
Đức Thánh Cha kêu gọi các doanh nhân hãy chân thành trong 

thương hiệu 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ những thách đố trong việc làm chứng 

tá truyền giáo giữa đời sống chuyên nghiệp, khi ngài gặp gỡ các doanh 

nghiệp và doanh nhân trẻ người Pháp tại Tòa Thánh Vatican vào hôm thứ 

Hai (2/12) vừa qua. 

Tin Vatican - Christopher Wells 

Đức Thánh Cha Phanxicô hôm thứ Hai (2/12) đã tiếp một nhóm chủ các 

doanh nghiệp và doanh nhân trẻ Công giáo Pháp, họ đang ở Rome để 

tham dự một cuộc hội thảo với chủ đề: “Hành trình cho mối lợi chung”. 

Hội nghị nhằm mục đích đem những Giáo huấn Xã hội Công giáo vào 

thương trường và vào cuộc sống của các nhân viên và đồng nghiệp. 

Những chứng nhân Kitô giáo chân chính 

Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha đã chào đón khách hành 

hương và bày tỏ sự cảm kích trước tấm lòng mong muốn tuân thủ các 

giáo huấn xã hội của Giáo hội trong cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp 

của họ. ĐTC nhìn nhận rằng không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng dung 

hòa được các yêu sách của Tin Mừng với những đòi hỏi trong lãnh vực 

kinh doanh và thương mại; nhưng ĐTC nói, giá trị truyền giáo của người 

Kitô hữu mời gọi các doanh nhân và các nhà đầu tư đưa vào trong các 

doanh nghiệp của họ, tạo ra các cơ hội làm nhân chứng cho các giá trị 

Kitô giáo chân chính, không thể thay thế được! 

Đức Thánh Cha Phanxicô nói ngài hy vọng hội nghị với chủ đề “Hành trình 

cho mối lợi chung” sẽ giúp những người tham dự viên cách thức khai sáng 

giúp họ đưa ra quyết định với một lương tâm chính trực. ĐTC nhấn mạnh 



giáo huấn của Vatican II, trong Hiến chế ‘Vui Mừng và Hy vọng’ (Gaudium 

et spes) khích lệ người giáo dân trở thành nhân chứng có trách nhiệm 

trong mọi lĩnh vực cuộc sống, trong ánh sáng của Tin mừng với sự tôn 

trọng những giáo huấn của Giáo hội. 

 

Đức Thánh Cha Phanxicô chào các doanh nhân trẻ người Pháp 

Biến đổi khí hậu  

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc 

biến đổi khí hậu, và những đề nghị trong tông thư “Laudato sí” như những 

gợi ý trong tâm tư cầu nguyện và suy xét của họ. Mặc dù sự thay đổi văn 

hóa cần thời gian, Đức Thánh Cha Phanxicô nói các doanh nhân và doanh 

nghiệp có vai trò cấp thiết trong việc sáng tạo âm thầm, nhưng đang biến 

đổi nền giáo dục thế giới trong những phong cách mới. 

Đồng thời, ĐTC nhắc nhở rằng sự thay đổi sinh thái phải được liên đới với 

sự thăng tiến tâm linh, đó là một hỗ tương không thể thiếu được! Cuối 

cùng, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi mọi người hiện diện hãy cam kết 

với lòng đơn thành và thức tỉnh trước những tiêu xài hầu nâng cao đời 

sống. ĐTC nói, tấm lòng thành cho phép chúng ta dừng lại và nếm thử 

những điều nhỏ bé, biết ơn những năng khiếu mà cuộc sống mang lại 

khiến chúng ta không gắn bó với những gì chúng ta có hoặc làm chúng ta 

sầu vương trước những gì chúng ta không có. 



 

Đức cha Dominique Rey đang tường trình cho Đức Giáo hoàng Phanxicô 

“Hành trình cho mối lợi chung”  

Cuộc hội thảo với chủ đề “Hành trình cho mối lợi chung” đang diễn ra tại 

Rome trong ba ngày (2-4/12/2019), các tham dự cùng nhau suy tư và 

đào sâu cái vai trò của các nhà lãnh đạo và doanh nhân Kitô hữu dưới ánh 

sáng Học thuyết Xã hội Kitô Giáo. Bộ trưởng Ngoại giao là Đức Hồng Y 

Pietro Parolin, và Đại sứ Pháp tại Tòa thánh, bà Elizabeth Beton-Delègue, 

là những tham dự viên danh dự đặc biệt của đại hội…  
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