CHUONG TRINH PHAT THANH LIEN TON -GAP CAC TON GIAO

Các vị phó tế Công giáo tìm hiểu thêm về các đức tin khác
Trong ba ngày hành hương, 144 phó tế thăm viếng nơi thờ phượng của các tôn giáo khác

June 28, 2017-Tin từ Hàn Quốc
Các vị phó tế thăm Nhà thờ Chính thống giáo Thánh Nicholas và nghe giảng về tôn giáo
này.

Hội đồng Giám mục Hàn Quốc tổ chức những ngày hành hương đặc biệt để cho các vị
phó tế Công giáo biết thêm về các giáo phái Kitô giáo và các tôn giáo khác.

Phó tế Philip Chang Kyeong-bok thuộc tổng giáo phận Seoul nói hôm 21-6 rằng cuộc hành
hương là phương cách hiểu rõ giáo huấn giáo hội và đồng thời giúp các vị phó tế Công giáo từ
bỏ những định kiến còn lại nếu có.

"Đó là cơ hội tốt để học hỏi thêm về các tôn giáo khác", vị phó tế nói.

Hơn 140 phó tế từ 15 giáo phận và tám dòng tu tham dự hành hương thường niên trong ba
ngày và đi thăm viếng các nơi theo kế hoạch đã định. Các vị phó tế thăm viếng những
nơi thờ tự của các nhánh Phật giáo, Chính Thống giáo, Hồi giáo và Anh giáo ở Hàn Quốc.

Su-sam, vị trụ trì Chùa Phật giáo Hwagyesa gặp gỡ các phó tế và nói đây là điều tốt đẹp
khi tín đồ của tôn giáo khác nhau gặp gỡ thường xuyên và là một phần của cuộc sống
thường nhật chứ không chỉ vào dịp đặc biệt.

"Tôi hy vọng những vị phó tế Công giáo trẻ trở thành các linh mục tốt đóng góp công
sức và làm mọi người cho xã hội chung sống và yêu thương nhau", vị trụ trì nói.
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