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VATICAN. Sáng 5-1-2017, ĐTC đã tiếp
kiến các giới chức chính quyền, giáo
quyến và hàng ngàn người bị động đất
ở miền Trung Italia hồi năm ngoái.

Hiện diện tại Đại thính đường Phaolô
6 có 800 người thuộc tổng giáo phận
Spoleto-Norcia, 500 người từ giáo
phân Rieti, và 500 người khác bị động
đất đang tạm trú ở Roma. Ngoài ra có
các vị thị trưởng, xã trưởng và chính
quyền 4 miền Marche, Umbria, Lazio
và Abruzzo cùng với các GM giáo phận
liên hệ.

Trước buổi tiếp kiến, lúc 11 giờ có nghi thức rước Thánh Giá Ngày Quốc Tế giới trẻ vào
đại thính đường. Thánh giá này từ ngày thứ tư lễ tro, 1 tháng 3 tới đây, sẽ được rước tới
các giáo phận bị động đất, và kết thúc ngày 25-3-2017 tại Đền thánh Đức Mẹ Loreto, nơi
sẽ diễn ra buổi canh thức miền để cầu cho ơn gọi.

ĐTC đã tiến vào Đại thính đường lúc 11 giờ rưỡi để bắt đầu buổi tiếp kiến. Ngỏ lời với
mọi người sau chứng từ của một gia trưởng bị động đất, và một cha sở ở địa phương,
ngài đã ứng khẩu chia sẻ đau khổ và tái bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân và cùng
cầu nguyện với các tín hữu cho những người đã bị thiệt mạng, cũng như những người bị
thương còn được điều trị. Ngài nhấn mạnh đến sự ”tái thiết tâm hồn trước khi tái tạo nhà
cửa”: ”Tái thiết là nhu cầu cấp thiết và để tái thiết chúng ta cần có con tim và đôi tay,
tay của chúng ta và của tất cả mọi người..” ĐTC cũng nhận xét rằng ”không có chỗ cho
lạc quan ở đây, nhưng có chỗ cho hy vọng. Lạc quan là một thái độ hữu ích nhất thời,
nhưng không có thực chất. Ngày nay cần có hy vọng để tái thiết và điều này chúng ta
thực hiện bằng đôi tay”.

ĐTC cũng nhận xét rằng: ”Các vết thương sẽ lành, nhưng các vết sẹo vẫn còn suốt đời
và sẽ là một kỷ niệm về lúc đau thương này”.

Các cuộc động đất ngày 24-8-2016, 26 và 30-10-2016 ở miền trung Italia đã làm cho
300 người chết, 40 ngàn người không còn gia cư. Nhiều thánh đường bị hư hại hoặc bị
phá hủy hoàn toàn, trong đó có Vương cung thánh đường thánh Biển Đức ở Norcia, nơi
sinh của thánh nhân.

Thứ bẩy, 14-1 tới đây, tại nguyện đường nhà trọ thánh Martha nơi ngài cư ngụ, ĐTC sẽ
rửa tội cho 8 hài nhi con cái của các nạn nhân bị động đất. (SD 5-1-2017)
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