Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình cho Myanmar, Ukraine, và Cameroon
Thanh quảng sdb
Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi quốc tế hãy quan tâm đến nền hòa bình cho các dân tộc đang đau
khổ ở Myanmar, Ukraine và Cameroon.
(Tin Vatican - Linda Bordoni)
Myanmar
Hôm Chủ nhật (25/9/2022), Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi thế giới đừng quên hoặc bỏ qua
những đau khổ của người dân Myanmar, nơi bạo lực tiếp tục gây ra các cuộc chết chóc và tản cư...
Phát biểu trong buổi triều yết đọc kinh “Truyền Tin” khi kết thúc Thánh lễ tại thành phố Matera,
nơi ĐTC kết thúc Đại hội Thánh Thể Quốc gia, Đức Thánh Cha cho biết ngài quan tâm đến
Myanmar, nơi “trong hơn hai năm qua đất nước cao quý này đã và đang bị tử đạo bởi các cuộc
đụng độ vũ trang bạo lực, đã khiến nhiều người chết và phải di tản."
“Tuần này,” ĐTC nói, “Tôi nghe thấy tiếng khóc thương trước cái chết của những trẻ thơ trong một
ngôi trường bị đánh bom”.
“Cầu mong tiếng khóc của những đứa trẻ thơ vô tội này được chấm dứt! Những bi kịch này không
còn xảy ra nữa!”

Hình ảnh ngôi trường ở Sagaing, Myanmar sau cuộc không kích của Lực lượng vũ trang Myanmar
Hàng nghìn người đã chết kể từ khi quân đội Myanmar đảo chánh chính quyền dân cử của bà Aung
San Suu Kyi vào tháng 2 năm 2021, đẩy đất nước này vào điều mà một số chuyên gia Liên Hiệp
Quốc mô tả là một cuộc nội chiến khiến hàng nghìn người thiệt mạng.
Ukraine

Đức Thánh Cha rất quan tâm và cảm thương với người dân Ukraine. Ngài kêu gọi các giải đáp cho
cuộc chiến đã kéo dài 7 tháng.
ĐTC khẩn xin Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vươngng Hòa bình, an ủi “những người Ukraine chết vì
đạo” và kêu gọi các nhà lãnh đạo quốc tế, hợp đoàn “sức mạnh để tìm ra những sáng kiến hiệu quả
nhằm kết thúc chiến tranh”.

Cảnh đổ nát ở Ukraine
Cameroon
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng cho biết ngài kêu gọi các giám mục Cameroon cầu nguyện và tìm
cách giải cứu cho 8 người bị bắt cóc ở giáo phận Mamfe, trong đó có 5 linh mục và một nữ tu.
“Tôi cầu nguyện cho họ và cho người dân của Giáo phận thuộc tỉnh Bamenda: cầu xin Chúa ban
hòa bình cho tâm hồn và cho đời sống xã hội của đất nước thân yêu của quí huynh.”
Các linh mục và nữ tu bị bắt cóc bởi những kẻ tấn công không rõ danh tính, họ đã phóng hỏa đốt
một nhà thờ vào hôm thứ Sáu (23/9/2022) ở miền tây Cameroon.
Điều này đã được các Giám mục của tỉnh Bamenda công bố trong một tuyên cáo.
Giáo phận Mamfe, nằm ở khu vực phía tây nam, là một trong hai khu vực đang có nhiều bạo lực
tranh chấp ở Cameroon, nơi những người ly khai chống lại chính phủ liên bang kể từ năm 2017.

Người tị nạn chạy trốn tình trạng bất ổn ở Cameroon

