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Công giáo tại Anh và xứ Wales đã 
tham gia vào một dự án của chính 

phủ nhắm định cư cho khoảng 20 
ngàn người Syria tị nạn chiến tranh. 

Một giáo xứ của Giáo phận Salford sẽ 
là giáo xứ đầu tiên đón tiếp một gia 

đình từ trại tị nạn ở Trung đông như 

một phần của kế hoạch bảo trợ, bao 
gồm đón tiếp và giúp đỡ các gia đình 

tị nạn tái định cư. 
  

 Ban tổ chức tin rằng những người tị nạn đến từ các trại đa số là Hôi giáo sẽ không bao 

gồm các thành viên của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo. Philip McCarthy, giám đốc 

điều hành của mạng lưới Hành động Bác Ái Xã hội, cơ quan điều phối dự án giữa các giáo 
xứ của Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales, cho biết là các người tị nạn sẽ được kiểm tra 

kỹ càng bởi chính quyền Anh và ủy ban tị nạn Liên Hiệp quốc.  
  

Đức Hồng Y Vincent Nichols của Giáo phận Westminster, chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh 
nói: “Năm ngoái, Đức Giáo hoàng Phanxicô mời gọi các giáo xứ, dòng tu và đan viện trên 

toàn châu Âu hành động trước sự gia tăng của cuộc khủng hoảng người tị nạn bằng cách 
cung cấp một nơi trú ngụ cho các gia đình tháo chạy khỏi quê hương vì chiến tranh và 

bách hại. Đức Giáo hoàng kêu gọi lòng quảng đại và tương trợ của chúng ta để nhận ra 
và hành động vì nhân loại chung. Bây giờ tất cả chúng ta có thể đáp lời mời gọi này với 

chương trình bảo trợ cộng đồng cho các người tị nạn Syria”. Ngài cũng nói thêm: “Các tín 
hữu Công giáo được biết đến trong việc tham gia giúp đỡ định cư các người tị nạn ở vương 

quốc Anh, đáp ứng tình hình với lòng tốt và cảm thông như chúng ta được kêu gọi khi đối 
mặt với những người cần sự giúp đỡ”.  

   

Các gia đình tị nạn đầu tiên được tái định cư bời Giáo hội sẽ đến Giáo xứ thánh Monica ở 
Flixton, ngoại ô Manchester vào cuối mùa hè. Dự án sẽ được giám sát bởi cơ quan Bác ái 

Salford, ủy ban chăm sóc xã hội của Giáo phận, trước khi nó được mở rộng đến các giáo 
xứ và giáo phận khác. Đức cha John Arnold của Salford phát biểu rằng ngài vui lòng vì 

Giáo xứ thánh Monica ở Flixton có thể chào đón một gia đình tị nạn Syria. Đức cha nói: 
“Chúng ta luôn được kêu mời đáp trả thù hận bằng yêu thương, tận hiến cho công lý và 

đáp ứng những nhu cầu cách quảng đại”. Ngài hy vọng là qua đề án thí điểm này, các giáo 
xứ và giáo phận khác cũng được khuyến khích và soi sáng để những đau khổ khủng khiếp 

của nhiều gia đình Syria được xoa dịu.  
  

Chính phủ Anh dự định tái định cư ở Anh tất cả các người tị nạn trong các trại ở vùng Syria 
vào khoảng năm 2020. Mỗi người tị nạn sẽ được nhận một visa nhân đạo thời hạn 5 năm 

trước khi đủ điều kiện xin nhập quốc tịch Anh. Các gia đình sẽ được quyền xin trợ cấp thất 
nghiệp, nhà chính phủ, học hành và chăm sóc sức khỏe miễn phí. Họ cũng được giúp để 

hòa nhập đời sống và văn hóa Anh bởi những người bảo trợ. (CNS 20/7/2016) 
 


