Nói KHÔNG với việc Bác Sĩ Trợ Tử tại Massachusetts
HÃY ĐỂ TIẾNG NÓI CỦA BẠN ĐƯỢC LẮNG NGHE BÂY GIỜ!
Cơ quan Lập Pháp tiểu bang Massachusetts đang suy xét về việc thông qua hai dự luật rất nguy hại trong
thời kỳ hội nghị này, sự việc này sẽ hợp pháp hóa Bác Sĩ Trợ Tử. Hai Dự luật này, Hạ Viện 2381 và
Thượng Viện 1384, có cùng một bản văn và tiêu đề “Đạo Luật liên quan đến quyền lựa chọn sự chết”.
“Các Giám Mục Công Giáo của tiểu bang Massachusetts hiệp nhất với nhau quyết liệt chống lại Bác Sĩ
Trợ Tử. Đây là một sỉ nhục đối với sự sống và là một tiền lệ nguy hiểm cho quyền quyết định kết thúc sự
sống. Bác sĩ được đào luyện để chăm sóc bệnh nhân, chứ không phải để làm cho bệnh nhân chết nhanh
hơn.”
Đây là một vài sự kiện cần suy xét trước khi bạn hành động:
1) Dự luật sẽ cho phép bác sĩ trợ tử cung cấp thuốc có pha trộn chất độc cho người đã được chẩn
đoán chỉ có thể sống tới 6 tháng, khi dùng thuốc, sẽ gây tử vong.
GHI CHÚ – Sự chẩn đoán có thể sai lầm. Biết bao nhiêu người đã sống lâu hơn thời gian 6 tháng
chẩn bệnh này và đã được hưởng thêm nhiều tháng năm quý báu với gia đình và bạn bè.
2) Không Có Sự Bảo Vệ Thật Sự - Người dễ bị tổn thương, là người cơ thể bị tàn tật, bị trầm cảm,
hoặc sợ là “gánh nặng” cho gia đình, có thể dễ bị ảnh hưởng phi lý đưa đến việc dùng thuốc trợ
tử, nhất là khi dính líu đến lợi ích tài chánh.
3) Công việc chính của những giới chức được bầu lên là đặt trọng tâm vào những dự luật đáp ứng
cho việc chăm sóc sức khỏe, chăm sóc tâm thần và xoa dịu nỗi đau cho người bệnh và người gần
chết – đặc biệt là tại những nơi thiếu dịch vụ, khó nghèo và các cộng đồng thiểu số, thường bị
thiệt thòi nhiều nhất.
Làm thế nào để tiếng nói của bạn được lắng nghe?
Gọi điện thoại hoặc gửi điện thư tới thành viên cơ quan lập pháp của bạn, cho họ biết bạn là cử tri thuộc
tiểu bang Massachusetts, và nói KHÔNG cho việc Bác Sĩ Trợ Tử! Vô trang mạng www.macatholic.org
và theo những điểm liên kết để thấy thông tin liên lạc của:



Những thành viên của Ủy Ban Liên Hợp về Tài Chánh Chăm Sóc Sức Khỏe, Ủy Ban này sẽ suy
xét những dự luật này.
Thượng Nghị Sĩ và Dân Biểu Tiểu Bang của bạn theo nối kết của địa chỉ và số mã bưu chính.

Cho những ai không có mạng, xin gọi Hội Nghị Công Giáo Massachusetts qua số 617-746-5630 để
có thông tin liên lạc của các thành viên cơ quan lập pháp.
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