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Lá thư chủ bút
“Hãy lần hạt Mân Côi hằng ngày
để cầu nguyện cho nền hòa bình thế
giới và chiến tranh sớm kết thúc!“

Quý độc giả thân mến,
Số Dân Chúa 31 lên khuôn 

đầu tháng 10, trùng vào tháng bế 
mạc 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại 

Fatima.
Website chính thức của Giáo phận Vinh đã 

phát đi “Thông báo về việc lần chuỗi Mân Côi 
cầu nguyện cho hòa bình“ của Ban Công lý & 
hoà bình Giáo phận Vinh.

Dưới đây là đoạn đầu trong Thông báo: “Tháng 
Mười - tháng Mân côi đang đến gần, đặc biệt 
năm nay, toàn thể Giáo Hội mừng kỷ niệm 100 
năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (1917 - 2017). 
Sứ điệp chung của Đức Mẹ trong các lần hiện ra 
là: Cải thiện đời sống, siêng năng lần hạt và tôn 
sùng Trái Tim Mẹ. Đặc biệt, trong lần hiện ra 
thứ nhất, ngày 13 tháng 05 năm 1917, Đức Mẹ 
nhắn nhủ: “Chúng con hãy lần hạt Mân Côi hằng 
ngày, để cầu cho thế giới được chóng hòa bình 
và chiến tranh sớm chấm dứt”. Sứ điệp này được 
Đức Mẹ lặp lại với Lucia vào ngày 13 tháng 
9 năm 1917: “Con hãy nói với mọi người tiếp 
tục lần hạt mỗi ngày để 
xin cho chiến tranh chóng 
chấm dứt.”

Sứ điệp của Mẹ tại 
Fatima vẫn còn mang tính 
thời sự, vì hiện tại nhiều 
nơi trên thế giới, người 
dân vẫn đang phải sống 
trong cảnh bất ổn và thiếu 
vắng hòa bình, trong đó 
có cả đất nước Việt Nam 
thân yêu chúng ta. Thật 
vậy, Quê hương Việt Nam 
chúng ta đang bị đe dọa 
trong nhiều lãnh vực: Sự 

toàn vẹn lãnh thổ, nạn ô nhiễm môi trường, tình 
trạng suy đồi luân lý, sự gian dối đang tràn lan 
trong mọi lãnh vực của đời sống xã hội, giáo dục 
thiếu nền tảng và mất phương hướng, bạo lực côn 
đồ dường như đang được dung dưỡng, nạn phá 
thai, nạn tham ô tham nhũng tràn lan,… Trước 
những vấn nạn trên, và để góp phần làm cho thế 
giới được hòa bình thực sự, để đất nước thoát 
khỏi các đại nạn, để mọi người được sống trong 
công bằng và tự do, thiết nghĩ hơn bao giờ hết, 
mỗi người kitô hữu chúng ta hãy thực hành sứ 
điệp Fatima, nhất là hãy siêng năng lần hạt Mân 
côi như lời Đức Mẹ dạy”.

Nhân dịp kết thúc 100 năm Fatima, Lá thư 
Dân Chúa tháng 10 xin đăng lại THƯ NGỎ : 
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO LẦN CHUỖI 
MÂN CÔI ONLINE VÌ CÔNG LÝ VÀ HÒA 
BÌNH CHO QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM

“Kính thưa quý ông bà, anh chị em Công giáo 
Việt Nam trong và ngoài nước,

Đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta đang 
trải qua những giờ phút đau thương chưa từng có:
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Về mặt thể chất: Đại 
đa số, nếu không nói là 
tất cả dân chúng đều phải 
ăn uống thực phẩm nhiễm 
độc, thêm vào đó là nạn 
ô nhiễm môi sinh, nhất là 
nhiễm độc nguồn nước do 
các nhà máy thải ra; tất 
cả các chất độc đó đều 
tác động trực tiếp lên sức 
khỏe người dân trong hiện 
tại (bệnh tật lan tràn) và 
giống nòi Việt Nam trong 
tương lai (vô sinh hoặc 
dị tật bẩm sinh). Chúng 
ta có thể làm gì để thoát 
khỏi tai họa này?

Về mặt tinh thần: Hầu hết người dân Việt Nam 
trong nước đều phải hít thở bầu khí tinh thần bị ô 
nhiễm trầm trọng, phải nghe tuyên truyền những 
điều dối trá và phải chịu đựng sự đối xử bằng 
trấn áp và bạo lực trong một thời gian quá dài. 
Tất cả những điều đó làm người ta sợ hãi và dần 
dần mất ý thức phản kháng, dẫn đến vô cảm. 
Bao giờ thì người dân Việt Nam mới thoát khỏi 
nỗi sợ hãi để có thể sống đúng với nhân phẩm 
của mình?

Về mặt xã hội: Tình trạng bất công và tham 
nhũng tràn lan khắp nơi, đạo đức xuống cấp trong 
mọi lãnh vực, quyền con người bị xâm phạm 
nghiêm trọng, ngay cả quyền sống và quyền được 
bảo vệ an toàn về thân thể. Lúc nào thì người 
Việt Nam mới hưởng được tự do và được sống 
an lành trên chính quê hương của mình?

Đó là chưa kể đến hiểm họa ngoại xâm đã 
và đang treo lơ lửng trên bầu trời Việt Nam. 
Không biết dân tộc Việt Nam có giành được tự 
do, dân chủ và các quyền cơ bản của con người 
trước khi bị mất nước một lần nữa hay không. 
Đó là câu hỏi mà bất cứ người Công Giáo Việt 
Nam yêu nước và yêu mến Thiên Chúa nào 
cũng bận tâm. Nhưng mặc dù yêu mến đồng 
bào Việt Nam đang đau khổ, rất nhiều người 
trong chúng ta không biết phải làm gì để góp 
phần vào việc cứu nguy tổ quốc. Đức tin dạy 

chúng ta rằng khi phải đối diện với một sự dữ 
vượt sức mình, có nghĩa là dù chúng ta đã nỗ 
lực hết sức để vượt thoát nhưng vẫn không được, 
thì chúng ta vẫn còn một thứ vũ khí lợi hại để 
chiến thắng sự dữ, đó là cầu nguyện.

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm biến cố lịch sử 
Đức Mẹ hiện ra ở Fatima (13/05 - 13/10/1917), 
chúng tôi xin đề nghị với quý ông bà, anh chị em 
một phương thế cầu nguyện hết sức quen thuộc 
của Đạo Công Giáo: Lần Chuỗi Mân Côi.

Tại sao chúng tôi lại chọn phương thức cầu 
nguyện này? Thưa đó là vì những lý do sau đây:

Trước tiên, biến cố Đức Mẹ hiện ra ở Fatima 
gắn liền với việc ra đời của chủ nghĩa CS ở 
Nga; từ nước Nga, chính thể CS đã lan tràn 
khắp thế giới. Hiện nay, đại đa số những nước 
đã từng theo CS đã từ bỏ nó, ngay cả nước 
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Nga; nhưng tiếc thay, chính thể này vẫn đang 
đè nặng trên quê hương Việt Nam và là nguyên 
nhân chính gây ra tình trạng bi đát của dân tộc 
như đã nói trên đây.

Thứ hai, Sứ điệp Fatima liên quan đến không 
chỉ đời sống của Giáo Hội, các linh hồn trong 
luyện ngục, mà còn đến hòa bình của thế giới, 
đặc biệt là sự lan tràn cũng như suy tàn của chủ 
nghĩa CS. Nhưng hơn hết, sứ điệp Fatima còn là 
niềm hy vọng dành cho những ai đang phải gian 
truân vì chiến tranh, bất công và bạo lực: nếu họ 
biết cậy trông vào Đức Mẹ và thành tâm thực 
hành các mệnh lệnh Fatima (tận hiến cho Trái 
Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ, siêng năng lần hạt 
Mân Côi và cải thiện đời sống), họ sẽ nghe được 
lời hứa của Mẹ rằng Trái Tim Mẹ sẽ thắng.

Cuối cùng, vì đây là một phương thế dễ thực 
hiện, cho người bình dân lẫn người trí thức, cho 
giáo dân cũng như tu sĩ, linh mục, nghĩa là cho 
mọi thành phần dân Chúa. Phương thế này không 
chỉ dễ thực hiện mà còn giúp chúng ta dễ dàng 
bày tỏ sự hiệp nhất trong một ý chí vì lợi ích của 
dân tộc và của Giáo Hội Việt Nam.

Cách thức thực hiện:
Ghi danh vào Phong Trào Lần Chuỗi Mân Côi 

Vì Công Lý và Hòa Bình Cho Quê Hương Việt 
Nam (có thể ghi dùm cho người khác không có 
phương tiện online - chỉ cần ghi tên thánh, họ 
tên, giáo xứ, giáo phận và nếu được xin ghi thêm 
bậc sống nếu là linh mục hay tu sĩ)

Mỗi ngày đọc Kinh tận hiến cho Trái Tim Vẹn 
Sạch Đức Mẹ (xem ở đây) và lần một chuỗi Mân 
Côi có ý cầu xin cho quê hương Việt Nam thoát 
ách độc tài toàn trị CS.

Quyết tâm chừa bỏ một tật xấu đang làm hư 
đi tương quan giữa mình với Chúa và người thân 
chung quanh.

Kính thưa quý ông bà, anh chị em Công Giáo 
Việt Nam,

Việc lần chuỗi Mân Côi thuộc về truyền thống 
đạo đức của Hội Thánh. Tuy nhiên rất nhiều 
người ngày nay xem thường phương thế cầu 
nguyện bình dân nhưng không kém hiệu năng 
và ý nghĩa này. Chúng ta hãy nhân cơ hội mừng 
100 năm biến cố Đức Mẹ hiện ra ở Fatima để 
kêu mời nhau ra sức tỏ lòng sùng kính và tạ ơn 
Mẹ qua việc thực hành các mệnh lệnh Fatima, 
đồng thời hãy đồng lòng khẩn xin Đức Mẹ Chúa 
Trời thương giải thoát quê hương chúng ta khỏi 
hiểm họa diệt vong đang cận kề.

Mẹ ơi đoái thương xem nước Việt Nam, trời u 
ám bất công lan tràn.

Mẹ hãy giơ tay ban phúc bình an, cho Việt 
Nam qua phút nguy nan.

 Việt Nam, ngày 13 tháng 05 năm 2017
(Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, CSsR, 

Lm. Giuse Hồ Đắc Tâm, CSsR, Lm. An-tôn Lê 
Ngọc Thanh, Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, Lm. 
Giuse Đinh Hữu Thoại, Lm. Phao-lô Lê Xuân 
Lộc, Lm. Đa Minh Nguyễn Văn Phương, Lm. 

Giuse Nguyễn Văn Toản)
Nguyện xin Mẹ Mân 

Côi đoái thương chúc 
phúc và cầu bàu cho lời 
cầu xin cho Hoà Bình và 
cho quê hương mà chúng 
ta cùng nhau dâng lên 
trong Tháng Mười này.

“Hãy lần hạt Mân Côi 
hằng ngày để cầu nguyện 
cho nền hòa bình thế 
giới và chiến tranh sớm 
kết thúc!“

Lm. Chủ nhiệm
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Năm Mục Vụ Gia Đình 2017

Chuẩn bị cho người trẻ
bước vào đời sống hôn nhân

Gặp gỡ VIII 
CHÚNG MÌNH SẼ TẠO LẬP 
MỘT GIA ĐÌNH - HỘI THÁNH 
TẠI GIA

Mục đích
Giúp đôi bạn nhận ra tầm quan trọng của gia 

đình. Gia đình là nơi chốn của yêu thương, gia 
đình hiện diện tích cực trong cộng đoàn Hội 
thánh Kitô. Giúp đôi bạn nảy nở một niềm tin 
tưởng đối với cộng đoàn Hội thánh hướng dẫn họ 
và đồng hành dọc dài suốt hành trình hôn nhân 
của mình.

Cầu nguyện & lắng nghe Lời Chúa
Lời dẫn: Gia đình Kitô hữu, được khai sinh 

với bí tích Hôn phối, gắn kết thâm sâu với Hội 
thánh, với đời sống và sứ mạng của Hội thánh. 
Bởi thế, gia đình cũng được gọi là “Hội thánh tại 
gia”. Gia đình là một cộng đoàn Kitô hữu sống 

tại gia, trong đó Chúa Phục sinh hiện 
diện như người bạn đường.

Các anh chị đang chuẩn bị xây dựng 
cho mình một gia đình Kitô hữu nơi đó 
chúng ta giúp nhau lớn lên trong đức tin 
và đức cậy, trong đối thoại và hiệp thông 
với Chúa, trong bác ái huynh đệ và phục 
vụ lẫn nhau.

Lời Chúa: trích trong sách Sáng thế
“Sau đó, ông Phaolô rời Athêna đi 

Côrintô. Tại đây, ông gặp một người 
Do Thái tên là Aquila, quê ở Pontô, 
vừa mới từ Italia đến, cùng với vợ là 
Priskila, vì hoàng đế Clauđiô đã ra lệnh 
cho mọi người Do Thái phải rời Rôma. 
Ông Phaolô đến thăm hai ông bà, và vì 
cùng nghề, nên ông ở lại nhà họ và cùng 
làm việc: họ làm nghề dệt lều. Mỗi ngày 

sabat, ông thảo luận tại hội đường, cố thuyết 
phục cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp. Ông 
Phaolô còn ở lại Côrintô khá lâu, rồi từ giã các 
anh em và vượt biển sang miền Syria, cùng với 
bà Priskila và ông Aquila. Khi đến Êphêsô, ông 
Phaolô từ biệt hai người kia. Phần ông, ông vào 
hội đường và thảo luận với người Do Thái.

Có một người Do Thái tên là Apôlô, quê ở 
Alêxanđria, đã đến Êphêsô; ông là người có tài 
hùng biện và thông thạo Kinh Thánh. Ông đã 
được học Đạo Chúa; với tâm hồn nồng nhiệt, ông 
thường lên tiếng giảng dạy chính xác những điều 
liên quan đến Đức Giêsu, tuy rằng ông chỉ biết 
có phép rửa của ông Gioan. Ông bắt đầu mạnh 
dạn rao giảng trong hội đường. Sau khi nghe ông 
nói, bà Priskila và ông Aquila mời ông về nhà 
trình bày Đạo của Thiên Chúa cho ông chính xác 
hơn” (Cv 18,1-4.18a.19.24-26).

Linh mục: 
Lạy Thánh Gia Nadarét,
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Cộng đoàn yêu thương của Chúa Giêsu, Đức 
Mẹ Maria, và thánh Giuse, là gia đình mẫu và 
lý tưởng của mọi gia đình Kitô hữu;

chúng con xin phó dâng cho Thánh Gia các 
gia đình sẽ khai sinh ra từ hôn phối của những 
người con cái này của Người.

Tất cả: Xin hãy làm cho gia đình chúng con 
trở thành một “Hội thánh tại gia”, một cộng đoàn 
sống đức tin, đức cậy, và đức mến, để phục vụ 
Thiên Chúa và toàn thể nhân loại.

Xin cho chúng con tìm thấy được nguồn dưỡng 
nuôi trong cầu nguyện chung và lắng nghe Lời 
Chúa, khám phá một nguồn mạch ân sủng và 
thánh thiện trong cử hành các bí tích. Như thế, 
gia đình chúng con có thể cộng tác vào việc xây 
dựng Hội thánh và tham dự vào sứ vụ cứu độ của 
Hội thánh trong thế giới.

Câu hỏi giúp suy tư
- Khi nào và tại sao sự kết hợp giữa hai người 

được xác định là một gia đình? Nền văn hóa hiện 
nay có chấp nhận định nghĩa này không?

- Đâu là những mối tương quan chính yếu mà 
gia đình được kêu gọi bảo vệ và phát triển?

- Diễn ngữ “Gia đình là một Hội thánh tại gia” 
có thể mang những ý nghĩa nào?

Suy tư
Gia đình ngày nay và gia đình 
trong ý định của Thiên Chúa

Nói về gia đình ngày nay có 
nghĩa là nói về một điều gì đó 
mà những đường nét phân định 
ranh giới rất mờ nhạt hay thậm 
chí nghi nghĩa (hàm hồ). Ở những 
cấp độ khác nhau, người ta luôn 
có xu hướng không nói nhiều về 
“gia đình” cho bằng là nói về 
“các gia đình”. Nói thế là ám chỉ 
không những về những hình thái 
khác nhau mà thực tại gia đình 
có thể đang mang, mà còn ám chỉ 
các ý tưởng và quan niệm khác 
nhau về gia đình. Trong bối cảnh 
đó, ta cần phải tái khám phá gia 

đình là gì theo ý định của Thiên Chúa, điều này 
đã được biểu lộ ra ngay từ thuở tạo dựng ban 
đầu. Khi ấy chúng ta có thể mô tả gia đình như 
là “cộng đồng các ngôi vị, tạo lập bởi một người 
nam và một người nữ kết hợp trong hôn nhân và 
các con cái của họ, một cộng đoàn bền vững và 
được xã hội nhìn nhận, gắn chặt với nhau bởi 
những mối liên kết luân lý, tôn giáo và pháp lý 
trong sự kính trọng, yêu thương, hợp tác và giúp 
đỡ lẫn nhau. Gắn kết với hạt nhân gia đình có thể 
có các thành viên khác, thường là những người 
bà con thân thuộc với lai lịch khá khác biệt”. Do 
bản tính này, dù đang thể hiện dưới bất cứ hình 
thái lịch sử nào, mỗi gia đình phải được nhìn 
như là “một cộng đồng thân mật của sự sống và 
tình yêu” (Gaudium et spes 48; Amoris laetitia 
80). Căn tính chính xác này của gia đình còn 
xác định sứ vụ và nhiệm vụ trong lịch sử của 
gia đình. Một sứ vụ được xác định bởi tình yêu 
nhằm giữ gìn, biểu lộ và thông truyền tình yêu 
qua việc hình thành nên một cộng đồng đích thật 
gồm những con người, những nhân vị, để phục 
vụ sự sống, tham dự vào sự phát triển xã hội 
(Familiaris Consortio 17).

Gia đình Kitô hữu: một Hội thánh 
tại gia

Tất cả những điều nói trên đây dành cho mọi 
gia đình cũng như cho mọi gia đình Kitô giáo. 
Nhưng đối với gia đình Kitô hữu, ta còn phải 
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nhấn mạnh đến sứ vụ do bản chất 
của nó và không thể loại bỏ, đó 
là: tham dự vào đời sống  và sứ 
mạng của Hội thánh (ibid.).

Trong gia đình, ‘vốn có thể 
gọi là Hội thánh tại gia’ (Lumen 
Gentium, 11), ta được dần trưởng 
thành kinh nghiệm trong Hội thánh 
về mối hiệp thông giữa các ngôi 
vị, nơi đó, nhờ ân sủng, phản ánh 
chính mầu nhiệm Thiên Chúa Ba 
Ngôi. “Ở đó, người ta học được 
sự kiên nhẫn và niềm vui của 
lao động, tình yêu thương huynh 
đệ, sự tha thứ quảng đại, thậm 
chí tha thứ nhiều lần, và nhất là 
việc phụng thờ Thiên Chúa qua kinh nguyện và 
sự hiến dâng cuộc đời mình’ (GLHTCG, 1657)” 
(Amoris laetitia 86).

Nếu đối chiếu giữa Hội thánh và Gia đình, 
người ta không khó nhận ra hình ảnh tương tự 
và mối liên kết thông dự giữa hai bên. Một điều 
đã rất có ý nghĩa là hình ảnh gia đình là một 
trong những hình ảnh gợi mở nhất để diễn đạt 
phẩm chất của Hội thánh: “gia đình của Thiên 
Chúa”. Kế đến, hình ảnh Hội thánh như là Thân 
Mình Đức Kitô gợi lên ý tưởng các gia đình, như 
đức Giáo hoàng Gioan XXIII đã nhấn mạnh, là 
“những tế bào của Hội thánh”. Cần nhắc lại là 
cả hai có nguồn gốc từ một bí tích: thật vậy, 
cũng như Hội thánh xuất thân từ bí tích Rửa tội, 
cũng thế gia đình Kitô hữu khai sinh từ bí tích 
hôn phối. Hơn nữa, Hội thánh cũng như gia đình 
đều là hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi. Hội 
thánh là hình ảnh của Ba Ngôi xét như là “dân 
được quy tụ trong sự hiệp nhất của Chúa Cha, 
Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. Gia đình Kitô 
hữu là hình ảnh của Ba Ngôi vì nơi đó người ta 
gặp được một sự hiệp nhất thâm sâu, cởi mở ra 
với sự sống phong nhiêu, một tình yêu vốn có 
ở trong Ba Ngôi. Lại nữa, cũng như trong Hội 
thánh có thừa tác vụ dưới nhiều hình thức, cũng 
thế trong gia đình có một “thừa tác vụ hôn nhân 
và gia đình” được trao ban bởi bí tích Hôn phối 
vì thiện ích của hai vợ chồng cho nhau và, khi 

gia đình cởi mở đón nhận con cái, vì thiện ích 
và giáo dục đức tin cho con cái.

“Hội thánh là Gia đình của các gia đình, 
thường xuyên được làm phong phú bởi đời sống 
của tất cả các Hội thánh tại gia. Bởi thế, nhờ bí 
tích Hôn phối, mỗi gia đình thực sự trở thành 
một thiện ích cho Hội thánh. Trong viễn ảnh 
này, việc xem xét mối tương tác giữa gia đình 
và Hội thánh chắc chắn sẽ là một ơn ban quý giá 
cho Hội thánh ngày nay: Hội thánh là một phúc 
lành cho gia đình, và gia đình là một phúc lành 
cho Hội thánh. Việc gìn giữ hồng ân Bí tích của 
Chúa không chỉ liên hệ đến các gia đình riêng 
lẻ, nhưng còn đến chính cộng đoàn Kitô hữu” 
(AL 87).

Bởi thế, khi suy tư về cuộc sống gia đình của 
mình, đôi bạn cần phải xác tín mỗi ngày một 
hơn rằng, ngay cả khi đã kết hôn, họ cần phải 
tiếp tục sống và tham dự vào đời sống của Hội 
thánh và sẵn sàng đón nhận những lời đề nghị 
mà cộng đoàn Hội thánh sẽ gợi mời đôi bạn và 
gia đình để họ được lớn lên và sống sung mãn. 
Hơn nữa, gia đình còn tham dự vào sự sinh sôi 
nảy nở của Hội thánh. Cách tương tự, gia đình tự 
biểu lộ mình như “cộng đoàn được cứu độ” bởi 
tình yêu của Chúa Kitô, Đấng tự hiến cho cộng 
đoàn, và như “cộng đoàn cứu độ”, vì được kêu 
gọi loan báo và thông truyền cho anh em chính 
tình yêu này của Chúa và được ban cho khả năng 
hoàn tất nhiệm vụ này.



Tháng 10 - 2017 9

Gia đình tham dự vào đời sống 
và sứ vụ của Hội thánh

Đặc tính bẩm sinh là “Hội thánh tại gia” này 
của gia đình làm cho gia đình Kitô hữu lặn ngập 
trong cuộc sống của Hội thánh: gia đình tham dự 
cách cụ thể vào đời sống và sứ vụ của Hội thánh. 
Có thể nói: gia đình cư xử và hành động giống 
như cách Hội thánh cư xử và hành động. Và vì 
Hội thánh là cộng đoàn tin và loan báo Tin mừng, 
hiệp thông với Thiên Chúa và phục vụ con người, 
nên gia đình Kitô hữu cũng phải như thế, tất cả 
mọi người, cha mẹ lẫn con cái, đều dấn thân. Đó 
cũng là thành phần của dự phóng mà các anh chị 
cần phải suy nghĩ và quyết định trong khi chuẩn 
bị cử hành bí tích Hôn phối (cf. FC 49-64).

Trước hết, gia đình Kitô hữu được kêu gọi 
trở thành là một cộng đoàn tin và loan báo Tin 
mừng. Để được như thế, đôi bạn và gia đình cần 
phải được giáo dục đức tin không ngừng nhờ 
nghe và đọc Lời Chúa, học giáo lý, được chỉ 
dẫn sống đức tin, giúp đỡ lẫn nhau đọc ý nghĩa 
và các biến cố của cuộc sống dưới ánh sáng Tin 
mừng… Thứ đến, cần quan tâm đến chính sứ vụ 
loan báo Tin mừng, ngoài nhiệm vụ giáo dục đức 
tin cho con cái không những bằng lời nói mà còn 
bằng gương sáng đời sống cụ thể qua những chọn 
lựa và việc làm hằng ngày. Sau cùng, gia đình 
biết mình còn phải biểu lộ ra bên ngoài, đặc biệt 
sẵn sàng phục vụ như các cặp hôn phối trong Hội 

thánh để giúp đào tạo các đôi vợ chồng trẻ, các 
đôi đính hôn, các bạn trẻ thanh thiếu niên, như 
thế là đồng thời họ cũng thực thi “thừa tác vụ” 
được trao ban bởi bí tích hôn phối phục vụ toàn 
thể Hội thánh. Vì thế, người ta có thể khẳng định 
rằng gia đình Kitô hữu loan báo Tin mừng bằng 
chính cuộc sống của họ.

Ngoài ra, gia đình Kitô hữu cũng được mời 
gọi đối thoại với Thiên Chúa nhờ một đời sống 
bí tích sâu xa và trung thành, kéo dài ra trong 
gia đình bằng giờ kinh nguyện chung. Gia đình 
Kitô hữu dâng lên Chúa một phụng tự thiêng 
liêng qua kinh nguyện chung và hy lễ là chính 
sự quy hợp cùng nhau. “Gia đình hiệp nhau cầu 
nguyện thì hiệp nhất bên nhau” (Families that 
pray together stay together) (AL 227). Trong gia 
đình nên có một góc không gian nơi đó ta để bàn 
thờ, tượng ảnh Chúa, Mẹ Maria để cả nhà cầu 
nguyện chung. Những ngày nghỉ lễ, những ngày 
giỗ chạp, Tết nhất là dịp thích hợp để cả gia đình 
cùng cầu nguyện chung. Cùng tham dự thánh lễ 
Chúa nhật theo gia đình là điều tuyệt vời.

“Kinh nguyện gia đình có nội dung độc đáo là 
chính cuộc sống gia đình. Qua những hoàn cảnh 
khác nhau, cuộc sống này được diễn giải như một 
tiếng gọi từ Thiên Chúa và được gia đình sống 
như lời đáp trả của con cái: những vui mừng và 
sầu muộn, hy vọng và thất vọng, ngày sinh và 
ngày kỷ niệm sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới của 
cha mẹ, những chuyến đi xa và trở về, những 

chọn lựa quan trọng và quyết liệt, 
sự ra đi mãi mãi của những người 
thân yêu … đều là những dấu hiệu 
về sự hiện diện ưu ái của Thiên 
Chúa trong cuộc sống gia đình; 
những biến cố ấy cũng phải trở 
thành những lúc thuận tiện cho 
lời tạ ơn, khẩn nguyện, tin tưởng 
phó thác của gia đình trong bàn 
tay Cha chung trên trời” (FC 59).

Cha mẹ phải đồng hành với con 
cái trong hành trình khai tâm Kitô 
giáo. Ngoài ra, thật tốt cho họ và 
cho Hội thánh nếu các thành viên 
có thể tham gia các hội đoàn, các 
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cộng đoàn nhỏ, các phong trào linh đạo hôn nhân 
gia đình.

Thứ đến, gia đình Kitô hữu được kêu gọi phục 
vụ con người trong tinh thần bác ái. Những chứng 
từ yêu thương như thế là chứng từ và là lời loan 
báo Tin mừng Tình yêu của Thiên Chúa. Biểu 
lộ một tình yêu bác ái như thế, cụ thể có thể là 
đón tiếp các cụ cao niên và giúp đỡ các gia đình 
khó khăn, phục vụ những người nghèo bị bỏ rơi, 
bị nạn. Thế nhưng trước hết, chúng ta phải thực 
thi bác ái như thế, theo cung cách riêng của đời 
sống hôn nhân gia đình, đối với người thân cận 
là những thành viên trong gia đình: bác ái giữa 
vợ chồng với nhau, sống trung tín với nhau trong 
hôn nhân, quảng đại chu toàn trách nhiệm làm 
cha làm mẹ, giáo dục con cái.

“Như vậy gia đình Kitô hữu được luật mới của 
Thánh Thần sinh động, hướng dẫn và được mời 
gọi sống “thừa tác vụ” vì tình yêu đối với Thiên 
Chúa và tha nhân trong sự hiệp thông mật thiết 
với Hội Thánh là dân vương đế. […] trong khi 
phụng sự Đức Kitô nơi tha nhân, họ có thể khiêm 
nhường và kiên nhẫn dẫn đưa anh em mình đến 
với Đức Vua, Đấng mà ta phụng sự Người cũng 
lại là cùng thống trị với Người” (FC 63).

Thảo luận theo nhóm:
- Phản ứng tức thời của chúng ta như thế nào 

trước điều được nghe?
- Thế nào là hiện diện và tham dự tích cực 

vào đời sống của Hội thánh của các đôi bạn chọn 
kết hôn trong Hội thánh Kitô?

- Trong những chọn lựa cho dự phóng tương 
lai đời sống hôn nhân của anh chị, anh chị có 
dự định khả năng quay về gặp gỡ với các đôi vợ 
chồng trẻ khác cùng hoàn cảnh để chia sẻ, học 
hỏi, giúp đỡ lẫn nhau không?

- Một đôi vợ chồng tín hữu có thể có những 
cách thức sống chứng từ đặc biệt nào (như giáo 
dục con cái theo một định hướng nào đó, một 
cung cách phục vụ, một sự hòa hợp giữa lời nói 
và việc làm, sự can đảm…)?

- Cầu nguyện và “Hội thánh tại gia” có liên 
quan gì với nhau không?

Văn phòng HĐGMVN

Giáo hội tại gia

Từ đâu có thành ngữ này?
Thành ngữ xem gia đình như một 

"Giáo hội thu nhỏ" hay "Giáo hội tại gia" 
có từ thế kỷ thứ tư. Đức Giám mục Jean 
Chrysostome, địa phận Constantinople, 
trong các bài giảng của ngài đã liên tục xin 
tín hữu sống tinh thần Kitô không những 
"một, hai lần mỗi tuần" khi nghe giảng 
"giáo huấn" nhưng sống tinh thần này trong 
cuộc sống hàng ngày. 

Về mặt lịch sử, bà Frédérique Mesmin 
d'Estienne, giảng viên thần học ở Đại học 
Công giáo Lyon nhắc lại thành ngữ này có 
trong thời gian đầu của đạo Kitô, những 
người trở lại thường họp thành từng nhóm 
nhỏ ở nhà người này người kia.

Mô thức này được Công đồng Vatican II 
dùng lại và phát triển để nhắc tín hữu Kitô 
"tìm lại đơn vị hiệp nhất" có trong đời sống 
hàng ngày theo tinh thần Phúc Âm thánh 
Mathêu - "Khi có hai hay ba người họp lại 
nhân danh Ta, thì Ta sẽ ở giữa họ" (Mt 
18, 20), - hay trong thư của thánh Phaolô 
gởi tín hữu thành Côrintô - "Nào anh em 
chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của 
Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa 
ngự trong anh em sao?" (1Cr 3, 16-17).

"Các tín hữu phải nhớ chính Chúa Kitô ở 
đó cho đến tận cùng của thời gian, trong nhà 
họ, nơi vợ chồng con cái", bà Frédérique 
Mesmin d'Estienne tóm tắt như trên. Bà 
cũng trích một đoạn trong Tông huấn Niềm 
vui Tin Mừng của Đức Phanxicô: "Tôi mời 
gọi mỗi tín hữu Kitô, dù ở nơi đâu và trong 
tình trạng nào, ngày hôm nay hãy làm mới 
lại cuộc gặp gỡ gỡ riêng của mình với Chúa 
Giêsu Kitô, ít nhất quyết định để cho Chúa 
gặp mình, để mình không ngừng đi tìm 
Chúa mỗi ngày.
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Thời sự Giáo Hội

Tháng Mười 2019:
Tháng cầu nguyện
cho việc truyền giáo 

Đức Thánh Cha 
Phanxicô quyết định 
toàn Giáo hội dành 
tháng Mười 2019 cầu 

nguyện cho việc truyền giáo... 
Muốn Phúc âm hoá, Đức Thánh 
Cha Phanxicô nhắc lại lời của 
Đức Phaolô VI: “Giáo hội phải 
bắt đầu bằng việc Phúc âm hoá 
chính mình”. Giáo hội là dân của 
Thiên Chúa dìm mình trong thế 
giới, đôi khi Giáo hội bị những 
ngẫu tượng cám dỗ, nên luôn cần 
được nghe loan báo về những việc 
Chúa đã làm, khiến cho Giáo hội 
trở về với Ngài. Đức Thánh Cha nói thêm, điều 
này có nghĩa là “nếu Giáo hội muốn giữ được nét 
tươi tắn của mình, giữ được nguồn động lực và 
sức mạnh của mình, Giáo hội cần phải được Phúc 
âm hoá không ngừng”, trước khi Giáo hội Phúc 
âm hoá thế giới một cách khả tín và có hiệu quả. 

Các Hội Giáo hoàng truyền giáo (viết tắt theo 
tiếng Ý: POM) cần phải cấp bách cải tổ: đó là 
điều Đức giáo hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh 
trong buổi tiếp kiến các tham dự viên Đại hội 
POM hôm thứ Bảy 03-06 vừa qua. Mục đích chủ 
yếu của POM là tiếp nhận các nguồn tài chính 
rồi phân phối lại cho các Giáo hội nghèo hơn 
cả để giúp các Giáo hội này thực thi sứ mạng 
truyền giáo. Ngày nay mục đích ấy đòi hỏi phải 
có những phương cách “phù hợp hơn, mang tính 
Giáo hội hơn”.

Để giúp POM trong việc thực hiện cải tổ, Đức 
Thánh Cha đã quyết định toàn Giáo hội sẽ dành 
một tháng cầu nguyện, vào tháng Mười 2019. 
Đây là thời gian đặc biệt để suy tư về sứ mệnh 
đến với muôn dân (ad gentes), trùng với dịp kỷ 

niệm một trăm năm ban hành Tông thư Maximum 
Illud của Đức giáo hoàng Bênêđictô XV về hoạt 
động truyền giáo trên thế giới. Trong văn kiện 
này, Đức Bênêđictô XV nhấn mạnh tầm quan 
trọng của mối liên kết giữa việc thánh hoá đời 
sống với tính hiệu quả của hoạt động tông đồ. 
Đây là vấn đề tính nhất quán và chân lý trong 
việc dấn thân trọn vẹn để loan báo Tin Mừng.

“Người rao giảng Thiên Chúa 
phải là người của Thiên Chúa”

Thật vậy, Đức Bênêđictô XV đã nhấn mạnh 
sự cần thiết của việc Giáo hội có thể tin cậy vào 
những người, nam cũng như nữ, biết quên mình 
nhờ “lòng nhiệt thành và gương mẫu về sự thánh 
thiện”. Họ được kêu gọi để sống sứ mệnh thường 
trực làm chứng cho Chúa Kitô, để đưa người khác 
đến gặp Chúa “bằng cách làm cho họ cũng tham 
dự vào cuộc gặp gỡ cá vị của chúng ta với Ngài”. 
Như thế, tháng cầu nguyện vào tháng Mười 2019 
cho việc truyền giáo như bước đầu tiên của công 
cuộc Phúc âm hoá chính là để giúp canh tân đức 
tin của Giáo hội. Tháng cầu nguyện này sẽ giúp 
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Giáo hội ngày càng cảm thấy mình là “Giáo hội 
đang truyền giáo”.

Bởi vì muốn Phúc âm hoá, Đức Thánh Cha 
Phanxicô nhắc lại lời của Đức Phaolô VI: “Giáo 
hội phải bắt đầu bằng việc Phúc âm hoá chính 
mình”. Giáo hội là dân của Thiên Chúa dìm mình 
trong thế giới, đôi khi Giáo hội bị những ngẫu 
tượng cám dỗ, nên luôn cần được nghe loan báo 

về những việc Chúa đã làm, khiến cho Giáo hội 
trở về với Ngài. Đức Thánh Cha nói thêm, điều 
này có nghĩa là “nếu Giáo hội muốn giữ được nét 
tươi tắn của mình, giữ được nguồn động lực và 
sức mạnh của mình, Giáo hội cần phải được Phúc 
âm hoá không ngừng”, trước khi Giáo hội Phúc 
âm hoá thế giới một cách khả tín và có hiệu quả.

(VaticanRadio) Minh Đức

Nhà xuất bản Vatican - Libreria Editrice 
Vaticana - vừa xuất bản một cuốn 
sách dầy trình bày những cái chết bi 
thảm của 75 Giám Mục Trung Quốc. 

Cuốn sách có tựa đề “Vescovi Nella Terra Di 
Conucio” - “Các Giám Mục trên miền đất của 
Khổng Tử.“ Sandro Magister của tờ L’Espresso 
có bài nhận định sau đây: Dal Vaticano una 
doccia gelata sui negoziati con Pechino (Một gáo 
nước lạnh từ Vatican tạt vào các cuộc thương 
thảo với Trung Quốc)

Đức Phanxicô là vị giáo hoàng đầu tiên bay 
qua không phận Trung Quốc. Nhưng liệu ngài 
có đặt chân được trên mảnh đất này hay không 
vẫn là một điều còn phải chờ xem. Tháng 8 vừa 
qua, nhà xuất bản Libreria Editrice Vaticana của 
Tòa Thánh đã công bố một hồ sơ, như một gáo 
nước lạnh tạt vào mặt những ai tiếp tục cho rằng 
một thỏa thuận giữa Tòa thánh và Bắc Kinh sắp 
xảy ra.

Cuốn sách này do Gianni Cardinale biên tập. 
Ông là một chuyên gia về địa chính trị của 
Vatican và là một ký giả danh tiếng của hai tờ 
“Avvenire” và “Limes”. Ông không đưa ra lời 
bình luận nào mà chỉ đơn thuần là tổng kết những 
tài liệu của Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh mà 
cho đến bây giờ người ta chỉ được biết từng phần 
một chứ không có một bức tranh tổng thể.

