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10.000 người đã tham dự thánh lễ Giáng sinh cùng Giáo hoàng tại Thánh đường St Peter 

 

Giáo hoàng Francis cảnh báo 1,2 tỷ người Công giáo không ‘ham mê’ vật chất trong bài giảng 

Giáng sinh năm nay. 

Ông kêu gọi giáo dân cần tỉnh táo hơn trong một thế giới bị ám ảnh bởi "chủ nghĩa tiêu thụ và chủ 

nghĩa khoái lạc, sự giàu có và xa hoa". 

10.000 người đã tham dự thánh lễ Giáng sinh cùng Giáo hoàng tại Thánh đường St Peter. 

Hôm thứ Sáu 25/12, ông sẽ đưa ra thông điệp Giáng sinh truyền thống từ ban công trung tâm của 

thánh đường nhìn ra quảng trường St Peter. 
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Giáo hoàng kêu gọi các tín hữu thể hiện sự mộc mạc như Chúa hài đồng 

Trong thánh lễ, Giáo hoàng nói: Giáng sinh là thời điểm để "thêm một lần nữa chúng ta nhận ra 

mình là ai". 

Ông kêu gọi các tín hữu thể hiện sự mộc mạc như Chúa hài đồng, "sinh ra trong cảnh nghèo khó nơi 

máng cỏ dù thiên tính của người". 

"Trong một xã hội mà người ta thường xuyên mê đắm bởi chủ nghĩa tiêu thụ và chủ nghĩa khoái lạc, 

sự giàu có và xa hoa, vẻ hào nhoáng và tự đại, Chúa hài đồng kêu gọi chúng ta cần sống đơn giản, 

cân bằng, kiên định, có khả năng thấu cảm và làm những điều cần thiết", ông nói. 

"Chúng ta đang sống trong một xã hội đầy rẫy sự thờ ơ nên càng phải thể hiện sự cảm thông, lòng 

từ bi và thương xót với đồng loại". 
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Giáo hoàng nói: Giáng sinh là thời điểm để "thêm một lần nữa chúng ta nhận ra mình là ai" 

An ninh được thắt chặt tại buổi lễ, cảnh sát hiện diện tại các khu vực xung quanh Vatican. Tất cả 

những người đến dự lễ tại Thánh đường St Peter đều phải đi qua máy dò kim loại. 

Phóng viên cho hay trong bài giảng, Giáo hoàng, 79 tuổi, nhấn mạnh các chủ đề chính là sự thương 

xót, lòng trắc ẩn, sự đồng cảm và công bằng. 

"Trong một thế giới mà dường như người ta không độ lượng với người có tội, chúng ta cần ý thức 

về sự công bằng, để nhận biết và làm theo ý Chúa," ông nói. 

Giọng Giáo hoàng đôi lúc bị khàn do ông bị cúm nhẹ vài ngày trước. 

 


