
Giáo hội Công giáo ở Libya. “Ít nhưng không vô hình”. 

 

Libya là một quốc gia sống giữa hỗn loạn và 

bất ổn. Với việc Tổng thống Gaddafi bị giết 

chết vào tháng 10 năm 2011, đất nước này đã 

rơi vào vòng xoáy bạo lực. Đây là một quốc gia 

bị chia rẽ giữa quyền lực của chính phủ Tripoli 

do Fayez Al Serraj lãnh đạo và dân quân của 

lãnh chúa thành phố Benghazi, tướng Khalifa 

Haftar. Tham gia vào cuộc xung đột còn có các 

bộ lạc thế lực tại địa phương và, tất nhiên, một 

số thế lực bên ngoài không muốn đánh mất cơ 

hội chiếm hữu những tài sản to lớn của đất nước này. 
 

Chính trong hoàn cảnh đáng buồn và đen tối này, Giáo hội Công giáo vẫn tiếp tục hiện diện. 

Đức ông Bugeja, giám mục giáo phận Tripoli, nói: “Chúng tôi có thể ít nhưng chúng tôi không 

vô hình. Chúng tôi chỉ là một cộng đoàn nhỏ sống sót giữa vô vàn bạo lực và bất an.” 
 

Ngôi nhà thờ Thánh Phanxicô nhỏ quét vôi trắng, là nơi mà ai cũng có thể gặp gỡ Đức ông 

Bugeja, một tiểu đệ dòng Anh Em Hèn Mọn, toạ lạc ngay trung tâm thành phố Tripoli, thủ 

đô của Lybia. Đây là ngôi nhà thờ duy nhất vẫn còn hoạt động ở thủ đô Libya kể từ thời ‘cách 

mạng xanh’ khi – vào năm 1969 – Gaddafi lên nắm chính quyền bằng một cuộc đảo chính và 

trục xuất người nước ngoài ra khỏi đất nước. Tài sản của Giáo hội bị tịch thu, các nơi thờ 

phượng (có 39 nhà thờ trong thành phố) bị đóng cửa, trong số đó có Nhà thờ chính toà Thánh 

Tâm, mà sau một số thay đổi về mặt kiến trúc, đã được cải tạo thành nơi thờ phượng Hồi giáo; 

ngày nay đó là giáo đường Hồi giáo to lớn chễm chệ giữa quảng trường Algeria. 
 

Đức ông Bugeja, 58 tuổi, là Đại diện Tông tòa Tripoli từ năm 2017. Ngài nói: “Chúng tôi là 

một cộng đoàn Kitô hữu có tất cả khoảng ba ngàn người nước ngoài trong tổng dân số 6,3 

triệu người. Họ chủ yếu là người Philippines làm y tá trong các 

bệnh viện, và người Châu Phi phần lớn đến từ Nigeria và Ghana, 

cũng như một số ít đến từ Nam Sudan. 
 

Để hỗ trợ các Kitô hữu ở Tripoli, chỉ có tôi, một tu sĩ dòng 

Phanxicô khác và tám nữ tu dòng Mẹ Têrêxa, đang làm tình 

nguyện viên tại hai trung tâm của chính phủ để phục vụ những 

công dân Libya mắc bệnh tâm thần.” 
 

Đức giám mục cho biết thêm: “Tại Benghazi, Tòa đại diện thứ hai 

ở Lybia, tình hình còn bấp bênh hơn: nhà thờ bị phá hủy khi khu 

vực này bị đánh bom để đánh đuổi IS (Nhà nước Hồi giáo) đặt trụ  

sở chính ở đó. Tất cả các nữ tu đã rời đi; hiện chỉ còn hai tu sĩ 

dòng Phanxicô, cũng như một tu sĩ dòng Phanxicô khác ở Al 

Beida, một thị trấn gần đó. 

 

Đức ông George Bugeja, giám 

mục giáo phận Tripoli. 
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Cộng đoàn Công giáo ở Benghazi được 

hình thành từ một nhóm người Philippines 

và người Châu Phi cận Sahara sống rải rác 

tụ tập để làm công việc thờ phượng trong 

một căn phòng nhỏ tại Bệnh viện Nhi. Ở đó 

chúng tôi phải bắt đầu lại từ đầu.” 
 

Các hoạt động của Giáo hội ở Lybia đều 

được thực hiện trong khuôn viên nhà thờ 

giáo xứ. Phụng vụ Chúa Nhật cũng được cử 

hành vào các ngày Thứ Sáu, ngày nghỉ ngơi 

và thờ phượng của người Hồi giáo. Có hai 

Thánh lễ, một cho người Philippines và một cho các cộng đoàn khác, cả hai đều có từ bốn 

đến năm trăm tín hữu tham dự. Tuy nhiên, số lượng người tham dự tùy thuộc vào tình hình 

trong thành phố; khi xảy ra các vụ xung đột ở khu vực xung quanh, thì người dân tự nhốt 

mình trong nhà. Buổi chiều có các giờ học giáo lý; trẻ em thì được các nữ tu giảng dạy còn 

người lớn thì được những giáo dân đã được đào tạo kèm cặp, do chính đức giám mục hỗ trợ. 

Người Châu Phi cũng tổ chức các buổi họp học Kinh Thánh, tập hát và cũng họp mặt với 

nhau để tổ chức hoạt động giúp đỡ của cộng đoàn dành cho những người đặc biệt thiếu thốn. 