Đây là lần đầu tiên Vatican công bố tên của 

các giám mục của mỗi giáo phận Trung Quốc, cả 
các giám mục công khai lẫn các giám mục hầm 
trú, cả các vị hợp lệ lẫn những kẻ bất hợp lệ.

Nhưng trên hết, cuốn sách này bao gồm tiểu 
sử của 75 giám mục Trung Quốc đã chết thảm từ 
năm 2004 đến nay, tất cả đều bị bách hại trong 
nhiều năm hoặc nhiều thập kỷ trong lao tù lao 
động cưỡng bức, các trại cải tạo, quản thúc tại 
gia, hay chí ít cũng bị công an mật vụ Trung 
Quốc liên tục đeo bám.

Vatican công bố danh sách
các Giám Mục Trung Quốc
chết thảm thời cộng sản
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Qua việc công bố tài liệu này, Tòa Thánh có 
lẽ muốn nêu rõ với những ai hoài nghi về thái độ 
của Vatican đối với bọn cầm quyền Bắc Kinh là 
những cách hành xử mà chế độ cộng sản gây ra 
đối với các giám mục Trung Quốc tại quốc gia 
này cần phải được chấm dứt trước khi Vatican có 
thể đồng ý ký một hiệp định với chính quyền Bắc 
Kinh trong việc bổ nhiệm các giám mục

Việc bách hại các giám mục Trung Quốc, trên 
thực tế, không chỉ diễn ra từ năm 2004 cho tới 
nay, nhưng đã được bắt đầu và có lẽ còn tàn khốc 
hơn dưới triều đại của Mao Trạch Đông và cuộc 
Cách mạng Văn hoá, khi bọn cầm quyền tuyên 
bố rõ ràng rằng mục tiêu của chế độ là hủy diệt 
Giáo hội Công giáo, hay chi ít là tạo ra một mô 
hình Giáo Hội Công Giáo Trung Hoa tách khỏi 
Rôma và hoàn toàn phục tùng bọn cầm quyền.

Việc hành hạ các Giám Mục cũng đã được 
tiếp tục sau cuộc Cách mạng Văn hoá ngay cả 
khi một số các Giám Mục hoặc các ứng viên 
Giám Mục được thả ra khỏi các nhà tù. Để sống 
sót các ngài bắt buộc phải làm việc trong các mỏ 
muối hoặc mỏ đá, chăn nuôi heo, nung gạch. Nếu 
may mắn hơn, các vị làm việc trong một tiệm ăn 
hay như những người bán rong trên hè phố.

Tiêu biểu trong danh sách các Giám Mục bị 
chết thảm dưới bàn tay sắt của bọn cầm quyền 
Bắc Kinh là Đức Giám Mục Gioan Gao Kexian 
thuộc giáo phận Yên Đài, chết thảm với nhiều 
thương tích trên người sau khi bị bắt cóc vào 
năm 1999

Một Giám Mục phụ tá của giáo phận Yongnian 
là Đức Cha Gioan Han Dingxiang bị cầm tù trong 
20 năm, được thả ra nhưng sau đó lại biến mất 
vào năm 2006, và năm 2007 Trung Quốc cho biết 
là ngài đã chết, được hỏa táng và chôn tại một 
địa điểm tới nay vẫn chưa được tiết lộ.

Năm 2010, lại có một giám mục khác là 
Gioan Yang Shudao thuộc giáo phận Phúc Châu, 
đã chết sau hai mươi sáu năm tù, và phần đời còn 
lại của ngài “hầu như luôn bị quản thúc tại gia 
và bị giám sát chặt chẽ.”

Chưa kể những khó khăn của các vị giám mục 
gần đây nhất của Thượng Hải, như Đức Cha Giuse 
Fan Zhingliang, Dòng Tên, qua đời năm 2014, là 

Giám Mục hầm trú; và người kế nhiệm của ngài 
là Đức Cha Thaddeus Mã Đạt Khâm, bị bắt giữ 
từ năm 2012 vì đã từ chức khỏi Hiệp hội Công 
giáo yêu nước vì cho rằng đường lối của hội này 
là “không phù hợp” với đức tin Công Giáo.

Trong năm qua lại xảy ra vụ bắt cóc và giam 
giữ Đức Giám Mục Phêrô Thiệu Chúc Mẫn thuộc 
giáo phận Ôn Châu tại một địa điểm chưa được 
tiết lộ. Đại sứ quán Đức ở Trung Quốc và sau đó 
chính Tòa Thánh đã lên tiếng hôm 26 tháng 6. 
Nhưng đến nay cả phía chính phủ Đức cũng như 
Tòa Thánh đều không nhận được bất kỳ phản hồi 
nào của bọn cầm quyền Bắc Kinh.

Trước những điều này, sự lạc quan mà Đức 
Thánh Cha Phanxicô bày tỏ mỗi khi ngài được 
hỏi về Trung Quốc chỉ có thể được giải thích 
như là một thái độ đầy tính ngoại giao hơn là 
thực chất. Đúng là đang có một cuộc đàm phán 
giữa Vatican và Trung Quốc, với các cuộc họp ba 
tháng một lần luân phiên nhau giữa Rome và Bắc 
Kinh. Nhưng ngoài tình trạng thiếu tự do tôn giáo 
tại Hoa Lục và chính sách công khai bách hại 
người Công Giáo mà tài liệu vừa được công bố 
của Vatican trong những ngày gần đây đã nêu rõ, 
có ít nhất hai trở ngại đối với một thỏa thuận về 
các thủ tục bổ nhiệm giám mục trong tương lai

Thứ nhất là Hội Đồng giám mục Trung Quốc, 
cơ cấu có trách nhiệm tuyển chọn ứng viên, hiện 
giờ chỉ gồm toàn các giám mục chính thức được 
Bắc Kinh công nhận, mà không có ba mươi 
vị giám mục “hầm trú” chỉ được Vatican công 
nhận. Đến nay, Tòa Thánh vẫn không có cách 
nào thuyết phục bọn cầm quyền Bắc Kinh nhìn 
nhận các vị này.

Trở ngại thứ hai, cũng nghiêm trọng không 
kém, là trường hợp của bảy vị giám mục “chính 
thức”, trong đó có ba người đã bị công khai rút 
phép thông công, một người có “con đàn cháu 
đống”, và một người có nhân tình.

Đặng Tự Do
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Chắc chắn Giáo hội có những số tiền 
khủng nhưng Giáo hội dùng các số 
tiền này để trợ cấp các công việc xã 
hội trên thế giới nhiều hơn bất cứ một 

cơ sở nào khác.
“Giáo hội công giáo giàu và không cần tiền”. 

Đó là câu người ta nghe nhiều trên Internet, 
nhưng cũng thường xuyên nghe trong các buổi trò 
chuyện thời thượng, thậm chí cả trong giới nghề 
nghiệp, với chủ đề lập đi lập lại không tránh 
được: “tài sản của Giáo hội”. Các phản hồi của 
vấn đề này thường cho thấy họ không biết đến 
chuyện họ đang nói. Thật sự như thế nào? Chúng 
ta lấy ví dụ Ngân hàng Vatican, được cho là 
“ngân hàng thế lực nhất thế giới”. Sai: Ngân hàng 
thế lực nhất thế giới là ngân hàng Ngân hàng Kỹ 
nghệ và Thương mại Trung quốc (ICBC), kế đó 
là Ngân hàng Wells Fargo của Mỹ.

Thật ra, theo danh sách Economipedia công 
bố, Ngân hàng Vatican (IOR), không ở trong 
danh sách 60 ngân hàng đứng hàng đầu thế giới 
theo chỉ số vốn chứng khoán. Trên thực tế ngân 
hàng quản trị và bảo toàn của cải và quỹ dành 
riêng cho các công việc từ thiện. Năm 2014, báo 
Fortune công bố một bài viết giải thích, nếu Giáo 
hội công giáo là một công ty thì 
công ty này không ở trong số 500 
công ty lớn nhất thế giới.

Một danh sách được hãng tin 
Fides công bố cuối năm 2007 đưa 
ra một ý tưởng nhỏ về những gì 
Giáo hội công giáo làm với “tài 
sản” của mình trên khắp thế giới.

Phi châu 
Trên châu lục này, Giáo hội 

công giáo quản trị:
12 496 trường mẫu giáo
33 263 trường tiểu học
9 838 trường trung học

1 074 bệnh viện
5 373 bệnh xá
186 trại cùi
753 nhà hưu dưỡng cho người già, người bệnh 

kinh niên, người khuyết tật
979 trung tâm nuôi các em mồ côi
1 997 vườn trẻ
1 590  trung tâm tư vấn hôn nhân
2 947 trung tâm giáo dục và phục hồi
1 279 các cơ sở khác  

Mỹ châu
Trên châu lục này, Giáo hội công giáo quản trị:
15 788 trường mẫu giáo
22 562 trường tiểu học
11 053 trường trung học
1 669 bệnh viện
5 663 bệnh xá
38 trại cùi
3 839 nhà hưu dưỡng cho người già, người 

bệnh kinh niên, người khuyết tật
2 463 trung tâm nuôi các em mồ côi
3 715 vườn trẻ
4 827 trung tâm tư vấn hôn nhân
13 652 trung tâm giáo dục và phục hồi
4 239 các cơ sở khác 

Những gì Giáo hội Công giáo 
làm với “tài sản” của mình 
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Á châu 
Trên châu lục này, Giáo hội công giáo quản trị:
13 683 trường mẫu giáo
15 698 trường tiểu học
9 298 trường trung học
1 102 bệnh viện
3 532 bệnh xá
293 trại cùi
2 095 nhà hưu dưỡng cho người già, người 

bệnh kinh niên, người khuyết tật
3 211 vườn trẻ
969 trung tâm tư vấn hôn nhân
5 379 trung tâm giáo dục và phục hồi
1 870 các cơ sở khác

Âu châu
Trên châu lục này, Giáo hội công giáo quản trị:
23 602 trường mẫu giáo
17 222 trường tiểu học
10 338 trường trung học
1 363 bệnh viện
2 947 bệnh xá
3 trại cùi

8 271 nhà hưu dưỡng cho người già, người 
bệnh kinh niên, người khuyết tật

2 524 vườn trẻ
5 919 trung tâm tư vấn hôn nhân
10 576 trung tâm giáo dục và phục hồi
2 761 các cơ sở khác 

Châu Đại dương
Trên châu lục này, Giáo hội công giáo quản trị:
1 695 trường mẫu giáo
2 949 trường tiểu học
683 trường trung học
170 bệnh viện
573 bệnh xá
1 trại cùi
490 nhà hưu dưỡng cho người già, người bệnh 

kinh niên, người khuyết tật
87 trung tâm nuôi các em mồ côi
108 vườn trẻ
294 trung tâm tư vấn hôn nhân
592 trung tâm giáo dục và phục hồi
207 các cơ sở khác

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn

 Những người Công Giáo theo dõi 
mạng YouTube trên thế giới, hãy 
đoàn kết - công cuộc tái Loan báo 
Tin mừng cần các bạn. Đây thực sự 

là sứ điệp của buổi họp trực tuyến của người Công 
Giáo dùng YouTube, một cuộc họp mặt qua mạng 
internet được tổ chức lần đầu tiên của hàng chục 
tín hữu Công Giáo khắp thế giới vào tháng trước, 
về vấn đề đem Tin mừng đến các kênh YouTube 
của họ. Có khoảng 50 kênh đã đăng nhập để tham 
dự, phần lớn từ Mỹ, nhưng cũng có những kênh 
từ Italia, Brasil và Tây ban nha.

Buổi gặp gỡ được bắt đầu bởi sáng kiến của 
Daniel Glaze, chủ của phân nửa kênh “That 
Catholic Couple”; nửa còn lại thuộc về Ana, vợ 

Các tín hữu Công giáo dùng
YouTube để loan báo Tin mừng

của Daniel. Trên kênh của họ, họ trình bày cho 
những người theo dõi về cuộc sống của chính họ, 
một đôi vợ chồng trẻ và cũng là những người lần 
đầu tiên làm cha mẹ. Daniel cho biết ý tưởng 
này xuất hiện khi anh đang xem một video trên 
Catholic Youtube và tự hỏi rằng các tín hữu 
Công Giáo có biết nhau và có từng cộng tác với 
nhau không.

Steve Lewis, chủ của kênh “Steve, the 
Missionary” và Maria Mitchell, nhà sản xuất của 
kênh “Ascension Presents” cũng có cùng câu hỏi 
như thế. Tại sao không có nhiều hơn các tín hữu 
Công Giáo trên trang Youtube như trên các mạng 
xã hội khác như Twitter? Tại sao không có một 
cộng đồng Công Giáo trên mạng Youtube?
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Daniel đã gọi các bạn của mình và hỏi họ điều 
gì họ muốn làm cho ý tưởng này. Và Catholic 
YouTubers Hangout (cuộc hội kiên của các người 
Catholic dùng YouTube) đã ra đời như thế. Hội 
nghị trên mạng được mở cho bất cứ kênh YouTube 
nào, mà cách nào đó có tính Công Giáo, nghĩa là 
nội dung của nó nói về Công Giáo và Giáo Hội 
Công Giáo, hoặc người chủ của kênh là một tín 
hữu Công Giáo làm việc dưới sự hướng dẫn của 
đức tin. Cuộc họp có mục đích kép: tạo một cộng 
đồng của các người Công Giáo dùng YouTube và 
khuyến khích sự cộng tác trong cộng đồng này. 

Lewis nhận định rằng cần có cộng động người 
Công Giáo dùng YouTube, vì “người Công Giáo 
cần phải có tiếng nói trong cuộc hội đàm siêu 
tiến, hoàn toàn vật chất và vô thần đang xảy ra 
trên YouTube”. Lewis muốn có một diễn đàn 
YouTube Công Giáo, là nơi được dẫn dắt bởi 
các cuộc đối thoại và các nhà sáng tạo Công 
Giáo, giống như trên trang Twitter hay Instagram. 
Lewis còn muốn rằng các tín hữu Công Giáo còn 
là thành phần của mọi nơi trên mạng YouTube. 
Lewis nói rằng chúng ta cần được quyền được 
nghe tại các cuộc tranh luận trên “Gamer 
YouTube”, “Politics YouTube”, or “Movie-Nerd 
YouTube”.

Lewis cũng nhận định rằng hai điều này quan 
trọng cho việc truyền giảng Tin mừng. Điều thứ 
nhất quan trọng vì nó trả lời các câu hỏi của 
những người quan tâm đến đức tin; điều thứ hai 
quan trọng để đưa Tin mừng vào những nơi chốn 
mới giữa dân chúng trên thế giới. Lewis là người 
yêu thích dùng YouTube và cũng là nhà truyền 
giáo của Hội sinh viên Công Giáo, anh nhận ra 
điều cần thiết đưa Tin mừng đến một trong những 
diễn đàn mạng xã hội yêu thích.

Daniel lưu ý rằng các cuộc hội thoại trên kênh 
có chủ đề Công Giáo của anh không nhất thiết 
phải nói rõ ràng về Công Giáo, nhưng về cuộc 
sống của một gia đình trẻ được hướng dẫn bởi 
quan điểm Công Giáo. Daniel chia sẻ: “Chúng 
ta cần các nội dung Công Giáo đa dạng trên 
YouTube, nghĩa là chúng ta cần các tác giả của 
các phim Công Giáo sống thực hành đức tin của 
họ và trình bày nó qua các video. Ví dụ, kênh 

“That Catholic Couple” của tôi là một video 
blog, trên đó chúng tôi thường chia sẻ thế nào 
là một gia đình trẻ. Chúng tôi nói về đức tin của 
chúng tôi, nhưng nội dung của chúng tôi không 
luôn luôn rõ ràng là Công Giáo. Hơn thế, chúng 
tôi cần những chiều kích khác nhau trên diễn đàn 
để đưa Tin mừng vào trong các góc thích hợp 
của YouTube.”

Lewis mời gọi các người Công Giáo dùng 
YouTube làm hai điều: thứ nhất, xem và đăng 
ký các kênh khác, bởi vì nó giúp xây dựng cộng 
đồng; thứ hai, tiếp tục xem các video yêu thích 
không có tính tôn giáo, vì nó có thể giúp các 
nhà làm video trau dồi một phong cách chuyên 
nghiệp hơn.

Daniel nói thêm rằng cần có một cộng đồng 
YouTube Công Giáo, vì nó thúc đẩy người khác 
trở nên tốt hơn. Sáng tạo nghệ thuật là điều Giáo 
Hội thường đi trước nhưng trong những năm gần 
đây Giáo Hội đã thụt lùi, đặc biệt trong việc tạo 
một video tốt. Lewis nói rằng như bất cứ phương 
tiện truyền thông nào, việc quay video có thể “đươc 
rửa tôi” và được dung để vinh dang Thiên Chúa.

Daniel dự định tiếp tục tìm kiếm những cơ 
hội để tạo việc phát triển cộng đồng và cộng tác 
giữa các ngừoi Công Giáo dung YouTube, với 
mục đích giúp loan báo sứ điệp Tin mừng. Lewis 
khuyến khích các tín hữu Công Giáo chia sẻ các 
video và các blog giúp loan truyền sứ điệp Tin 
mừng: “Việc truyền giảng Tin mừng trên mạng 
internet không nhắm đến nổi tiếng nhưng là thấy 
được nhu cầu và giải đáp nó.” (CAN 10/08/2017)

Hồng Thủy
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Giá o Hộ i Công Giá o Colombia
Colombia là  mộ t quố c gia tọ a lạ c ở  tây bắ c 

Nam Mỹ  Châu có  hai mặ t biể n là  Đạ i Tây Dương 
và  Thá i Bì nh Dương, diệ n tí ch 1.140.000 cây số  
vuông, dân số  hơn 48 triệ u, và  theo ‘Atlas des 
religions du monde’ năm 2015, số  ngườ i công giá o 
chiế m 83% dân số , đứ ng hạ ng thứ  7 có  số  đông 
ngườ i công giá o trên thế  giớ i. Năm 1508 là  năm 
Đạ o Công Giá o đượ c truyề n tớ i nướ c Colombia. 
Đố i vớ i ngườ i Colombia, tôn giá o rấ t quan trọ ng 
trong đờ i số ng, họ  đọ c kinh cầ u nguyệ n mỗ i ngà y 
và  đi lễ  hà ng  tuầ n. Colombia là  mộ t quố c gia 
‘công giá o’. Đạ o Công Giá o là  quố c giá o cho đế n 
năm 1991; vì  thế  nướ c Colombia mang biệ t danh 
là  ‘Nướ c Thá nh Tâm Chú a’, Pais del Segrado 
Corazó n, là  ngôn từ  thông dụ ng củ a bá o chí  quố c 
gia. Hiệ n nay, Đạ o Tin Là nh cũ ng đang trên đà  
phá t triể n mạ nh có  trên 10% dân số .

Giá o Hộ i Công Giá o Colombia có  nhữ ng nhân 
vậ t danh tiế ng, như thá nh Phêrô Claver, nhân vậ t 
điể n hì nh củ a Kitô giá o Colombia và o thế  kỷ  thứ  
17 là  ‘ngườ i bênh vự c nhữ ng ngườ i nô lệ .’

Tì nh hì nh hiệ n tạ i
Hiệ n nay, Giá o Hộ i công giá o 

Colombia có  78 giá o phậ n, gồ m 
4.400 giá o xứ  và  2.769 trung tâm 
mụ c vụ ; con số  Hồ ng Y, Giá m 
mụ c là  128 vị , và  7.236 linh 
mụ c triề u, 2.324 linh mụ c dò ng 
phụ c vụ  trong cá c giá o xứ , có  
gầ n 3.000 tiể u chủ ng sinh và  gầ n 
3.500 đạ i chủ ng sinh, số  phó  tế  
vĩ nh viễ n gầ n 600, có  hơn 1000 
tu sĩ , 14.000 nữ  tu và  4.167 
trườ ng công giá o.

Mặ c dầ u Colombia là  quố c gia 
đạ i đa số   công giá o, nhưng rấ t 
chia rẽ . Về  phương diệ n chí nh trị , 

mặ c dầ u là  ngườ i công giá o nhưng có  số  khá  
đông theo ‘tả  phá i’ chủ  nghĩ a Má c, say mê thể  
chế  nhà  nướ c Cuba củ a Fidel Castro. Ví  dụ  như 
cá c lự c lượ ng khá ng chiế n, ‘Lự c lượ ng quân độ i 
giả i phó ng’ ELN có  hằ ng 100 linh mụ c, tu huynh 
và  nữ  tu gia nhậ p.

- Theo Hộ i Đồ ng Giá m Mụ c Colombia, kể  từ  
năm 1984, Giá o Hộ i Công giá o phả i trả  giá  rấ t 
đắ t trong cá c cuộ c xung độ t  nộ i chiế n giữ a lự c 
lượ ng chí nh phủ  và  nhó m khá ng chiế n FARC, 
ELN và  cá c trù m buôn nha phiế n, kế t quả  là  2 
giá m mụ c bị  giế t chế t, 89 linh mụ c bị  á m sá t, và  
23 tu sĩ  bị  bắ t có c. 

Mộ t chuyế n tông du và o thờ i 
điể m khó  khăn

Đây không phả i là  đầ u tiên Đứ c Thá nh Cha 
Phan-xi-cô viế ng thăm Colombia, vì  ngà i đã  đế n 
nướ c nầ y và o nhữ ng năm 1970 khi là  linh mụ c, 
và  hai lầ n vớ i tư cá ch Giá m mụ c thà nh viên Hộ i 
Đồ ng Giá m Mụ c Châu Mỹ  la-tinh. Lầ n viế ng 
thăm nầ y, Đứ c Thá nh Cha tiế p bướ c cá c vị  tiề n 
nhiệ m đã  viế ng thăm nướ c Colombia như Đứ c 
Chân Phướ c Giá o Hoà ng Phaolô VI năm 1964 và  
Đứ c Thá nh Giá o Hoà ng Gio-an Phao-lô II năm 

Chuyế n tông du củ a Đức Thánh
Cha Phan-xi-cô ở  Colombia
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1986. Đây là  chuyế n tông du thứ  20 ngoà i nướ c 
Ý  củ a Đứ c Thá nh Cha Phan-xi-cô đượ c ké o dà i 
5 ngà y, từ  ngà y 07 đế n ngà y 11.09.2017.

Mặ c dầ u ông Greg Burke, giá m đố c Phò ng 
Bá o Chí  Tò a Thá nh, nhấ n mạ nh rằ ng Đứ c Thá nh 
Cha Phan-xi-cô viế ng thăm nướ c Colombia chỉ  
mang tí nh cá ch thuầ n tú y mụ c vụ , nhưng chuyế n 
tông du rơi và o mộ t thờ i điể m quan trọ ng trong 
tiế n trì nh hò a bì nh, nên cũ ng mang chú t í t mà u 
sắ c chí nh trị . Ngà i nó i vớ i cá c ký  giả  đồ ng hà nh: 
‘Đây là  chuyế n tông du hơi đặ c biệ t để  giú p 
Colombia tiế p tụ c trên con đườ ng hò a bì nh’. 

Thờ i điể m khó  khăn vớ i lý  do là  chí nh phủ  và  
nhó m phiế n quân má t-xí t FARC vừ a ký  kế t mộ t  
thỏ a hiệ p ngưng chiế n và o thá ng 11 năm 2016 
vừ a qua, và   chỉ  cá ch mấ y ngà y trướ c Đứ c Thá nh 
Cha lên đườ ng, mộ t thỏ a ướ c ngưng chiế n khá c 
giữ a chí nh phủ  và  ‘quân độ i giả i phó ng quố c gia’ 
ELN vừ a đượ c ký  ngà y 04.09. 2017 tạ i Quitô, 
thủ  đô Equateur, sau 7 thá ng thương thuyế t và  
có  hiệ u lự c ngà y 01.10. năm 2017. Hai thỏ a hiệ p 
ngưng chiế n đượ c Giá o Hộ i Colombia và  Tò a 
Thá nh Vatican tá n thà nh, nhưng có  số  đông dân 
chú ng phả n đố i.

Hai thỏ a hiệ p ngưng chiế n đượ c ký  kế t sau 52 
năm nộ i chiế n đã  tà n phá  đấ t nướ c Colombia là m 
cho 260.000 ngườ i thiệ t mạ ng, 60.000 ngườ i mấ t 
tí ch và  hơn 7 triệ u ngườ i phả i tả n cư lá nh nạ n. 
Cuộ c nộ i chiế n gây biế t bao hậ u quả  tang thương 
cho cho đờ i số ng xã  hộ i và  gia đì nh, nhấ t là  sự  
nghị , chia rẽ , thù  hậ n vớ i 
tinh thầ n muố n bá o oá n. 
Thêm và o đó , cá c trù m 
buôn ma tú y tự  do thao 
tú ng gây bấ t an xã  hộ i: bắ t 
có c, khủ ng bố  trà n lan, bấ t 
công chiế m dụ ng đấ t đai.

Đây là  chuyế n tông du 
trong hoà n cả nh rấ t khó  
khăn cho Đứ c Thá nh Cha 
Phan-xi-cô là m ‘sứ  giả  hò a 
bì nh’ cho mộ t nướ c đa số  
công giá o đang bị  nhữ ng 
vế t thương nộ i chiế n: nghị  
kỵ , chia rẽ , hậ n thù , bấ t hò a, 

tranh chấ p... giữ a nhữ ng con dân số ng chung trong 
mộ t nướ c vẫ n cò n nó ng hổ i.

Tiế p đó n tạ i phi trườ ng
Lú c 11 giờ  ngà y thứ  tư 06.09.17, chuyế n bay 

chở  Đứ c Thá nh Cha và  đoà n tù y tù ng, bá o chí ... 
cấ t cá nh bay từ  phi trườ ng Fiumicino, Ý , và  sau 
12 giờ  30 bay, đá p xuố ng căn cứ  không quân 
Catam thuộ c phi trườ ng thủ  đô Bogota.

Tiế p đó n Đứ c Thá nh Cha, có  mặ t đầ y đủ cá c 
thà nh phầ n lã nh đạ o chí nh trị , tôn giá o và  dân 
sự  củ a nướ c Colombia: Tổ ng Thố ng Juan Manuel 
Santos và  phu nhân Maria Clemencia Rodriguez 
Munera, Đứ c Tổ ng Giá m Mụ c Oscar Urbina 
Ortega, chủ  tị ch Hộ i Đồ ng Giá m Mụ c Colombia, 
mộ t số  quan chứ c chí nh quyề n dân sự , cá c Giá m 
Mụ c Colombia cù ng vớ i đạ i diệ n cá c nhó m phiế n 
quân Lự c Lượ ng võ  trang cá ch mạ ng Colombia 
FARC và  Quân độ i giả i phó ng Colombia ELN, 
cá c thương phế  binh củ a cuộ c nộ i chiế n và  cả  
ngà n tí n hữ u. 

Đứ c Thá nh Cha thăm và  dâng Thá nh Lễ  tạ i 
4 thà nh phố  lớ n: thủ  đô Bogota, Villavicencio, 
Medellin và  Cartagena. Dân chú ng đông đú c vui 
mừ ng nồ ng nhiệ t chà o đó n Đứ c Thá nh Cha ở  
cá c nơi ngà i thăm viế ng. Sự  chà o đó n nồ ng hậ u 
nầ y chứ ng tỏ  lò ng nhiệ t thà nh yêu mế n củ a dân 
Colombia đố i vớ i Đứ c Thá nh Cha và  đặ t hy vọ ng 
nhiề u chuyế n tông du củ a Đứ c Thá nh Cha sẽ  
đem lạ i luồ ng gió  mớ i trong tiế n trì nh hò a giả i 
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dân tộ c để  cho con dân đấ t nướ c Colombia hưở ng 
đượ c hò a bì nh hạ nh phú c.

Nhữ ng cuộ c gặ p gỡ  và  nhữ ng cử  
chỉ  mang nhiề u ý  nghĩ a

Trong năm ngà y thăm viế ng ở  Colombia, sứ  
điệ p Đứ c Thá nh Cha gở i đế n cho nướ c Colombia 
là  mộ t sứ  điệ p mang tinh thầ n hoà  giả i dân tộ c 
cho cá c nhà  lã nh đạ o chí nh trị , cá c nhà  lã nh đạ o 
tôn giá o, cho cá c phe nhó m và  tấ t cả  cá c thà nh 
phầ n dân chú ng. 

Ngà i đã  là m nhữ ng cử  chỉ  và  nhữ ng cuộ c gặ p 
gỡ  mang ý  nghĩ a ‘đề n bù , sử a chữ a nhữ ng sai 
trá i’. Ý  nghĩ a ngôn từ  ‘tha thứ ’ đượ c Đứ c Thá nh 
Cha nhắ c nhiề u lầ n trong cá c bà i giả ng thuyế t và  
cá c bà i diễn văn: Đứ c Thá nh Cha nhấ n mạ nh sự  
cầ n thiế t phả i dẹ p bỏ  tâm tì nh ‘hậ n thù , bá o oá n’, 
vì  cuộ c nộ i chiế n ‘nồ i da xá o thị t’ kinh hoà ng đã  
là m tì nh đồ ng bà o, tì nh anh em mộ t nhà  bị  đổ  vỡ  
tan ná t, phá t sinh sự  nghi kỵ , buồ n tủ i, hậ n thù   
trong đờ i số ng củ a con dân Colombia. Thêm và o 
đó  nhữ ng tai họ a gây tan thương cho xã  hộ i do 
nhữ ng trù m buôn nha phiế n bằ ng bạ o lự c thanh 
toá n nhau hằ ng ngà y. Trong hoà n cả nh nầ y, Đứ c 
Thá nh Cha có  lý  do đũ  để  mờ i gọ i ‘sự  tha thứ ’ 
và  xây dự ng tinh thầ n hò a giả i hiệ p nhấ t như là  
nhữ ng điề u kiệ n bả o đả m mộ t nề n hò a bì nh cò n 
mỏ ng manh. 

Cử  chỉ  Đứ c Thá nh Cha đã  chà o hỏ i hai cự u 
phiế n quân và  hai nạ n nhân phụ  nữ  củ a cuộ c 

xung độ t là  nhữ ng hì nh ả nh cả m 
độ ng đầ y ý  nghĩ a ‘tha thứ  hò a 
giả i’, cũ ng như hì nh ả nh tên trù m 
nha phiế n Juan Pablo Escobar cầ u 
nguyệ n bên cạ nh đứ c con củ a mộ t 
nạ n nhân củ a ông.

Trong cá c bà i giả ng, Đứ c 
Thá nh Cha  kêu gọ i hã y mọ i 
ngườ i ‘hã y dẹ p tan bó ng tố i củ a 
lò ng khao khá t trả  thù  và  căm 
hờ n’, kêu gọ i nhữ ng nạ n nhân tin 
tưở ng và o sự  sá m hố i chân thà nh 
củ a nhữ ng ngườ i hố i cả i, và  ‘mờ i 
gọ i hã y chấ p nhậ n lò ng thà nh thậ t 
củ a họ , đó  là  điề u kiệ n cầ n thiế t 
cho sự  công bì nh và  lò ng thương 

xó t đượ c thể  hiệ n’.
‘Hã y đẩ y mạ nh tiế n trì nh xây dự ng hò a bì nh 

dân tộ c, chố ng lạ i ‘nề n văn hó a bạ o lự c và  chế t 
chó c’. Vì  nướ c Colombia muố n đượ c hò a bì nh thì  
cầ n phả i có  mộ t tinh thầ n hò a giả i dân tộ c để  xây 
dự ng lạ i mộ t xã  hộ i dự a trên sự  thậ t, công lý , yêu 
thương và  tự  do, phá t sinh từ  mộ t lò ng muố n tha 
thứ , từ  ướ c nguyệ n chân thà nh muố n hò a giả i vớ i 
Thiên Chú a và  anh  chị  em đồ ng loạ i.

Trá ch nhiệ m củ a mọ i ngườ i
Đố i vớ i Đứ c Thá nh Cha, kiế n tạ o hò a bì nh 

trướ c tiên là  mộ t trá ch nhiệ m chung củ a mỗ i 
ngườ i Colombia. Ngà i kêu gọ i chí nh quyề n ‘hã y 
đặ c biệ t hỗ trợ  nề n văn hó a gặ p gỡ  đố i thoạ i’. 
Ngà i mờ i gọ i hà ng giá o sĩ  ‘hã y cổ  võ  kiế n tạ o 
hò a bì nh và  hiệ p nhấ t’, nhấ t là  hã y mạ nh mẽ  bà i 
trừ  nhữ ng tai họ a xã  hộ i là m mụ c ná t quố c gia: 
bạ o lự c, bấ t công, tham nhũ ng, buôn ma tú y. Vì  
không chỉ  dẹ p bỏ  bấ t công xã  hộ i mà  giớ i trẻ  có  
thể  xây dự ng lạ i đượ c mộ t quố c gia Colombia 
mớ i, nhưng cò n phả i ra tay xây dự ng. Ngà i mờ i 
gọ i giớ i trẻ  ‘hã y mơ ướ c chuyệ n vĩ  đạ i’, Ngà i 
hay nó i vớ i giớ i trẻ : ‘Đừ ng để  ai cướ p mấ t niề m 
hy vọ ng củ a cá c con.’ 

Đứ c Thá nh Cha kêu gọ i nhân dân Colombia 
trở  thà nh nhữ ng ngườ i xây dự ng hò a bì nh và  hò a 
giả i, là  nhữ ng ngườ i tiên phong trong việ c bắ t 
nhữ ng nhị p cầ u kiế n tạ o tì nh anh em trong đờ i 
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số ng xã  hộ i. Ngà i kêu gọ i cá c nhà  lã nh đạ o chí nh 
trị , tôn giá o nâng đỡ  cá c giớ i, nhấ t là  giớ i trẻ , 
trong việ c ‘kiế n tạ o hò a bì nh và  hiệ p nhấ t.’

Tạ i thà nh phố  Villavicencio nơi đã  từ ng là  
chiế n trườ ng đẫ m má u thườ ng xuyên giữ a quân 
chí nh phủ , cá c dân quân cá nh hữ u đố i vớ i phiế n 
quân cá nh tả  suố t 52 năm nộ i chiế n, và  cũ ng 
chí nh nơi đây Ngà i tuyên phong chân phướ c cho 
hai vị  bị  thả m sá t trong cuộ c xung độ t nộ i chiế n:

-Đứ c Cha Jaramillo Monsalve 1916-1989 bị  
thả m sá t và o năm 1989 nổ i bậ t về  cá c hoạ t độ ng 
bênh vự c ngườ i nghè o thấ p cổ  bé  miệ ng và  dấ n 
thân chố ng lạ i cá c bấ t công xã  hộ i. Ngà i bị  phiế n 
quân tả  phá i ‘Quân độ i giả i phó ng’, ELN, bắ t tra 
tấ n và  sá t hạ i ngà y 03.10.1989 cù ng vớ i linh mụ c 
José  Muno. Cũ ng nên nhắ c lạ i là  nhó m ‘Quân 
độ i giả i phó ng’, ELN, do mộ t linh mụ c thà nh lậ p 
theo chủ  nghĩ a Má c, và  có  số  linh mụ c gia nhậ p 
hoạ t độ ng trong tổ  chứ c nầ y.

- Linh mụ c Pedro Maria Ramirez Ramos 1899-
1948. Và o năm 1948, cá c nhó m bả o thủ  và  cấ p 
tiế n chố ng đố i và  xung độ t tì m giế t nhau. Mộ t 
số  đông ngườ i cấ p tiế n cho cha thuộ c nhó m bả o 
thủ  là  mộ t ngườ i cuồ ng tí n và  nguy hiể m. Ngà y 
10.04.1948, nhó m cấ p tiế n xú c phạ m thá nh đườ ng 
và  tu việ n cá c nữ  tu, họ  lù ng bắ t cha và  điệ u ra 
quả ng trườ ng trung ương, họ  hà nh hung cha và  
giế t cha chế t. Họ  không cho phé p là m nghi lễ  an 
tá ng cho cha. Chỉ  mã i sau, cha mớ i đượ c chôn 
cấ t theo nghi lễ  tôn giá o. Trong mộ t chú c thư, 

cha bà y tỏ  ý  nguyệ n đượ c đổ  má u 
mì nh cho đoà n chiên, và  cha bị  
giế t chế t vì  trung thà nh đứ c tin 
trong bổ n phậ n.

Đứ c Thá nh Cha muố n nêu tấ m 
gương tử  đạ o củ a hai chân phướ c 
mớ i là m dấ u chỉ  cho mộ t con 
dân nướ c Colombia muố n thoá t 
ra vũ ng lầ y bạ o lự c và  oá n hậ n để  
đi đế n hò a giả i, vì  hò a giả i không 
là  mộ t lờ i trừ u tượ ng, nhưng phả i 
thự c hà nh bằ ng việ c là m, phả i biế t  
nó i ‘đồ ng ý ’ vớ i sự  hò a giả i. Chú a 
giú p con dân Colombia ngà y nay 
muố n hò a giả i để  xây dự ng nướ c 
Colombia mớ i trong thanh bì nh 

hạ nh phú c: ‘Phú c thay ai xây dự ng hò a bì nh vì  
họ  sẽ  đượ c gọ i là  con Thiên Chú a.’Mt 5,9. 

Và  cũ ng tạ i thà nh phố  Villavicencio như ‘cử a 
ngõ  và o rừ ng Amazonia,’ Đứ c Thá nh Cha không 
quên nhắ c lạ i bổ n phậ n lo bả o vệ  ‘Ngôi nhà  
chung’, vì  việ c phá  rừ ng Amazonia gây thiệ t hạ i 
vô cù ng lớ n lao cho môi trườ ng sinh thá i không 
chỉ  cho Nam Mỹ  Châu, nhưng cho cả  môi sinh 
thế  giớ i. Đây là  dị p tố t, Đứ c Thá nh Cha nhắ c lạ i 
giá o huấ n thông điệ p ‘Laudato Si’ về  bả o môi 
trườ ng sinh thá i.

