Tháng Sáu năm 2018

Các bạn thân mến,
Tôi mong ước hướng sự chú ý của các bạn đến một vấn đề hết sức nan giải đã và đang tác động xấu
đến các hoạt động từ thiện của hàng ngàn hội nhóm trên khắp đất nước, kể cả hàng tá nhóm trong
tổng giáo phận của chúng ta. Cuối năm 2017, chính quyền liên bang đã sửa đổi lại các điều kiện đăng
ký cho chương trình Việc Làm Mùa Hè Canada 2018, buộc mọi nhóm đệ đơn phải ủng hộ một điều
khoản quảng bá những giá trị trái ngược với niềm tin của chúng ta, chẳng hạn như phá thai, để đơn
xin được cứu xét. Chúng ta không thể tuân theo đòi hỏi bất công này.
Nhiều nhóm đã chính thức phản đối sửa đổi này bằng cách đăng ký xin trợ cấp nhưng từ chối đánh
dấu vào cái ô vuông đi kèm với điều khoản xúc phạm nêu trên, dù biết là đơn xin của họ sẽ bị từ
chối, vì họ chỉ muốn biết chắc rằng quan tâm của họ đã được biểu lộ. Hàng trăm nhóm khác cũng
chán nản đến nỗi họ không màng đăng ký.
Nội trong Tổng Giáo Phận Toronto, có ít nhất là 150 công việc mùa hè có nguy cơ bị từ chối bởi
những điều kiện đăng ký mới này. Một trại hè cho các trẻ em khiếm thính, việc làm cho những người
trẻ chậm phát triển tâm thần, học sinh đi cắt cỏ hay giúp việc vườn tược, nhân viên giúp đỡ người
mới nhập cư – những dịch vụ cộng đồng quan trọng này sẽ bị ảnh hưởng nặng.
Các cộng đồng tín ngưỡng khắp đất nước (và các chính trị gia từ các đảng phái) đã lên án điều kiện
mới này, kể cả Hội đồng các Trụ trì Hồi-giáo Canada, Hội đồng các Tư Tế Do-thái châu Mỹ, Hội ái
hữu Truyền giáo Canada và Hội đồng các tổ chức Từ thiện Ki-tô giáo Canada. Tất cả chúng ta nên để
ý điều này là một chính phủ tuyên bố nhìn nhận những đóng góp của các cộng đồng tín ngưỡng mà
lại đòi hỏi những cộng đồng này phải tuyên xưng các giá trị đi ngược với niềm tin của họ, hòng được
chính phủ đó tài trợ hợp pháp.
Chính phủ phải tuân thủ Hiến chương Tự do và Nhân quyền của Canada trong việc đối xử với các cá
nhân và hội nhóm luôn tuân thủ luật pháp. Những quyền tự do căn bản về lương tâm và tôn giáo, tư
tưởng, niềm tin, quan điểm và phát biểu, như được bảo đảm trong hiến chương, phải được tôn trọng
và xác nhận trong hiến pháp, quy định và chính sách.

Nhiều giáo xứ trong tổng giáo phận đang góp tiền ủng hộ cho các nhóm địa phương bị từ chối trợ cấp
năm nay. Tôi khuyến khích các bạn hãy đóng góp qua giáo xứ của các bạn và trên trang mạng:
bit.ly/donatesummerjobs. Quan trọng hơn, tôi mời mọi người hãy vào trang mạng
savesummerjobs.ca để bạn có thể trực tiếp gởi một lá thư tới nghị sĩ địa phương, nói lên quan tâm sâu
sắc của bạn. Những thư tín và phát biểu một cách nghiêm túc liên quan đến chính sách vô lý này rất
là quan trọng. Quá trình soạn và gởi điện thư sẽ không mất hơn ba phút.
Đang khi chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho những người đã được bầu vào các cơ quan chính quyền,
hãy tin tưởng rằng tôi luôn luôn cảm kích và chân thành cám ơn về mọi sự anh chị em đã làm để bảo
tồn và giữ vững đức tin. Xin Thánh Mi-ca-e Tổng Lãnh Thiên Thần, thánh quan thày của Tổng giáo
phận Toronto, cầu cho chúng con.
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