Vào các ngày Thứ Sáu cũng có một khu chợ nhỏ biệt lập, ở đó người ta bán quần áo và thực 

phẩm. 
 

Đức ông Budeja thừa nhận rất khó lập được một kế hoạch dài hạn cho hoạt động mục vụ vì 

thành phần dân chúng liên tục thay đổi. “Người dân đến đây để làm việc và chỉ ở lại đây khi 

hợp đồng làm việc còn hiệu lực. Ngay cả những người có công việc khá liên tục, chẳng hạn 

như các y tá Philippines, cũng rời đi sau một vài năm, đó là chưa nói đến tất cả những người 

muốn đến Châu Âu quá cảnh. Việc không ổn định là chuyện bình thường. Không có nhiều 

gia đình ở đây và họ thường bị chia cắt với người cha thì ở Tripoli còn người mẹ thì ở nhà 

ngay trên quê hương của họ. Tuy nhiên, bất chấp mọi thứ, mỗi tháng chúng tôi đều có sáu 

hoặc bảy lần rửa tội cho trẻ em người Châu Phi! Tuy nhiên, khi bọn trẻ lên năm hoặc sáu tuổi, 

cha mẹ thường gửi chúng về quê cho ông bà, vì ở Libya, chúng sẽ phải đi học ở trường học 

có thu phí .” Đó là một tình huống vô cùng 

đau đầu mà chúng tôi phải gánh chịu. 
 

Dĩ nhiên, nhiều người quyết định bỏ đi vì 

cuộc khủng hoảng mà đất nước đang trải qua. 

Cách đây vài năm, các nhà thờ còn có sự 

tham gia của người Ba Lan, Hàn Quốc, Ý, 

Malta, Ả Rập và các quốc gia khác khác, và 

các thánh lễ được tổ chức trong ba ngày cuối 

tuần; nếu không sẽ không có chỗ cho tất cả 

mọi người. Ngày nay mọi thứ đã khác nhưng 

cuộc sống ở trung tâm thành phố vẫn diễn ra 
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khá bình thường; các văn phòng và trường 

học vẫn mở cửa ngay cả khi có xung đột ở 

các vùng ngoại ô. Tuy nhiên, điện bị cắt 

trong tám hoặc mười hai giờ mỗi ngày, nhất 

là vào mùa hè khi nhiệt độ lên đến 50°C. 
 

Có rất nhiều người gặp phải những vấn đề 

nghiêm trọng. Giáo hội có một văn phòng 

Caritas nhỏ do một giáo dân nữ phụ trách. 

Văn phòng mở cửa vào các ngày Thứ Ba và 

Thứ Sáu và cố gắng giúp đỡ bất cứ ai tìm 

đến. Những người đến để yêu cầu giúp đỡ 

thường là những người di cư bất hợp pháp, chủ yếu là người Kitô giáo Eritrea và người Hồi 

giáo Sudan. Nếu họ chưa đăng ký với UNHCR (Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn), 

Caritas sẽ giúp họ làm việc này, nếu không, họ sẽ được gửi đến Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) 

nếu họ muốn trở về quốc gia của mình. Ngoài ra còn có một phòng khám sơ cứu nhỏ, ở đó 

có một bác sĩ nữ và hai y tá phục vụ. Trong trường hợp những bà mẹ đơn thân mang thai khó 

khăn, Hội đồng tị nạn Đan Mạch có thể vào cuộc để hỗ trợ. Về hỗ trợ vật chất, Giáo hội cố 

gắng giúp mọi người trả tiền thuê nhà hoặc với sự giúp đỡ của Caritas Italiana, giúp học sinh 

trang trải học phí. 
 

Đức giám mục Bugeja nói: “Chúng tôi luôn phải cẩn thận khi dính líu đến tiền bạc vì một số 

người có thể sử dụng số tiền đó để trả cho những kẻ buôn người để được đưa đến Châu Âu. 

Ước tính có 200.000 người di cư đang chờ để đi từ Libya đến Châu Âu. Trong ba năm qua, 

hơn 40.000 người đã đi qua các trại tị nạn. Các đây vài năm, tổ chức ‘Dịch vụ xã hội’ của 

chúng tôi được phép đi thăm những người bị giam giữ trong các trại và những người bị giam 

giữ trong các nhà tù để phân phát thức ăn và cùng cầu nguyện với họ. Điều này rất tiếc là 

không còn được nữa.” 
 

Đức giám mục Tripoli kết luận: “Tội nguyên tổ của đất nước này là nó quá giàu tài nguyên 

thiên nhiên! Mọi người đều muốn chia sẻ của cải của họ. Người Libya muốn tự mình tìm ra 

một giải pháp chính trị nhưng các cường quốc 

nước ngoài lại không chịu nhượng bộ. Vấn đề 

là các thoả thuận quốc tế thường không hiệu 

quả. LHQ đang cố gắng làm trung gian hòa giải 

giữa các phe phái nhưng để có kết quả cụ thể 

sẽ còn mất rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, tôi 

vẫn hy vọng. Hòa bình sẽ đến và chúng tôi sẽ 

ở đây để chào đón. Trong thời gian chờ đợi, 

chúng tôi vẫn tiếp tục công việc truyền bá đức 

tin và các hoạt động từ thiện của mình.” 

 

Tác giả: Chiara Zappa Nguồn: Southworld.net 

Người di cư tập trung tại Cơ quan chống di cư bất hợp 

pháp tại Tripoli. 
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