Tạ i thà nh phố  Cartagena, bên bờ  biể n Caraïbes, 
Đứ c Thá nh Cha là m cử  chỉ  mạ nh: di dờ i hà i cố t 
thá nh Phêrô Claver, ‘ngườ i nô lệ  da đen’, gầ n 
bà n thờ  chí nh. Mộ t cử  chỉ  đầ y ý  nghĩ a vì  chí nh 
tạ i thà nh phố  Carthagè ne và o thế  kỷ  17, cá c cha 
dò ng Tên nẩ y sinh ‘ý  tưở ng lo nghĩ  đế n sự  khổ  
cự c củ a hạ ng ngườ i bị  á p bứ c’, đặ c biệ t hạ ng 
ngườ i nô lệ . Và  Cha Phêrô Claver, linh mụ c dò ng 
Tên, đã  tự  nguyệ n dấ n thân phụ c vụ  ngườ i nô lệ  
và  ngà i đượ c biệ t danh là  ‘nô lệ  củ a ngườ i da 
đen’.

 Cũ ng tạ i đây, trướ c hà i cố t củ a vị  thá nh nô lệ  
Phêrô Claver, Đứ c Thá nh Cha lên tiế ng bênh vự c 
nhữ ng ngườ i nghè o khổ , nhữ ng ngườ i số ng ngoà i 
lề  xã  hộ i, nhữ ng nạ n nhân củ a tấ t cả  nhữ ng bạ o 
lự c bấ t công: ‘ Ngà y nay ở  tạ i đấ t nướ c nầ y cũ ng 
như ở  cá c nơi trên thế  giớ i, có  hà ng triệ u ngườ i 
bị  đố i xử  như nô lệ , họ  van xin đượ c chú t tì nh 
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ngườ i trong cuộ c số ng, chú t yêu thương thông 
cả m, họ  đã  bị  mấ t tấ t cả  nhà  cử a, củ a cả i, phả i 
tha phương cầ u thự c, họ  ướ c ao đượ c chú t nhân 
phẩ m, đượ c quyề n số ng.’ 

Và o dị p nầ y, Đứ c Thá nh Cha nhắ c tớ i tì nh 
trạ ng nướ c Venezuela trong lờ i cầ u nguyệ n : ‘Cha 
cầ u nguyệ n cho cá c nướ c Châu Mỹ  la-tinh, đặ c 
biệ t nướ c lá ng giề ng Venezuela.’

Trướ c khi gĩa từ  Colombia, trong thá nh lễ  tạ i 
Cartagena, Đứ c Thá nh Cha không ngầ n ngạ i nhắ c 
lạ i mộ t lầ n nữ a mụ c đí ch chí nh củ a chuyế n tông 
du là  ‘ cổ  võ  công việ c kiế n tạ o mộ t nề n hò a bì nh 
bề n vữ ng’, thì  trướ c tiên cầ n có  ‘mộ t nề n văn hó a 
gặ p gỡ  đố i thoạ i’ để  giao hò a, giữ a chí nh phủ  và  
cá c nhó m giả i phó ng cá ch mạ ng FARC và  ELN, 
giữ a ‘nhữ ng nhó m anh em 
thù  nghị ch trướ c kia’, giữ a 
cá c từ ng lớ p dân Colombia, 
vì  đó  nề n tả ng củ a việ c kiế n 
tạ o hò a bì nh cho đấ t nướ c: 
‘Nướ c Colombia không thể  có  
hò a bì nh bằ ng cơ chế  phá p 
luậ t, mặ c dầ u đó  là  điề u cầ n 
phả i có , nhưng bở i mộ t nề n 
văn hó a gặ p gỡ  đố i thoạ i để  
sử a chữ a nhữ ng sai trá i.’ Và  
Ngà i nó i thêm: ‘ Cầ n phả i rõ  
rà ng, tha thứ  và  hà nh độ ng 
để  trá nh tá i diễn lạ i nhữ ng 
tộ i á c đã  phạ m.’

Lờ i kế t...
Trong chuyế n tông du 

nầ y, Đứ c Thá nh Cha đã  ban 
nhữ ng sứ  điệ p mang mà u sắ c 
Tin Mừ ng, đồ ng cũ ng là  sứ  
điệ p đượ m mà u sắ c ‘chí nh trị ’ 
cho nướ c Colombia. Nhiề u 
lầ n Ngà i đề  cặ p đế n sự  tha 
thứ , điề u kiệ n cầ n thiế t cho 
việ c hò a giả i. Thiên Chú a 
đầ y lò ng nhân từ  thương xó t 
và  mỗ i  ngườ i đượ c mờ i gọ i 
‘đi bướ c đầ u tiên’. Chú ng ta 
hã y tiế p tụ c cuộ c hà nh trì nh 

bằ ng ‘bướ c đầ u tiên mỗ i ngà y’, đi gặ p ngườ i anh 
chị  em và  khuyế n khí ch sự  số ng hò a hợ p trong 
tì nh huynh đệ . Đứ c Thá nh Cha kêu gọ i ‘nhân dân 
Colombia trở  thà nh nhữ ng ngườ i xây dự ng hò a 
bì nh và  hò a giả i, tiên phong trong việ c bắ c nhị p 
cầ u và  kiế n tạ i tì nh huynh đệ .’ Ngà i nêu gương 
thá nh Phêrô Claver, sau 40 năm tự  nguyệ n là m 
nô lệ , hoạ t không biế t mệ t mỏi vì  lợ i í ch ngườ i 
nghè o. Ngà i không đứ ng yên mộ t chỗ ; bướ c đầ u 
tiên củ a Ngà i đượ c nhiề u ngườ i tiế p tụ c bướ c 
theo. Mộ t câu nó i có  thể  gọ n cả  chuyế n tông du 
: ‘Colombia đang cầ n đế n anh chị  em.’

Paul Đà o
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Tì nh hì nh củ a bá n đả o triề u tiên trở  nên 
rấ t nghiêm trọ ng. Nó  có  thể  phá t sinh 
mộ t cuộ c xung độ t thả m hạ i cho cả  thế  
giớ i, nế u không có  cuộ c đà m thoạ i ở  

hậ u trườ ng để  ‘ngưng ngay nhữ ng lờ i nó i, nhữ ng 
hà nh độ ng gây hấ n giữ a Hoa Kỳ  và  Bắ c Hà n.’

Tì m hiể u cuộ c khủ ng hoả ng giữ a 
Hoa Kỳ  và  Bắ c Hà n

Năm 2011, Kim Jong-il qua đờ i, Kim Jong-un 
lên nắ m quyề n cai trị  Bắ c Hà n. Chí nh quyề n Hoa 
Kỳ  Obama ký  mộ t thỏ a ướ c vớ i chí nh quyề n Bắ c 
Hà n Kim Jong-un: Hoa Kỳ  việ n trợ  240.000 tấ n 
thự c phẩ m cho Bắ c Hà n vớ i điề u kiệ n là  Bắ c 
Hà n sẽ  ngưng phó ng hỏ a tiễn và  ngưng tiế n trì nh 
thử  bom nguyên tử . Ngà y 13.04.2012, Bắ c Hà n 
cho phó ng hỏ a tiể n Unha-3; chí nh quyề n Obama 
ngưng ngay thỏ a ướ c vớ i Kim Jong-un.

Ngà y 12.02.2013, Bắ c Hà n thá ch thứ c bằ ng 
mộ t cuộ c thử  nghiệ m nguyên tử .

Và  từ  đó , Bắ c Hà n tiế p tụ c phó ng cá c hỏ a tiễn 
liên lụ c đị a và  Kim Jong–un hăm dọ a  Donald 
Trump: ‘lã nh thổ  nướ c Hoa Kỳ  nằ m trong tầ m 
phó ng hỏ a tiễn chú ng ta.’ Và  
Donald Trump trả  đũa: ‘Nế u cò n 
tiế p tụ c, Bắ c Hà n sẽ  chì m trong 
khó i lửa.’ 

Ngà y 21.08.2017, Hoa Thạ nh 
Đố n và  Sé oul tậ p trậ n mang danh 
‘Ulchi Freedom Guardian’ vớ i 
hằ ng chụ c ngà n binh sỹ Mỹ  và  
Nam Hà n. Bắ c Hà n coi cuộ c tậ p 
trậ n như là  sự  khiêu chiế n xâm 
lượ c. Và  Bắ c Hà n phó ng  ba hỏa 
tiễn ngắ n tầ m.

Ngà y 29.08.2017, Bắ c Hà n lạ i 
bắ n họ a tiể n liên lụ c đị a ngang 
qua Nhậ t. Donald Trump quả  

quyế t: ‘đố i vớ i Bắ c Hà n, đà m phá n không phả i 
là  mộ t giả i phá p.’ Hộ i Đồ ng An Ninh Liên Hiệ p 
Quố c họp khẩ n và  trừ ng phạ t Bắ c Hà n bằ ng 
nhữ ng cấ m vậ n.

Ngà y 03.09.2017, Bắ c Hà n lạ i thự c nghiệ m 
nguyên tử  lầ n thứ  sá u gây cuộ c đị a chấ n mạ nh 
gấ p 6 lầ n hơn cuộ c thử  nghiệ m trướ c, sứ c mạ nh 
tà n phá  có  thể  lên đế n 8 lầ n mạ nh hơn bom dộ i ở  
Hirosshima. Bắ c Hà n lạ i cò n hứ a sẽ  ‘tặ ng’ nhữ ng 
mó n quà  khá c kinh khủ ng hơn cho Hoa Kỳ .

Donald Trump và  Kim Jung-un lâm và o mộ t 
cuộ c khẩ u chiế n hăm dọ a tiêu diệ t nhau. Cơ quan 
truyề n thông Bắ c Hà n loan bá o sẽ  ‘nhậ n chì m’ 
Nam Hà n và  Nhậ t đồ ng minh củ a Hoa Kỳ , và  
chí nh Hoa Kỳ  sẽ  ‘trở  thà nh tro bụ i’. Đây là  phả n 
hồ i củ a Bắ c Hà n vì  việ c tăng gia trừ ng phạ t củ a 
Hộ i Đồ ng An Ninh Liên Hiệ p Quố c, ‘dụ ng cụ  
thố i ná t củ a đế  quố c Hoa Kỳ ’.

Gầ n đây nhấ t, ngà y thứ  ba 19.09.2017, tạ i 
diễ n đà n Liên Hiệ p Quố c, trướ c mặ t 130 nguyên 
thủ  quố c gia và  chí nh phủ , Donald Trump hăm 
dọ a Bắ c Hà n ‘chế  độ  á c độ c’ và  chỉ  cò n có  cá ch 
là  ‘ra tay tậ n diệ t’ Bắ c Hà n. Chí nh Bắ c Hà n 

Hã y ngưng nhữ ng lờ i nó i
nhữ ng hà nh độ ng
gây hấ n thù  hậ n



Tháng 10 - 2017 23

đang đi và o con đườ ng tự  sá t. 
Và  cả nh cá o Bắ c Hà n và  Iran 
là  nhữ ng nướ c mang tai họ a cá c 
nướ c lá ng giề ng và  cho chí nh 
dân tộ c củ a họ .

Nhưng Bắ c Hà n trả  đũa dọ a sẽ  
cho Donald Trump ‘phả i trả  giá  
rấ t đắ t’ vì  nhữ ng lờ i trị ch thượ ng, 
và  khuyên Donald Trump hã y cẩ n 
thậ n trong lờ i ăn tiế ng nó i; trong 
khi đó  Tổ ng Trưở ng ngoạ i giao 
Bắ c Hà n dọ a sẽ   là m cuộ c thử  
nghiệ m nguyên tử   hay ’mộ t bom 
H’ vớ i sứ c tà n phá  cao độ  trên 
Thá i Bì nh Dương.

Đố i lạ i Hoa Kỳ  vẫ n đồ ng ý  
trừ ng phạ t Bắ c Hà n bằ ng cá ch cấ m vậ n ‘nhữ ng 
ngườ i và  cá c xí  nghiệ p là m ăn trao đổ i tà i chí nh 
vớ i Bắ c Hà n’.

Thêm mộ t lầ n nữ a, nhữ ng lờ i dọ a nạ t gây hấ n 
giữ a Hoa Kỳ  và  Bắ c Hà n chỉ  tăng căng thẳ ng tì nh 
trên thế  giớ i.  Nhữ ng ngôn từ , nhữ ng hà ng độ ng 
‘cự c kỳ  khiêu khí ch nẩ y lử a’ chỉ  là m tì nh hì nh trầ m 
trọ ng thêm và  thế  giớ i không thể  chấ p nhậ n đượ c.

Mặ c dầ u kế t á n cá c hà nh độ ng củ a Bắ c Hà n, 
trướ c Hộ i Đồ ng Liên Hiệ p Quố c, ông Wang Yi, 
Tổ ng Trưở ng ngoạ i giao Trung Hoa nhậ n đị nh 
rằ ng chỉ  ‘có  thương thuyế t’ là  giả i phá p duy 
nhấ t để  giả i quyế t vấ n đề , và  kêu gọ i Hoa Kỳ  
và  Bắ c Hà n nên ngồ i lạ i nó i chuyệ n vớ i nhau 
trướ c. Thẳ ng thắ ng hơn, ông Serguei Lavrov, 
Tổ ng Trưở ng ngoạ i giao Nga sô đã  phê bì nh thá i 
độ  hăm dọ a củ a Hoa Kỳ  và  cả  hà nh độ ng mạ o 
hiểm củ a Bắ c Hà n. Và  ông cả nh cá o: ‘dù ng giả i 
phá p quân sự  chỉ  dẫ n và o ngõ  cụ t và  gây nên 
thả m họ a cho thế  giớ i.’

Con đườ ng ngoạ i giao thương 
thuyế t?

Donald Trump nhờ  Trung Hoa và  Nga Sô là m 
á p lự c trên Bắ c Hà n và  hy vọ ng nhữ ng trừ ng 
phạ t kinh tế  củ a Liên Hiệ p Quố c sẽ  là m Bắ c 
Hà n xuố ng nướ c. 

Hoa Kỳ , Nam Hà n, Nhậ t và  cá c nướ c lá ng 
giề ng đang nó ng lò ng chờ  đợ i xem cuộ c leo 

thang ‘khẩ u chiế n và  cá c hà nh độ ng gây hấ n’ 
có  thể  dẫ n đưa đế n mộ t giả i phá p thỏ a đá ng cho 
hai bên không? 

Cá c nướ c Âu Châu, đặ c biế t là  Phá p và  Anh 
ủ ng hộ  giả i phá p trườ ng phạ t cấ m vậ n củ a Liên 
Hiệ p Quố c và  hy vọ ng giả i phá p bao vây kinh 
tế  có  thể  giả i quyế t cuộ c khủ ng hoả ng bằ ng cuộ c 
thương thuyế t ngoạ i giao. Và  cá c cườ ng quố c thế  
giớ i, kể  cả  Hoa Kỳ , đề u muố n tì m đượ c mộ t con 
đườ ng ngoạ i giao quân bì nh để  giả i quyế t vấ n đề .

Vì  thế  hy vọ ng có  thể  nghĩ  ra mộ t đườ ng 
lố i ngoạ i giao song song kí n đá o diễn ra ở  hậ u 
trườ ng vớ i mụ c đí ch trá nh xung độ t chiế n tranh 
và  xây dự ng hò a bì nh.

Cá c tôn giá o lên tiế ng ‘cù ng nhau 
xây dự ng hò a bì nh’

Trong lú c Bắ c Hà n và  Hoa Kỳ  đang có  nhữ ng 
lờ i nó i, nhữ ng hà nh độ ng gây hấ n nhau là m cho 
Nam hà n và  cá c nướ c lậ n cậ n số ng trong căng 
thẳ ng lo âu, mộ t phá i đoà n tôn giá o gồ m nhữ ng 
lã nh đạ o củ a bả y tôn giá o lớ n Hà n Quố c, trong 
đó  có  Đứ c Tổ ng Giá m Mụ c Hyginus Kim Hee-
Jong, chủ  tị ch Hộ i Đồ ng Giá m Mụ c Đạ i Hà n, 
đế n Rôma triề u yế t Đứ c Thá nh Cha Phan-xi-cô. 
Đứ c Thá nh Cha vui mừ ng tiế p đó n, và  dị p nầ y 
Ngà i đề  cao tầ m quan trọ ng củ a việ c đố i thoạ i 
liên tôn và  cổ  võ  cá c tôn giá o cộ ng tá c vớ i nhau 
trướ c nhiề u thá ch đố  củ a xã  hộ i con ngườ i ngà y 
nay.
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Đây là  mộ t cơ hộ i để  Đứ c 
Thá nh Cha nhắ c lạ i vai trò  thiế t 
yế u củ a cá c nhà  lã nh đạ o tôn 
giá o trong việ c đem lạ i đờ i số ng 
hà i hò a bì nh an cho dân chú ng 
củ a bá n đả o Triề u Tiên bằ ng 
cá ch chiế n thắ ng nhữ ng ngôn 
ngữ , nhữ ng hà nh độ ng gieo rắ c 
sự  sợ  hã i và  gây chia rẽ  hậ n thù .

Vai trò  củ a phá i đoà n rấ t 
quan trọ ng đú ng lú c, như lờ i Đứ c 
Thá nh Cha Phan-xi-cô ‘thế  giớ i 
đang nhì n quí  vị  như là  gương 
mẫ u trong việ c cổ  võ  việ c số ng 
hà i hò a chố ng lạ i bạ o lự c và  tôn 
trọ ng quyề n và  phẩ m giá  cho 
con ngườ i.’ Đứ c Thá nh Cha Phan-xi-cô nhắ c lạ i, 
trong buổ i gặ p gỡ  ngà y 18.08.2017 tạ i Sé oul, sự  
quan trọ ng cầ n thiế t củ a việ c đố i thoạ i tôn giá o 
để  tì m ra nhữ ng điề u kiệ n căn bả n để  cù ng nhau 
kiế n tạ o hò a bì nh. 

Đứ c Thá nh Cha kêu gọ i tinh thầ n hợ p tá c đặ c 
biệ t giữ a cá c tôn giá o: ‘Thế  giớ i đang chờ  câu 
trả  lờ i củ a chú ng ta và  nhữ ng cam kế t chung 
cho nhữ ng vấ n đề  khá c: phẩ m giá  thiêng liêng 
củ a con ngườ i, sự  nghè o đó i vẫ n cò n đè  nặ ng 
lên nhiề u dân tộ c, sự  loạ i trừ  bạ o lự c, diệ t trừ  
tham nhũ ng cố  bấ t công, đạ o đứ c suy đồ i, gây ra 
khủ ng hoả ng về  gia đì nh, về  kinh tế , đá nh mấ t 
niề m hy vọ ng củ a giớ i trẻ .’ 

 ‘Vì  cá c nhà  tôn giá o đượ c mờ i gọ i vớ i bổ n 
phậ n là  ‘khở i xướ ng, cổ  võ  và  đồ ng hà nh trong 
tiế n trì nh hò a giả i vì  lợ i í ch chung củ a mọ i ngườ i 
là  từ  bỏ  bạ o lự c và  mạ nh mẽ  loạ i trừ  nhữ ng lờ i 
nó i việ c là m  gây lo âu sợ  hã i và  hậ n thù . Hã y 
là m việ c chung vớ i nhau và  vớ i tấ t cả  nhữ ng ai 
có  thà nh tâm thiệ n ý .’

‘Chú ng ta đang đi trên con đườ ng tiế n về  
phí a trướ c, phả i chấ p nhậ n nhau vớ i lò ng khiêm 
nhượ ng và  kiên trì , không chỉ  bằ ng lờ i nó i xuông 
nhưng phả i ra tay cù ng là m việ c.’

Chú ng ta cù ng là m việ c ‘để  gieo niề m hy 
vọ ng cho nhân loạ i trở  nên nhân bả n hơn, cho 
tương lai không cò n cổ  võ  gây hấ n chiế n tranh, 
nhưng cổ  võ  sự  số ng chung hò a bì nh giữ a cá c 

cá  nhân vớ i cộ ng đồ ng, giữ a cá c sắ c tộ c vớ i 
cá c quố c gia.’

Trong hoà n cả nh căng thẳ ng nghiêm trọ ng 
hiệ n tạ i, Đứ c Thá nh Cha kêu mờ i cá c nhà  lã nh 
đạ o tôn giá o triề u tiên ‘hã y trở  nên nhữ ng ngườ i 
tiên phong cổ  võ  hò a bì nh, bằ ng cá ch thự c hà nh 
cung cá ch số ng bấ t bạ o độ ng, hà i hò a bằ ng 
nhữ ng ngôn từ  gieo rắ c bì nh an, và  nhữ ng hà nh 
độ ng loạ i trừ  hà nh độ ng gây hậ n thù  bá o oá n.’

 Hộ i Đồ ng Giá m Mụ c Nam Hà n cũ ng đã  kêu 
gọ i đế n chí nh quyề n Bắ c và  Nam Hà n nỗ lự c 
đem lạ i hò a bì nh trên bá n đả o triề u tiên, cho 
nhữ ng nướ c lá ng giề ng, cho ngườ i dân Đạ i Hà n 
và  nhữ ng tí n hữ u khắ p thế  giớ i: ‘Hò a bì nh ở  bá n 
đả o Triề u Tiên không phả i chỉ  là  sự  quân bì nh 
về  hò a bì nh và  ổ n đị nh riêng ở  vù ng Đông Bắ c 
Châu Á . Tì nh hì nh hiệ n nay cầ n phả i là  nỗ  lự c 
chung nhằ m thứ c tỉ nh lương tâm và  khôn ngoan 
trong tinh thầ n thông cả m, đoà n kế t, hợ p tá c 
và  tôn trọ ng nhau. Chú ng ta không có  quyề n 
vô tâm bỏ  qua cuộ c khủ ng hoả ng nầ y trong sự  
thờ  ơ im lặ ng.’

Thay lờ i kế t...     
‘Anh em đừ ng bao giờ  thố t ra nhữ ng lờ i 

độ c đị a, nhưng nế u cầ n, hã y nó i nhữ ng lờ i tố t 
đẹ p để  xây dự ng và  là m í ch cho ngườ i nghe.’ 
Ep 4,29

Nhà  thầ n họ c tin là nh Karl Barth nó i: ‘Hã y 
cầ m Kinh Thá nh trong mộ t tay, tay kia cầ m tờ  
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bá o.’ Giá o sư A. Gesché , nhà  thầ n họ c đạ i họ c 
Louvain, nó i: ‘thầ n họ c không chỉ  nó i về  Thiên 
Chú a mà  thôi, nhưng cũ ng nó i về  con ngườ i trong 
đờ i số ng’. 

Đây là  mộ t lờ i khuyên khôn ngoan để  hướ ng 
dẫ n nhữ ng tranh luậ n về  cá c vấ n đề  củ a xã  hộ i 
con ngườ i ngà y nay, vì :

- con ngườ i là  tạ o vậ t, nhưng có  ó c sá ng tạ o vớ i 
nhữ ng quyề n lợ i và  nhữ ng bổ n phậ n sá ng tạ o và  tự  do.

- con ngườ i, dù  có  khả  năng sá ng tạ o vớ i trí  
ó c củ a mì nh... nhưng khi sá ng tạ o, con ngườ i 
cũ ng cầ n sá ng tạ o vớ i ‘cá i chi chi khá c’ (autre 
chose), ‘cá i chi chi khá c’ đó  là  mộ t phầ n củ a 
‘vô biên’. A. Gesché : L’homme. Tậ p  Dieu pour 
penser. Paris. Cerf. 1993. trang  12-29. 

Chú ng ta cũ ng biế t câu Thá nh Kinh: ‘Thiên 
Chú a sá ng tạ o con ngườ i theo hì nh ả nh Thiên 
Chú a.’ St 1,27, và  ‘Nầ y đây, Trinh Nữ  sẽ  thụ  thai 
và  sinh hạ  mộ t con trai, ngườ i sẽ  gọ i tên con trẻ  
là  Em-ma-nu-en, nghĩ a là  ‘Thiên-Chú a-ở -cù ng-
chú ng-ta.’ Mt 1,23.

Ngà y Hò a Bì nh Quố c Tế  năm 2017, Đứ c 
Thá nh Cha Phan-xi-cô đị nh nghĩ a hoà  bì nh: ‘Hò a 
bì nh là  mộ t mó n quà  củ a Thiên Chú a nhưng cũ ng 
là  mộ t thá ch đố  nên cầ n phả i đượ c liên tụ c cố  
gắ ng ‘tì m kiế m và  xây dự ng.’ Thá ch đố  đó  là  
nhữ ng xung độ t, nhữ ng bạ o lự c gây nên hậ n thù  
chiế n tranh, nhữ ng khủ ng bố , nhữ ng vi phạ m 
quyề n căn bả n con ngườ i và  sự  nghè o đó i cù ng 
cự c là m chế t nghẹ t nhữ ng nổ  lự c kiế n tạ o hò a 
bì nh. Vì  thế , hoà  bì nh không phả i tự  nhiên mà  

có , nhưng cầ n đượ c kiế n tạ o, đượ c xây dự ng, có  
nghĩ a là  con ngườ i cầ n phả i đượ c giá o dụ c ‘tinh 
thầ n ướ c muố n số ng hò a bì nh’.

Ngà y 07.09.2017, ở  diễn đà n cao cấ p về  văn 
hó a và  hò a bì nh, đạ i diệ n thườ ng trự c Tò a Thá nh 
Vatican tạ i Liên Hiệ p Quố c, Đứ c Tổ ng Giá m 
Mụ c Bernadito Auza đã  tuyên bố : ‘hò a bì nh là  
điề u phả i bắ t đầ u từ  thuở  niên thiế u bằ ng sự  giá o 
dụ c con em trong nề n văn hó a gặ p gỡ  đố i thoạ i, 
trong bầ u không khí  thự c sự  tôn trọ ng nhau, số ng 
hà i hò a, chân thà nh biế t lắ ng nghe và  đoà n kế t 
bằ ng mộ t ngữ  phá p về  đố i thoạ i.’ 

Mộ t nề n văn hó a gặ p gỡ  đố i thoạ i sẽ  giú p con 
trẻ  có  khả  năng biế t phân đị nh ‘loạ i trừ  nhữ ng 
thà nh kiế n xấ u để  hiể u biế t nhau hơn, để  thông 
cả m ứ ng xử  mộ t cá ch tí ch cự c xây dự ng trướ c 
nhữ ng tì nh huố ng củ a bạ o lự c, bấ t công, nghè o 
đó i, kỳ  thị , loạ i trừ  và  nhữ ng hì nh thứ c vô cả m 
khinh thườ ng.’

Và  nề n văn hò a bì nh chỉ  có  thể  phá t triể n 
trong ‘nề n văn hó a biế t tha thứ ’, và  tha thứ  không 
phả i là  thiế u công bì nh, nhưng tha thứ  là  độ ng 
cơ củ a việ c hò a giả i để  kiế n tạ o hò a bì nh, vì  hò a 
giả i tha thứ  có  sứ c chữ a là nh và  tá i cấ u trú c mố i 
liên hệ  giữ a con ngườ i vớ i nhau. 

Hò a bì nh mang lạ i quyề n số ng là m ngườ i, vớ i 
cá c quyề n tự  do căn bả n như quyề n tự  do lương 
tâm, tự  do tôn giá o, quyề n suy nghĩ  và  quyề n bà y 
tỏ  phá t biể u tư tưở ng, nó i tó m là  quyề n là m con 
ngườ i vớ i đầ y đũ  ý  nghĩ a số ng củ a nó .

Paul Đà o
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Chứng từ

Đức Cha Cassaigne 
Tiếng khóc trong rừng

Bên cạnh Làng Cùi Di-Linh, tỉnh Lâm 
Ðồng, có ngôi mộ của Ðức Giám Mục 
Jean Cassaigne (Gioan Sanh,) vị sáng 
lập giáo xứ và làng cùi tại Di-Linh. 

Trên bia mộ Ðức Giám Mục De Cassaigne, có 
khắc hai dòng chữ sau đây:

“Tôi xin những người nào, mà khi còn sống,  
tôi không giúp đỡ được gì, hãy tha lỗi cho tôi”. 
“Tôi xin những người nào, mà khi còn sống, tôi 
đã nêu gương xấu, hãy tha lỗi cho tôi” 

Ngay sau khi Ðức Cha Jean Cassaigne tấn 
phong Cha Simon Hòa Hiền (cựu Giám Mục Ðịa 
Phận Ðàlạt) năm 1955, thay vì về lại Pháp là nơi 
Ðức Cha Cassainge đã lớn lên, Ngài đã trở lại 
để vui sống với anh em bệnh nhân trại cùi, một 
làng nhỏ chính tay Ngài tạo dựng mấy mươi năm 
về trước. Tại làng nhỏ bé này, Ngài vừa làm Cha 
sở, Thầy giảng, Giám đốc, Y tá, chăm nom chu 
đáo cho tất cả bệnh nhân mọi tôn giáo, trẻ già, 
với sự cộng tác nhiệt thành của các sơ dòng Bác 
Ái Vinh Sơn. Ngài quyết tâm sống chết với con 
cái cùi hủi của Ngàị

Trong cuốn “Lạc Quan Trên Miền Thượng” [1] 
do Linh Mục Giuse Phùng Thanh Quang viết vội 
vào năm 1972 về cuộc đời hy sinh cho người cùi 
của Ðức Cha Cassaigne, lúc Ðức Cha Cassaigne 
đang đau quằn quại thê thảm với những cơn đau 
khủng khiếp cuối đời. Một đời hy sinh thật cao 
quý của Ðức Cha Cassaigne mà có lẽ nay còn 
rất ít người có biết và nhớ đến.

Cha Cassaigne được thụ Phong chức Linh 
Mục năm 1925 tại chủng viện Rue du Bac của 
Paris. Qua Sài Gòn ngay sau đó và nhận nhiệm 
sở thí điểm truyền giáo vùng ma thiêng nước 
độc Di Linh (DJIRING) năm 1927. Ngài đã yêu 
thương những người “Mọi cùi” đến độ đã sống 
giữa người cùi, tắm rửa, săn sóc cho những người 
cùi, đã thương yêu họ cho đến khi họ chết. Cha 
Cassaigne đã kể một câu chuyện có lần Ngài 
giúp những người cùi thức ăn gồm có gạo, muối, 

và thịt nai. Có một bà cùi hàng tuần đến lấy 
phần ăn, nhưng tuần đó không thấy đến. Cha 
Cassaigne đến lều tranh tìm bà thì thấy bà ta sắp 
chết với mủ nhớt nhầy nhụa, mùi hôi thối không 
chịu được xông ra từ mảnh thân héo tàn đáng 
thương xót nàỵ. Cha vội lo dạy bà những điều về 
Thiên Chúa và hỏi bà ta có muốn Cha rửa sạch 
những tội lỗi để bà được lên Trời sau khi chết 
không? Người cùi đáng thương đồng ý được rửa 
tội và nói với Cha Cassaigne rằng: “Cau dờng! 
Ăn rơp kăh dơ mê dỡ ăn gũh rê hơ trồ” (”Ông 
lớn ơi! Tui sẽ nhớ đến ông khi tôi ở trên Trời”).

Cái chết tội nghiệp nhưng tốt lành của bà 
Thượng cùi đã làm khích động thật sâu xa tâm 
hồn Tông Ðồ của vị Linh Mục Thừa Saị Câu nói 
“Tôi sẽ nhớ Cha khi được ở trên Trời” là viên đá 
đầu tiên được đặt xuống để khởi đầu công cuộc 
thành lập làng cùi tại Di Linh.

Trong khoảng thời gian đó, ở miền Trung 
cũng như ở miền Nam nước Việt cũng có những 
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trại cùi với số người bệnh tương đối ít. Trong khi 
ở vùng đất xa xôi có đến hàng trăm người cùi, 
lại không có chỗ cho họ ở. Theo lời Linh Mục 
Phùng Thanh Quang kể lại.

Một ngày cuối Thu năm 1928, trong chuyến đi 
thăm một làng Thượng xa, đang băng qua rừng 
vắng thì bỗng có tiếng chân nhiều người dồn dập 
từ trong vùng tối âm u, nhiều giọng la ú ớ kêu 
Ngài dừng lại. Những bóng dáng quái dị xuất 
hiện như một đoàn ma đói. Thân hình xác xơ, 
kẻ mất tay, người sứt mũi, miệng chảy nước lòng 
thòng và tất cả hầu như què quặt. Họ mặc dù có 
người khập khiễng, có người vừa bò vừa lết, và 
đói, cố đuổi theo Cha bao vây lấy Ngài và tất 
cả đồng gào lên thảm thiết: “Ơ cau dơng! Ơ cau 
dơng! Dăn nđàc sơngit bol hi!” (Ới ông lớn! Ới 
ông lớn! Xin thương xót chúng tôi!). Rồi tất cả 
sụp lạy Ngài và khóc rống. Cha Cassaingne vừa 
sợ hãi, vừa mủi lòng. Thì ra đây là nhóm người 
cùi bị xóm làng kinh tởm đuổi đi, họ tụ tập từng 
nhóm ngoài rừng xa, sống lây lất qua ngày để 
chờ chết. Có lẽ họ đã nghe lời đồn đãi về ông 
lớn làm thuốc và hay thương giúp người cùi này. 
Họ chờ Cha trên khúc đường vắng để nhờ Cha 
giúp đỡ. Vài ngày sau, đó, việc lập làng cùi Di 
Linh được xúc tiến ngay [3] Trong bài thuyết 
trình của Cha Cassaigne tại Sài Gòn năm 1943 
về bệnh cùi khủng khiếp như thế nào, Ngài viết:

“Ở xứ Thượng cũng như hầu hết các xứ vùng 
nhiệt đới, nơi mà sự ăn ở sạch sẽ và phương pháp 

vệ sinh ít được lưu ý, thì con số người mắc bệnh 
cùi khá cao. Khi mà có thể còn làm việc được thì 
người mắc bệnh cùi vẫn còn được sống chung với 
gia đình. Nhưng đến khi thân tàn ma dại không 
làm gì được nữa, nhất là khi các vết ung thối bắt 
đầu phá miệng lở loét ra, mủ máu vấy đầy khiến 
những người chung quanh nhờm gớm kinh tởm 
không chịu được, thì dân làng đưa họ vào rừng, 
cất cho họ một túp lều tranh để người cùi ở lại 
đó một mình sống chết sao mặc kệ! Rồi yếu liệt 
cô đơn trong túp lều hiu quạnh, người cùi không 
còn sức làm gì nữa để kiếm ăn vì tay chân cụt 
mất rồi! Họ sẽ chết dần chết mòn một cách thảm 
khốc, sẽ gục ngã ở một xó kẹt nào đó rồi chết đi 
vì đói lạnh, mà chẳng có ai hay biết…”

Trước khi mắc bệnh, mỗi lần thuyết trình đến 
đây, cha Cassaigne không sao cầm được nước 
mắt, phần thì thấy thương những người xấu số, 
phần thì chắc Ngài cảm thấy lo âu sợ sệt như linh 
cảm thấy trước định mệnh sẽ đến, Ngài run sợ 
như chính mình đang mắc chứng bệnh nan y nàỵ

Các việc làm nhân đức của Cha Jean Cassaigne 
đã đưa Ngài từ một căn lều tranh để phục vụ 
người hủi tới tận tai Tòa Thánh La Mã. Ngài 
được bổ nhiệm chức Giám Mục và Ngài phải 
tuân lệnh Toà Thánh về làm việc tại Ðiạ Phận 
Sài Gòn. Trong hơn 14 năm giữ chức vụ này Ðức 
Giám Mục Cassaigne đã đôn đốc thực hiện công 
cuộc bác ái, cứu trợ vật chất, ủy lạo tinh thần 
cho những người gặp cảnh bất trắc nghèo khó, 

di cư tị nạn, không phân 
biệt địa phương hay tôn 
giáọ Vì nhớ đám dân cùi, 
Ngài xin từ nhiệm chức 
Giám Mục Sài Gòn để 
trở về băng bó vết thương 
tinh thần và vật chất cho 
những đứa con cùi hủi của 
Ngài tại làng cùi Di Linh.

Vì sống một đời sống 
quá khắc khổ trong rừng 
nên Ðức Cha đã mang 
nhiều bịnh nặng. Từ năm 
1929, Ngài đã mắc bịnh sốt 
rét rừng. Năm 1943, bịnh 
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cùi đã đến với Ngài vì sống gần gũi với người 
bịnh; từ năm 1957, bịnh lao xương làm không 
thuốc chữa. Ngài đau đớn, và năm 1964, bịnh lao 
phổi trở lại hành hạ thân Ngài. Ðức Cha đau đớn 
tột cùng với những cực hình thể xác, nhưng luôn 
luôn vững lòng chấp nhận để xin Chúa thương 
mà giảm bớt cái đau của những người hủi tại 
Việt Nam. Những ai may mắn sống gần Ðức Cha 
thường được nghe Người nói: “Ðời tôi chỉ có ba 
ước nguyện: được chịu đựng, chịu đau, và chịu 
chết ở đây, giữa những người Thượng của tôi”
(Je ne demande que trois choses: tenir, souffrir, 
et mourir ici, au milieu de mes Montagnards).

Chúa đã nhận lời cầu xin của Ðức Cha, đã cho 
Ngài mang lấy bốn chứng bệnh nan y. Ðã giúp 

sức cho Ngài chịu đựng quá lâu 
dài. Những ngày cuối cùng tuy 
đau đớn, nhưng Người vẫn đọc 
kinh cầu nguyện cho nước Việt 
Nam, cho các người cùi. Người 
nói: “Suốt 47 năm dài, Cha đã 
sống giữa các con, đã sống tại 
Việt Nam này, và đã dâng hiến 
tất cả cho các con. Giờ đây, Cha 
không tiếc một điều gì về sự dâng 
hiến toàn diện ấy”.

Theo lời từ biệt của ông 
Nguyễn Thạch Vân, đọc trong lễ 
an táng Ðức Cha Cassaigne tại Di 
Linh ngày 11 tháng 5, năm 1973 
kể lại, Cha Cassaigne còn nói: 
“Việt Nam chính là quê hương 
của Cha, bởi vì Chúa muốn như 
vậy”.

