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BẮC KINH. Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Bắc Kinh,
Bà Hoa Xuân Oánh (Hua Chunying) tuyên bố rằng
Trung Quốc thành thực muốn cải tiến quan hệ với
Vatican”.
Trong cuộc họp báo hằng tuần hôm 21-12-2016,
một vài ký giả đã hỏi bà Hoa Xuân Oánh xem đâu
là ”những tín hiệu tích cực” để cải tiến quan hệ với
Vatican, Bà Hoa Xuân Oánh trả lời rằng: ”Chính phủ
Trung Quốc theo một nguyên tắc rõ ràng và trước
sau như một trong việc thương lượng về quan hệ
với Vatican. Phía Trung Quốc luôn thành thực trong
việc cải tiến quan hệ với với Vatican và không
ngừng làm việc với Vatican để tiến tới mục đích chung ấy, và thúc đẩy tới một tiến bộ mới
trong việc cải tiến quan hệ song phương, thăng tiến những cuộc đối thoại xây dựng”.
Hãng tin Asia News truyền đi ngày 22-12-2016 nhận xét rằng có lẽ đây là lần đầu tiên
câu trả lời cho một nhận xét của Tòa Thánh về Giáo Hội tại Trung Quốc được đón nhận
mà không có những phản ứng giận dữ từ phía Trung Quốc và không lập lại những câu cố
hữu về quan điểm của Chính phủ Bắc Kinh về Giáo Hội, như lập lại các nguyên tắc ”Giáo
Hội tự trị, tự chọn lựa, tự truyền chức GM”.
Cách đây ít ngày, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, Ông Greg Burke nhắc đến vụ công
an nhà nước Trung Quốc dùng võ lực để GM bất hợp pháp và bị vạ tuyệt thông là Lôi Thế
Anh (Lei Shiyin), GM Lạc Sơn tỉnh Tứ xuyên, can dự vào việc truyền chức GM tại Thường
Đức (Chengdu) và Tây Xương (Xichang); Ông Greg cũng ám chỉ tới Đại Hội các đại biểu
Công Giáo Trung Quốc sẽ tiến hành từ ngày 26 đến 30-12 tới đây là điều không thể dung
hợp với đạo lý Công Giáo, và nhiều GM được Tòa Thánh công nhận cũng bị bó buộc phải
tham dự. Ông Greg nói rằng: ”Tòa Thánh mong muốn được thấy những tín hiệu tích cực
từ phía chính phủ Trung Quốc để tín nhiệm nơi cuộc đối thoại giữa hai bên và hy vọng một
tương lai đoàn kết và hòa hợp mà không vi phạm tự do tôn giáo”.
Hãng Asia News cũng trích thuật nhận xét của một số LM ở Trung Quốc theo đó sự dịu
giọng khác thường của bà Hoa Xuân Oánh có lẽ là một toan tính không mở thêm mặt trận
căng thẳng trong quan hệ với nước ngoài, từ phía Trung Quốc” (Asia News 22-12-2016)

