Nhóm TĐCTT hằng ngày trong giờ Kinh Chuỗi Thương Xót ban
chiều đã liên lỉ cầu cho Giáo Hội ở Đức quốc từ ngày 10/5/2021 cho đến 9/5/2022,
và ngay từ cuối năm 2019 Nhóm TĐCTT đã cầu nguyện cho Giáo hội ở Đức này, sau khi
cầu cho Giáo Hội hoàn vũ từ đầu năm 2019 về nạn linh mục lạm dụng tình dục)
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Đêm Thắp Sáng Niềm Tin Thương Xót
TĐCTT - Cuối Tuần Thắp Sáng Niềm Tin Giáo Hội
GiaoHoiTaiDucQuoc.mp3
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