Khi nói đến câu: “Nước Việt 
Nam là quê hương của tôi”. Ðức 
Cha chấp tay như để cầu nguyện, 
và Ngài khóc! Ðây là giòng lệ 
Thánh cầu nguyện của một Tông 
đồ Truyền giáo, đã tận hiến đời 
mình cho lớp người khốn khổ, bất 
hạnh nhất trên cõi đời này.

Năm 1972, Ðức Cha đã được 
trao tặng Ðệ Tứ Ðẳng Bảo Quốc 
Huân Chương trên giường bệnh 

và đã qua đời tại Di-Linh ngày 31-10-1073

Paul Ho hofamilyx@yahoo.com 
[PiusX_Dalat] <PiusX_Dalat-noreply@

yahoogroups.com>
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Giovanni Deepak Anaglia, chứng nhân 
cho việc từ thiện của Mẹ Têrêxa

Giovanni Deepak Anaglia là người 
Ý. Anh cũng là người Ấn Độ, anh 

được các nữ tu Dòng Mẹ Têrêxa đem về nuôi 
khi anh còn nhỏ. Sau 36 năm sống ở Ý, anh 
quyết định thay đổi tận căn đời mình. Anh về 
lại Calcutta, để đến lượt mình, anh săn sóc các 
trẻ em hè phố. Giovanni kể tiến trình của mình 
cho báo Aleteia. Anh kể vai trò của Mẹ Têrêxa 
trong cuộc đời của anh và cách nào anh đã đi 
đến quyết định tận căn như thế này.

“Tôi tên là Giovanni Deepak Anaglia. Tôi 
sinh ở Calcutta ngày 9 tháng 12 năm 1980 và 
tôi được một gia đình Ý nhận làm con nuôi. Tôi 
sống nhiều tháng ở viện mồ côi của Mẹ Têrêxa 
ở Calcutta. Tôi còn giữ rất nhiều kỷ niệm thời 
này. Khi tôi trở về trung tâm Sishu Bheevan, một 
trung tâm đón nhận của Mẹ Têrêxa, các nữ tu về 
các kỷ niệm của tôi, tôi tả cho họ nghe giường 
ngủ, phòng ngủ của tôi. Một căn phòng nhỏ và 
tối. Khi đó các xơ đem tôi lên tầng lầu thứ nhì, 
một tầng rộng mênh mông với các giường. Ở 
bên hốc là một căn phòng rất nhỏ có kê một cái 
giường. Lập tức tôi nhận ra ngay. Ngoài phòng 
này và các vũng nước, tôi nhớ nhiều nhất là xúc 
cảm của tôi lúc tôi ở đó, đến mức khi tôi trở về, 
tôi cảm thấy mình đang ở nhà mình, bên cạnh 
người thân của mình.

Gặp gỡ với mẹ nuôi
Mẹ Têrêxa mang tôi về Ý ngày 13 tháng 5 

năm 1982. Chính Mẹ đặt tôi vào cánh tay của 
mẹ nuôi. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ chuyến 
đi này. Tôi ngồi gần cửa sổ phía trên cánh máy 
bay, bên cạnh tôi là Mẹ Têrêxa. Tôi còn nhớ Mẹ 
cười. Khi đến phi trường cùng với tất cả trẻ em 
sẽ được nhận làm con nuôi, mẹ nuôi tôi nghe 
một đứa bé khóc dữ dội. Bà đến gần em bé và 
bồng em bé lên. Em bé ngủ khi nghe bà hát bài 

hát ru em. Trong lúc đó thì Mẹ Têrêxa và các 
nữ tu khác giới thiệu từng em bé cho các cha mẹ 
nuôi theo thứ tự mẫu tự. Khi đến tên tôi thì các 
nữ tu đã thấy tôi ở trong tay mẹ tôi… Đối với 
tôi, giữa chúng tôi đã có một sợi dây, một bản 
năng nhận ra nhau, hoặc như mẹ tôi thường hay 
nói “đó là công việc của bàn tay Chúa, của bàn 
tay Mẹ Maria”.

Chuyện này xảy ra đúng ngày 13 tháng 5 
năm 1982 ở phi trường Fumiciano, Rôma. Và 
cũng không phải là chuyện tình cờ, ngày này 
là ngày 13 tháng 5, ngày kính Đức Mẹ Fatima. 
Khi tôi lên 4 tuổi, tôi gặp lại Mẹ Têrêxa, Mẹ 
kể cho tôi Mẹ đã đem tôi đến với mẹ nuôi của 
tôi như thế nào.

Các thay đổi trong thời gian đầu lúc làm con 
nuôi thì khá khó khăn cho cả gia đình nuôi tôi và 
tôi. Nhưng cũng kể từ đó, chúng tôi là một gia 
đình rất khắng khít và chúng tôi rất yêu thương 
nhau. Nhưng tôi khó thích ứng với đời sống ở 
đây. Đường phố và trường học thì khác với đường 

Mẹ Têrêxa đã thay đổi
cuộc đời của một em bé Ấn Độ
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phố và trường học mà tôi đã từng biết. Mọi người 
làm cho tôi cảm thấy tôi là khác biệt. Tôi lớn lên 
trong bối cảnh của một nước Ý có khuynh hướng 
kỳ thị. Tôi rất đau khổ về màu da của mình trong 
một nơi mà mọi người là da trắng và sự thể hiện 
bản thân cũng là quan trọng. Ngoài đường phố, 
tôi phải học để tự bảo vệ mình, tôi cũng học để 
tự chiến đấu. Sau đó, tôi có nhiều kinh nghiệm 
không được tốt. Khi tôi lên 16, tôi mất rất nhiều 
bạn, các bạn đã chết. Từ lúc đó, tôi bắt đầu muốn 
tập trung lại về nguồn gốc của tôi.

Về nguồn cội
Chuyện tốt nhất để trở về nguồn gốc là phải 

trở lại nơi tôi đã sinh ra để hiểu thật sự tôi muốn 
gì trong cuộc đời, tôi là ai đích thực. Và thế là 
tháng 2-2017, tôi rời Ý. Tôi về Calcutta sau 36 
năm sinh ra ở đây, tôi cúi xuống hôn đất. Tôi về 
lại nhà tôi. Tôi về đây để làm thiện nguyện ngay 
chính trong viện mồ côi nơi tôi lớn lên. Đó là 
cách tốt nhất cho tôi để tôi gần các em bé này. 
Bây giờ khi tôi nhìn các em, khi tôi nâng các em 
lên cao, tôi nhớ lại đứa bé là tôi ngày xưa, một 
trong các em bé này đã cần tình thương.

Tôi cũng khám phá được những chuyện mới 
về sự ra đời của tôi. Trong vòng 36 năm, tôi cứ 
nghĩ tôi là đứa bé được tìm thấy ngoài đường, 
một con đường mà tôi nhớ rất chính xác, rộng 
và nóng ở gần sông Gange. Tôi muốn tìm lại 
một lần cuối về tuổi thơ của tôi, 
tôi muốn gặp lại nữ tu đã tìm 
thấy tôi. Nhưng tôi khám phá ra 
một thực tế khác, thực tế đã làm 
cho tôi sửng sốt như bị sét đánh. 
Tôi không được ma xơ tìm ngoài 
đường như tôi nghĩ, nhưng chính 
mẹ ruột tôi đem tôi đến trung 
tâm Sishu Bheevan. Xơ Marianne, 
người lo việc nuôi con nuôi hiện 
nay giải thích cho tôi bối cảnh 
vào những năm đó. Trong những 
năm 80, rất nhiều phụ nữ trẻ đem 
con mình đến giao cho các xơ. Lý 
do chính yếu là họ không có khả 
năng tài chánh, họ không có tiền 

để nuôi con, cũng không biết cách nào để chăm 
sóc con. Và cũng là vấn đề xã hội: các phụ nữ 
trẻ này không được có con khi chưa làm đám 
cưới hoặc họ còn tuổi vị thành niên. Khi mới 
nghe tin, tôi choáng váng cũng phải năm phút. 
Tuy nhiên tôi nhanh chóng nhận ra, không có gì 
xảy đến mà không có lý do, chúng ta có thể tìm 
ý nghĩa trong rất nhiều chuyện. Sau tất cả những 
gì tôi đã sống, đó là điều tôi tin chắc. Nó giúp 
tôi nhìn lại, và tôi nhận ra tôi yêu gia đình tôi 
biết chừng nào, còn sâu đậm hơn là tôi nghĩ. Và 
bây giờ sáu vài tháng ở đây, tôi đã dứt khoát biết 
tôi muốn gì trong đời sống của tôi:

Tôi muốn ở lại Calcutta
Tôi muốn ở lại với các em bé này
Tôi muốn lập gia đình với một phụ nữ Ấn và 

nuôi dạy con cái tôi ở đây.
Gia đình tôi ở Ý giúp đỡ tôi, nâng đỡ tôi trên 

tất cả mọi phương diện, trong tất cả các việc 
tôi làm. Gia đình tôn trọng lựa chọn của tôi dù 
không phải lúc nào họ cũng đồng ý với những gì 
tôi làm. Nhưng đó là sự biểu lộ tình yêu lớn nhất 
đối với tôi. Công việc từ thiện của Mẹ Têrêxa qua 
các trung tâm của Mẹ cũng là nhà của tôi, gia 
đình của tôi. Ở đây mọi người gọi tôi là “thằng 
con trai của chúng tôi” và tôi cảm thấy an ninh 
nhiều hơn ở Rôma! Gia đình tôi cũng nói chúng 
ta thuộc về gia đình Mẹ Têrêxa…”.

Marta An Nguyễn dịch  TAGS
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Cách đây 72 năm trong 
hai ngày mùng 6 và 
mùng 9 tháng 8 năm 
1945 hai quả bom 

nguyên tử đầu tiên đã được thả 
trên hai thành phố Hiroshima và 
Nagasaki bên Nhật Bản, khiến 
cho 200.000 người chết ngay tại 
chỗ và 150.000 người bị thương 
vì chất phóng xạ và chết dần chết 
mòn trong các năm sau đó kéo 
dài cho tới nay.

Trong sứ điệp phổ biến nhân 
“Mười ngày cho hoà bình”, từ 
mùng 6 tới 15 tháng 8 để tưởng 
niệm các nạn nhân của vũ khí 
nguyên tử HĐGM Nhật Bản khẳng định rằng 
“Hoà bình không thể được xây dựng với quyền 
bính quân sự. Vì thế chúng tôi kêu gọi chính 
quyền Nhật và mọi người thiện chí thực thi đối 
thoại chân thành và lâu bền để thiết lập hoà bình 
tại Á châu và trên thế giới, không đáp trả lại các 
đe dọa của các nước láng giềng hay của phong 
trào khủng bố phá hoại bằng quân sự. Chỉ qua bất 
bạo động và tình yêu thương mới vượt thắng được 
bạo lực. Giáo Hội ủng hộ quyền có một cuộc sống 
hoà bình, được bảo đảm bởi Hiến pháp Nhật đã 
có từ 70 năm qua”.

Giáo Hội Nhật Bản cũng nhắc tới kỷ niệm 
500 năm phong trào Cải cách do Luther khởi 
xướng. Biến cố này sẽ được cử hành vào ngày 23 
tháng 11 tới đây tại nhà thờ chính toà Urakami 
ở Nagasaki. Đây cũng là nơi tổ chức diễn đàn 
đối thoại, do các Giám Mục công giáo và Luther 
cùng bảo trợ. Thông cáo do ĐC Joseph Mitsuaki 
Takami, chủ tịch HĐGM Nhật Bản ký tên, cũng 
cho biết: “Nagasaki đã sống kinh nghiệm Kitô 
giáo bị bách hại và thảm cảnh nguyên tử của thế 

kỷ XX. Sẽ không phải là điều tuyệt diệu hay sao, 
nếu giờ đây nó tiếp đón một cuộc gặp gỡ cầu 
nguyện và đối thoại giữa các kitô hữu, nó cũng 
cống hiến một mô thức hoà bình trên thế giới?”

Ngoài ra, các Giám Mục Nhật Bản cũng đề 
cập tới luật mới được Quốc Hội Nhật phê chuẩn 
liên quan tới phạt tội dự tính khủng bố phá hoại 
và các thứ tội phạm khác. Luật mới cho phép 
cảnh sát bắt giữ bất cứ ai bị tình nghi là đang 
chuẩn bị một vụ khủng bố phá hoại. Các Giám 
Mục viết: “Một luật như thế có nguy cơ dẫn tới 
một xã hội bị kiểm soát và hạn chế các quyền 
của công dân. Nhưng trong quá khứ khi quyền 
bính của chính phủ đã vi phạm sự tự do ngôn 
luận, tự do tư tưởng và tự do tôn giáo, Nhật Bản 
đã đi tới chiến tranh. Chúng ta có bổn phận phải 
để lại cho con cháu chúng ta một xã hội, trong 
đó các quyền nền tảng con người, bao gồm cả 
quyền tự do tín ngưỡng và nhân phẩm, được tuyệt 
đối  tôn trọng, không đi tới chiến tranh”

** Tiếp tục thông cao các Giám Mục nhấn 
mạnh rằng: “Nạn khủng bố phá hoại thường 
xuyên xảy ra tại nhiều nơi khác nhau trên thế 

Mườ i ngày cho hoà bình
tưởng niệm các nạn nhân
bom nguyên tử
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giới này. Nhưng bởi vì các quốc gia dành ưu tiên 
cho các lợi lộc riêng tư, cho nên mối âu lo đó là 
việc các nước không cộng tác để giải quyết các 
vấn đề toàn cầu, như số người di cư tỵ nạn gia 
tăng, nạn buôn người lan tràn, các lạm dụng khai 
thác và tàn phá thụ tạo, với các hậu quả nghiêm 
trọng cho các giai tầng yếu kém nhất như trẻ 
em, phụ nữ và người già”. Kết thúc thông cáo, 
các Giám Mục Nhật Bản mời gọi mọi người tha 
thiết cầu nguyện và hoạt động cho một xã hội 
hoà bình và công bằng hơn.

Từ nhiều thập niên qua HĐGM Nhật Bản đã 
liên tục lên tiếng kêu gọi chính quyền và toàn 
dân tỉnh thức trước nguy cơ cuả nạn chạy đua 
vũ trang và của một cuộc chiến hạt nhân có thể 
xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là khi tình hình  thế 
giới căng thẳng vì các tranh chấp lợi lộc giữa 
các cường quốc kinh tế đồng thời cũng thường 
là các cường quốc có vũ khí hạt nhân. Điển hình 
như tình trạng căng thẳng giữa Bắc Hàn và Hoa 
Kỳ, giữa một bên là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, 
các nước vùng Đông Nam Á và bên kia là Trung 
Quốc, là nước dùng vũ lực lấn chiếm biển đảo 
của Việt Nam, xây các đảo nhân tạo, đưa binh 
lính và vũ khí chiến lược tới bố trí tại các đảo 
này, và xấc xược vẽ bản đồ lưỡi bò cướp biển 
Đông, vi phạm luật hàng hải quốc tế. Cho tới 
nay Hoa Kỳ và các nước trong Liên Hiệp Âu 
châu vẫn còn buôn bán với Trung Quốc là thị 

trường tiêu thụ khổng lồ đem lại rất nhiều lợi 
nhuận cho họ, nên chưa nước nào muốn mất đi 
nguồn lợi kinh tế trong các dịch vụ làm ăn với 
Trung Quốc. Nhưng khi các quyền lợi của họ bị 
xâm phạm, chắc chắn Hoa Kỳ và các nước Tây 
Âu cũng như Nhật Bản, Úc và Ấn Độ sẽ không 
ngồi yên nhìn Trung Quốc một mình muá võ trên 
Biển Đông   và độc quyền trên vùng đại dương 
lộ trình chuyên chở 50% các loại hàng từ Đông 
sang Tây.

Trở lại với biến cố hai trái bom nguyên tử đầu 
tiên do không quân Hoa Kỳ thả trên hai thành 
phố Hiroshima và Nagasaki trong hai ngày mùng 
6 và mùng 9 tháng 8 năm 1945 , hình chiếc nấm 
khổng lồ có thể là biểu tượng và là hình ảnh tàn 
phá không thể quên nổi. Lúc 8 giờ 15 phút sáng 
ngày mùng 6 tháng 8 năm 1945 trái bom “Little 
Boy” Thằng bé đã được ném xuống thành phố 
Hiroshima khiến cho thành phố biến thành bình 
địa trong tích tắc sau khi bom nổ, và ít nhất 
80.000 ngàn người đã chết tại chỗ.

** Cùng cảnh tượng này lập lại ba ngày sau 
đó mùng 9 tháng 8 tại Nagasaki với qủa bom 
mang tên “Fat man“ người mập. Chính cha Pedro 
Arrupe, sau này là Bề trên tổng quyền dòng Tên, 
đã kể lại biến cố ấy như sau, vì cha có mặt tại 
Hiroshima khi bom nổ: “Đúng lúc 8 giờ 15 phút 
sáng tôi trông thấy quả bom nguyên tử đầu tiên 
trong lịch sử nổ trên thành phố Hiroshima… 

Trong khoảnh khắc đó  tôi đang 
ở trong văn phòng của tôi cùng 
với một linh mục khác nữa. Trước 
hết chúng  tôi đã trông thấy ngọn 
lửa tàn sát: tôi nhảy chổm lên 
chạy ra cửa sổ và trong lúc đó 
có một tiếng nổ vang tới chúng 
tôi, không phải là một tiếng nổ 
khổng lồ, nhưng như cái gì tuyệt 
đối khác, tôi nhớ như là một loại 
tiếng gầm khổng lồ… Chúng tôi 
nhìn về phía thành phố. Hiroshima 
không còn nữa. Thay vào chỗ của 
nó là một lò lửa cháy…”. Các tu 
sĩ dòng Tên đã đứng trước các 
thương tích kinh khủng, các thân 
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mình bị sức nóng thiêu rụi, các hình hài quái đản 
và kinh khiếp. Các tu sĩ đã tiếp xúc với hàng 
trăm thảm cảnh thê thảm trong các ngày sau đó.

Cha Arrupe kể tiếp: một trong các cảnh thê 
thảm đó là của một nữ sinh viên công giáo: cô 
Nakamura San, thuộc giáo xứ do tôi trông coi. 
Cô có mặt tại Hiroshima ngày bom nguyên tử nổ. 
Cô cho gọi tôi. Tôi đã tìm thấy cô trong một căn 
chòi, đã không có ai muốn tháp tùng tôi tới đó. 
Họ đứng từ xa chỉ cho tôi chỗ cô nằm. Trước 
khi trông thấy cô tôi đã ngửi thấy mùi thịt bị 
tàn phá khiến buồn nôn. Nakamura San nằm trên 
mặt đất chân tay giang ra và sưng phồng khủng 
khiếp. Thịt bị cháy phỏng chỉ cho thấy xương 

và da. Cô đã nằm trong các điều 
kiện như thế 15 ngày. Nakamura 
San mở mắt ra, cô nhận ra tôi và 
chỉ nói với tôi các lời này, mà tôi 
sẽ không bao giờ quên “Arrrupe 
shimpusama, Goseitai, o motte 
irasshaimashita ka?” Cha Arrupe, 
cha có mang Mình Thánh Chúa 
cho con không?

Cách đây hai năm ĐHY Peter 
Turkson, Chủ tịch Hội Đồng Toà 
Thánh Công Lý và Hoà Bình, 
cũng đã có mặt tại Nagasaki để 
cầu nguyện cho cô Nakamura 
San và tất cả các nạn nhân của 
bom nguyên tử. Ngài đã tham dự 
hội nghị kéo dài 5 ngày để suy 
tư, cầu nguyện và thăng tiến hoà 
bình nhân lễ kỷ niệm biến cố hai 
trái bom nguyên tử đầu tiên trong 
lịch sử được ném xuống trên hai 
thành phố Nhật Bản. Chuyến 
viếng thăm của ĐHY cũng năm 
trong khuôn khổ “Mười ngày cầu 
nguyện cho hoà bình” do HĐGM 
Nhật Bản phát động. ĐHY cũng 
đã chủ sự thánh lễ trong nhà thờ 
chính toà Hiroshima  và tham dự 
cuộc gặp gỡ liên tôn, trong đó 
ĐHY đọc một bài diễn văn nói 
về việc cộng tác với nhau để xây 
dựng nền hoà bình thế giới. Tiếp 

đến ngài cũng viếng thăm Nagasaki và tham  dự 
buổi cầu nguyện liên tôn tưởng niệm các nạn 
nhân tại “Ground Zero Park” trong thành phố. 
Và ngày mùng 9 tháng 8 ngài chủ sự thánh lễ 
cầu cho hoà bình thế giới trong nhà thờ chính 
toà Nagasaki.

** Sáng kiến “Mười ngày cầu nguyện cho hoà 
bình” của HĐGM Nhật Bản cần thiết hơn bao giờ 
hết. Xét vì tình hình vũ khí hạt nhân lan tràn trên 
thế giới. Tuy có các chương trình bài trừ vũ khí 
hạt nhân và các hoả hiệp giữa các cường quốc 
nguyên tử, nhưng hiện nay trên thế giới vẫn còn 
có 16.000 đầu đạn nguyên tử, có khả năng gây 



Dân Chúa on line số 3134

ra các thảm cảnh không thể tả được cho toàn 
gia đình nhân loại. Cũng chính vì thế cách đây 
3 năm cộng đồng thánh Egidio đã cùng với các 
hiệp hội tôn giáo Nhật Bản tổ chức một đại hội  
vào ngày mùng 6 tháng 8 tại Hiroshima. Trong 
ngày đại hội các chuyên viên và các tham dự 
viên Nhật Bản và quốc tế đã cùng nhau suy tư 
và trao đổi ý kiến nhằm nhận diện các bước cần 
thiết phải làm một cách cấp bách nhằm đạt tới 
một việc giảm thiểu các kho vũ khí hạt nhân trên 
thế giới. Hội nghị nhắm mục đích thăng tiến việc 
giải giáp vũ khí hạt nhân và bài trừ việc chế tạo 
các vũ khí nguyên tử. Ngày nay người dân trên 
thế giới ý thức nhiều hơn về các nguy hại to lớn 
của các vũ khí nguyên tử, vì thế càng ngày càng 
có nhiều người chống lại việc sử dụng vũ khí 
nguyên tử. Liên Hiệp quốc cũng đã bỏ phiếu yêu 
cầu chấm dứt việc sử dụng các vũ khí hạt nhân . 
Đương nhiên là các cường quốc lớn, thành viên 
của Hôi Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, đã không 
ký nhận, vị họ không muốn nằm dưới quyền của 
tổ chức này.

Điều này cho thấy sự hàm hồ của các cường 
quốc. Một đàng thì tìm kiếm hoà bình, đàng khác 
lại tìm cách gây ra chiến tranh và gia tăng việc 
sản xuất vũ khí. Vì thế mọi hội nghị hoà bình 
do các cường quốc triệu tập chỉ là trò đánh lận 
con đen. Và chính các cường quốc và quốc gia 
tây âu là các nước có kỹ nghệ sản xuất và buôn 
bán vũ khí mạnh nhất. Vì lợi nhuận mọi quốc 
gia này đều giả vờ điếc và mù, nhưng không 
câm vì vẫn luôn luôn mạnh miệng cổ võ hoà 
bình. Và đây chính là điều nhà nước Bắc Hàn 

đang thực thi. Lãnh tụ Kim Yong Un chỉ phản 
ánh tâm thức chung của các cường quốc thế giới 
thôi. Riêng bên Á châu có căng thẳng giữa Ấn 
Độ và Pakistan là hai cường quốc hạt nhân từ lâu 
nay vẫn dùng vũ khí nguyên tử để đe dọa nhau. 
Và việc đe dọa sử dụng vũ khí nguyên tử từ bao 
thập niên quan vẫn là chính sách có từ thời chiến 
tranh lạnh giữa Hoa Kỳ  các nước Tây Âu có 
vũ khí hạt nhân và Nga. Trong khi Trung Quốc 
cũng liên tục nỗ lực chế tạo và củng cố kho vũ 
khí nguyên tử của mình.

Với sự kiện các nạn nhân của hai quả bom 
nguyên tử đầu tiên dần dần chết hết, thế giới 
cũng có nguy cơ mất đi ký ức về thảm cảnh hạt 
nhân. Với tình hình suy yếu kinh tế mà Nhật 
Bản đang phải đối đầu, cộng thêm với các vấn 
đề chính trị trong vùng của các tương quan với 
Trung Quốc và Bắc Hàn, người trẻ Nhật Bản 
gặp nguy cơ sống qua ngày, mà không nghĩ và 
lo lắng cho tương lai. Nạn sóng thần gây ra vụ 
nổ lò nguyên tử Fukushima hồi năm 2011 gây 
ra nạn ô nhiễm biển và đất liền khiến cho người 
dân Nhật Bản nổi loạn đối với việc dùng năng 
lượng hạt nhân. Trong khi thủ tướng Shinzo Abe 
và đảng cầm quyền muốn vượt thắng hậu qủa 
của Đệ Nhị Thế Chiến là Hiến pháp chủ hoà của 
Nhật, để cho Nhật Bản có một quân đội và vũ 
khí, hầu có thể đối phó với các đe dọa từ phiá 
Trung Quốc và Bắc Hàn, vì cho tới nay năng 
lượng hạt nhân chỉ được sử dụng cho mục đích 
hoà bình mà thôi.

Linh Tiến Khải
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Hỏi - Đáp Giáo Lý

Giải đáp phụng vụ:
Đeo chuỗi Mân Côi như là
dây chuyền được không? 

Hỏi: Tôi đã thấy một số người đeo chuỗi 
Mân Côi vào cổ như một sợi dây chuyền, và 
trong thực tế, một nữ học sinh lớp năm hỏi 
tôi liệu việc đeo chuỗi Mân Côi như thế là có 
tội không. Tôi trả lời với học sinh ấy rằng tôi 
không tin rằng đó là một tội tự thân (per se), 
nhưng vì chuỗi là một lời cầu nguyện tuyệt vời 
và được ưa chuộng nhất của Đức Mẹ, nên tôi 
nghĩ rằng việc ấy là thiếu kính trọng, không 
kính cẩn (không phân biệt là chuỗi đã được 
làm phép hay chưa). Học sinh ấy liền hỏi về 
vòng chuỗi 10 hạt đeo ở tay của tôi: “Còn việc 
đeo vòng chuỗi 10 hạt này thì sao, thưa cô?”. 
Đó là một câu hỏi hay, trong ánh sáng của 
Thánh giá và chuỗi Mân Côi, hoặc vòng chuỗi 
10 hạt, dường như có mặt ở khắp nơi trong 
những ngày này, như là đồ trang sức thời trang. 
Thưa cha, tôi nên trả lời thế nào với cô bé? - J. 
M., Leavenworth, Kansas. Mỹ.

Đáp: Sự tương đồng gần nhất với một qui định 
về đề tài này được tìm thấy tại Điều 1171 của Bộ 
Giáo Luật. Mời đọc: “Các đồ vật đã được cung 
hiến hay làm phép để dùng vào việc phụng tự 
phải được sử dụng cách kính cẩn, không được 
dùng vào việc phàm tục hay bất xứng, cho dù 
những vật thánh ấy thuộc sở hữu của tư nhân“ 
(Bản dịch Việt ngữ của các Linh Mục: Nguyễn 
Văn Phương, Phan Tấn Thành, Vũ Văn Thiện, 
Mai Ðức Vinh). 

Rất có thể rằng luật này không hoàn toàn 
áp dụng cho trường hợp của chúng ta, vì nó đề 
cập chủ yếu đến các vật thánh dành cho phụng 
vụ, như chén lễ và lễ phục, hơn là tràng chuỗi. 

Nhưng đồng thời, sự gợi ý để sử dụng các vật 
thánh với sự kính trọng và kính cẩn như thế, có 
thể được mở rộng một cách hợp lý cho tràng 
chuỗi, thánh giá, huy chương và các vật tương tự.

Ngoài ra, việc đeo một đồ vật thánh là không 
giống như cách sử dụng nó một cách thế tục 
hoặc không phù hợp. Trong thực tế, tu sĩ nhiều 
Dòng tu đeo chuỗi Mân Côi như một phần của 
bộ áo Dòng của họ, thường đeo từ dây lưng. 
Cũng có nhiều trường hợp lịch sử là giáo dân 
đeo chuỗi Mân Côi cho các mục đích đạo đức. 
Thí dụ, trong cuốn sách “Bí mật của Kinh Mân 
Côi“, Thánh Louis de Montfort minh họa các kết 

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô 
(LC), giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương 
các Thánh Tông Đồ), Rôma
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quả tích cực của việc mang chuỗi 
Mân Côi, trong một tập phim về 
cuộc đời của vua Alfonso VI xứ 
Galicia và Leon.

Tôi nghĩ rằng chìa khóa để trả 
lời câu hỏi này có thể được tìm 
thấy trong thư Thánh Phaolô: “Vì 
vậy, dù ăn, dù uống, hay làm bất 
cứ việc gì, anh em hãy làm tất 
cả để tôn vinh Thiên Chúa“ (1 
Cr 10:31, Bản dịch Việt ngữ của 
Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh 
Phụng Vụ). Nói cách khác, không 
nên có các hành động thờ ơ hoặc 
không thích hợp trong cuộc sống 
của một Kitô hữu.

Nếu lý do đeo chuỗi Mân Côi 
là như một tuyên xưng đức tin, như một lờ i nhắc 
nhở để lần chuỗi, hoặc vì lý do tương tự “để tôn 
vinh Thiên Chúa“, thì không có gì để phản đối. 
Nhưng sẽ là bất kính khi đeo chuỗi như là đơn 
thuần đồ trang sức.

Đây là điều cần nhớ kỹ trong trường hợp đeo 
một chuỗi Mân côi quanh cổ. Trước hết, trong 
khi chưa được rõ, nó không phải là một thực 
hành chung của người Công Giáo.

Thứ hai, trong thời gian gần đây, một số nghệ 
sĩ công chúng tên tuổi đã phổ biến thời trang 
đeo chuỗi Mân Côi quanh cổ, và không chính 
xác là “làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa“. Và 
đã xuất hiện trong một số miền của Mỹ và các 
nơi khác, việc đeo chuỗi quanh cổ đã trở thành 
một huy hiệu băng đảng liên quan đến sự nhận 
dạng thành viên.

Do đó, trong khi một người Công Giáo có thể 
đeo chuỗi Mân Côi quanh cổ vì một mục đích 
tốt, người ấy nên xem xét liệu sự thực hành này 
sẽ được hiểu một cách tích cực chăng, trong bối 
cảnh văn hóa của mình. Nếu bất kỳ sự hiểu lầm 
là có khả năng xảy ra, thì tốt hơn là nên tránh 
sự thực hành ấy.

Đồng thời, là người Công Giáo, chúng ta nên 
cho rằng ý định của người đeo chuỗi Mân Côi 
là tốt đẹp, trừ ra khi các yếu tố bên ngoài muốn 
nói đến việc khác.

Lý luận tương tự cũng được nhận xét với việc 
mang vòng chuỗi 10 hạt và nhẫn hạt, mặc dù 
trong trường hợp này có ít nguy cơ nhầm lẫn 
ý nghĩa. Chúng không bao giờ là đồ trang sức 
thuần túy, nhưng được đeo như một dấu hiệu của 
đức tin.

Theo một số nguồn, chuỗi 10 hạt hoặc nhẫn hạt 
đã được sử dụng trong thời gian bách hại, vì chúng 
dễ dàng được che giấu, và có thể được sử dụng, 
mà không thu hút sự chú ý không mong muốn.

Chúng cũng trở nên phổ biến nơi các binh lính 
Công Giáo ở tiền tuyến, đặc biệt trong Chiến 
tranh thế giới thứ I.

Quan trọng hơn nhiều so với việc đeo chuỗi 
Mân Côi, là thực sự dùng chuỗi, kể cả công khai, 
để lần chuỗi và cầu nguyện. Như thế, nó thực sự 
được làm “để tôn vinh Thiên Chúa.“

Sau bài trả lời trên, một độc giả, hiện là một 
nhà truyền giáo giáo dân ở Honduras, cung cấp 
thêm nhận xét sau đây: “Theo kinh nghiệm của 
tôi ở El Salvador và Honduras, không phải là lạ 
khi nhìn thấy đàn ông và cả đàn bà đeo tràng 
chuỗi quanh cổ. Các tràng hạt này thường rất rẻ 
tiền, bằng nhựa hoặc gỗ. Người đeo chúng phần 
lớn là người nghèo, và đa số họ có một đức tin 
mạnh mẽ. Mặc dù điều này có thể là không phổ 
biến ở Mỹ và Châu Âu, tôi nhìn thấy điều này 
ở đây thường xuyên hơn.

“Trong một cách nào đó, đây là một cách thức 
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để người dân - hầu hết là người trẻ tuổi - xác 
định mình là người Công Giáo. Một số nhân viên 
mục vụ giáo dân đeo chuỗi, vì họ không có thánh 
giá để đeo.

“Tuy nhiên, tôi đã nghe nói rằng có một số 
thành viên băng đảng ở các thành phố ở Honduras, 
đeo chuỗi Mân côi như là một loại bùa hộ mệnh, 
để bảo vệ họ. Tôi không nghĩ rằng đó là một 
cách để xác định thành viên băng đảng của họ, 
nhưng là một cách tìm kiếm sự an ủi trong thế 
giới rất bất an của người nghèo đô thị. Đó là 
trường hợp hoàn toàn khác.

“Nhưng điều quan trọng là hãy nhớ rằng ở đây 
giữa người nghèo, việc đeo chuỗi quanh cổ, mặc 
dù nó có vẻ như là một loại “trang sức“, là một 

biểu lộ của đức tin.
“Tôi không biết liệu các người trẻ thường lần 

chuỗi không, nhưng trong số rất nhiều người dân 
ở các vùng nông thôn ở đây tại Honduras, việc lần 
chuỗi là thường có - thường trong các nhóm gia 
đình, trong cộng đoàn cơ bản, hoặc thậm chí trên 
đài phát thanh Công Giáo nữa. Chuỗi Mân Côi, 
được lần hoặc đeo quanh cổ, là phổ biến ở đây“.

Cám ơn bạn nhiều. Tôi tin rằng thông tin soi 
sáng này hoàn chỉnh và khẳng định lực đẩy trung 
tâm của câu trả lời của tôi: rằng việc đeo chuỗi 
Mân Côi và các thực hành tương tự chỉ có thể 
được đánh giá, bằng cách chú ý xem xét bối cảnh 
địa phương. (Zenit.org 14-6-2011)

Nguyễn Trọng Đa

Giây phút sau khi rước 
lễ là giây phút cần 
thiết cho cuộc gặp 
gỡ của chúng ta với 

Chúa. Đôi khi chúng ta lặn nhanh 
sau khi rước lễ vì chúng ta bận 
chuyện khác. Nhưng nếu cộng 
đoàn không để ý thì chưa chắc… 
Chúa đã  không để ý!

Nơi tôi lớn lên, rất hiếm khi 
một tín hữu bỏ về trước khi lễ 
xong. Nhưng trong nhiều lần đi 
đây đó, tôi ngạc nhiên thấy mỗi 
vùng có mỗi cách, thậm chí trong 
từng vùng, giáo xứ này cũng khác 
giáo xứ kia. Khi sự việc này chỉ 
có một hoặc hai người làm thì không sao, nhưng 
khi một nửa nhà thờ biến mất trước khi linh mục 
ban phép lành thì tôi buồn lắm.

Bạn có cần biết có lý do nào tốt 
để ở lại cho đến hết lễ không?

Tôi là nữ tu, tôi sẽ làm gương xấu nếu tôi vội 
vã rời nhà thờ ngay sau khi rước lễ. Nhưng nếu 
tôi ở lại thì vì những lý do sau:

Rước lễ là chia sẻ: là nhận chính Chúa Giêsu. 

Đi ngay lập tức sau đó thì cũng giống như bạn 
được bạn bè mời tới ăn, vừa nuốt miếng bánh 
tráng miệng xong, bạn chào từ giã: “Bánh thật 
ngon, chúa nhật tuần sau nhé, tôi hy vọng!”. Nếu 
thật sự rước Chúa vào lòng, chúng ta cần bỏ chút 
thì giờ để chia sẻ giây phút này với Ngài.

Về quá sớm thì cũng giống như đóng sầm cửa 
lại: ở tu viện, trước thánh lễ, chúng tôi dành ra 
nửa giờ để suy niệm Phúc Âm. Đôi khi đi trễ, 
tôi chạy nhanh vào chỗ, đầu cúi xuống, mắc cở 
vì tôi chưa tỉnh. Nhưng gần đây tôi hiểu, không 

Năm lý do tốt để ở lại cuối lễ 
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phải vì sợ người khác đánh giá mà tôi phải đi 
đúng giờ, nhưng Chúa Giêsu là người tôi gặp. 
Vì sao chúng ta đặt quan trọng vào phản ứng 
của người khác, trong khi chính Chúa Giêsu mới 
quan trọng? Vì sao chúng ta hấp tấp đi lo các 
sinh hoạt bình thường, trong khi Đấng Tạo Dựng 
vũ trụ đang chờ chúng ta?

Thánh lễ không phải là thêm một sinh hoạt: 
tôi thường thấy nhiều người vội vã rời thánh lễ 
như họ mong làm cho xong một bổn phận. Là 
người công giáo không phải là làm cho xong một 
loạt bổn phận, nhưng là được mời để sống trong 
đức tin. Nếu chúng ta đi lễ chỉ duy nhất để cảm 
thấy mình tuân theo luật Giáo hội thì chúng ta đi 
bên lề đời sống thiêng liêng, một đời sống mời 
gọi chúng ta có một quan hệ đích thực với Chúa 
và để biến đổi chúng ta.

Phép lành cuối cùng là quan trọng: Ông 
Zacaria, thân phụ của Thánh Gioan Tẩy Giả vào 
Đền thánh ngày thiên thần báo cho ông và vợ 
ông biết họ sẽ có một đứa con trai. Giáo dân 
đứng bên ngoài chờ ông đi ra ban phép lành 

nhưng ông Zacaria đi ra câm lặng, vì ông không 
tin vào lời thiên thần. Ban phép lành là một cử 
chỉ cao quý và chắc chắn giáo dân đã hẳn rất 
thất vọng. Khi linh mục ban phép lành vào cuối 
lễ là chính Chúa ban phép lành cho chúng ta. 
Nếu chính Chúa Giêsu sắp ban phép lành, thì 
liệu chúng ta có rời nhà thờ hay ở lại chờ thêm 
một chút?

