
CHIẾN DỊCH “HAI TUẦN LỄ CHO TỰ DO” 

“FORTNIGHT FOR FREEDOM” CAMPAIGN 

Hằng năm, các giáo phận khắp nước Hoa Kỳ tiến hành chiến dịch “Hai Tuần Lễ Cho Tự 
Do” bắt đầu từ ngày 21/6 và tiếp tục đến ngày 4/7 khi quốc gia này mừng Ngày Lễ Độc Lập. 
Được các giám mục Hoa Kỳ khởi xướng, sáng kiến này là một lời mời gọi đến những người 
Công giáo hãy cầu nguyện và đương đầu với nhiều thách đố hiện nay trong việc tôn trọng tự do 
tôn giáo. 

Chiến dịch kéo dài 2 tuần lễ có ý nghĩa đặc biệt đối với Giáo hội Công giáo vì trong những 
ngày này có các lễ vinh danh các thánh nổi tiếng như Hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô 
(29/6), Thánh John Fisher và Thánh Thomas More (22/6). Hai vị thánh người Anh này đã chịu tử 
đạo vì đức tin khi phải đối diện trước áp lực chính trị và sự bách hại kinh khủng dưới thời Vua 
Henry VIII (1491-1547). Những lời nói cuối cùng của Thánh Tôma More trước khi bị sát hại vẫn 
tiếp tục vang vọng trong lòng người Công giáo suốt nhiều thế kỷ: “Tôi chết như là một tôi tớ 
trung thành của Nhà vua, nhưng là tôi tớ đầu tiên của Thiên Chúa.” 

Chủ đề của “Hai Tuần Lễ Cho Tự Do” năm nay là “Làm Chứng Cho Tự Do” cho chân lý 
Phúc Âm. Xin vào website www.fortnightforfreedom.org để xem thêm những tài liệu hữu ích 
liên quan đến tự do tôn giáo. 

Every year, Dioceses across the United States of America observe the “Fortnight for 

Freedom” campaign, which begins on June 21st and continues until July 4th, when the nation 

celebrates its “Independence Day”. Launched by the U.S Conference of Catholic Bishops, this 

initiative is an annual invitation to Catholics to pray and address many current challenges to 

religious liberty.  

This fortnight is particularly significant for the Catholic Church, as it incorporates the feast 

day of figures such as Saints Peter and Paul, as well as Saints John Fisher and Thomas More. 

These two English Saints were martyred for the faith in the face of tremendous political pressure 

and persecution during reign of King Henry VIII (1491-1547). Saint Thomas More's last words, 

“I die the King’s loyal servant, but God’s first,” have continued to resonate, for Catholics 

throughout the centuries. 

The fifth-annual event’s theme of this year is “Witnesses to Freedom”. Please go to 

www.fortnightforfreedom.org to look for other helpful materials with regard to the issue of 

religious liberty. 

 


