ARCHDIOCESE OF BALTIMORE ✝ ARCHDIOCESE OF WASHINGTON ✝ DIOCESE OF WILMINGTON

KỶ NIỆM 100 NĂM QUYỀN TUYỂN CỬ CỦA PHỤ NỮ
"Thế giới không cần những gì người phụ nữ có, mà cần chính con người họ." ~ Edith Stein
Ngày 26 tháng 8 năm 2020
Anh chị em thân mến trong Chúa Giê-su Kitô,
Ngày hôm nay, Hoa Kỳ kỷ niệm một cột mốc quan trọng. Một trăm năm trước, phụ nữ đã giành được
quyền bầu cử khi Tu Chính Án thứ 19 của Hiến Pháp Hoa Kỳ được thông qua. Tu chính án này là mốc
son đỉnh điểm của hàng thập kỷ vận động bền bỉ, thường xuyên đối mặt với bạo lực và sự phân biệt đối
xử đối với nhiều phụ nữ anh hùng đến từ đủ mọi tầng lớp trong xã hội trong đất nước của chúng ta.
Trong niềm vui đón mừng lễ kỷ niệm thành tựu mang tính bước ngoặc này, chúng ta cũng nhìn nhận
rằng chúng ta còn phải vượt qua thêm nhiều chông gai thử thách để phẩm giá của mọi phụ nữ trong xã
hội chúng ta được công nhận đầy đủ.
Với những đóng góp của phụ nữ cho mọi dân cử trong một thế kỷ qua, thật gần như không thể hiểu nổi
khi có quá nhiều người không ủng hộ quyền bỏ phiếu của nữ giới 100 năm trước, trong đó có cả một số
người là bậc ông cha của chúng ta. Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người phụ nữ đã
cống hiến hết mình để đấu tranh cho phẩm giá của nữ giới tại thời điểm mà điều này được xem là không
thể chấp nhận được.
Quả thực, đời sống của Giáo Hội tại Maryland, trên toàn quốc và thế giới đã được vun trồng ngày càng
phong phú nhờ những người phụ nữ có phẩm tính tuyệt vời nhất, những người phụ nữ đã để lại dấu ấn
không chỉ trong Giáo Hội mà còn trong mọi khía cạnh của nền văn minh. Những người phụ nữ này,
cùng rất nhiều người khác, vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều bé gái và phụ nữ thuộc thế hệ mới
trong việc sử dụng năng khiếu độc đáo của họ để phục vụ Giáo Hội và vì lợi ích chung.
Khi chứng kiến giây phút lịch sử này, chúng ta nhận thấy vẫn còn nhiều trở ngại mà phụ nữ phải đương
đầu khi sống theo ơn gọi của mình.
Chúng ta phải luôn cảnh giác nhằm đảm bảo mọi phụ nữ đều được đối xử một cách tôn trọng, trong tinh
thần thừa nhận và chân thành trong gia đình, nhà thờ và nơi làm việc. Chúng ta hãy nhớ lại lời tiên tri
của Thánh Gioan Phaolô II, trong Thư Gửi Phụ Nữ của ngài, ngài nói “…có một điều cần phải thực hiện
ngay để giành được sự bình đẳng thực sự trong mọi lĩnh vực: đó là trả lương bình đẳng cho công việc
bình đẳng, bảo vệ quyền lợi của các bà mẹ vừa đi làm vừa nuôi con, công bằng trong cơ hội thăng tiến
nghề nghiệp, bình đẳng của vợ chồng trong tương quan về quyền gia đình và công nhận tất cả những gì
thuộc về quyền và nghĩa vụ của công dân trong một Nhà nước dân chủ” đồng thời công nhận rằng
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“…vẫn còn nhiều điều cần phải làm để ngăn chặn tệ phân biệt đối xử đối với những người đã chọn con
đường làm vợ và làm mẹ.”
Trong Chúa Giê-su Hằng Sống, Đức Giáo Hoàng Phanxicô kêu gọi hãy tôn trọng phụ nữ và hãy thừa
nhận rằng Giáo Hội chúng ta phải thừa nhận lịch sử của mình: “[Một] Giáo Hội sống động có thể có
hành động phản ứng bằng cách lưu tâm đến các tuyên bố hợp pháp của những người phụ nữ muốn tìm
kiếm nền công lý và bình đẳng lớn hơn nữa. Một Giáo Hội sống động có thể nhìn lại lịch sử và thừa
nhận từng có chủ nghĩa độc tài nam giới, thống trị, nhiều hình thức nô lệ, lạm dụng và bạo lực thành
kiến giới tính.”
Ngài tiếp tục nhấn mạnh mong muốn về việc những người nữ trẻ trong Giáo Hội sẽ có được những hình
mẫu và người dẫn hướng là nữ. Để đạt được thành tựu như hôm nay, chúng ta biết ơn cách riêng đối với
những người phụ nữ đã phục vụ ở vị trí lãnh đạo trong các (tổng) giáo phận, giáo xứ, trường học, và các
nhóm phụng vụ Công Giáo vì đã chứng kiến và khuyến khích những người trẻ trên cương vị là những
người phụ nữ có đức tin, trí tuệ và tài lãnh đạo. Chúng ta cũng ủng hộ tất cả những người phụ nữ đã
mang đến cho con cái của mình cũng như cho xã hội chúng ta một chứng nhân yêu thương của vẻ đẹp
cuộc sống gia đình.
Lòng biết ơn của chúng ta sẽ không bao giờ bày tỏ được hết tình yêu chân thành mà chúng ta dành cho
rất nhiều người phụ nữ trong cuộc đời của riêng mỗi chúng ta, họ đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa
cho tính cách và ơn gọi của chúng ta, mà trước tiên chính là Đức Mẹ Maria của chúng con. Tấm gương
lâu bền về phẩm tính phụ nữ mà Đức Mẹ Maria thể hiện là ngọn đèn dẫn lối cho mọi phụ nữ; đó là tấm
gương cùng đích của tình yêu vô điều kiện, đức hy sinh, sức mạnh, ân sủng, và lòng kiên trì.
Mong sao trong 100 năm tới trong đất nước chúng ta sẽ không ngừng tiến bộ, sẽ luôn công nhận phẩm
giá được Chúa ban của mọi người phụ nữ. Tiếng nói và đóng góp của phụ nữ ngày nay trở nên cần thiết
hơn bao giờ hết khi chúng ta mong muốn xây dựng một nền văn hóa công nhận rằng mọi đàn ông và phụ
nữ được sinh ra bình đẳng; rằng họ được Đấng Tạo Hóa ban cho những quyền bất khả xâm phạm nhất
định và những quyền đó phải được bảo vệ và giữ gìn.
Chúng ta hãy cầu nguyện để tất cả những người có thiện chí sẽ cùng chúng ta tôn vinh lễ kỷ niệm trọng
đại này dành cho phụ nữ ở Hoa Kỳ và nguyện xin Thiên Chúa ban lành cho mọi người phụ nữ trên bước
đường sống theo ơn gọi của mình.
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