Chúng ta thật sự nhận ơn: theo sách giáo lý, 
“hoa trái của các bí tích tùy theo tình trạng của 
người nhận”. Các bí tích tự chính nó có một 
quyền lực, nhưng chúng ta mới là người quyết 
định có để cho quyền lực đó vào tâm hồn mình 
không. Nếu chúng ta vội vã ra khỏi nhà thờ sau 
khi rước lễ, thì có thể chúng ta không ý thức trọn 
vẹn sự việc phi thường vừa xảy ra, chúng ta vừa 
rước Mình Máu Thánh Chúa vào lòng. Đó không 
phải là chuyện thường! Nhưng đó là một chuyện 
xứng đáng được tôn kính, vì chúng ta cần tất cả 
ơn sủng mà chúng ta có thể nhận được.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Nguồn: phanxico.vn

Kính thưa Cha. Con thấy ảnh Đức Mẹ Hằng 
Cứu Giúp trên tay ẵm Chúa Hài Đồng. Trên 
chân của Chúa có một chiếc giày bị sút ra. 
Hình ảnh chiếc giày sút ra đó có mang ý nghĩa 
gì? Xin Cha giải thích cho con hiểu. Cám ơn 
Cha. Nguyen Tan

Đáp:
Họa sỹ vẽ hình Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 

không ghi lại một bản văn nào cắt nghĩa tất cả 
những tình tiết trong bức vẽ nhưng những học 
giả và nhiều tác giả đã gắng công để cắt nghĩa 
“ý của tác giả” khi khảo sát bức hình lịch sử 
và giá trị này. Riêng về chiếc dép gần rớt của 
Chúa Giêsu đã được nhiều người cắt nghĩa đó 
là biểu tượng các tội nhân mà niềm hy vọng 
cuối cùng của họ (the last thread) là lòng sùng 
kính đối với Đức Trinh Nữ Maria.

Lm. Phi Quang
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Các sách lễ Công Giáo được in công 
phu trên những tờ giấy thượng hạng 
càng ngày càng khó bán vì số người sử 
dụng điện thoại cầm tay thay cho các 

sách lễ đang tăng mạnh tại Hoa Kỳ. Một nghiên 
cứu mới của Trung tâm nghiên cứu ứng dụng trong 
các hoạt động Tông Đồ, gọi tắt là CARA của Đại 
học Georgetown đã cho biết như trên.

Nghiên cứu này cho thấy xã hội Hoa Kỳ đang 
phụ thuộc ngày càng nhiều vào các thiết bị điện 
tử để tiêu thụ thông tin. Số lượng báo in đang 
giảm mạnh và lần lượt bị thay bằng các trang 
tin trực tuyến, có khả năng chuyển tải thông tin 
tức thì và bao gồm cả các videos, là điều báo in 
không thể làm được. Sách bìa cứng cũng được 
thay thế bằng sách điện tử. Ngay cả sách giáo 
khoa và sách dành cho trẻ em cũng đang được 
chuyển qua sử dụng kỹ thuật số.

Bên cạnh đó, khả năng truy cập vào các tác 
phẩm thời danh của các tác giả được yêu thích với 
giá $0.99, thậm chí là miễn phí, khiến cho sách in 
không còn có khả năng cạnh tranh với sách điện tử.

Chỉ trong năm 2016, chỉ tính trên hệ điều 
hành Android, tại Hoa Kỳ đã có thêm ít nhất 350 
chương trình ứng dụng, mà từ chuyên môn gọi là 
apps, dành cho giới Công Giáo bao gồm các kinh 
nguyện hàng ngày, các kinh nguyện dành cho 
Giờ Kinh Phụng Vụ, những bài suy niệm, những 
bài chú giải Kinh Thánh, hạnh tích các thánh, 
giáo lý Công Giáo, và cả các thánh lễ. Hầu hết, 
các chương trình ứng dụng này là miễn phí.

Vì thế, ngày càng có nhiều người Công 
Giáo tại Hoa Kỳ sử dụng điện thoại cầm tay 
để cầu nguyện.

Lợi ích lớn nhất họ thấy được là sự tiện lợi. 
Rõ ràng, mang theo một cuốn sách kinh hàng 
ngày hoặc cuốn Kinh Thánh bất tiện hơn nhiều 
so với mang theo điện thoại cầm tay, là thiết 

CARA: Xu hướng sử dụng
điện thoại cầm tay để
cầu nguyện đang tăng mạnh

bị dù sao cũng phải mang theo bên người. Tiến 
sĩ Mark Gray của Đại học Georgetown cho biết 
nhiều người được phỏng vấn nói họ dùng điện 
thoại cầm tay để cầu nguyện hàng ngày khi di 
chuyển bằng các phương tiện giao thông công 
cộng.

Cameron Garden viết trên tờ Catholic Herald 
rằng ngay cả trong chốn riêng tư như trong nhà, 
ông cũng sử dụng điện thoại cầm tay để cầu 
nguyện. Nhiều ứng dụng Công Giáo bao gồm 
những chức năng giúp tìm kiếm nhanh hơn rất 
nhiều so với sách in. Hơn thế nữa, nội dung lại 
được cập nhật không ngừng.

Tuy nhiên, báo cáo ghi nhận rằng sử dụng điện 
thoại cầm tay để cầu nguyện làm cho nhiều người 
phân tâm. Để bước vào trạng thái cầu nguyện sâu 
sắc, chúng ta cần một trái tim yên tĩnh. Chúng ta 
không thể thực sự cầu nguyện nếu não chúng ta 
vẫn trong một cơn bão xoáy của sự phân tâm và 
lo lắng. Nhiều người cảm thấy các thiết bị điện 
tử tạo ra một sự bồn chồn trong tâm hồn. Các 
nghiên cứu đã chỉ ra rằng màn hình kích thích 
bộ não của chúng ta hơn là làm cho chúng ta 
bình tĩnh, và đó là lý do tại sao nhiều chuyên gia 
về giấc ngủ khuyên bạn nên tránh sử dụng điện 
thoại cầm tay ít nhất một giờ trước khi đi ngủ.

Báo cáo cũng ghi nhận cho đến nay rất ít 
người Mỹ dùng điện thoại cầm tay để cầu nguyện 
trong nhà thờ.

Ý kiến của chị Maria Heather có thể tiêu biểu 
cho ý kiến chung của nhiều người.

“Tôi sử dụng điện thoại cầm tay để cầu 
nguyện tại nhà, trên xe điện, xe bus nhưng tôi 
không dùng nó trong nhà thờ. Những người xung 
quanh không biết tôi đang cầu nguyện hay đang 
check mail. Tôi không muốn gây gương mù cho 
người khác,” chị nói.

Đặng Tự Do
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Thời sự Việt Nam

Từ luật rừng
đến nghị định rởm 

Trong suốt chiều dài 63 năm lịch sử đen 
tối của Việt Nam kể từ khi đảng duy nhất 
cầm quyền độc tài Cộng sản cai trị miền 
Bắc (1954-2017), họ đã không ngừng ban 

hành các biện pháp kiểm soát Tôn giáo, chiếm đoạt 
tài sản của của Giáo hội và kiềm chế nhà tu hành 
không chịu chui đầu vào rọ cho đảng nắm đầu.

 Vì vậy, nếu tính từ Sắc lệnh 234/SL ngày 14 
tháng 6 năm 1955 về “Bảo Đảm Quyền Tự do 
Tín ngưỡng” do ông Hồ Chí Minh ký ban hành 
cho tới Nghị Định “Quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo” 
(NĐXPHC) sắp công bố, sau khi đã có Luật Tín 
ngưỡng, Tôn giáo mới năm 2016 thì sẽ thấy bàn 
tay của nhà nước Cộng sản Việt Nam đã bóp cổ 
Tôn giáo đến chỗ gần chết tươi. 

Điều đáng nói là Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 
(TNTG) mới, có  hiệ u lự c thi hà nh kể  từ  ngà y 01 
thá ng 01 năm 2018 đã bày vẽ ra 68 Điều trong 9 
Chương với mọi mánh khóe để coi các Tôn giáo là 
thù địch của chế độ cần phải kiểm soát chặt chẽ. 

Bằng chứng của những cấm đoán 
được chứng minh trong Điều 5 
luật TNTG gồm :

1. Phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, 
tôn giáo. 

2. Ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người 
khác theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn giáo. 

3. Xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo. 
4. Hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo:
a) Xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền 

quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, môi trường;
b) Xâm hại đạo đức xã hội; xâm phạm thân 

thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản; xúc phạm danh 
dự, nhân phẩm của người khác;

c) Cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ 
công dân;

d) Chia rẽ dân tộc; chia rẽ tôn giáo; chia rẽ 
người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không 
theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người theo 
các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau. 

5. Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động 
tôn giáo để trục lợi. 

Luật không giải thích rành mạch những ẩn ý 
mơ hồ của nhà nước ghi trong các khoản (a, b, 
c và d) nên họ sẽ tha hồ và tùy tiện để vẽ rắn 
thêm chân, vẽ rồng thêm cánh và tung ra mưu 
chước gài bẫy người có đạo. 

Đó là lý do tại sao trong Nhận định ngày 
01/06/2017, Hội đồng Giám mục Việt Nam 
(HĐGMVN) đã chỉ trích: “Chính quyền nhìn 
các tổ chức tôn giáo thuần túy trên bình diện 
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chính trị, xem các tổ chức tôn giáo như những 
lực lượng đối kháng.“

Các Giám mục của Giáo hội Công giáo Việt 
Nam viết: “Do cách nhìn như thế, trong Luật 
Tín ngưỡng, Tôn giáo có những điệp khúc được 
lập đi lập lại nhiều lần, như “theo quy định của 
Pháp luật”, “chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo”, 
hoặc những khái niệm mơ hồ trừu tượng như 
“xâm phạm quốc phòng, an ninh”, “xâm phạm 
chủ quyền quốc gia”; “xâm phạm trật tự an toàn 
xã hội, môi trường”. Những điệp khúc và những 
từ ngữ mơ hồ trên rất dễ bị lạm dụng để quy kết 
trách nhiệm và lên án các tổ chức tôn giáo khi 
chính quyền không hài lòng.“

HĐGMVN chỉ trích Luật Tín ngưỡng, Tôn 
giáo được Quốc hội thông qua đã “có những bước 
lùi” so với hai bản Dự thảo Luật số 4 và số 5 mà 
nhà nước đã gửi ra để tham khảo ý kiến. 

Những bước lùi được vạch ra gồm
“Trong Dự thảo 5 ngày 17-08-2016, nhà các tổ 

chức tôn giáo “được thành lập cơ sở giáo dục theo 
hệ thống giáo dục quốc dân” (Điều 53), và “được 
thành lập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở bảo 
trợ xã hội, nhà xã hội (Điều 54). Nhưng trong 
Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo, vấn đề này được gói 
gọn trong điều 55 với những từ ngữ tổng quát và 
mơ hồ: ”Được tham gia các hoạt động giáo dục, 
đào tạo, y tế, bảo trợ xã hội và từ thiện, nhân 
đạo, theo quy định của pháp luật 
có liên quan.” Tham gia thế nào? 
Tham gia mức nào? Tham gia có 
đồng nghĩa với việc thành lập cơ 
sở không? Như vậy, nếu so sánh 
với các bàn Dự thảo 4 và Dự thảo 
5, thì Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 
có những bước lùi.”

Hội đồng GMVN còn vạch ra 
rằng: “Ngoài ra, Luật Tín ngưỡng, 
Tôn giáo tiếp tục củng cố cơ chế 
xin-cho. Bộ Luật này không dung 
từ “xin phép” và “cho phép”, thay 
vào đó là các từ “đăng ký, thông 
báo, đề nghị”. Việc thay đổi từ 
ngữ như trên tạo cảm giác có sự 

cởi mở hơn, nhưng vì các tổ chức tôn giáo vẫn 
phải thông báo với chính quyền và chính quyền 
có thể chấp thuận hoặc không chấp thuận, nên 
rốt cuộc vẫn là cơ chế xin-cho. Cơ chế này cho 
thấy tự do ín ngưỡng tôn giáo không thật sự được 
coi là quyền của con người nhưng chỉ là ân huệ 
cần phải xin và được ban phát. Chính cơ chế đó 
hợp pháp hóa sự can thiệp của chính quyền vào 
sinh hoạt nội bộ và kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt 
động tôn giáo.“

Trong khi đó, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam, 
quy tụ nhiều chức sắc của 5 Tôn giáo lớn (Cao 
Đài, Công giáo, Phật giáo, Phật giáo Hòa Hảo) 
và Tin Lành) có mục đích tranh đấu cho Tự do 
Tôn giáo và Dân chủ Nhân quyền tại Việt Nam 
cũng đã “hoàn toàn bác bỏ Luật Tín ngưỡng Tôn 
giáo” trong Kháng thư đề ngày 20/10/2016. 

Kháng thư viết rằng: “Mọi văn kiện pháp lý 
của nhà cầm quyền CSVN từ xưa tới nay về Tôn 
giáo, kể từ Sắc lệnh Tôn giáo năm 1955, Nghị 
quyết 297 năm 1997, Pháp lệnh về Tín ngưỡng 
Tôn giáo năm 2004 tới Luật Tín ngưỡng Tôn 
giáo sắp ban hành, tất cả đều không ngoài mục 
đích dùng bạo lực hành chánh - kết hợp với bạo 
lực vũ khí - để cướp đoạt mọi tài sản tinh thần 
(các quyền tự do) và tài sản vật chất (đất đai, cơ 
sở) của các Giáo hội, để sách nhiễu, bắt bớ, cầm 
tù, thậm chí thủ tiêu nhiều chức sắc và tín đồ can 
đảm (mãi cho tới hôm nay), nhằm làm cho các 
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Thực thể Tinh thần vô cùng cần thiết và cực kỳ 
hữu ích cho xã hội này bị tê liệt hoạt động, bị 
cản trở sứ mạng, thậm chí bị biến đổi bản chất. 
Hậu quả là xã hội Việt Nam ngày càng tràn ngập 
bạo hành và gian dối, ngày càng suy đồi về văn 
hóa và đạo đức, kéo theo suy đồi các lãnh vực 
khác nữa.“

Nghị định xử phạt (dự thảo 2)
Luật đã làm khó các Tôn giáo như thế chưa đủ 

hay sao mà nhà nước còn bày thêm ra Nghị định 
NĐXPHC để làm tiền và hạn chế thêm các quyền 
công dân được quy định trong Hiến pháp 2013? 

Nghị định quy định những đối tượng phải chịu 
hình phạt gồm: “Cá nhân, tổ chức trong nước và 
cá nhân, tổ chức nước ngoài (sau đây gọi là cá 
nhân, tổ chức) có hành vi vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên lãnh thổ 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.“

Trong những vi phạm viết trong Điều 6 phải 
chịu phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000. 000 
đồng gồm:

a) Lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo 
xâm phạm hoặc lôi kéo, kích động người khác 
xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi 
ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

 b) Lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo 
để bịa đặt, xuyên tạc dưới mọi hình thức nhằm 
chống lại Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam;
c) Vi phạm 

nhiều lần hoặc tái 
phạm một trong 
các hành vi quy 
định tại điểm a 
và b khoản 3 
Điều này;

5. Hình thức 
xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ 
hoạt động tôn 
giáo từ 12 tháng 
đến 24 tháng đối 
với chức sắc, 
chức việc, nhà tu 

hành trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái 
phạm một trong các hành vi quy định tại điểm a 
và b khoản 4 Điều này. 

b) Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành 
chính quy định tại khoản 3 Điều này, thì tùy theo 
mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử 
phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ 
để thỏa mãn nghĩa Việt Nam. 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc cải chính thông tin sai sự thật đối với 

hành vi quy định tại điểm b khoản 4 Điều này. 
Nhưng “lợi ích của Nhà nước” là lợi ích gì? 

Tại sao không nói thẳng ra cho dân biết mà giấu 
đi để lạm dụng, để tự tung tự tác nhằm thỏa mãn 
tham vọng kinh tế và chính trị? 

Còn cáo buộc ghi trong khoản (b) gọi là “Lợi 
dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để bịa 
đặt, xuyên tạc dưới mọi hình thức nhằm chống 
lại Nhà nước” không mới vì nhà nước đã và đang 
sử dụng cụm từ “lợi dụng” như một chiêu bài để 
chống những bậc tu hành lãnh đạo tín đồ chống 
bất công xã hội; đòi bồi thường công bằng trong 
các vụ khiếu kiện chống nhà nước chiếm đất; 
chống đàn áp dân chống Trung Cộng chiếm lãnh 
thổ và đòi trục xuất Formosa ra khỏi Việt Nam. 

Các nhà tu hành đứng ra bênh vực dân đã 
từ lâu bị nhà nước đội cho đủ mọi thứ mũ từ 
“phản động”, “gây rối”, “phá hoại an toàn xã 
hội”, “chống phá đảng”, “chống lại nhân dân” 
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cho đến “tay sai của các thế lực thù địch” nhằm 
thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” để lật đổ 
đảng cầm quyền. 

Khi nói về điều gọi là “nghĩa vụ công dân” 
là nói về nhiệm vụ của công dân đối với yêu 
cầu của nhà nước, hay nhiệm vụ của công dân 
với Tổ quốc. Trong quá khứ, vì có mặc cảm với 
Tôn giáo, nhất là đối với đạo Công giáo mà rất 
nhiều lần nhà nước đã bày ra các lệnh bắt công 
dân làm công tác xã hội, dưới danh nghĩa “nghĩa 
vụ công dân”, tại nơi cư trú đúng vào ngày giờ 
các giáo dân phải đi lễ ngày Chúa Nhật. 

Vì vậy, với quy định trong Điều 7 NĐXPHC, 
nhà nước có thể tùy tiện để phá đạo và cản trở 
bổn phận thiêng liêng của người có tín ngưỡng. 

Điều này quy định: 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200. 000 

đồng đến 300. 000 đồng đối với một trong các 
hành vi sau đây:

a) Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động 
tôn giáo cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa 
vụ của công dân;

b) Mạo danh chức sắc, chức việc, nhà tu hành 
để thực hiện hoạt động tôn giáo;

2. Phạt tiền từ 3. 000. 000 đồng đến 5. 000. 
000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động 
tôn giáo cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ 
công dân của nhiều người;

b) Lợi dụng hoạt động 
tín ngưỡng, hoạt động tôn 
giáo để trục lợi;

Nhưng thế nào là “nghĩa 
vụ của công dân” và “trục 
lợi” thì nhà nước cũng 
không dám viết cho rõ để 
tránh lạm dụng. 

Sau đó, cũng trong Điều 
dự thảo 7 của NĐXPHC 
còn mơ hồ hơn khi nói đến 
“chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn 
giáo và chia rẽ giữa những 
người theo tôn giáo khác 
nhau”. 

E rằng vì thiếu trong sáng và không minh thị 
thế nào là có hành động chia rẽ sẽ rất dễ dẫn đến 
phân hóa và xáo trộn trong xã hội. 

Bởi vì Khoản 3/ Điều 7 của Nghị Định quy 
định phạt tiền từ 20. 000. 000 đồng đến 30. 000. 
000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

“Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn 
giáo gây chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo, chia rẽ 
người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không 
theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người theo 
các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.”

Kiểm soát Công Giáo
Khi “phong phẩm”, dù là chuyện nội bộ, các 

Tôn giáo cũng phải “đăng ký” hay “thông báo” 
với nhà nước như chứng minh trong Điều 15 của 
Nghị Định (dự thảo 2). Nếu vi phạm quy định về 
phong phẩm, suy cử chức sắc thì sẽ bị: 

1. Phạt cảnh cáo đối với tổ chức tôn giáo 
không thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền người được phong phẩm hoặc suy cử làm 
chức sắc theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 
động tôn giáo phong phẩm, suy cử chức sắc trái 
pháp luật; 

b) Tổ chức tôn giáo không thực hiện yêu cầu 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc hủy 
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kết quả phong phẩm hoặc suy cử;
c) Vi phạm nhiều lần hoặc tái 

phạm hành vi quy định tại khoản 
1 Điều này. 

3. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng 
đến 10.000.000 đồng trong trường 
hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái 
phạm đối với một trong các hành 
vi quy định tại điểm a và b khoản 
2 Điều này. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
Buộc hủy kết quả phong phẩm, 

suy cử chức sắc đối với một trong 
các hành vi quy định tại khoản 2 
Điều này.

Tuy không nói ra nhưng ai 
cũng biết Điều 15 sẽ ảnh hưởng đến việc phong 
phẩm của Giáo hội Cộng giáo vì có liên hệ giáo 
quyền với Tòa thánh Vatican. 

Cũng tương tự, những hình phạt khác liên 
quan đến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử”, còn được 
quy định trong Điều 16 (1). 

Nhà nước cũng dùng các hình thức từ “cảnh 
cáo” đến “phạt tiền” để nhúng tay kiểm soát 
quyền thuyên chuyển, quyền cách chức và bãi 
chức thuộc thẩm quyền nội bộ các Tôn giáo như 
quy định trong Điều 17 và Điều 18 (2). 

Lịch sử nào? 
Nhưng không phải chỉ có thế mà Nghị định 

còn mở đường cho nhà nước kiểm soát chặt chẽ 
việc thành lập, hoạt động, giải thể cơ sở đào tạo 
tôn giáo, tuyển sinh, đào tạo và kết quả đào tạo. 

Riêng trong lĩnh vực đào tạo, Nghị định còn 
bắt các Tôn giáo phải “tổ chức giảng dạy môn 
học về lịch sử Việt Nam và pháp luật Việt 
Nam theo quy định”. Nếu không sẽ “Phạt tiền 
từ 5. 000. 000 đồng đến 7.000.000 đồng”, theo 
Điều 20. 

Nhưng môn học lịch sử này sẽ chiếm bao 
nhiêu phần trăm phải nói về lịch sử chạy tội, 
trốn trách nhiệm với dân, che giấu sự thật chẳng 
tốt đẹp gì của đảng CSVN? Và liệu môn học này 
có chỗ nào nói đến trách nhiệm của ông Hồ Chí 
Minh trong việc nhập cảng chủ nghĩa lạc hậu 

sát nhân Mác-Lênin vào Việt Nam và thảm họa 
chiến tranh mà đảng do ông lãnh đạo đã gây ra 
cho dân tộc trong 30 năm chiến tranh huynh đệ 
tương tàn gọi là “đánh Pháp giành độc lập” và 
“chống Mỹ cứu nước” (1945-1975)? 

Lý do phải nghi vấn vì sách giáo khoa của 
đảng CSVN đã vô trách nhiệm với lịch sử, che 
giấu sự thật và chỉ ghi lại những biến cố theo ý 
muốn của đảng. 

Bằng chứng cho thấy đảng đã buộc các nhà 
viết sử phải giảm từ 4 trang xuống còn 11 dòng 
khi họ viết về hai cuộc chiến biên giới Việt-
Trung (1979-1990), vì sợ đụng chạm với nước 
đàn anh Trung Cộng. Sách sử của đảng CSVN 
cũng không nhắc đến hai cuộc chiến Tàu xua 
quân xâm chiếm đảo Hoàng Sa năm 1974 từ tay 
Hải quân Việt Nam Cộng hòa làm cho 74 quân 
nhân thiệt mạng. Sau đó, từ đầu năm 1988 đến 
Đến ngày 14/03/1988 Bắc Kinh lại tung quân 
đánh chiếm 8 vị trí, quan trọng nhất là Gạc Ma 
ở Trường Sa (Chữ Thập, Châu Viên, Ga Ven, Tư 
Nghĩa (Huy Gơ), Xu Bi, (Johnson South Reef 
hay Chigua Jiao), và (Johnson North/Collins 
Reef, hay Guihuan Jiao) Len Đao (Lansdowne 
Reef, hay Qiong Jiao) ở Trường Sa. Có 64 binh 
sĩ Quân đội nhân dân hy sinh trong khi chống 
lại quân Trung Cộng ở Trường Sa. 

Ngoài ra sách sử Việt Nam Cộng sản cũng 
viết rất sơ sài hoặc không viết gì về tội ác của 
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đảng đã gây ra cho dân trong Cuộc cải cách 
Ruộng đất ở miền Bắc (1953-1956), vụ án Nhân 
văn Giai Phẩm (1955-1958) và Cuộc tấn công 
sát hại dân lành ở Cố đô Huế trong dịp Tết Mậu 
Thân năm 1968. 

Phạt để làm tiền
Ngoài những ngăn cấm và hình phạt đã kể, 

các nhà tu hành còn bị Phạt tiền từ 200.000 đồng 
đến 15.000.000 đồng nếu:

- Giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở 
tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký nhưng 
không được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền;

- Tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa 
điểm hợp pháp đã đăng ký khi chưa được sự chấp 
thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa 
điểm hợp pháp đã đăng ký không đúng địa điểm, 
người chủ trì, quy mô; vượt quá thời gian; sai 
lệch nội dung cuộc lễ đã được cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền chấp thuận. 

- Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 20.000.000 
đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 
thuộc tổ chức cho chức sắc, chức việc, nhà tu 
hành, tín đồ tham gia hoạt động tôn giáo, đào 
tạo tôn giáo ở nước ngoài khi chưa được sự chấp 
thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Phạt tiền từ 20. 000. 000 đồng đến 30.000.000 
đồng đối với tổ chức tôn giáo gia nhập tổ chức 
tôn giáo nước ngoài khi chưa 
được sự chấp thuận của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền. 

Hội Đồng Liên Tôn 
phản ứng

Vì Nghị Định là văn kiện khác 
ra đời chỉ để kìm kẹp tự do tôn 
giáo và kiểm soát nhiệm vụ của 
nhà tu hành nên Hội Đồng Liên 
Tôn đã ra Kháng thư ngày 07-08-
2017 lên án và bác bỏ Nghị Định 
này, nếu được ban hành. 

Kháng thư viết: “Luật Tín 
ngưỡng Tôn giáo - bắt đầu hiệu 

lực từ đầu năm 2018 - đã phát sinh từ não trạng 
duy vật vô thần và từ chủ trương tiêu diệt tôn 
giáo của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. 
Nó đã bị các Giáo hội kịch liệt phản đối, bác bỏ 
như một thứ luật man rợ và hiểm ác, không được 
phép có trong xã hội văn minh của loài người. 

Thế nhưng, do đường lối độc tài toàn trị, nhằm 
mục đích áp dụng Luật Tín ngưỡng Tôn giáo nói 
trên, mới đây, ngày 20 tháng 7, nhà cầm quyền 
CSVN lại đưa ra Dự thảo mang tên “Nghị định 
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực tín ngưỡng, tôn giáo” để bày trò lấy ý kiến 
nhân dân và mọi tín đồ. Và nếu được thông qua 
thì công cụ pháp lý này của chế độ sẽ có hiệu 
lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2018.”

Hội Đồng Liên Tôn kết luận: “Nghị định mới 
này cũng không ngoài mục đích làm cho các 
Giáo hội vì sợ bị xử phạt mà ra tê liệt hay nên 
ngoan ngoãn, hoặc dần dần không còn phương 
tiện để sống đạo và hành đạo. 

Chính vì thế, như đã thẳng thắn chối bỏ toàn 
văn và mọi điều khoản của Luật Tín ngưỡng Tôn 
giáo, Hội đồng Liên tôn chúng tôi cũng mạnh mẽ 
từ khước toàn văn và mọi điều khoản của Nghị 
định xử phạt hành chánh mà chính phủ CSVN 
sẽ ban hành.“

Như vậy thì những toan tính bóp nghẹt Tôn 
giáo để kiểm soát người theo đạo của Nghị Định 
có rởm và thừa không, hay nhà nước chỉ muốn 
cho dân biết vì đảng vô thần nên bị mắc bệnh 
tâm thần cũng là điều dễ hiểu?
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Chú thích:
(1) Điều 16: Vi phạm quy định về bổ nhiệm, 

bầu cử, suy cử làm chức việc
1. Phạt cảnh cáo đối với tổ chức tôn giáo, tổ 

chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng 
nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có một trong 
các hành vi sau đây:

a) Bổ nhiệm, bầu cử, suy cử người làm chức 
việc nhưng không đăng ký trước với cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền theo quy định;

b) Không thông báo đến cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử 
chức việc theo quy định;

c) Bổ nhiệm, bầu cử, suy cử người làm chức 
việc khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền. 

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Bổ nhiệm, bầu cử, suy cử người làm chức 
việc khi không được sự chấp thuận của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền;

b) Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm đối với một 
trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này. 

3) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Bổ nhiệm, bầu cử, suy cử nhiều người làm 
chức việc khi không được sự chấp thuận của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm hành vi 
quy định tại điểm a khoản 2 Điều này

4. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 
đồng trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc 
tái phạm hành vi quy định tại điểm a khoản 3 
Điều này. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc hủy kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử 

người làm chức việc đối với hành vi quy định 
tại điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều này. 

Điều 17. Vi phạm quy định về thuyên chuyển 
chức sắc, chức việc, nhà tu hành

1. Phạt cảnh cáo đối với tổ chức tôn giáo, tổ 
chức tôn giáo trực thuộc có một trong các hành 
vi sau đây:

a) Không thông báo đến cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền về việc thuyên chuyển chức sắc, chức 

việc, nhà tu hành theo quy định;

b) Thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu 

hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được 

xóa án tích khi chưa được sự chấp thuận của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền;

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 

đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 

thuộc thuyên chuyển chức sắc, chức việc là người 

đang bị buộc tội hoặc chưa được xóa án tích khi 

không được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền;

b) Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký 

hoạt động tôn giáo thuyên chuyển chức việc trái 

pháp luật;

c) Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm một trong 

các quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 

đồng trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc 

tái phạm hành vi quy đinh tại điểm a và b khoản 

2 Điều này. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc chấm dứt hành vi thuyên chuyển chức 

sắc, chức việc quy định tại điểm a, b khoản 2 

Điều này. 

Điều 18. Vi phạm các quy định về cách chức, 

bãi nhiệm chức sắc, chức việc

1. Phạt cảnh cáo tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc không thông báo việc cách chức, 

bãi nhiệm chức sắc, chức việc đến cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 

đồng trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc 

tái phạm hành vi quy định tại khoản 1 Điều này. 

17.08.2017
Phạm Trần

danlambaovn.blogspot.com
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Việt Nam hôm 13 tháng 9 bổ nhiệm 
một giới chức cấp cao của công an 
làm trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, 
cơ quan chịu trách nhiệm quản lý 

các hoạt động và tổ chức tôn giáo ở Việt Nam.
Điều này có bị cho là xung đột với yêu cầu 

về tự do tôn giáo mà các tổ chức nhân quyền thế 
giới và người dân trong nước đang đòi hỏi ở Việt 
Nam hay không?

Sẽ đẩy mạnh Luật Tín ngưỡng - 
Tôn giáo

Tin trong nước cho biết, ngày 11 tháng 9 vừa 
qua, ông Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng An ninh 
Tây Bắc, tổng cục An ninh, Bộ Công An chính 
thức được bổ nhiệm vào vị trí trưởng ban Tôn 
giáo Chính phủ. Tân trưởng ban Tôn giáo cũng 
là người từng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh 
Quảng Trị và trước đó nữa là Phó giám đốc Công 
an Nghệ An.

Vấn đề bổ nhiệm nhân sự mới 
này không có gì mới lạ so với 
những lần đề cử trước đây. Người 
nắm chức Trưởng Ban Tôn giáo 
Chính phủ trước ông Thắng là 
ông Phạm Dũng, nguyên Tổng 
cục trưởng Tổng cục An Ninh 
kiêm Thứ trưởng Bộ Nội Vụ. Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái 
Bình cũng từng nắm giữ chức 
Trưởng ban này.

Tuy nhiên, có những băn khoăn 
được được nêu ra liên quan đến 
sự kiện Việt Nam nhiều lần bị 
các tổ chức nhân quyền quốc tế 
chỉ trích vì chính sách đàn áp tự 
do tôn giáo tín ngưỡng qua hoạt 

động quản lý giám sát của ban Tôn giáo và an 
ninh sử dụng luật về tôn giáo và tín ngưỡng vốn 
bị quốc tế chỉ trích là quá khắt khe.

Trả lời RFA, Tiến sĩ, bác sĩ Đinh Đức Long, 
nguyên trung tá quân đội nhân dân Việt Nam, 
người đã tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt 
Nam cho biết việc bổ nhiệm này là một hình 
thức đẩy mạnh việc thực thi Bộ Luật Tín ngưỡng 
- Tôn giáo được thông qua năm 2016.

“Bộ Luật Tôn giáo vừa thông qua không phải 
xu hướng là tôn trọng quyền tự do tôn giáo như 
hiến pháp đã quy định, mà mục đích họ quản lý, 
xiết chặt tự do tôn giáo, tạo hàng rào khó khăn 
hơn cho những tôn giáo không được công nhận.”

Mục đích họ quản lý, xiết chặt tự do tôn giáo, 
tạo hàng rào khó khăn hơn cho những tôn giáo 
không được công nhận. - Ông Đinh Đức Long

Ngày 18 tháng 11 năm 2016, mặc dù đại diện 
các tôn giáo lớn ở Việt Nam đã chỉ trích một số 
điều khoản của Dự luật Tín ngưỡng, tôn giáo, 

Hòa Thượng Thích Không Tánh bên đống đổ nát
của Chùa Liên Trì

Giới chức Công an
làm trưởng ban Tôn giáo
Chính phủ, có hy vọng
cải thiện tự do tôn giáo?
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nêu lý do Dự luật mang nặng 
tính kiểm soát quyền tự do tôn 
giáo và chỉ chú trọng quản lý 
Nhà nước, nhưng Quốc hội đã 
đồng thuận thông qua Dự luật 
Tín ngưỡng, tôn giáo với tỷ lệ 
tán thành hơn 84%.

Trước đây khi nói về Luật Tín 
ngưỡng - Tôn giáo, Linh mục 
Phan Văn Lợi, một thành viên 
Hội đồng Liên Tôn đã từng đưa 
ra nhận định của ông về tình hình 
sắp tới:

“Chắc chắn nhà cầm quyền sẽ 
đàn áp gắt gao vì họ thấy rằng 
các tôn giáo ngày càng lên tiếng 
mạnh mẽ. Cụ thể nhất là giáo phận Vinh có 
những cuộc xuống đường, rồi những cuộc khiếu 
kiện mà sắp tới đây sẽ còn tiếp tục. Cũng như 
các tôn giáo khác ở Việt Nam càng lúc càng 
thấy phải lên tiếng với nhà cầm quyền, phê phán 
những sai lầm của chế độ.”

‘Cụ thể hoá công an trị’
Nếu đó là dự đoán của Linh mục Phan Văn 

Lợi thì với Tiến sĩ Đinh Đức Long, quyết định 
bổ nhiệm Trưởng ban Tôn giáo là một hành động 
hoàn toàn không phải tạo điều kiện cho người 
dân thực hiện quyền tự do tôn giáo.

“Chuyện 1 ông tướng công an, là tướng an 
ninh đấy, trở thành Trưởng ban Tôn giáo Chính 
phủ, là hành động cụ thể hoá công an trị của 
chế độ này.”

Chuyện 1 ông tướng công an, là tướng an ninh 
đấy, trở thành Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, 
là hành động cụ thể hoá công an trị của chế độ 
này. - Ông Đinh Đức Long

Theo ông, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn 
muốn duy trì vị trí độc tôn trong cương vị lãnh 
đạo, không cho tổ chức nào có nguy cơ đối trọng.

Ở đây, ông muốn nói đến tôn giáo.
“Trên thực tế là chỉ có tôn giáo, và đặc biệt 

là đạo công giáo, là đạo tương đối tổ chức chặt 
chẽ. Họ rất sợ tôn giáo có cái tụ tập đông người.”

Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo Thế Giới của chính 

phủ Hoa Kỳ vào ngày 28 tháng 4 năm nay 
vẫn đề nghị đưa Việt Nam vào danh sách “Các 
nước cần quan tâm đặc biệt” vì chính sách đàn 
áp tôn giáo.

Trong tháng 5 vừa qua, phái đoàn đa tôn giáo 
gồm Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Cao 
Đài và Phật Giáo Hòa Hảo đến từ trong nước 
và ở Hoa Kỳ đã có cuộc gặp với viên chức 
chuyên trách tôn giáo Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ 
để trình bày về hiện trạng thiếu tự do tôn giáo 
tại Việt Nam.

Những câu chuyện tự do tôn giáo bị đàn áp 
bởi nhà nước Việt Nam và bộ phận thực thi là 
công an, an ninh được lần lượt kể ra.

Cụ thể những vụ việc như Formosa, Cồn Dầu, 
Đông Yên, chùa Liên Trì ở Thủ Thiêm, chùa An 
Cư ở Đà Nẵng, gần nhất là Đan viện Thiên An 
ở Huế bị một nhóm người tự xưng là “nhân dân 
đi thực thi công lý” cùng với một số lãnh đạo 
chính quyền mặc thường phục tấn công, đập phá 
nát thánh giá và hành hung, gây thương tích cho 
rất nhiều đan sĩ.

Chưa kết luận vội
Đối lập với nhận định của Tiến sĩ Đinh Đức 

Long và Linh mục Phan Văn Lợi là quan điểm 
khá cởi mở của nguyên đại biểu quốc hội, ông 
Lê Văn Cuông khi nói về việc bổ nhiệm một giới 
chức cấp cao của công an làm Trưởng ban Tôn 
giáo Chính phủ.
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“Chính sách đối với tôn giáo của Việt Nam 
ngày càng cởi mở và cũng đã quy thành pháp luật.

Cho nên bất kỳ người dân nào ở Việt Nam 
cũng phải tuân theo pháp luật, theo tính chất 
công việc và chuyên môn của mỗi cá nhân.

Vấn đề dư luận băn khoăn thì theo tôi thì phải 
chờ thời gian tới quá trình đương sự nhận việc 
thì họ thực thi thế nào thì mới đánh giá nhận xét 
được. Chứ bây giờ ngay cả công an hay quân đội 
Việt Nam đều phải tuân theo pháp luật.”

