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'đôi khi giận dữ cũng có thể trở nên lời cầu nguyện' 

Thanh Quảng sdb 

 

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến gia đình của những người thợ mỏ Ba Lan đã chết trong hai vụ tai nạn 

mỏ than vào tháng 4 năm 2022 và cầu nguyện với họ trong thinh lặng. 

(Tin Vatican - Linda Bordoni) 

Mười tám người chết vào tháng Tư năm ngoái ở miền nam Ba Lan và nhiều người khác bị thương sau 

hai vụ tai nạn mỏ than trong một tuần. 

Mười người thợ mỏ đã thiệt mạng tại mỏ Pniowek vào ngày 20 tháng 4 khi một cơn chấn động tại khu 

vực này khiến khí mêtan thoát ra, và tám người chết ba ngày sau đó tại mỏ Boreynia-Zofiowka nơi một 

trận bão lửa gây ra vụ nổ. 

Đức Thánh Cha Phanxicô hôm thứ Sáu đã tiếp các thành viên gia đình của các nạn nhân của những tai 

nạn đó, bày tỏ sự gần gũi và cầu nguyện với họ trong thinh lặng. 

Lòng trắc ẩn của sự im lặng 

Sau khi cảm ơn các gia đình tang quyến vì sự viếng thăm của họ, Đức Thánh Cha nói rằng ngài không có 

lời nào, ngoài lòng cảm thương của sự thầm lặng. 

“Im lặng là thương cảm,” ĐTC nói, “Mất một người chồng, một người cha trong một tai nạn như thế 

này, thật là khổ đau. Ngoài ra, một số vẫn còn bị chôn vùi trong hầm mỏ…” 

“Cha không nói lên lời, nhưng cha đoan kết với chúng con rằng  chúng con cận kề trong trái tim cha, và 

cha cầu nguyện với chúng con trong hoàn cảnh rất khó khăn này.” 

Đức Thánh Cha nói rằng đôi khi, đặc biệt là trong những thời điểm như thế này, “có vẻ như Thiên Chúa 

không lắng nghe chúng ta.” 



Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Có sự im lặng của người chết và sự im lặng của Chúa. Và sự im lặng này 

đôi khi khiến chúng ta hụt huẫng.” Và ngài mời gọi những người hiện diện đừng sợ điều này: “giận dữ 

cũng là cầu nguyện.” 

“Đó là một trong những lý do tại sao mà chúng ta tự hỏi trong những hoàn cảnh này, và câu trả lời là: 

'Trong bóng tối Chúa ở gần. Chúng ta không biết bằng cách nào, nhưng Thiên Chúa đang ở gần chúng 

ta'." 

Đức Thánh Cha đã mời mọi người thinh lặng cầu nguyện với ngài và ban phép lành tòa thánh trước khi 

chào hỏi cá nhân từng người. 

 

Khách hành hương và gia đình của những người thợ mỏ Ba Lan đã chết 

Cuộc điều tra 

Các công tố viên Ba Lan đã mở cuộc điều tra về tai nạn, đồng thời các điều kiện và quy trình an toàn tại 

cả hai mỏ đều được cứu xét kỹ lưỡng. 

Hầu hết các mỏ than của Ba Lan đều ở khu vực phía nam Silesia và nhiều mỏ có hàm lượng khí mê-tan 

cao trong đá. 

Năm người đã thiệt mạng sau trận động đất xảy ra tại mỏ Zoflowka ở Jastrzebie-Zdroj vào tháng 5 năm 

2018. 