Đây là một sự phân công để thực thi pháp luật 
đúng đắn và tốt để đảm bảo trật tự xã hội và tạo 
hình ảnh của Việt Nam với thế giới tốt hơn chứ 
chưa vội đánh giá là có 1 cái gì đó mang tính 
chất không được tốt. - Ông Lê Văn Cuông

Khi RFA đề cập đến những trường hợp được 
nêu ra bởi phái đoàn đa tôn giáo gồm Phật Giáo, 
Công Giáo, Tin Lành, Cao Đài và Phật Giáo Hòa 
Hảo, hoặc những đàn áp về tự do tôn giáo do 
người dân trong nước đăng tải trên mạng xã hội, 
ông Lê Văn Cuông cho rằng thực tế trong nước 

có một số cá nhân chưa hành xử theo đúng qui 
định của pháp luật.

Do đó ông cho rằng việc bổ nhiệm nhân sự 
này có thể là một sự thay đổi theo chiều hướng 
tích cực.

“Đây là một sự phân công để thực thi pháp 
luật đúng đắn và tốt để đảm bảo trật tự xã hội và 
tạo hình ảnh của Việt Nam với thế giới tốt hơn 
chứ chưa vội đánh giá là có 1 cái gì đó mang 
tính chất không được tốt.”

Điều mọi người thắc mắc là khi Uỷ ban tôn 
giáo chính phủ của Việt Nam nằm dưới quyền 
của một giới chức cao cấp công an thì liệu tự 
do tôn giáo ở Việt Nam có được cải thiện hay 
không? Nhân quyền ở Việt Nam có được thay 
đổi tốt đẹp hay không? Câu trả lời của Tiến sĩ 
Lê Văn Cuông một lần nữa là hãy chờ đợi vào 
những gì vị Tân Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ 
thực hiện trong tương lai.

Cát Linh, RFA

Cá ch đây đú ng 130 năm 
(ngày 23 tháng 8 năm 
1887) Quốc Hội Anh đã  
ra luậ t thương hiệ u vớ i quy 

định, tấ t cả  hà ng hó a đượ c sả n xuấ t tạ i 
Đứ c, phả i ghi chữ  “Made in Germany” 
(Sả n xuấ t từ  Đứ c), trong nã o trạ ng kỳ  
thị  và  cả nh bá o ngườ i tiêu dù ng rằ ng: 
Sả n phẩ m nà y chấ t lượ ng ké m. 

Thờ i đó  tấ t cả  sả n phẩ m củ a toà n 
thế  giớ i đề u chưa ghi nguồn gốc xuất 
xứ “Made in..., chỉ  riêng sả n phẩ m củ a 
Đứ c buộ c phả i đó ng dấ u nguồn gốc 
xuất xứ “Made in Germany“, vì  lú c 
bấ y giờ  đồ  hà ng nhá i và  rẻ  củ a Đứ c lan 
rộ ng khắ p nướ c Anh và  cá c thuộ c đị a, 
gây tổn hại đến sả n phẩ m xuất khẩu 
củ a Anh Quố c và  toà n thế  giớ i.

“Made in Germany“ sả n phẩ m 
củ a Đứ c đượ c 130 tuổ i
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Dấu hiệu kỳ  thị  nà y cho thấy 
nguồn gốc sả n phẩ m có  con dấ u 
“Made in Germany” không có  
chỗ  đứ ng trên thị trường thế  giớ i, 
lạ i là  sự  sỉ  nhụ c lớ n đố i vớ i ngườ i 
Đứ c, trong bố i cả nh, nỗ  lự c đôn 
đốc sản phẩm của mình lên chất 
lượng cao, để  đế n thế kỷ 19 nhiều 
người tiêu dù ng phả i công nhận 
hà ng hó a có  con dấ u “Made in 
Germany“ chẳ ng nhữ ng không hề 
thua kém hàng khá c, mà  lạ i được 
mệnh danh là  sả n phẩ m có  chấ t 
lượ ng tốt nhất trên thế giới. Đây 
là một trong những lý do tại sao 
nền kinh tế Đức và o cuối thế kỷ 
19 và đầu thế kỷ 20 đã tăng trưởng bùng nổ.

Ngà y nay sả n phẩ m có  nhã n hiệ u “Made in 
Germany“ có  nhiề u giá  trị  lớ n trên thị  thườ ng, 
là m lu mờ  cá c sả n phẩ n khá c củ a Âu Châu và  
thế  giớ i, do vậ y năm 2014 nghị viện Âu Châu đề  
xuấ t tấ t cả  sả n phẩ m đượ c sả n xuấ t tạ i Âu Châu 
(dù  đượ c sả n xuấ t  tạ i  Đứ c, Phá p, Anh hay Ý  
… ) đề u phả i đó ng con dấ u “Made in EU” (sả n 
xuấ t từ  Âu Châu), song chí nh phủ  Đứ c cương 
quyết phản đối quy định mới này, bở i lẽ  đề  xuấ t 
trên có thể gây nguy hiểm danh dự cho ngành 
công nghiệp Đứ c cũng như vô số các sản phẩm 
như xe hơi, máy móc công nghệ và chất xám đã 
có tên tuổi và  đã  trở thành thương hiệu tin cậy 
nhấ t toà n cầ u. 

Đứ c vớ i một đất nước vỏ n vẹ n có trên 80 triệu 
dân, lạ i trải qua hai lần tàn phá của đệ  nhấ t và  
đệ  nhị  thế chiến, đã  từ ng bị liên minh 4 cường 
quốc Anh, Mỹ , Pháp và  Liên xô (UdSSR) chiếm 
đó ng. Mỗi cường quốc chiếm một phần lãnh thổ 
cho riêng mì nh trong nhiề u thậ p niên, mà  họ c 
sinh Đứ c luôn đượ c dạ y về  mộ t quá  khứ  lị ch sử  
đen tố i vớ i sự thao túng lũng đoạn của Đứ c Quốc 
Xã, đã đẩy xã hội Đức lâm vào cảnh loạn lạc, 
rối ren nhất trong lịch sử nước Đức. Mang đến 
cho Châu Âu nỗi kinh hoàng diệt chủng và gây 
ra cuộc chiến tranh đẫm máu nhất trong lịch sử 
nhân loại mà trong đó có  hơn 60 triệu người đã 
bị thiệt mạng.  Và  hầ u như tấ t cả  nhà  má y, công 

xưởng, công trình xây dựng đều bị suy thoá i, 
phá hủy và bỏ hoang. Riêng nướ c Đứ c có  gầ n 2 
triệ u ngôi nhà  bị  đổ  ná t, biế n thành đống gạch 
vụn và  hơn 2,5 triệ u ngôi nhà  bị  hư hỏ ng nặ ng, 
sau những cuộc ném bom của quân Đồng Minh. 

Đã  vậ y sau khi thố ng nhấ t đấ t nướ c và o năm 
1989 Tây Đứ c phả i xây dự ng lạ i đấ t nướ c, mà  
người dân Tây Đức đã  và  đang phải đóng góp 
hàng trăm tỷ Euro mỗ i năm cho Đông Đứ c, để 
cứ u mạng nền kinh tế trì trệ sau gần 30 năm phá  
sả n dưới chế độ Cộng sản.

Song vớ i văn hóa và  dân tộc Đức đượ c liên 
kết chặt chẽ với nhau qua đặc tính sản phẩm 
kinh tế, trong tiề m năng khắc phục khó  khăn, 
thú c đẩ y doanh nghiệp mở rộng thị trường, không 
cạnh tranh nhau bằng giá rẻ mà chỉ  dựa trên chất 
lượng sản phẩm, ngõ  hầ u đầu tư bảo đảm và  phát 
triển doanh nghiệp bền vững như hiệ n nay, mà  
lú c cò n ngồ i ghế  nhà  trườ ng, cá c em họ c sinh và  
sinh viên đã  đượ c cá c giả ng sư tỉ mỉ sửa từng lỗi 
chí nh tả , đặ t từ ng dấu chấm hay dấu phẩy trong 
một luận văn, ngõ  hầ u duy trì  tạo thành thói quen 
“hoàn hảo” trong mọi vấ n đề , hầ u giú p cá c em 
có thói quen khắt khe từng chút trong công việc, 
trong nỗ  lự c khắ c phụ c lã ng phí  thời gian sửa 
sai vô ích.

Điề u nà y rất đáng được chú ng ta tham khảo 
và học tập. Thế  nhưng với thực trạng thậ t đáng 
buồn hiệ n nay ở  Việ t Nam khi phải chứng kiến 
lối dạy tuyên truyền nhồi sọ như: “Ðất nước Việ t 
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Nam ta có rừng vàng biển bạc, đất đai phì nhiêu, 
tài nguyên phong phú đa dạng nhiều vô kể, ruộng 
đồng màu mỡ thẳng cánh cò bay… (hic)“ “Dân 
tộc ta bá ch chiế n bá ch thắ ng, từng đánh thắng 
nhiều triều đại phong kiến phương Bắc Trung 
Hoa. Cù ng với niề m kiêu hãnh và  tự hào về quá 
khứ vớ i chiến công vẻ vang mà dân tộc ta làm 
được như đã chiến thắng thự c dân Phá p và  đế  
quố c Mỹ  rấ t oai hù ng...(Hic). 

Ấ y vậ y trên thự c tế  nhà  cầ m quyề n hiệ n nay 
cò n có  quá  nhiề u “Lê Chiêu Thố ng”, để  câu nó i 
“Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm 
vương đất Bắc” củ a “Trần Bình Trọng” quên và o 
dĩ  vã ng. Thậ m chí  cầ m cá i Passport (Hộ chiếu 
Việ t Nam) bướ c qua cử a khẩ u quố c tế  cũ ng cả m 
thấ y nhục. Đấ y là  chưa nó i tớ i ông Thủ  Tướ ng 
phá t âm chữ  “Made in Vietnam” vớ i giọ ng “cờ  
lờ  tờ  mờ  ” chẳ ng giố ng ai, thì  kiêu hã nh và  tự 
hà o vớ i ai? Trong khi đấ t nướ c ngườ i ta vớ i 
chiề u dà i lị ch sử  không đượ c sá ng sủ a cho lắ m, 
vì  đá nh đâu thua đó , song chỉ  cầ m cá i thẻ  thông 
hà nh Đứ c (Deutsche Reisepass) quyền lực nhất 
thế giới (Theo các bảng xếp hạng hộ chiếu toàn 
cầu Passport Index 2017), cũ ng đã  tự  hà o cho 
xứ  sở  rồ i. Riêng sả n phẩ m thì  chỉ  vớ i cây viế t 
chì , cây viế t bi, hay cụ c gôm có  nhã n hiệ u Made 
in Germany cũ ng đã  là m cho cả  thế  giớ i phả i 
nghiêng mì nh bỏ  nó n bá i phụ c. Huố ng hồ  là  chưa 
nó i tớ i tầ u bay, xe tăng, xe lử a, xe hơi và  cá c 
ngà nh công nghệ  lớ n khá c. Tổ ng cộ ng Đứ c có 
hơn 2.300 nhãn hiệu nổi tiếng thế giới. 

Mộ t điề u chắ c í t ai biế t và  sẽ  ngạ c nhiên khi 
biế t Đứ c sau khi thua trậ n thế  chiế n thứ  2, bị  đồ ng 
minh cấ m sả n xuấ t tấ t cả  cá c loạ i vũ  khí  hạ ng 
nặ ng. Ấ y vậ y hiệ n nay Đứ c là  quố c gia xuấ t khẩ u 
vũ  khí  nhiề u thứ  3 trên thế  giớ i, sau Mỹ  và  Nga. 
Riêng theo National Interest thì  Đức đang thể hiện 
được vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực chế tạo tàu 
ngầm tàng hình với mẫu Type-212A, có khả năng 
tiếp cận và tiêu diệt những tàu ngầm hạt nhân uy 
lực nhất thế giới hiện nay. Cò n xe tăng Leopad 3 
chưa cho ra lò , đã  đượ c đặ t chá y hà ng.

Trong chiế n tranh Việ t Nam từ  thế  kỷ  trướ c, 
chắ c ai cũ ng đã  từ ng nghe qua sú ng AK củ a Liên 
Xô, đượ c việ t cộ ng Bắ c Việ t sử  dụ ng cho cuộ c 

xâm lăng Miề n Nam. Song trên thự c tế  khẩu 
sú ng này đượ c chế  tạ o (theo mẫ u súng trường 
Sturmgewehr 44 hay Stg-44 của Đức quố c xã ) từ  
những chuyên gia Đức bị bắt làm tù binh, sau đệ  
nhị  thế  chiế n, trong đó có Hugo Schmeisser (Nhà 
thiết kế vũ khí của Đức). 

Chí nh vì  sả n phẩ m củ a Đứ c có  chấ t lượ ng tố t, 
nên năm 2016, quân đội Pháp đã lựa chọn súng 
trường HK-416 củ a Đứ c, để tăng cường sức chiến 
đấu cho binh sĩ tạ i chiế n trườ ng. Và  mớ i đây nhấ t 
lãnh đạo lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ đã  
công bố quyết định trang bị 50.814 khẩu súng 
trường M27 (một biến thể của HK-416) của hãng 
chế tạo Đức Heckler & Koch, mộ t sả n phẩ m có 
tiềm năng trở thành một trong những dòng vũ khí 
phổ biến nhất thế giới trong tương lai.

Phả i chăng nhờ có năng suất lao động cao, với 
kỷ luật thép, coi trọng việc đi đúng giờ, làm ra 
làm chơi ra chơi, song người dân Đức chỉ làm 35 
giờ mỗi tuần nhưng lai được hưởng nhiều ngày 
nghỉ mà vẫn được trả lương, lên tới 30 ngày/năm 
(6 tuầ n/năm), cộ ng thêm khỏ ang 12 ngà y nghỉ  lễ , 
nghĩ a là  mộ t năm ngườ i Đứ c chỉ  là m 10 thá ng, 
song đượ c trả  lương 13 -14 thá ng trong 1 năm, 
ngõ  hầ u giú p các gia đình có thể sắp xếp thời 
gian ở bên nhau, cùng đi du lịch mà không phải 
bận tâm nhiều với công việc. Và đây cũng là 
cách để họ sẽ chú tâm với công việc, nâng cao 
năng suất lao động hơn sau mỗi kỳ nghỉ.

Vì  bà i viế t khá  dà i nên ngườ i viế t cố  tì nh bỏ  
phầ n thể  thao sang mộ t bên không nhắ c đế n, nhấ t 
là  bó ng đá  củ a Đứ c vớ i tinh thầ n đồ ng độ i. Mộ t 
vị  trí  khá  sá ng sủ a trong là ng thể  thao.

Tham khả o: Nguyễ n, Văn Tạ 
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Vì Tổng Thống Donald 
Trump nhiều lần đoan 
hứa sẽ biến việc bảo vệ 
tự do tôn giáo thành yếu 

tố chủ yếu trong chính sách đối ngoại 
của Hoa Kỳ, nên việc công bố Phúc 
Trình đầu tiên của Bộ Ngoại Giao 
Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc 
Tế được nhiều người mong đợi. 

Ai cũng biết các nhà lãnh đạo 
Công Giáo, ở cả Hoa Kỳ lẫn Rôma, 
có nhiều vấn đề đối với chính phủ 
Trump. Nhưng có một vấn đề, cho 
đến nay, được cả hai bên, ít nhất về 
phương diện nói năng, đồng thuận 
khá nhiều đó là tầm quan trọng của 
việc cổ vũ và bảo vệ tự do tôn giáo.

Một phần vì thế mà việc công bố 
Phúc Trình đầu tiên của Bộ Ngoại 
Giao Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế vào 
hôm Thứ Ba vừa qua đã tạo được một mức độ 
lưu ý hơn bình thường, nhất là nơi những người 
mong được thấy sự thay đổi đáng kể hay định 
hướng mới mẻ. 

Văn kiện của Bộ Ngoại Giao
Nói cho ngay, những mong ước như thế có vẻ 

hơi quá đáng: Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ là một cơ 
quan khổng lồ, một cơ quan khó lòng thay đổi 
chỉ bằng một đồng kẽm bất kể ai đó mới xuất 
hiện ở Nhà Trắng. Vả lại, dù sao, thì công việc 
thực hiện cho phúc trình này đã kết thúc trước 
khi có sự thay đổi chính phủ. 

Linh Mục Thomas Reese, Dòng Tên, một 
thành viên và là cựu chủ tịch Ủy Ban Hoa Kỳ 
về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, một ủy ban độc 
lập, nói với tờ Crux hôm thứ Ba vừa qua rằng: 
“Về căn bản, đây là một văn kiện của Bộ Ngoại 

Giao.Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu có bất cứ ảnh 
hưởng nào từ Nhà Trắng”. 

Còn Tom Farr, Chủ Tịch Viện Tự Do Tôn 
Giáo và là Giám Đốc của Dự Án Nghiên Cứu 
Tự Do Tôn Giáo của Đại Học Georgetown, thì 
hôm thứ Ba vừa qua, cho hay: không mấy “có dị 
biệt đáng kể” nào trong văn kiện này so với các 
chính phủ trước đây, dù ông ca ngợi việc nó đã 
mô tả “cách thấu đáo và vững vàng” vấn đề này 
ở gần 200 quốc gia. 

Nói chung, các nhà cổ vũ tự do tôn giáo có 
xu hướng thích phúc trình này. 

Gọi đích danh ISIS
 phạm tội diệt chủng

Trước hết, nhiều vị cho rằng Ngoại Trưởng 
Rex Tillerson đã sử dụng một ngôn từ rất rõ ràng 
đích danh gọi ISIS là kẻ phạm tội diệt chủng. 
Trong khi cựu ngoại trướng John Kerry, tuy cũng 

Phúc trình đầu tiên
của chính phủ Trump
về tự do tôn giáo trên thế giới
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gọi ISIS là kẻ diệt chủng, nhưng coi đây chỉ là 
ý kiến cá nhân. 

Còn Tillerson cho biết đây là nhận định của Bộ 
Ngoại Giao và yêu cầu phải “áp dụng luật pháp 
vào các sự kiện đang có”. Theo Tillerson, ISIS “rõ 
ràng chịu trách nhiệm tội diệt chủng người Yazidis, 
Kitô hữu và người Hồi Giáo Shia”. 

Edward Clancy, giám đốc chương trình vươn tay 
và phúc âm hóa của cơ quan Trợ Giúp Các Giáo 
Hội Túng Thiếu của Hoa Kỳ, một cơ quan trực 
thuộc Đức Giáo Hoàng, nhằm giúp đỡ các Kitô 
hữu đang bị bách hại khắp thế giới, nhận định rằng: 
“Điều tốt đẹp là được thấy họ tuyên bố ISIS là kẻ 
phạm tội diệt chủng, không cần che dấu dưới bất 
cứ ý kiến cá nhân hay điều gì giống như thế”. 

Clancy nới với tờ Crux rằng việc Tillerson 
không dùng các chữ “nếu, và hoặc nhưng” đối 
với ISIS có lẽ là “nhấn mạnh lớn lao” trong phúc 
trình hôm thứ Ba. 

Không trừ một quốc gia nào
Ngoài ra, vì các động thái trong chính sách 

ngoại giao của Trump, vốn tỏ ra thân thiện hơn 
chính phủ Obama đối với các lãnh tụ nặng tay 
trên thế giới như Tập Cận Bình của Trung Quốc, 
Vua Salman bin Abdul-Azis của Saudi Arabia, 
Abel Fattah el-Sisi của Ai Cập, và Recep Tayyip 
Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ - ấy là chưa kể Vladimir 
Putin của Nga - người ta rất bỡ ngỡ khi thấy 
phúc trình lên án các lạm dụng tự do tôn giáo 
trong từng quốc gia vừa kể bằng những hạn từ 
hết sức chi tiết và minh nhiên. 

Cũng cần nói thêm rằng cả những nước đồng 
minh lâu năm của Hoa Kỳ như Úc Châu, chẳng 
hạn, cũng không thoát được ngòi bút phê phán 
của Hoa Kỳ về tự do tôn giáo. Thực vậy, theo 
tờ Canberra Times, Đảng One Nation của Pauline 
Hanson là Đảng duy nhất của Úc nâng ly chúc 
mừng ngày Donald Trump thắng chức tổng thống 
Hoa Kỳ. Nhưng Đảng này bị Phúc Trình của Bộ 
Ngoại Giao Hoa Kỳ phê phán nặng nề về tự do 
tôn giáo, qua bài diễn văn đầu tiên tại Quốc Hội 
năm 2016 của Đảng Trưởng Pauline, trong đó bà 
này cho rằng đất nước Úc “đang có nguy cơ bị 
tràn ngập bởi người Hồi Giáo”. 

Bản Phúc Trình cho rằng cả bốn thượng nghị 
sĩ của One Nation đều được bầu dưới “cương 
lĩnh bao gồm việc chấm dứt di dân Hồi Giáo, tổ 
chức một ủy ban điều tra hoang gia về Hồi Giáo, 
ngưng các việc xây dựng đền thờ Hồi Giáo, thiết 
lập các máy hình thám thính tại các đền thờ Hồi 
Giáo, cấm việc mặc burqa và niqab ở các nơi 
công cộng, và cấm thành viên quốc hội tuyên thệ 
trước kinh Kôrăng”. 

Thành thử người ta cho rằng Bộ Ngoại Giao 
Hoa Kỳ không thiên vị khi giải quyết vấn đề tự 
do tôn giáo trên thế giới. Linh mục Reese cho 
hay: “tôi rất có ấn tượng đối với Tillerson”. 

Vẫn thất vọng
Dĩ nhiên, phúc trình vẫn làm nhiều người thất 

vọng. Như việc Bộ Ngoại Giao từ khước khuyến 
cáo xếp Nga vào số các nước “bị quan ngại đặc 
biệt”. Ngoài Nga ra, Bộ Ngoại Giao cũng bác bỏ 
đề nghị của Ủy Ban Độc Lập xếp các nước Cộng 
Hòa Trung Phi, Nigeria, Pakistan, Syria và Việt 
Nam vào số các “quốc gia bị quan ngại đặc biệt”.

Cách riêng, Clancy cho biết điều làm ông ngỡ 
ngàng là Pakistan, vì ông cảm thấy nước này “tự 
động” phải được xếp như thế. Nhưng theo linh 
mục Reese, Bộ Ngoại Giao phải quân bình hóa tự 
do tôn giáo với các quan tâm khác thuộc an ninh 
quốc gia, nhất là vai trò của Pakistan trong cuộc 
đấu tranh chống các nhóm khủng bố Hồi Giáo, 
vả lại nó còn là nước có khả năng hạch nhân. 
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Xét trong căn bản, các quan sát viên nói rằng 
phúc trình này có nhiều điều đáng lưu ý, nhưng 
vẫn còn bỏ ngỏ câu hỏi này: sau khi đã nêu rõ 
được vấn đề, thì ta sẽ phải làm gì với nó?

Ba đề nghị
Phần lớn các quan sát viên trên cho rằng nếu 

chính phủ Trump nghiêm túc với vấn đề tự do 
tôn giáo và muốn biến nó thành viên đá góc 
trong chính sách ngoại giao Hoa Kỳ, thì họ nên 
làm ít nhất ba điều. 

Thứ nhất, theo họ, chính phủ Trump phải 
thỉnh thoảng tỏ ra sẵn sàng áp đặt một số trừng 
phạt nào đó lên các bên vi phạm. 

Dân Biểu Chris Smith của New Jersey, thuộc 
đảng Cộng Hòa, đứng đầu ủy ban Hạ Viện về 
nhân quyền và là dân biểu lớn tiếng nhất về tự do 
tôn giáo, đã ca ngợi ngôn từ của Ngoại Trưởng về 
ISIS, và cho rằng Ngoại Trưởng đi đúng hướng 
khi lên án các lạm dụng tự do tôn giáo tại Việt 
Nam, Pakistan, Nigeria và Syria. 

Nhưng ông cũng cho rằng “bước khó khăn 
hơn sẽ là việc đặt các quốc gia trên hay các tác 
nhân phi quốc gia như ISIS và Boko Haram vào 
sổ đen của Hoa Kỳ gồm các nước vi phạm tự do 
tôn giáo cách trầm trọng”. “Việc chỉ định này sẽ 
bao gồm các trừng phạt” theo đạo luật năm 1998. 

Không phải ai cũng tin vào sự thích đáng của 
trừng phạt, nhung cần phải tìm cách bày tỏ sự 
bất mãn chứ không chỉ nói xuông. 

Thứ hai, coi tự do tôn giáo như đá góc có 
nghĩa phải nghiêm chỉnh coi nó không chỉ như 
một bổn phận luân lý, mà phải coi nó như một ưu 
tiên trong chính sách an ninh quốc gia, như chính 
lời của Ngoại Trưởng Tillerson nói. Hôm thứ Ba, 
ông nói rằng “các nước nào duy trì hữu hiệu thứ 
nhân quyền này đều ổn định hơn, sinh động về 
kinh tế hơn, và hòa bình nhiều hơn. Sự thất bại 
của các chính phủ trong việc bảo vệ quyền này 
chỉ nuôi dưỡng bất ổn, khủng bố và bạo lực”. 

Theo Farr, nếu tin điều trên, thì ta phải để 
tiền bạc ở những nơi miệng ta hiện diện. Ông 
nói: “Thí dụ, ta nên huấn luyện các nhà ngoại 
giao của ta, và tài trợ các chương trình có thể 
nói lên các luận điểm tư lợi đối với các chính 

phủ và những người có liên quan hiện coi tự do 
tôn giáo như đang bị đe dọa”. 

Theo ông, ta nên “có một chiến lược tự do tôn 
giáo quốc tế toàn diện lồng vào chiến lược an 
ninh quốc gia của ta. Hiện tại, ta chưa có được 
bất cứ điều gì gần với chiến lược này”. 

Thứ ba, các quan sát viên cho rằng việc tập 
chú thực sự vào tự do tôn giáo cũng phải có các 
cố gắng nghiêm chỉnh trong việc trợ giúp các nạn 
nhân bị kỳ thị khi việc này diễn ra, và nó cũng 
phải triển khai ảnh hưởng của Hoa Kỳ để các nạn 
nhân này không rơi vào nguy hại một lần nữa.

Clancy cho rằng trên hết, cần phải thực thi các 
giải pháp thử nghiệm này ngay bây giờ tại Iraq 
và Syria. Ông nói: “Ta nên cung cấp sự trợ giúp 
trực tiếp cho các nhóm thiểu số đang cố gắng tự 
giúp họ, theo hướng tái lập họ, trở lại những nơi 
họ vốn có một lịch sử lâu dài. Chúng ta cũng 
cần sử dụng ngân khoản cần thiết của Hoa Kỳ để 
nói với Iraq và Syria rằng ‘chúng tôi nhấn mạnh 
những điều đang diễn ra này, những con người 
này không thể đơn giản bị gạt qua một bên’”.

Clancy cảnh cáo rằng các Kitô hữu ở Iraq cách 
riêng đang đối diện với một “trận chiến cực kỳ 
khó khăn nếu họ không có một đồng minh mạnh 
mẽ nơi Hoa Kỳ. Ta có sẵn lòng làm điều này 
không, tức dùng áp lực cần thiết để bảo đảm tự 
do và hòa bình cho những con người này?”

Farr thì cho rằng: phần lớn tùy thuộc cựu 
Thống Đốc Kansas, Sam Brownback, trong vai 
trò mới làm Đại Sứ Toàn Quyền của Hoa Kỳ về 
Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, kể cả mức độ ông có 
thể gây ảnh hưởng ở bên trong Nhà Trắng của 
Trump. Farr cho rằng “Brownback là chìa khóa”.

Clancy cũng đưa ra lời kêu gọi phải canh 
chừng: “Họ (nhóm của ông Trump) từng hứa hẹn 
những điều này. Nay là lúc ta phải giữ nóng bàn 
chân họ, bảo đảm họ giữ lời hứa”.

Cha Reese cho hay theo ngài, hy vọng làm 
điều đó trước hết tùy thuộc một giới cử tri. Ngài 
bảo: “Đó là cái nền tin lành của ông ta. Chỉ đơn 
giản có thế”.

Vũ Văn An 
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Trang La Vang

Khai mạc Đại hội 
Thánh Mẫu
toàn quốc La Vang 
lần thứ 31 

Đại hội Thánh Mẫu toàn quốc La Vang diễn 
ra mỗi ba năm một lần tại Trung tâm hành 
hương toàn quốc Đức Mẹ La Vang, Tổng 
giáo phận Huế. Trong bối cảnh Giáo hội 

hoàn vũ kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, 
Đại hội lần thứ 31 năm nay với chủ đề “Sống tinh thần 
Sứ điệp Fatima” đã chính thức khai mạc lúc 5g chiều 
Chúa nhật 13-08-2017. 

Sau những âm thanh rộn rã tạo bầu khí cho Đại hội 
do đội kèn trống của giáo phận Bùi Chu và giáo phận 
Thái Bình phụ trách, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, 
Tổng giám mục Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, đã 
đọc diễn văn khai mạc trước khoảng 50.000 người tham 
dự - gồm các tín hữu Công giáo từ khắp nơi trong cả 
nước và cả những người ngoài Công giáo. Trước hết, 
Đức Tổng giám mục Giuse điểm qua lịch sử Đại hội từ 
thuở ban đầu, sau đó ngài giới thiệu các Đức giám mục 
hiện diện: ngoài Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục, 
còn có Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám 
mục Hà Nội; Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, Đại 
diện Toà thánh tại Việt Nam và 13 giám mục khác của 
nhiều giáo phận. Cuối cùng Đức cha Chủ tịch long trọng 

MARIA ! MẸ TỪ ÁI
Con chào Mẹ ! Mẹ diệu hiền từ ái
Magnificat tiếng đàn đệm du dương
Mẹ hát lên cảm tạ CHÚA
 thiên đường
Và chọn Mẹ mang thai
 Đấng Cứu Thế

 Với dư âm vang vọng
 tình kính mến
Nghe du dương ngàn âm điệu
 trữ tình
Qua lời thơ khúc nhạc nghe uy linh
Lời tình ca Mẹ  ngợi khen
 cảm tạ Chúa.
 
Con luôn ước bên Mẹ
 thật hạnh phúc
Nhờ Mẹ cầu con Mẹ Đức Giêsu
Xin Ngài nhận phận hèn con hư vô
Để cùng Mẹ con hân hoan
 dâng tiến.
 
Sống bên Chúa luôn có Mẹ
 hiện diện
Gì trên đời sánh được Chúa
 quang vinh
Vui cùng Mẹ con tin yêu tận tình
Mẹ Trinh Nữ quá hạnh phúc Mẹ ơi!

THÚY LIỄU
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tuyên bố khai mạc Đại hội Thánh Mẫu toàn quốc 
La Vang lần thứ 31 trong tiếng vỗ tay vang dậy 
của cộng đoàn.

Sau đó, Đức cha Chủ tịch cùng với Đức 
Tổng giám mục Girelli và Đức Tổng giám mục 
Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, nguyên Tổng giám 
mục Huế, cùng thả bong bóng tượng trưng cho 
ba miền đất nước lên bầu trời cao, như ước vọng 
của đoàn con toàn cõi đất Việt hướng lên Mẹ, 
để xin Mẹ cầu thay nguyện giúp và ban xuống 
muôn ơn lành. 

Nối tiếp là vũ khúc chào mừng của Hội dòng 
Con Đức Mẹ Đi Viếng với những cánh hoa rực 
rỡ sắc màu, diễn tả tâm tình hân hoan của đoàn 
con cái được về bên Mẹ.

Kết thúc vũ khúc, quý Đức cha và đoàn đồng 
tế gần 200 linh mục mặc lễ phục để chuẩn bị 
dâng Thánh lễ. Thánh lễ do Đức Tổng giám mục 
Girelli chủ tế.

Sau khi làm dấu Thánh Giá và ngỏ lời chào 
mừng, Đức Tổng giám mục Phanxicô Xaviê Lê 
Văn Hồng đã nói về ý nghĩa của Thánh lễ khai 
mạc này: Trước hết, nhiều đoàn con cái Mẹ từ 
khắp nơi cùng nô nức quy tụ về bên Mẹ, để 
cùng với Mẹ tạ ơn Chúa về những ơn lành đã 
lãnh nhận. Dịp Đại hội năm nay cũng trùng với 
sự kiện kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại 
Fatima. Với chủ đề của Đại hội “Sống tinh thần 
Sứ điệp Fatima”, đoàn con cái Mẹ đang hiện diện 
nơi đây cùng hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ để 
đáp lại lời Mẹ mời gọi năm xưa là: quyết 
tâm ăn năn đền tội và cải thiện đời sống; 
siêng năng lần hạt mỗi ngày; và tôn sùng 
trái tim Đức Mẹ. 

Phụng vụ Lời Chúa gồm các bài đọc 
với nội dung kêu gọi người tín hữu giữ 
lòng ngay thẳng, kiên trì trước những khốn 
khổ và luôn bám chắc vào Chúa. 

Sau bài Tin Mừng, Đức Tổng giám mục 
Girelli “nhờ cha Đaminh Phan Văn Anh 
giúp chuyển ngữ” đã chia sẻ Lời Chúa 
với cộng đoàn như sau: Tin mừng hôm 
nay nhắc chúng ta rằng Đức Maria vừa 
là người mẹ dẫn chúng ta đến với Chúa 
Giêsu vừa là khuôn mẫu thôi thúc chúng 

ta bước theo Con của Người. Tin Mừng tường 
thuật cảnh Đức Maria và Thánh Giuse tìm gặp 
Chúa Giêsu trong Đền Thờ; Người ngồi giữa các 
tiến sĩ, lắng nghe và hỏi họ. Tin Mừng giúp chúng 
ta khám phá ra rằng sứ vụ ưu tiên hàng đầu của 
Chúa Giêsu là thi hành ý muốn của Cha Người. Vì 
thế hôm nay, là những người hành hương, chúng 
ta quy tụ về Trung tâm Thánh mẫu toàn quốc La 
Vang để tìm sự chỉ bảo của Đức Mẹ, để hiểu được 
ý muốn của Thiên Chúa trong đời mình, đặc biệt 
trong năm kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại 
Fatima. Trong những ngày hành hương này, qua 
Đức Mẹ, chúng ta hãy xin Chúa Giêsu mở lòng 
chúng ta trước quà tặng về sự hiện diện của Thiên 
Chúa khi cầu nguyện, xin Ngài chữa lành chúng 
ta với tặng phẩm bình an và lòng thương xót của 
Người, đồng thời biết chia sẻ niềm vui của mình 
cho những anh chị em khác.

Một cuộc hành hương về La Vang phải luôn 
luôn là thời gian của cầu nguyện và dành cho 
việc cầu nguyện. Suốt hai ngày còn lại, tất cả 
chúng ta sẽ dành thời giờ cho việc cầu nguyện. 
Cầu nguyện là một cái gì rất dễ làm để Thiên 
Chúa hiện diện với chúng ta. Vì thế hãy xin Mẹ 
Maria dạy chúng ta cảm nghiệm sự hiện diện của 
Thiên Chúa khi cầu nguyện, cách riêng trong sự 
tĩnh lặng của tâm hồn, trong các bí tích, trong 
các cử hành phụng vụ, trong những người chúng 
ta cầu nguyện cho và cả những người chúng ta 
cùng cầu nguyện với họ… 
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Hành hương về La Vang còn là cơ hội 
cho việc chữa trị tâm hồn. Chúng ta ở lại 
trước nhan Đức Mẹ La Vang với những 
lắng lo yếu nhược và có thể với cả những 
bệnh tật của mình. Có thể chúng ta phải 
lo lắng cho sức khoẻ của mình hoặc sức 
khoẻ của một ai đó, có thể là người trong 
gia đình hay bạn bè. Hãy xin Đức Mẹ La 
Vang cầu bầu cho chúng ta để mỗi người 
sẽ được chúc lành với quà tặng bình an 
cứu chữa của Thiên Chúa vốn sẽ chữa 
trị tâm hồn chúng ta khỏi phải sờn lòng 
nản chí. Cuộc hành hương của chúng ta 
về La Vang còn là thời khắc sống trong 
niềm vui, chúng ta khát khao nhận biết, 
yêu mến và phụng sự Thiên Chúa, vì “tâm hồn 
chúng con hỉ hoan khi được an nghỉ trong Chúa”. 
Chỉ khi dõi bước theo Chúa Giêsu và ở lại trong 
Người, chúng ta mới thực sự hạnh phúc.

Trình thuật tìm gặp Chúa Giêsu trong Đền 
Thờ khiến chúng ta nghĩ đến tình hình ở Việt 
Nam; nhất là trong một số tỉnh Việt Nam các 
nhà chức trách dân sự đang quan ngại và trách 
cứ những người Công giáo và các sinh hoạt của 
người Công giáo. Câu trả lời của Chúa Giêsu 
cho cha mẹ Người sẽ làm sáng tỏ vấn đề: “Cha 
mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của 
Cha con sao?” Cũng những lời tương tự, chúng 
ta có thể nói như thánh Phêrô tồng đồ rằng: 
Chúng tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng 
lời người phàm; hoặc chúng ta có thể lặp lại câu 
nói thời danh của Chúa Giêsu: Của Cesar trả về 
Cesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Vì lý 
do đó tôi muốn ngỏ lời với các Cesar Việt Nam: 
Hãy trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về 
Thiên Chúa. Thật vậy, tự do tôn giáo không 
phải là một cái gì tuỳ tiện trong tay các nhà 
chức trách, nhưng tự do tôn giáo là một quyền 
trong tay của người dân. Nhiều người trên thế 
giới ước mong rằng quyền tự do tôn giáo ở Việt 
Nam phải được tôn trọng hơn, phải được thực 
thi đầy đủ hơn, và Hội Thánh Công giáo phải 
được nhìn nhận như một nguồn thiện ích hơn là 
một vấn nạn cho đất nước. 

Tuy nhiên, sự tùng phục và nhẫn nại cũng là 

giáo huấn của Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu đã 
tùng phục Cha trên trời của Người và còn vâng 
lời cả cha mẹ của Người nữa. Mỗi khi chúng ta 
tùng phục thẩm quyền hợp pháp của quốc gia 
chiếu theo hệ thống dân luật, cũng như mỗi khi 
vâng phục các mục tử trong Hội Thánh, chúng 
ta trở nên hình ảnh của Chúa Kitô, Đấng đã thi 
hành ý muốn của Chúa Cha.

Hơn nữa chúng ta có thể nhận ra rằng Thánh 
Giuse và Mẹ Maria trong Đền Thờ đã không hiểu 
những lời của Chúa Giêsu, nhưng các ngài đã 
nhẫn nhịn chấp nhận chúng trong đức tin và Đức 
Maria đã giữ các điều ấy và suy niệm trong lòng; 
về sau Đức Mẹ sẽ nhận ra sứ vụ của Con mình. 
Tương tự như thế, chúng ta hãy để tâm suy nghĩ 
về những hoàn cảnh và các biến cố. Thinh lặng 
và nhẫn nhịn là một phần trong cuộc sống người 
Kitô hữu. Khi phải chứng kiến bao điều khuất tất, 
chúng ta cứ ghi nhận chúng, và kiên tâm đợi cho 
đến ngày Thiên Chúa phơi bày ý nghĩa.

Trong năm nay và hai năm kế tiếp, các giám 
mục Việt Nam mời gọi chúng ta suy tư về đời 
sống gia đình và cầu nguyện cho sự sống gia 
đình. Vì thế, chúng ta hãy học những bài học từ 
Thánh Gia. Chân phước giáo hoàng Phaolô VI 
gọi ngôi nhà của Thánh gia là một trường học; 
nơi đó, chúng ta có thể học biết ba giá trị hệ 
trọng. Giá trị thứ nhất là sự thinh lặng, như một 
điều kiện không thể thiếu của việc tư duy. Ngôi 
nhà phải là một nơi ở đó có sự riêng tư, an bình 
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và đủ tĩnh lặng cho việc trầm tư, suy niệm và 
cầu nguyện. Giá trị thứ hai là đời sống gia đình 
như một sự thông hiệp của tình yêu. Gia đình là 
nơi ưu tiên trong đó cha mẹ và con cái học biết 
yêu thương. Giá trị thứ ba là làm việc, như là 
thực hành trọn vẹn giao ước ban đầu mà Thiên 
Chúa đã thiết lập với con người, rằng hãy sinh 
sôi nảy nở cho đầy mặt đất và làm chủ thống trị 
nó. Vậy, chúng ta hãy đem sự tĩnh lặng, sự hiệp 
nhất và những nỗ lực vào cuộc sống gia đình 
mình, để với tư cách là những người Công giáo, 
chính chúng ta có thể làm nên một sự khác biệt 
như những người khôn ngoan, đầy yêu mến và 
cần mẫn cho Giáo hội Việt Nam cũng như cho 
lợi ích của đất nước.

Về với Đức Mẹ La Vang, chúng ta lòng đầy 
tin yêu và hân hoan. Nơi đây chúng ta trở nên 
mạnh mẽ; được như thế là nhờ tình mẫu tử của 
Đức Mẹ. Rất thánh Trinh nữ Maria là người mẹ 
đồng hành với chúng ta trên hành trình đức tin. 
Đức Mẹ ban cho chúng ta niềm hy vọng, chúng 
ta vui mừng tôn vinh Mẹ tại La Vang này, cùng 
nhau xây cho Mẹ một Vương cung thánh đường 
lộng lẫy tại nơi đây. 

Lạy Đức Mẹ, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ La Vang, 
con xin phó thác Giáo hội Việt Nam, các giáo 
hội tại Á châu và Giáo hội hoàn vũ cho Mẹ. Mẹ 
đến với chúng con như chúng con từng cảm nhận 
điều đó bao lần trong đời mình. Xin Mẹ mang 
Chúa Giêsu đến cho chúng con. Xin Mẹ mang 

Chúa Giêsu đến cho gia đình chúng con. Xin Mẹ 
mang tất cả mọi gia đình Việt Nam đến với Chúa 
Giêsu. Xin giúp mọi gia đình nhận biết Chúa 
Giêsu Con của Mẹ, Đấng đang đến, là Chúa và 
là Vị Mục tử đầy yêu thương.

Sau phần tuyên xưng đức tin, cộng đoàn cùng 
hiệp lòng trong lời nguyện tín hữu, cầu xin cho 
Đức Thánh Cha Phanxicô được ơn khôn ngoan để 
lãnh đạo dân Chúa, cầu cho hòa bình thế giới, 
cho những người đau khổ bệnh tật thể xác và tinh 
thần, và cầu cho mọi người về hành hương được 
thêm lòng bác ái, yêu thương.

Cuối cùng, trước khi ban phép lành Toà 
Thánh, Đức Tổng giám mục Girelli bày tỏ niềm 
vui khi được cử hành Thánh Lễ khai mạc Đại 
hội Thánh Mẫu cùng với các giám mục và  cộng 
đoàn hành hương rất đông đảo. Ngài cũng mời 
gọi mỗi người hãy luôn tin tưởng, tiếp tục cậy 
trông vào Đức Mẹ. 

Đại hội tiếp tục với nghi thức rước kiệu Thánh 
Thể vào lúc 8g tối, sau đó chầu Thánh Thể suốt 
đêm cùng với việc sám hối, xưng tội.

***
Ngày thứ hai của Đại hội bắt đầu với Thánh 

lễ kính Đức Mẹ Phù hộ các giáo hữu lúc 5g sáng 
tại lễ đài trước Vương cung thánh đường. Buổi 
sáng dành cho bài thuyết trình về kỷ niệm 100 
Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Lúc 15g chiều có 
buổi đọc kinh Lòng Chúa Thương xót tại Linh 
đài Đức Mẹ và dâng hoa cho Đức Mẹ, Thánh lễ 

vọng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời 
tại lễ đài lúc 17g. Kết thúc ngày thứ 
hai, sau phần diễn nguyện tại Linh 
đài lúc 20g là Thánh lễ kính Lòng 
Chúa Thương xót tại Đài Lòng 
Chúa Thương xót vào lúc 21g30.

Ngày thứ ba là cao điểm của Đại 
hội với Thánh lễ trọng thể kính Đức 
Mẹ hồn xác lên trời tại lễ đài trước 
Vương cung thánh đường vào lúc 
5g sáng. Đại hội sẽ bế mạc sau 
Thánh lễ.

(Theo tonggiaophanhue.net)
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Ngay từ sáng sớm, khi hừng 
đông chưa xuất hiện, con 
cái Mẹ đã được mời gọi xếp 
hàng theo thứ tự đoàn rước để 

chuẩn bị cung nghinh Đức Mẹ La Vang. 
Kiệu Đức Mẹ được khởi đi từ Linh Đài và 
di chuyển đến Lễ Đài, do Đức Tổng Giám 
Mục Giuse Nguyễn Chí Linh chủ sự. 

Một loạt trống kèn vang lên rầm rộ, 
đánh thức những ai còn ngủ mê, chỗi dậy 
để cùng hướng về Linh Đài cung nghinh 
Đức Mẹ La Vang.Vì số lượng khách hành 
hương quá đông, nên mọi người chỉ có 
thể ở tại chỗ mình, hiệp lòng với đoàn 
rước cung nghinh Đức Mẹ La Vang.
Đức Tổng Giám Mục Giuse dâng hương 
trước kiệu Đức Mẹ La Vang. Đoàn kiệu 
vừa đi vừa ca hát, lần hạt, suy niệm, tôn 
vinh Mẹ.

Khi đoàn kiệu Đức Mẹ La Vang về đến 
Lễ Đài, các Đức Giám Mục, Linh mục 
đồng tế về chỗ của mình. Bàn kiệu Đức 
Mẹ La Vang được đặt bên trái Lễ Đài, 
hướng về cộng đoàn phụng vụ. Ca đoàn 
cất lên bài ca nhập lễ “Một điềm lạ vĩ đại 
xuất hiện trên không trung...”.

 Linh mục hướng dẫn phụng vụ công 
bố cho mọi người hiểu ý nghĩa của dây 
Pallium mà Đức Tổng Giám Mục Giuse 
Nguyễn Chí Linh đã được Đức Thánh Cha 
Phanxicô trao vào ngày 29.6.2017 vừa qua 
tại Vatican.

Dây Pallium là một dây làm bằng 
lông chiên màu trắng, bề ngang chừng 5 
centimét, có 6 hình thánh giá kết bằng tơ 
màu đen, được đeo ở cổ, có 2 giải ngắn, 
một ở phía trước ngực, và một ở phía sau 
lưng. Dây này biểu tượng quyền của vị 

Tổng Giám Mục đứng đầu Giáo Tỉnh và tượng trưng 
tình hiệp thông với Đấng kế vị thánh Phêrô. Trước đây, 
các vị tân Tổng Giám Mục chính tòa vẫn về Roma để 
nhận dây Pallium từ Đức Thánh Cha trong Thánh lễ 
ngài cử hành ngày 29-6, lễ kính thánh Phêrô và Phaolô 
Tông Đồ, trừ trường hợp ngoại lệ, dây này được vị Đại 
Diện Tòa Thánh trao trong một buổi lễ tại Giáo Hội 
địa phương.

Nhưng từ đầu năm 2015 trở đi, do quyết định của 
Đức Thánh Cha Phanxicô, dây Pallium được trao cho vị 
Tổng Giám Mục đứng đầu giáo tỉnh trong một buổi lễ tại 
giáo phận. Sự thay đổi này nhắm làm nổi bật hơn quan 
hệ giữa vị tân TGM chính tòa với Giáo Hội địa phương 
của các vị, và để tạo cơ hội cho nhiều tín hữu được hiện 
diện tại nghi thức rất ý nghĩa đối với họ, và nhất là cho 
các Giám Mục thuộc hạt - trong cùng một giáo tỉnh -, 
để tham dự lễ trao dây Pallium. Theo chiều hướng đó, 
ý nghĩa buổi lễ ngày 29-6 vẫn được giữ nguyên, tức là 
nhấn mạnh mối giây hiệp thông và cũng là sự hiệp thông 
theo phẩm trật giữa Đức Thánh Cha và các vị tân TGM 
chính tòa, và đồng thời, qua sự trao dây này thể hiện 
thêm mối liên hệ với Giáo hội địa phương.

Theo quyết định mới, dây Pallium vẫn được Đức 
Thánh Cha làm phép trong ngày 29-6 tại Đền thờ Thánh 

Rước Kiệu Đức Mẹ & Thánh Lễ 
Bế Mạc Đại Hội Hành Hương 
Đức Mẹ La Vang lần thứ 31 
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Phêrô, trong Thánh lễ đồng tế với các vị 
tân Tổng Giám Mục chính tòa, như thói 
quen từ trước đến nay, nhưng Đức Thánh 
Cha chỉ trao dây này cho các vị theo thể 
thức riêng và đơn sơ. Sau đó, tại giáo phận 
thuộc quyền, lễ nghi trao dây Pallium sẽ 
được tổ chức trong một lễ nghi trọng thể, 
trong đó vị Đại diện Tòa Thánh, được Đức 
Thánh Cha ủy quyền, trao cho vị tân Tân 
Giám Mục chính tòa trước sự hiện diện 
của các Giám mục trong cùng giáo tỉnh 
và các tín hữu.

Vì vậy, trong Thánh lễ trọng thể hôm 
nay, trước sự hiện diện đông đảo của 
quý Giám Mục, Linh Mục và cộng đoàn 
dân Chúa, Đức TGM Giuse trình dây 
Pallium mà ngài nhận từ Đức Thánh Cha 
Phanxicô cho Đức TGM Leopoldo Girelli, 
vị Đại Diện Tòa Thánh tại Việt Nam. 
Sau dấu Thánh giá và lời chào chúc bình 
an, Đức TGM Leopoldo Girelli mang dây 
Pallium cho Đức TGM Giuse. Ngài nói: 
Anh chị em thân mến, nhân danh Đức 
Thánh Cha Phanxicô tôi trao cho Đức 
TGM Giuse của anh chị em dây Pallium 
như là một biểu tượng của sự hiệp nhất 
và dây Pallium còn có một ý nghĩa khác 
nữa đó là việc chăm sóc. Đức TGM Giuse 
của anh chị em sẽ chăm sóc không chỉ 
trong Tổng Giáo phận, mà còn cả Giáo 
Tỉnh nữa. 

Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh hiền 
đệ kính yêu, hãy nhận lấy dây Pallium đã 
được làm phép do tay Đức Thánh Cha 
Phanxicô trong ngày 29/6/2017 vừa qua, 
lễ các thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. 
Để làm vinh danh Thiên Chúa toàn năng, 
để ca ngợi Đức Trinh Nữ Maria và các 
thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, nhân danh 
Giáo Hoàng Rôma, Đức Phanxicô và Hội 
Thánh Công giáo Rôma, để tôn vinh ngai 
tòa Huế được giao phó cho hiền đệ như là 
dấu chỉ năng quyền Trưởng Giáo Tỉnh, tôi 
trao cho hiền đệ dây Pallium này, nhận từ 
tòa đức tin Thánh Phêrô, để hiền đệ dùng 

trong phạm vi Tổng Giáo phận của hiền đệ. Ước gì dây 
Pallium này là dấu chỉ của sự hiệp nhất với Tòa Thánh, 
là mối dây bác ái, là sự cổ võ lòng can đảm mạnh mẽ. 
Nhờ đó, vào ngày quang lâm và tỏ mình của Thiên Chúa 
toàn năng và của Đức Kitô, mục tử của các mục tử, hiền 
đệ và các tín hữu được giao phó cho hiền đệ có thể lãnh 
nhận dây áo trường sinh và vinh quang, nhân danh Cha 
và Con và Thánh Thần. Amen

Cộng đoàn phụng vụ vỗ tay, xen lẫn tiếng kèn trống 
vang lừng, hân hoan chúc mừng. 

Đức TGM Giuse nói lên tâm tình tri ân đối với Đức 
Thánh Cha Phanxicô, Đức TGM Leopoldo Girelli, vị 
đại diện Đức Thánh Cha Phanxicô tại Việt Nam và mọi 
thành phần dân Chúa đang hiện diện. Đức Tổng cũng 
chia sẻ rằng Thánh lễ hôm nay là cao điểm của Đại Hội 
Hành Hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 31 và cũng là 
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Thánh lễ Bế mạc Đại hội. Đồng thời, Ngài cũng trân 
trọng giới thiệu quý Hồng Y và quý Giám mục về tham 
dự Đại Hội hôm nay gồm có:

Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn - Tổng Giám 
Mục Hà Nội, Đức TGM Leopoldo Girelli - Đại diện 
Đức Thánh Cha Phanxicô tại Việt Nam, Đức TGM 
Phaolô Bùi Văn Đọc - Tổng Giám Mục Sài Gòn - Ủy 
Ban Giáo lý Đức tin, Đức TGM Phanxicô Xaviê Lê 
Văn Hồng - Nguyên Tổng Giám Mục Huế, Đức Cha 
Giuse Nguyễn Năng - Giám mục Phát Diệm - Phó Chủ 
tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Đức Cha Phêrô 
Nguyễn Văn Khảm - Giám mục Mỹ Tho - Tổng Thư ký 
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Đức Cha Phêrô Trần 
Đình Tứ - Nguyên Giám mục Phú Cường, Đức Cha 
Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục Phụ Tá Hưng 
Hóa - Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng, Đức Cha Matthêu 

Nguyễn Văn Khôi - Giám mục Qui Nhơn 
- Ủy Ban Nghệ Thuật Thánh, Đức Cha 
Lôrensô Chu Văn Minh - Giám Mục Phụ 
Tá Hà Nội, Đức Cha Giuse Nguyễn Văn 
Yến - Nguyên Giám mục Phát Diệm, Đức 
Cha Tôma Vũ Đình Hiệu - Giám mục Bùi 
Chu - Ủy Ban Bác ái Xã hội, Đức Cha 
Antôn Vũ Huy Chương - Giám mục Đà 
Lạt - Ủy Ban Giáo sĩ Chủng sinh, Đức 
Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị - Giám mục 
Kontum, Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt 
- Giám mục Bắc Ninh, Đức Cha Phaolô 
Nguyễn Thái Hợp - Giám mục Vinh - 
Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình, Đức Cha 
Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Phú 
Cường - Ủy Ban Truyền Thông Xã Hội, 
Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạng - 
Giám mục Phó Đà Lạt, Đức Cha Giuse 
Châu Ngọc Tri, Giám mục Lạng Sơn - 
Cao Bằng - Ủy ban Mục vụ Gia đình, 
Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ - Giám 
mục Thái Bình - Ủy ban Tu sĩ, Đức Cha 
Giuse Đặng Đức Ngân - Giám mục Đà 
Nẵng - Ủy ban Văn hóa.

Sau khi đã giới thiệu các Đức Giám 
mục hiện diện, Đức TGM Giuse mời gọi 
cộng đoàn sốt sắng bước vào Thánh lễ 
trọng thể kính Đức Maria Hồn Xác Lên 
Trời, bế mạc Đại Hội Hành Hương Đức 
Mẹ La Vang lần thứ 31, bằng tâm tình tạ 

ơn Thiên Chúa đã đưa Mẹ về trời cả hồn 
lẫn xác. Xin Mẹ cho chúng ta cũng biết 
sống siêu thoát và tinh sạch như Mẹ, để một 
ngày kia, chúng ta được gặp Mẹ trên quê 
trời hạnh phúc. Qua Thánh lễ này, chúng 
ta cũng hãy tạ ơn Chúa đã ban cho chúng 
ta một kỳ đại hội thật tốt đẹp. Xin Ngài trả 
công bội hậu cho tất cả những ai bằng cách 
này cách khác, đã giúp đỡ để chúng ta thực 
hiện và thành công trong đại hội này. Sau 
Thánh lễ, chúng ta sẽ chia tay nhau, mỗi 
người hãy xin Mẹ phù hộ để khi trở về được 
luôn bình an, bình an trong tâm hồn, bình an 
trong gia đình và bình an trên đường trở về.

Sau bài Tin mừng, Đức Cha Phêrô 
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Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Mỹ 
Tho, Tổng Thư Ký Hội Đồng Giám 
Mục Việt Nam chia sẻ Lời Chúa với 
mọi thành phần dân Chúa tham dự.
Sống tinh thần sứ điệp Fatima, là chủ đề 
của Đại hội hành hương năm nay. Trong 
hai ngày qua, các bài giảng trong Thánh lễ 
cũng như diễn nguyện, đều tập trung vào 
chủ đề này. Và để tiếp tục khơi dậy tinh 
thần này của sứ điệp, Đức Cha Phêrô mời 
cộng đoàn nhìn lại sự kiện Fatima và sự 
kiện La Vang. Đặt những sự kiện đó trong 
bối cảnh lịch sử cụ thể và dưới ánh sáng 
của lời Chúa, để chúng ta khám phá Fatima 
và La Vang gần gũi với nhau đến thế nào.
Đức Mẹ đã hiện ra ở Fatima năm 1917, 
nhưng ít ai quan tâm bối cảnh của nước 
Bồ Đào Nha lúc bấy giờ, và rất may trong 
giờ diễn nguyện tối hôm qua, chúng ta 
được nhắc nhớ về bối cảnh đó. Theo lịch 
sử kể lại thì năm 1910, một cuộc cách 
mạng lớn nổ ra ở Bồ Đào Nha, và chính 
quyền cách mạng lúc đó phần lớn là những 
người thuộc Hội Tam điểm, cho nên họ 
cùng ghét đạo Công giáo. Vì thế, khi họ 
nắm chính quyền thì lập tức ban hành rất 
nhiều những điều lệ khắt khe đối với đạo 
Công giáo. Nhiều tu viện bị đóng cửa, 
nhiều tu sĩ bị trục xuất, cấm đạo Công 
giáo cử hành phụng vụ nơi công cộng, kể 
cả cấm kéo chuông Nhà thờ. Chính trong 
bối cảnh đó, Đức Mẹ hiện ra ở Fatima.
Giáo Hội Việt Nam chúng ta hơn 200 
năm trước, cũng ở trong một hoàn cảnh 
khó khăn như thế. Dưới thời Vua Cảnh 
Thịnh mà anh chị em được nghe lặp đi 
lặp lại nhiều lần, sắc chỉ cấm đạo được 
ban hành, nhiều giáo dân ở Quảng trị, để 
giữ đạo đã phải chạy vào vùng rừng thiêng 
nước độc La Vang, và chính ở đây, Đức 
Mẹ hiện ra nâng đỡ, an ủi con cái Mẹ.
Đặt những sự kiện đó trong bối cảnh lịch 
sử để chúng ta khám phá ra thân phận của 
Giáo Hội là một thân phận bị bắt bớ và 
bách hại. Điều đó không phải là cái gì 

quá mới mẻ, nhưng đã được báo trước trong Kinh thánh.
Bài đọc I hôm nay trích sách Khải Huyền trình bày thị 
kiến về một người phụ nữ đang kêu la đau đớn chuẩn bị 
sinh con, và một con mãng xà rất lớn chực sẵn để nuốt 
lấy đứa con mà người phụ nữ sinh ra.

Trước khi là hình ảnh về Đức Mẹ, thì đây đã là hình 
ảnh về Giáo Hội. Một Giáo Hội mang Chúa Giêsu trong 
lòng và đang cố gắng đem Chúa Giêsu đến cho thế giới. 
Giáo Hội đó bị ma quỷ chống đối quyết liệt. Nếu Giáo 
Hội thỏa hiệp với thế gian thì thế gian sẽ để cho Giáo 
Hội yên. Nhưng nếu Giáo Hội thực sự tha thiết với sứ 
mạng đem Chúa Giêsu đến cho thế giới, thì chắc chắn 
Giáo Hội sẽ gặp sự chống đối quyết liệt từ ma quỷ. 

Ngày hôm nay cũng vậy, kể cả trong những đất nước 
được gọi là tự do, Giáo Hội vẫn bị tấn công bằng những 
đòn hiểm độc hơn vua chúa ở Việt Nam ngày xưa. Chúng 
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ta đừng quên điều Đức Bênêđictô XVI đã nhắn 
nhủ chúng ta: Giáo Hội ngày hôm nay chịu đau 
khổ, không chỉ từ bên ngoài, mà còn từ bên trong. 
Giáo Hội chịu đau khổ từ chính tội lỗi của con 
cái mình, mà không chỉ từ anh chị em giáo dân, 
mà còn từ hàng giáo sĩ. Chính vì thế mà sứ điệp 
sám hối Fatima vẫn còn rất sống động và hiện 
thực cho chúng ta, từng người và tất cả cho đến 
hôm nay.

Đức Cha Phêrô cũng nói thêm rằng Giáo Hội 
đang bước đi giữa thử thách, nhưng luôn nhận 
được sự nâng đỡ, an ủi của Chúa và Mẹ. Sứ 
điệp Fatima và La Vang là một sứ điệp hy vọng. 
Trong cuộc sống của chúng ta, cũng có nhiều 
thử thách làm chúng ta thất vọng, nhưng đừng 
để chúng nhận chìm mình, và hãy ngước mắt 
nhìn lên Đức Maria, như là ngôi sao hy vọng, 
để không ngừng bước tới trong đời sống đức tin 
của mình. Cùng nhau xây dựng một Giáo Hội 
nghèo, theo gương Mẹ, từng bước đem Chúa 
đến cho mọi người. Kết thúc, Đức Cha giảng lễ 
mời gọi mọi người cùng hát lên với Ngài bài ca 
Magnificat để cùng tạ ơn Chúa. 

Tiếp tục Thánh lễ, cộng đoàn sốt sắng tuyên 
xưng đức tin. Đức TGM Giuse mời gọi mỗi người 
dâng đời mình với những lắng lo, băn khoăn ưu 
tư, những ước mơ, khát vọng, cho cuộc sống bản 
thân, gia đình, Giáo xứ, Giáo phận, Giáo Hội và 
toàn thế giới lên Chúa cùng những lời cầu xin 
tha thiết. Cầu cho tất cả mọi Kitô hữu niềm tin 
và sức mạnh vượt thắng mọi thử thách gian nan 
để đem Chúa đến cho mọi người; Cầu cho các 
quốc gia dân tộc trên thế giới biết hướng mọi 
sự lên Chúa và tôn vinh Chúa; Cầu cho những 
người đang đau khổ trong tinh thần và thể xác 
luôn được tình yêu Chúa và Mẹ đỡ nâng; Cầu 
cho cộng đoàn hành hương về La Vang trong dịp 
đại hội biết chiêm ngưỡng những hồng ân Chúa 
ban cho Mẹ, để sống và được hồng phúc như Mẹ. 

Sau lời nguyện Hiệp Lễ, Cha Giacôbê Lê Sỹ 
Hiền, Quản Nhiệm Trung Tâm Thánh Mẫu La 
Vang, thay mặt Ban tổ chức, bày tỏ tấm lòng tri 
ân đến quý Đức Hồng Y, Giám mục, Linh mục, 
Tu sĩ nam nữ, các Dòng tu, các ban ngành phục 
vụ, các Giáo xứ, đặc biệt là Giáo xứ Chính Tòa 

Phủ Cam, Đội Trống Thái Bình, Đội Kèn Bùi 
Chu, các Công ty, cám ơn quý Ân nhân và toàn 
thể khách hành hương. Xin Mẹ La Vang chúc 
lành cho quý Đức Cha và mọi người. Chúc mọi 
người ra về bình an.

Sau lời cám ơn của Cha Quản Nhiệm, Đức 
TGM Giuse có đôi lời nhắn nhủ với cộng đoàn. 
Trước hết, Ngài thay mặt cộng đoàn hành hương, 
cám ơn Ban tổ chức, đặc biệt là cha Giacôbê Lê 
Sỹ Hiền, Quản Nhiệm Trung Tâm Thánh Mẫu La 
Vang đã tổ chức tốt đẹp dịp Đại Hội năm nay. 
Ngoài ra, Đại Hội thành công được cũng nhờ vào 
sự cộng tác của các Hội Dòng, các Giáo phận, 
các Ban Ngành, các Ân nhân, nhiều thành phần 
dân Chúa ở khắp nơi trên thế giới.

Đức Tổng cũng tin tưởng và giao phó công 
trình xây dựng Vương Cung Thánh Đường La 
Vang cho Đức Mẹ, để nguyện xin Mẹ tiếp tục 
ban ơn và gìn giữ. Nhưng cũng xin mọi người 
rộng lòng đóng góp để công trình sớm được hoàn 
thành. 

Đức TGM long trọng ban phép lành kết thúc 
Thánh lễ. Sau đó, Ngài tuyên bố bế mạc Đại hội 
Hành Hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 31 và hẹn 
gặp lại vào những dịp sắp đến.

Đức TGM Giuse cũng cắt dây bong bóng 
mang phướn bay lên trời cao trong tiếng vỗ tay 
của cộng đoàn và tiếng kèn trống hân hoan, vui 
vẻ lên đường ra khơi với Mẹ La Vang, để tiếp 
tục loan báo Tin Mừng đến cho mọi người. 

(WTGP.Huế 15.08.2017)



Dân Chúa on line số 3164

Đại Hội Toàn quốc Thánh Mẫu 
LaVang đã diễn ra tại Trung 
tâm Hành hương Đức Mẹ La 
Vang ở giáo phận Huế từ ngày 

13,14,15 tháng 8.2017 vừa qua. Đại Hội 
đã lấy chủ đề: SỐNG TINH THẦN SỨ 
ĐIỆP FATIMA

1. Một Đại Hội mang tính toàn 
quốc 

Suốt ba ngày ở bên Mẹ La Vang, cộng 
đoàn hành hương đã được nhắc nhở từ các 
băng - rôn (banderole), từ loa phóng thanh: 
Về đây, chúng ta sống bên Mẹ với tinh 
thần cầu nguyện, hy sinh theo lời Đức Mẹ 
đã nhắn nhủ. Chúng ta hãy cầu nguyện, yêu mến 
Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, cầu nguyện với kinh 
Mân Côi như Mẹ mong muốn. Cộng đoàn Dân 
Chúa đông đúc tụ hội về đây khoảng gần 700 
ngàn người, tham dự các nghi lễ phụng vụ, đi 
rước kiệu, chầu Thánh Thể, dâng hoa, các đoàn 
trống, kèn, cho đến diễn nguyện và nhất là trong 
các thánh lễ đông tế, cộng đoàn được các Đức 
Giám Mục chủ tế mời gọi hoặc các Đấng thuyết 
giảng, chia sẻ Lời Chúa, tất cả đều tập trung vào 
chủ đề đã được Ban tổ chức Đại Hội liên kết với 
hồng ân đáng nhớ, đáng ghi tâm là Kỷ niệm 100 
năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima.

 Đại hội La Vang năm nay có rất nhiều sự kiện 
diễn ra mang tính toàn quốc và toàn cầu. Con cái 
Mẹ từ muôn phương, có cả các tín hữu láng giềng 
như Lào, Campuchia, Thái Lan, có anh chị em việt 
kiều về từ nhiều nước trên thế giới...

 Chiều ngày 13.8.2017 - Khai mạc Đại hội. 
Trời có oi bức khó chịu một chút nhưng trời đã 
cho cơn mưa giông vừa đủ để làm giảm cơn nóng 
và sau đó bầu khí trở nên thật mát dịu, thật dễ 
chịu cho những gì sắp diễn ra tại quảng trường 
và lễ đài, nơi sẽ cử hành các thánh lễ đồng tế 
trong 3 ngày hành hương. 

 - Hầu như có sự hiện diện đầy đủ của hàng 
Giáo phẩm Việt Nam: Đức Đức Hồng Y Phêrô 

TGM Hà Nội, Đức TGM Léopoldo Girelli Khâm 
sứ Tòa Thánh, Đức Tổng Giám Mục Giuse Chủ 
tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Đức Tổng 
Phanxicô, quý Giám mục và hơn cả ngàn linh 
mục khắp nơi tựu về. Các buổi cử hành đã diễn 
ra trong bầu không khí linh thánh, trang nghiêm 
và đạo đức. Một cộng đoàn đức tin hiệp thông... 
Quảng trường rộng, thoáng đãng, các lối đi đã 
được phân chia, chỗ của người tham dự được sắp 
xếp thứ tự, nên mọi người tín hữu dễ dàng hiệp 
thông với các nghi lễ phụng vụ từ lễ đài cách ý 
thức trọn vẹn, sâu lắng. 

- Ca đoàn, tiếng hát, tiếng đàn tại Đại Hội La 
Vang được hòa âm bởi rất đông các ca viên thuộc 
các giáo xứ Chánh tòa Hà Nội - Huế - Sài gòn 
và dòng tu nam nữ giáo phận Huế làm cho đại 
lễ long trọng và sốt sắng.

 - Các đội kèn - trống của giáo tỉnh Hà Nội, 
gồm các giáo phận Thái Bình: 500 nhạc công và 
đoàn trống và giáo phận Bùi Chu, con số lên đến 
1050 nghệ nhân kèn trống. Các đoàn được quý 
Đức Cha thuộc giáo phận và quý cha động viên 
anh chị em trong các đội đã công khó tập dượt 
nhiều buổi trước chuyến hành trình đến linh địa 
La vang, đội kèn trống đã làm cho bầu khí đại 
hội lần thứ 31 năm nay thêm hoành tráng, âm 
vang hào hùng làm nức lòng cộng đoàn hành 
hương. Vì lòng mến Đức Mẹ La Vang tha thiết, 

LA VANG VÀ SỨ ĐIỆP FATIMA
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dù phải vất vả đường xa cách trở, nhưng con cái 
Mẹ trong đội kèn, trống đều rất vui. Được đại 
diện cho giáo phận, giáo xứ, gia đình. Được đến 
sống bên Đức Mẹ La vang, phục vụ Mẹ tại Đại 
Hội nên mỗi thành viên trong đội trống kèn đều 
hạnh phúc, hăng say mang hết hơi sức để cất lên 
những khúc ca tôn vinh Mẹ 

Người viết không thể kể hết chuyện của Đại 
Hội La Vang 31 nầy được vì quá nhiều điều tốt, 
điều hay... mà ban tổ chức đại hội đã nỗ lực tìm 
nhiều phương cách thực hiện để vinh danh Chúa 
và tôn vinh Mẹ La Vang, Mẹ Fatima. Vậy chỉ xin 
được ghi lên đây vài sự kiện liên quan trực tiếp 
đến chủ đề LA VANG - FATIMA trong những 
ngày ở bên Mẹ.

2. Đức Mẹ Fatima với Đại Hội 
La Vang

2.1. Cùng hòa nhịp với Giáo Hội, mừng Kỷ 
niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, vào 
lúc 08g00 ngày 14.8.2017 tại Quảng trường Tử 
Đạo, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Tân 
Giám Mục Phó Giáo phận Đà Lạt, đã đến và gặp 
gỡ các bạn giới trẻ với chủ đề: ‘‘Kỷ niệm 100 
năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima“. Hiện diện trong 
buổi thuyết trình có các cha đặc trách và 1000 
bạn giới trẻ của Tổng giáo phận Huế và đông 
đảo khách hành hương.

Đại hội La Vang năm nay, có một sự trùng 
hợp đặc biệt, đó là kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ 
hiện ra tại Fatima. Sự kiện Đức Mẹ hiện 
ra tại Fatima là một sự kiện nhỏ ở tại Bồ 
Đào Nha, nhưng tiếng vang thật lớn và tác 
động đến cả thế giới, làm thay đổi bộ mặt 
thế giới. Vậy đâu là bí quyết mà Đức Mẹ 
đã dùng để thay đổi toàn thể thế giới hôm 
nay. Đức Cha mời gọi hát ‘‘Một trời La 
Vang“ . một bài ca bồi hồi xúc động khi 
chúng ta đang hiện diện tại Thánh Địa La 
Vang, nơi cách đây hơn 200 năm, Đức Mẹ 
đã hiện ra để an ủi các tín hữu:

‘‘Con đã quay về cùng đoàn người năm 
tháng hành hương.

Con đã quay về lòng bồi hồi nghe tiếng 
yêu thương.

Trong cánh tay Mẹ hiền, quên hết bao muộn phiền.
Quên những tháng ngày cuộc đời như mây gió 

nổi trôi....‘‘
Rồi Đức Cha đưa ra 3 điểm để nhớ:
- Hành hương La Vang: Về với Mẹ hiền: 

Chúng ta về đây, trước hết để gặp Đức Mẹ, ca 
tụng, tôn vinh Đức Mẹ nhân dịp Đại hội La 
Vang. Vẫn biết rằng Đức Mẹ luôn hiện diện và 
đồng hành với chúng ta trên mỗi bước đường đời, 
nhưng nơi đây, chúng ta được gặp gỡ Đức Mẹ 
cách đặc biệt hơn, chính vì tại nơi này, Đức Mẹ 
đã hứa: ‘‘Hễ ai chạy đến cầu khẩn Mẹ tại chốn 
này, Mẹ sẽ nhận lời ban ơn...“ Mỗi chúng ta khi 
đến La Vang có thể đang mang theo gánh nặng 
cuộc đời, những ước nguyện để gửi gắm nơi Mẹ, 
xin Mẹ ban ơn nâng đỡ. Chúng ta tôn vinh Đức 
Mẹ là ‘‘Đấng an ủi kẻ âu lo‘‘, ‘‘Đấng làm cho 
chúng con vui mừng‘‘. Lời cầu xin đơn sơ giản 
dị ấy, chúng ta bày tỏ lòng cậy trông phó thác 
nơi Đức Mẹ.

- Hành hương La Vang: Lắng nghe sứ điệp: 
Kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. 
Những lần hiện ra với ba trẻ nhỏ tại làng quê 
Fatima, Bồ Đào Nha, năm 1917, Đức Mẹ mời 
gọi nhân loại sám hối. Chủ đề được chọn cho 
Đại hội La Vang lần thứ 31 là ‘‘Sống tinh thần 
Sứ điệp Fatima‘‘. Có thể nói, La Vang và Fatima 
cùng chung một sứ điệp. Cây Sồi ở Fatima và 
Cây Lá Vằng ở Quảng Trị đều có điểm chung, 
đó là thể hiện lòng từ mẫu của Mẹ Thiên Chúa 
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đối với những ai nghèo khổ. Thông điệp mà Đức 
Mẹ muốn gửi gắm cho con cái mình, là lời mời 
gọi ăn năn sám hối, chuyên tâm cầu nguyện bằng 
Chuỗi Mân Côi, tôn sùng Trái Tim Mẹ. Chúng ta 
ôn lại thông điệp của Mẹ nhắn gửi, để thực thi 
trong cuộc sống cụ thể của mỗi người.

- Hành hương La Vang: Thao thức thực hiện 
lời Mẹ dạy: Chúng ta về với Mẹ La Vang, không 
phải như những khách du lịch để khám phá những 
điều mới lạ và thỏa chí tò mò. Hành hương tại 
Linh địa La Vang, mỗi chúng ta hãy cố gắng suy 
tư những mệnh lệnh Đức Mẹ đã truyền dạy tại 
chính nơi này cách đây 200 năm, cũng như tại 
Fatima cách đây vừa tròn 100 năm.

2.2. Dâng hoa kính Mẹ: Có Quý Đức Tổng, 
quý Giám Mục và quý Cha và khách hành hương 
tham dự. Chiều 14.8 vào lúc 16giờ15, một buổi 
dâng hoa kính Mẹ ngay tại Linh đài Ba cây đa do 
600 giới trẻ giáo phận Huế thực hiện, thật đẹp, 
linh nhiệm và đầy ấn tượng. 26 lẵng hoa tượng 
trưng cho 26 giáo phận, Trong tiếng nhạc đệm, 
vần thơ được xướng lên:

“Chúng con đến từ mọi miền đất nước,
Từ sông Hồng tiếp bước sông Lam,
Từ Cửu Long nối gót sông Hàn,
Về La Vang với Hương Giang xanh biếc.
Mang trong tim một tình yêu tha thiết,
Với trăm hoa khoe sắc giữa đời;
Hoa yêu thương, hoa đau khổ, hoa niềm vui,
Dâng lên Mẹ với bao lời khẩn nguyện.”

 Với tâm tình đó, Giới trẻ Giáo phận Huế 
đã đại diện cho toàn thể con cái Mẹ từ mọi 
miền đất nước, bày tỏ lòng yêu mến, tôn 
vinh Mẹ. Trong y phục áo dài truyền thống; 
đội tiến hương, dâng hoa, dâng các tràng 
chuỗi Mân Côi VUI -  SÁNG - THƯƠNG 
- MỪNG với các sắc hoa tươi thắm tượng 
trưng cho các mầu nhiệm.

Sau hết, Đức Tổng Giám Mục Léopoldo 
Girelly Khâm sứ Tòa Thánh, và Đức TGM 
Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ Tịch Hội 
Đồng Giám Mục Việt Nam thay mặt cho 
toàn thể Giáo Hội Việt Nam dâng lẵng hoa 
kính tôn Đức Mẹ, trong dịp Hành hương 
Đại Hội La Vang 31. Để kết thúc, cộng 

đoàn cùng nhau dâng lên Mẹ lời kinh Thánh Mẫu 
La Vang. 

2.3. Đêm diễn nguyện tại Linh đài Đức Mẹ 
La Vang:

Trời đêm La Vang rực rỡ muôn ánh đèn, đoàn 
con cái cùng nhau quây quần quanh Linh Đài 
Mẹ, cùng nhau ca hát tôn vinh Mẹ, cùng nhau 
sống lại những tâm tình Mẹ hiện ra nhắn nhủ, 
phù trợ và nâng đỡ đoàn con.

Đêm Diễn nguyện được bắt đầu vào lúc 20g00 
ngày 14.8.2017 tại Linh đài Đức Mẹ, khởi đầu 
là hợp tấu tràn đầy hào khí hào hùng, với những 
khúc ca sinh động của Đội Kèn Trống Thái Bình 
và Bùi Chu.

Cha Antôn Nguyễn Văn Tuyến, phụ trách 
Đêm Diễn Nguyện, có đôi lời chào mừng quý 
Đức Hồng Y, quý Đức Giám Mục và quý Linh 
mục cùng toàn thể khách hành hương đang hiện 
diện nơi đây.

Quý Nữ tu thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá 
Huế đã phối hợp dàn dựng khung cảnh bằng 
những slides hình nền phù hợp và các diễn viên 
đang nỗ lực chuyển tải các nội dung về sự kiện 
lịch sử Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, những lời của 
Đức Mẹ tha thiết mời gọi: “Phải ăn năn sám hối. 
Phải siêng năng lần hạt Mân Côi. Phải tôn sùng 
Trái Tim Mẹ để cầu xin cho con người biết ăn 
năn sám hối, thôi xúc phạm đến Thiên Chúa, 
cầu xin cho chiến tranh mau chấm dứt, hòa bình 
sớm vãn hồi”.
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Các diễn viên đã thực sự diễn vai của mình 
trong tâm tình, chú tâm lắng nghe, sốt sắng trước 
lời khuyên của Mẹ, tất cả đã thu hút sự chú ý 
của các khán giả. Các đạo cụ, trang phục cũng 
rất sinh động và phù hợp với hoàn cảnh của đất 
nước Bồ Đào Nha lúc bấy giờ. Sáng kiến của quý 
Chị Em đã giúp mọi người lắng đọng tâm tình đi 
vào phần tiếp của đêm diễn nguyện đó.

Tiếp theo, Đức TGM Phanxicô Xaviê Lê Văn 
Hồng, nguyên Tổng Giám Mục Huế chủ sự giờ 
Lần Hạt Mân Côi bên Mẹ cùng với cộng đoàn 
hành hương. Những lời hướng dẫn suy niệm giúp 
con cái Mẹ sống lại mầu nhiệm Năm Sự Mừng 
cách sốt sắng. Khung cảnh lúc này tại Linh Đài 
Đức Mẹ thật đẹp khi mọi người có dịp được 
chiêm ngưỡng tràng chuỗi Mân Côi “khổng lồ“ 
được ghép lại bởi những chiếc đèn lồng trang trí 
với màu sắc bắt mắt.

Những vũ khúc nhẹ nhàng, giàu tính nghệ thuật 
và mang nhiều ý nghĩa, đan xen trong hai phần diễn 
cảnh, làm cho khán giả cảm thấy thích thú hơn.

Quý Nữ tu Dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng đã 
khép lại chương trình của đêm diễn nguyện bằng 
sự tích Đức Mẹ hiện ra tại La Vang. Những hoạt 
cảnh được dàn dựng rất công phu và đầy ý nghĩa, 
khiến mọi người như đang sống lại những giây 
phút Mẹ hiện ra cứu giúp cha ông mình ngày xưa.

3. Một bài giảng đáng ghi nhớ: La Vang - 
Fatima

 Ngày 15.8.2017: Thánh lễ trọng thể kính Đức 
Mẹ Hồn Xác lên trời và cũng là Thánh 
lễ bế mạc Đại hội Hành Hương La Vang. 
Một trời mầu nhiệm, một khung cảnh Giáo 
Hội Hiệp Nhất với mọi thành phần Dân 
Chúa. Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh 
Chủ tịch Hội Đòng Giám Mục Việt Nam 
Chủ tế , với tất cả những gì là tôn quý 
vinh sang cho cộng đoàn Dân Thánh Chúa 
như đang tham dự vào phụng vụ Chiên 
Con trên trời.

Sau bài Tin mừng, Đức Cha Phêrô 
Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Mỹ Tho, 
Tổng Thư Ký Hội Đồng Giám Mục Việt 
Nam chia sẻ Lời Chúa. 

“Sống tinh thần sứ điệp Fatima, là chủ 

đề của Đại hội hành hương năm nay. Trong hai 
ngày qua, các bài giảng trong Thánh lễ cũng như 
diễn nguyện, đều tập trung vào chủ đề này. Và 
để tiếp tục khơi dậy tinh thần này của sứ điệp, 
Đức Cha Phêrô mời cộng đoàn nhìn lại sự kiện 
Fatima và sự kiện La Vang. Đặt những sự kiện 
đó trong bối cảnh lịch sử cụ thể và dưới ánh 
sáng của lời Chúa, để chúng ta khám phá Fatima 
và La Vang gần gũi với nhau đến thế nào”.

 “Đức Mẹ đã hiện ra ở Fatima năm 1917, 
nhưng ít ai quan tâm bối cảnh của nước Bồ 
Đào Nha lúc bấy giờ, và rất may trong giờ diễn 
nguyện tối hôm qua, chúng ta được nhắc nhớ về 
bối cảnh đó. Theo lịch sử kể lại thì năm 1910, 
một cuộc cách mạng lớn nổ ra ở Bồ Đào Nha, và 
chính quyền cách mạng lúc đó phần lớn là những 
người thuộc Hội Tam điểm, cho nên họ cùng ghét 
đạo Công giáo. Vì thế, khi họ nắm chính quyền 
thì lập tức ban hành rất nhiều những điều lệ khắt 
khe đối với đạo Công giáo. Nhiều tu viện bị đóng 
cửa, nhiều tu sĩ bị trục xuất, cấm đạo Công giáo 
cử hành phụng vụ nơi công cộng, kể cả cấm kéo 
chuông Nhà thờ. Chính trong bối cảnh đó, Đức 
Mẹ hiện ra ở Fatima“.

“ Giáo Hội Việt Nam chúng ta hơn 200 năm 
trước, cũng ở trong một hoàn cảnh khó khăn như 
thế. Dưới thời Vua Cảnh Thịnh mà anh chị em 
được nghe lặp đi lặp lại nhiều lần, sắc chỉ cấm 
đạo được ban hành, nhiều giáo dân ở Quảng trị, 
để giữ đạo đã phải chạy vào vùng rừng thiêng 
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nước độc La Vang, và chính ở đây, Đức 
Mẹ hiện ra nâng đỡ, an ủi con cái Mẹ”..

 “Đặt những sự kiện đó trong bối cảnh 
lịch sử để chúng ta khám phá ra thân 
phận của Giáo Hội là một thân phận bị 
bắt bớ và bách hại. Điều đó không phải 
là cái gì quá mới mẻ, nhưng đã được báo 
trước trong Kinh thánh.

“Bài đọc I hôm nay trích sách Khải 
Huyền trình bày thị kiến về một người phụ 
nữ đang kêu la đau đớn chuẩn bị sinh con, 
và một con mãng xà rất lớn chực sẵn để 
nuốt lấy đứa con mà người phụ nữ sinh ra”.

 “Trước khi là hình ảnh về Đức Mẹ, 
thì đây đã là hình ảnh về Giáo Hội. Một 
Giáo Hội mang Chúa Giêsu trong lòng và đang 
cố gắng đem Chúa Giêsu đến cho thế giới. Giáo 
Hội đó bị ma quỷ chống đối quyết liệt. Nếu Giáo 
Hội thỏa hiệp với thế gian thì thế gian sẽ để cho 
Giáo Hội yên. Nhưng nếu Giáo Hội thực sự tha 
thiết với sứ mạng đem Chúa Giêsu đến cho thế 
giới, thì chắc chắn Giáo Hội sẽ gặp sự chống đối 
quyết liệt từ ma quỷ”.

 “Ngày hôm nay cũng vậy, kể cả trong những 
đất nước được gọi là tự do, Giáo Hội vẫn bị tấn 
công bằng những đòn hiểm độc hơn vua chúa ở 
Việt Nam ngày xưa. Chúng ta đừng quên điều 
Đức Bênêđictô XVI đã nhắn nhủ chúng ta: Giáo 
Hội ngày hôm nay chịu đau khổ, không chỉ từ 
bên ngoài, mà còn từ bên trong. Giáo Hội chịu 
đau khổ từ chính tội lỗi của con cái mình, mà 
không chỉ từ anh chị em giáo dân, mà còn từ 
hàng giáo sĩ. Chính vì thế mà sứ điệp sám hối 
Fatima vẫn còn rất sống động và hiện thực cho 
chúng ta, từng người và tất cả cho đến hôm nay”.
Đức Cha Phêrô cũng nói thêm rằng “Giáo 

Hội đang bước đi giữa thử thách, nhưng luôn 
nhận được sự nâng đỡ, an ủi của Chúa và Mẹ. Sứ 
điệp Fatima và La Vang là một sứ điệp hy vọng. 
Trong cuộc sống của chúng ta, cũng có nhiều 
thử thách làm chúng ta thất vọng, nhưng đừng 
để chúng nhận chìm mình, và hãy ngước mắt 
nhìn lên Đức Maria, như là ngôi sao hy vọng, 
để không ngừng bước tới trong đời sống đức tin 
của mình. Cùng nhau xây dựng một Giáo Hội 

nghèo, theo gương Mẹ, từng bước đem Chúa đến 
cho mọi người “. 

Và Đức Cha mời gọi mọi người cùng hát lên 
với Ngài bài ca Magnificat để cùng tạ ơn Chúa 
kết thúc bài chia sẻ của Ngài. 

Thánh lễ tiếp tục trong cái nắng ấm dịu dàng 
mặc dầu lúc ấy đã hơn 9 giờ, điều đó hiếm thấy 
tại vùng đất Quảng trị với khí hậu khắc nghiệt 
khi chưa kết thúc mùa hè tại Miền Trung nghèo 
nàn nhỏ bé nầy. Bầu trời nhẹ nhàng của 3 ngày 
Đại Hội như cái tán rộng, như là bóng mát Mẹ 
bao phủ đoàn con.

Cuối Thánh lễ là tâm tình cám ơn của Cha 
Quản Nhiệm Trung Tâm Hành Hương Thánh 
Mẫu La Vang, trưởng ban tổ chức Đại Hội. Và 
Đức Tổng Giám Giuse Nguyễn Chí Linh TGM 
Huế, tuyên bố bế mạc Đại Hội La Vang 31.. Sau 
khi cộng đoàn Hành Hương đã nhận phép lành 
của tất cả các Giám Mục hiện diện.

Người khách hành hương đây ghi sâu một điều 
và thấy như thể Ơn lạ của Người Mẹ dịu hiền 
bên đoàn con: Cảm nhận được bàn tay Đức Mẹ 
La Vang che chở đoàn con trong những ngày 
Đại Hội, như thấy được, như sờ được, như chạm 
được Tình Mẹ yêu thương săn sóc che chở giữ 
gìn đoàn con dưới tà áo từ nhân Hiền Mẫu của 
Mẹ. Muôn vàn lần tạ ơn Mẹ, Mẹ ơi!

 Nữ tu Maria Tuyệt MTG
Ghi chú: Bài viết có sử dụng tin từ 

“Truyền thông của Giáo phận Huế”
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Năm nay, kỷ niệm 100 Năm Đức Mẹ 
hiện ra ở Fatima, nơi Đức Mẹ đã 
thực hiện bao nhiêu phép lạ, cho bao 
nhiêu tâm hồn được ơn ăn năn trở 

lại, tìm về nẻo chính đường ngay, trong ân tình 
làm con Thiên Chúa và con Mẹ Maria. Xin được 
cao rao danh Mẹ Fatima qua ơn lạ sau đây tại 
Miền Trung Việt Nam.

Câu chuyện nầy do Anh Giuse Xuân (một Việt 
kiều Nha Trang) kể lại: Dịp về Huế thăm chúng 
tôi tại cộng đoàn Mến Thánh Giá Phủ cam, 152/8 
Trần Phú Huế. Anh Giuse Xuân đã kể lại một 
phép lạ bởi Đức Mẹ Fatima Thánh Du. Mùa 
Xuân 1974, Đức Mẹ Thánh du, từ Sài gòn đến 
Huế, từ sân bay Phú Bài (Huế) ra Linh địa La 
Vang (Quảng Trị), Thánh tượng được chuyển đi 
bằng trực thăng, tháp tùng Đức Mẹ, có anh chị 
em trong đội ngũ Đạo Binh Xanh. Anh chị em 
tín hữu giáo phận Huế đã lớp trong lớp ngoài 
đứng túc trực tại Linh đài Ba cây đa La Vang 
để đón Đức Mẹ, trời mưa không dứt... nhưng mọi 
người đều nô nức đón Mẹ dưới trời mưa. Đức Mẹ 
ra Huế bằng máy bay, điều nầy Đức Tổng Giám 
Mục Philipphê Nguyễn Kim Điền, mặc dầu không 
muốn lắm, nhưng để bảo đảm đúng thời gian đón 
rước Đức Mẹ Thánh du tại các giáo phận khác. 
Sau khi Đức Mẹ đến La Vang, thì Thánh tượng 
Đức Mẹ Fatima được chuyển vào giáo phận Đà 
Nẵng cũng bằng máy bay trực thăng. 

Từ Đà Nẵng vào giáo phận Qui Nhơn. Đoạn 
đường nầy thánh tượng Đức Mẹ được chuyển đi 
đường bộ. Phép lạ đã xảy ra như thế nầy: Anh 
Giuse Nguyễn văn Phúc ở giáo phận Đà nẳng, 
thuộc giáo xứ Chính Trạch, anh bị ung thư xương 
ở cánh tay phải, đau đớn, gia đình chạy chữa đã 
nhiều nhưng bệnh không hề thuyên giảm, anh bằng 
lòng chấp nhận cơn bệnh quái ác khó chữa trị nầy! 

Ngày Thánh tượng Đức Mẹ từ giã lên đường 
đi vào Qui Nhơn, anh chị em tín hữu Đà Nẵng 
ra đoạn đường Thánh tượng Đức Mẹ đi qua để 

tiễn; giáo dân đông đúc, cờ xí rợp trời, cất tiếng 
hát chào Mẹ. Anh Phúc, mặc dầu tay đang đau, 
nhưng anh tình nguyện xin được cầm cờ, muốn 
làm một cử chỉ tỏ lòng kính mén Mẹ, lá cờ tuy 
không lớn lắm, nhưng anh em cầm cờ phải đưa 
cờ lên, phất qua phất lại lúc Đức Mẹ đi ngang 
qua. Anh Phúc với lòng thành tâm, anh đơn sơ 
khấn nguyện xin Đức Mẹ Fatima nhân từ và hay 
thương xót chữa lành anh... và lạ thay, tối hôm 
đó, anh trở về nhà, lòng vẫn hằng tin tưởng cậy 
trông; qua một đêm, anh bình an phó thác, Đức 
Mẹ Fatima đã nhận lời anh van nài. Sáng hôm 
sau thức dậy, một cơn đau nhẹ ở cánh tay, và 
từ nơi chỗ đau ấy, bức ra một khúc xương nhỏ 
bằng ngón tay út của anh và chỗ đau ấy không 
còn hành hạ anh Phúc như trước nữa. Anh đã 
được chữa lành bởi phép lạ Đức Mẹ Thánh du 
FATIMA. Mọi người trong giáo xứ cùng hân 
hoan cảm tạ Mẹ với anh và gia đình.

Đức Mẹ Fatima nhân lành. Đức Mẹ Hằng cứu 
giúp chở che. Đức Mẹ La Vang phù hộ các giáo 
hữu. Nào có ai đến cầu khẩn Mẹ mà Mẹ chẳng 
nhận lời. Mẹ ban ơn phần hồn, ơn phần xác để 
chúng con bình an mà tôn thờ và phụng sự Chúa. 
Chúng con chân thành cám ơn Mẹ.

Ơn Lạ của Mẹ Fatima
(Thánh Du)
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Trang Thực hành & Y Học

Mẹo làm món chiên
không lo khét hoặc cháy

Bạn thường làm những món ăn chiên 
rán cho gia đình ăn? Bạn đang gặp 
rắc rối, vì món chiên bị cháy hoặc ám 
mùi khét? Chỉ cần cho thứ này vào 

chảo rán, món chiên rán của bạn sẽ ngon hơn, 
mà không lo vấn đề này nữa.

Những món chiên rán luôn có một sức hút 
“vô hình“ đối với nhiều người. Chỉ cần tưởng 
tượng hình ảnh những chiếc bánh rán, hay món 
chiên rán tẩm bột vàng ruộm, vỏ giòn rụm, bên 
trong mềm ngon... cũng đã khiến “con tim xao 
xuyến” ngay !.

Tuy nhiên, khi chiên rán thực phẩm, nếu lượng 
dầu ăn không đủ, nhiệt độ quá cao, hoặc thời 
gian chiên rán không thích hợp, các món chiên 
rán của bạn sẽ dễ dàng bị ám mùi khét của dầu, 
hoặc thậm chí là cháy… đen nữa.

Không đủ dầu ăn, nhiệt độ quá cao, hoặc thời 
gian chiên không hợp lý …  đều có thể làm món 
chiên rán của bạn bị ám mùi khét, hoặc thậm chí 
là bị cháy luôn.

Món chiên rán bị cháy không chỉ làm món 
ăn mất đi mùi thơm, và hương vị vốn có, mà 
còn làm lãng phí thực phẩm, và gây hại cho sức 
khoẻ người ăn.

Để tránh tình trạng này, bạn chỉ cần cho một 
thứ vào chảo khi chiên rán. Thứ đó là... cà rốt. 
Theo chia sẻ của nữ Đầu bếp nổi tiếng Amelia 
Saltsman trong cuốn sách dạy nấu ăn “The 
Seasonal Jewish Kitchen“, thả cà rốt vào chảo 
chiên rán, là một mẹo nấu ăn truyền thống tuyệt 
vời, tuy cũ nhưng không hề lỗi thời.

Amelia cho biết: Khi chiên rán thực phẩm, 
từ chiên thịt, cá cho tới rau hay bánh, bạn 
chỉ cần cho thêm hai khúc cà rốt dày 5 cm 
vào chảo, bạn sẽ không phải lo lắng về vấn 
đề thực phẩm bị cháy, hay ám mùi khét nữa.
 Bạn chuẩn bị một củ cà rốt tươi (loại to, 

nếu dùng loại nhỏ, bạn hãy chuẩn bị hai củ). Sau 
đó, bạn gọt vỏ, cắt thành hai khúc dày 5 cm, rồi 
thả vào chảo dầu, và chiên cùng thực phẩm.

Chỉ cần hai khúc cà rốt dày 5 cm, bạn không 
còn phải lo lắng thực phẩm sẽ bị khét, hay cháy 
trong khi chiên rán.

Hai khúc cà rốt này có tác dụng giống như 
nam châm; nhưng thay vì hút kim loại, chúng 
lại hút hết những cặn dầu đen - “thủ phạm“ gây 
cháy thực phẩm, và tạo mùi khét cho món ăn.

Cà rốt đóng vai trò như những viên nam châm 
hút cặn dầu đen, giúp thực phẩm không bị cháy 
hay ám mùi,  bảo đảm món ăn luôn thơm ngon

Mẹo vặt đơn giản nhưng cực hiệu quả này 
có tác dụng với mọi loại thực phẩm chiên rán, 
từ chiên bánh, cho tới các món chiên mặn như 
thịt hay cá..., và đặc biệt hiệu quả với các món 
chiên ngập dầu.
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Trái cây hay quả được thành hình từ phần 
bầu nhụy của hoa. Trái cây thường có 
hai phần: phần thịt mọng nước có thể 
ăn được và hột cứng. 

Ngược lại với rau được dùng như món ăn 
chính, trái cây thường là món ăn thêm, điểm tâm, 
tráng miệng hoặc ăn vặt. Trái cây là thực phẩm 
ưa thích của loài người vì tính cách bổ dưỡng và 
tiện lợi của nó.

Thành phần dinh dưỡng
Nhiều nhà dinh dưỡng quả quyết rằng trái cây 

là "bạn đường của sức khỏe" vì nó có đầy đủ 
những chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì một 
đời sống lành mạnh.

 1 - Nước
Cơ thể cần từ 2-3 lít nước mỗi ngày để giữ 

nhiệt độ bình thường, để làm trơn các khớp 
xương, để lưu chuyển dưỡng chất nuôi tế bào, 
để làm huyết tương chứa hồng cầu, bạch cầu, để 
làm vật chống đỡ cơ thể...

Nước trong trái cây rất nhiều, tươi mát mà lại 
là loại nước tinh khiết, không nhiễm trùng hay 
vẩn đục. Nước từ lòng đất, được cây hút lên, chế 
biến, đặt vào trái để ta dùng mà không cần mất 
công đun nấu, gạn lọc. Dùng nước này ta không 
còn sợ bị các bệnh như tiêu chảy, khó chịu bao 
tử, không sợ bị những ô nhiễm của bụi đất hay 
hóa chất trong không gian.

2 - Chất đạm
Chất đạm cần thiết cho sự cấu tạo các loại tế 

bào, chế tạo kích thích tố trong cơ thể. 
Thường thường khi nói tới chất đạm là ta nghĩ 

ngay tới một miếng bít-tết, một đùi gà quay... vì 
đây là nguồn cung cấp chính. Nhưng loại chất đạm 
này có nhiều mỡ béo mà gần đây con người đã lạm 
dụng và phụ thuộc nó, nên gây ra nhiều bệnh hoạn.

Rau trái cũng có một nguồn chất đạm đáng 
kể, tất nhiên là ít hơn thịt cá, nhưng dễ tiêu và 
không có cholesterol. Ta hãy nhìn vào các vị tu 

hành, không ăn thịt động vật, chỉ ăn rau trái, mà 
cũng đủ chất đạm cho cơ thể, sức khỏe vẫn tốt, 
thần sắc hồng hào, tinh thần minh mẫn, phục vụ 
đạo giáo và tín đồ không mỏi mệt. 

Đạm trong trái cây có đủ tám loại amino acid 
cần thiết mà cơ thể không tự tạo ra được và phải 
do thực phẩm cung cấp. 

 Những trái hột như đậu phọng, hột hạnh nhân, 
quả óc chó ( walnut ), trái bơ... có rất nhiều đạm.

Một ưu điểm khác của chất đạm từ thực vật là 
chúng được tiêu hóa dễ dàng. Ăn một miếng thịt 
cần 8 giờ để chuyển hóa, trong khi đó ăn một 
hỗn hợp trái cây chỉ cần nửa giờ là cơ thể đã có 
đầy đủ số lượng chất đạm này.

 3 - Chất carbohydrat
Carbohydrat cung cấp năng lượng cho chức 

năng của cơ thể dưới hình thức các loại đường 
hoặc tinh bột. 

Trái cây có loại đường đơn thiên nhiên 
fructose, sẵn sàng được hấp thụ và có khả năng 

TRÁI CÂY
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cung cấp năng lượng mà cơ thể cần ngay. Đường 
này dễ tiêu, nhập vào máu từ từ nên không gây 
xáo trộn cho mức độ insulin do tụy tạng tiết ra.

4 - Chất béo 
Khi ăn nhiều chất béo thì không tốt, nhưng 

cơ thể cần một lượng tối thiểu để duy trì sự tăng 
trưởng của tế bào, tích trữ năng lượng, cấu tạo 
thành phần của hệ thần kinh, sản xuất kích thích 
tố. Trái cây như chuối, bơ, oliu, đào lộn hột ... có 
một ít chất béo và hầu như không có cholesterol.

 5- Khoáng chất và sinh tố- 
 Cơ thể cần một lượng rất nhỏ khoáng chất và 

sinh tố để điều hòa mọi chức năng cũng như để 
tăng trưởng, sinh sản. Trái cây có đầy đủ những 
chất này dưới dạng hoàn toàn tự nhiên, không 
pha lẫn hóa chất, dễ tiêu và vừa đủ cho nhu cầu 
hàng ngày. Tuy nhiên trái cây thường không có 
hoặc có rất ít sinh tố B12.

Lựa và cất giữ trái cây 
Trái cây là sản phẩm mà thiên nhiên cung cấp, 

sẵn sàng để con người sử dụng mà không cần 
nhiều thời gian biến chế, sửa soạn. 

Để trái cây thêm ngon, cần có sự lựa chọn kỹ 
càng, cất giữ đúng cách, rồi ăn đúng lúc. 

Khi bầy bán trên thị trường, người ta thường 
phun hóa chất lên trái cây để giữ trái lâu hư cũng 
như để trái cây có vẻ tươi, đẹp, hấp dẫn. Vì thế, 
cần rửa sạch hoặc gọt vỏ trước khi ăn.

a - Trái cây tươi 
Mùa nào trái đó. Mua đúng mùa đúng lúc thì 

trái cây ngon hơn và rẻ hơn. 
Lựa trái cây không khó khăn nếu ta để ý một 

chút. Điều cần nhớ là không mua vì giá rẻ nhưng 
mua vì dùng được hoặc để dành được. Nếu không 
có nhu cầu trang trí, chưng bầy cho đẹp mắt thì 
bề ngoài của trái hơi có tì vết một chút cũng 
không ảnh hưởng tới phẩm chất của trái. 

Cũng nên nhớ rằng, hầu hết trái cây được 
xịt một lớp hóa chất để tăng mầu tươi, tạo vẻ 
ngoài đẹp hơn, nên nhiều khi "thấy vậy mà 
không phải vậy".

Khi mua về, trái chín cần được giữ trong tủ 

lạnh để tránh mau hư. Trước hết, lựa riêng trái 
hư, trái chưa chín hẳn. Không nên làm trái mau 
chín bằng cách phơi nắng vì các tia tử ngoại, 
hồng ngoại có thể làm phân hủy vài loại sinh tố. 

Rửa và lau khô những trái cây có vỏ cứng và 
trơn tru. Trái có vỏ mỏng như nho, quả anh đào 
(cherry), các loại trái nhỏ mọng nước (berry) như 
phúc bồn tử (rasberry), ô rô (holly berry), trái 
mâm xôi đen (black berry)... thì không cần rửa 
khi cất giữ vì nước đọng làm trái mau hư, nhưng 
đừng quên rửa trước khi ăn. 

Đừng vặt bỏ cuống hoặc chóp của trái, tránh 
làm tổn thương tới tế bào của trái. 

Tủ lạnh cần giữ ở nhiệt độ từ 15°C tới 21°C, 
không ẩm. Tốt hơn hết là giữ trái trong hộp kín 
để không khí không làm khô trái, nhưng nếu 
đựng trong túi nylon thì lại nên chọc thủng vài 
lỗ nhỏ để thoát hơi và độ ẩm. Giữ kỹ như vậy, 
trái có thể để dành được khá lâu. 

b - Trái cây đóng hộp.
Với trái cây đóng hộp, cần coi kỹ nhãn hiệu 

có ghi rõ ràng tên trái cây, số lượng, tên và  địa 
chỉ nhà sản xuất, nhất là hạn sử dụng. Tuyệt đối 
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không mua sản phẩm quá hạn dù giá rẻ.
 Tránh những hộp bị rò rỉ, không khí vào làm 

hộp phồng lên. Hộp móp vào  không sao, trừ phi  
vết lõm làm rách hộp và để không khí lọt vào. 

Trái cây hộp thường được bảo quản bằng nước 
đường cho khỏi hư và đường càng ngọt thì giá 
càng cao nhưng thời gian bảo quản lâu hơn. Đôi 
khi trái cây được giữ gìn với  nước thường hoặc 
nước ép trái cây. 

Trái cây hộp có thể giữ trong phòng ở nhiệt 
độ không quá 25°C, thoáng khí, không ẩm và có 
thể để dành cả năm mà phẩm chất vẫn tốt, miễn 
là hộp không rò rỉ và không quá hạn sử dụng do 
nhà sản xuất ghi trên hộp.

c - Trái cây đông lạnh
Trái cây này cũng rất ngon. 
Khi mua lựa thứ đông cứng nguyên cục, chứ 

nếu chảy nước hoặc hơi mềm là bắt đầu rã đá và 
hư. Mang về, nếu chưa ăn, cần bỏ vào tủ đông 
lạnh với nhiệt độ bằng hoặc dưới độ đông lạnh. 
Giữ như vậy trái vẫn còn tốt tới một năm.

đ - Trái cây khô 
Trái khô cần được bán trong túi sạch sẽ và 

bọc kín. Trái phải mềm dẻo nhưng chắc, mầu 
tươi sáng, không lốm đốm mốc meo. Trái khô có 
thể giữ ngoài tủ lạnh, với nhiệt độ trong nhà dưới 
75°C trong vòng nửa năm. Nếu trời nóng quá và 
ẩm quá thì nên để trái cây khô trong tủ lạnh, nhất 
là sau khi đã mở ăn dở dang, để tránh nấm mọc.

e - Nướng trái cây
Khi nướng, trái cây có thể là món ăn phụ 

thay thế cho thịt. Nướng không mất nhiều thì 

giờ, nhưng cần được ăn ngay. 
Trái được gọt vỏ, cắt đôi, xếp úp lên vỉ hoặc 

chảo, quết bơ và nước trái chanh lên mặt, nướng 
độ mươi phút cho tới khi mặt trái hơi nâu. Giở 
sang mặt kia rồi cũng quết bơ, nước chanh thêm 
chút đường, quế bột, nướng thêm vài phút cho 
tới khi nâu vàng.

Trên đây là một số kiến thức chung về trái 
cây. Trong các trang kế tiếp, xin cùng quý độc 
giả tìm hiểu một số trái cây thường ăn  mà Mẹ 
Thiên Nhiên đã cung cấp cho chúng ta.

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức.
www.bsnguyenyduc.com
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Tình Mẹ Đã Cứu Con 

Trong cuộc đời này, có ai lại không được 
lớn lên trong vòng tay của mẹ, không 
được nghe tiếng ru hời ầu ơ ngọt ngào, 
có ai lại không được chìm vào giấc mơ 

trong gió mát tay mẹ quạt mỗi trưa hè oi ả. Và 
trong cuộc đời này, có ai yêu con bằng mẹ, có 
ai suốt đời vì con giống như mẹ, có ai sẵn sàng 
sẻ chia ngọt bùi cùng con như mẹ?

Thế nên, có ai đó nói rằng: “đi khắp thế gian 
cũng không ai tốt bằng mẹ”. Tình mẹ mãi ôm 
ấp che chở đầy tình bao dung cho từng đứa con.

Có một Cô gái mới có 18 tuổi, cô cũng giống 
như hầu hết các thiếu nữ ngày nay. Muốn tự lập. 
Sống tự do theo ý mình. Cô đã nói với mẹ: “Con 
không muốn sống theo sự áp đặt của ba mẹ. Con 
sẽ ra riêng để sống tự do!”

Thế là cô quyết tâm bỏ nhà đi, quyết định lấy 
thế giới bao la làm nhà mình. Tuy nhiên, chẳng 
bao lâu, cô bị ruồng bỏ vì không tìm ra việc làm, 
cô phải làm gái đứng đường, đem thân xác, hình 
hài mình ra làm thứ để mua bán, đổi chác. Năm 
tháng cứ thế trôi qua, cha cô qua đời, mẹ cô già 
đi và cô con gái đó ngày càng sa đọa trong lối 
sống của mình.

Không còn chút liên lạc nào giữa hai mẹ con 
trong những năm tháng ấy. Bà mẹ nghe đồn về 
lối sống của con gái mình, bà đã đi tìm con trong 
khắp thành phố. Bà đến từng nhóm cứu trợ với 
lời thỉnh cầu đơn giản: Làm ơn cho tôi chưng 
tấm hình ở đây! 

Đó là tấm hình một bà mẹ tóc muối tiêu, mỉm 
cười với hàng chữ: “Mẹ vẫn yêu con… Hãy về 
nhà đi con!”.

Rồi một ngày, cô gái đến toán cứu trợ nọ 
để nhận một bữa ăn cứu đói. Tình cờ mắt lơ 
đễnh nhìn những tấm hình và tự hỏi: “Có phải 
mẹ mình không nhỉ?”. Đứng trước tấm hình, 
cô bật khóc.

Lúc đó trời đã tối nhưng cô vẫn quyết định 
phải đi bộ về nhà. Về đến nhà trời đã sáng tỏ. 
Khẽ gõ cửa, cô thấy cửa không khoá. Cô nghĩ 
chắc có trộm vào nhà. Lo lắng cho sự an toàn 

của mẹ mình, cô gái trẻ chạy vội lên buồng ngủ 
của bà và thấy bà vẫn đang ngủ yên. Cô đánh 
thức mẹ mình dậy: “Mẹ ơi, con đây! Con đây! 
Con đã về nhà rồi!” 

Không tin vào đôi mắt mình, bà mẹ lau nước 
mắt rồi hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. Cô gái 
nói với mẹ: “Mẹ à, con lo quá. Thấy cửa không 
khoá, con cứ nghĩ nhà có trộm!” 

Bà mẹ nhìn con âu yếm: Không phải đâu con 
à! Từ khi con đi, cửa nhà mình chưa bao giờ 
khoá. Mẹ sợ lúc nào đó con trở về mà mẹ không 
có ở đây để mở cửa cho con!

Và cô gái lại gục đầu vào lòng mẹ, bật khóc!
Quả là tình mẹ thật bao la, và to lớn như cha 

ông ta bảo rằng:
Đố ai đếm được lá rừng,
Đố ai đếm được mấy tầng trời cao,
Đố ai đếm được những vì sao,
Đố ai đếm được, công lao mẫu từ.
 Tình mẫu tử của bà mẹ Canaan hôm nay thật 

xúc động. Bà quá yêu thương cô con gái yếu đuối 
bị quỷ ám, nên can đảm vượt qua cái hố ngăn 
cách chủng tộc, thậm chí thù hận giữa dân Israel 
và dân ngoại. Bà hớt hải nhanh chân tìm đến với 
Chúa. Bà hoàn toàn tín thác, trông cậy, khẩn cầu, 
năn nỉ Chúa đoái thương cứu giúp.

 Bà vượt qua thử thách, khinh dể, rẻ rúng, giả 
điếc làm ngơ, bà mẹ Canaan vẫn kiên trì, vững 
tin vào lòng từ bi nhân ái của Đức Giêsu. Chẳng 
hề ngại ngùng quấy rầy Thầy Giê-su, bà cứ mãi 
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lẽo đẽo bám theo, năn nỉ, van nài. Mặc dù bị từ 
chối phũ phàng và dứt khoát: “Không nên lấy 
bánh cho con cái mà ném cho lũ chó con!”. Bà 
vẫn nhẫn nhục, bà chẳng tự ái, chẳng giận hờn, 
hoặc thất vọng bỏ cuộc. Bà không ao ước được 
nguyên tấm bánh, mà chỉ dám mong chút vụn 
bánh rơi rớt dưới nền nhà. Sự khiêm tốn thắm 
tình mẫu tử ấy đã được toại nguyện. Đức Giêsu 
cảm động nhận lời chữa lành cho  con gái bà và 
còn khen ngợi đức tin bền vững và mạnh mẽ của 
bà. “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn 
thế nào, sẽ được như vậy.” (Mt 15, 28)

 Ước gì mỗi người chúng ta có một tình yêu 
với gia đình như người mẹ hôm nay, để nhờ 
lòng tin của chúng ta mà ơn Chúa được ban 
xuống cho gia đình. Ân sủng của Chúa sẽ tuôn 
đổ dạt dào trên gia đình và giải thoát gia đình 
khỏi hiểm nguy.

Xin cho chúng ta có một đức tin kiên nhẫn 
như người phụ nữ hôm nay để chạy đến trao vào 
tay Chúa những khó khăn của chính mình cũng 
như gia đình. Amen

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

Con diều

Hôm nay nó tĩnh tâm tháng, một tháng vừa qua nó quá nhiều điều để tâm sự và trút vào Chúa, một 
tháng vừa qua nó cũng có quá nhiều khắc khoải cho riêng bản thân. Hôm nay là khoảng thời gian quý 
báu để nó ngồi lượng giá về chính bản thân trong cuộc sống thường ngày của đời dâng hiến.

Bài giảng hôm nay của cha giảng phòng làm nó rất tâm đắc, ý tưởng thâm thúy, ngôn từ giảng dị và đặc biệt là 
cái chất hài nơi cha làm nó lúc nào cũng ở trong tình trạng khô răng. Bài giảng nói về đời sống cộng đoàn, chắc nó 
nghe hàng trăm lần về đề tài này rồi, tưởng như đã cũ nhưng lại vô cùng “mới” đối với bản thân nó.

Một trong những hình ảnh của đời sống cộng đoàn mà nó nghe được và rất thích đó là hình ảnh về con diều và 
sợi dây diều. Nếu như ai đã từng thả diều, sẽ biết được con diều bay lên được là nhờ sức gió và sợi dây giữ nó. 
Bản thân của mỗi người trong cộng đoàn là một con diều, một con diều luôn muốn được tung tăng bay theo gió, và 
chắc chắn là chẳng con diều nào muốn chọn cho mình con đường ở yên nơi mặt đất. Nó là con diều đó, con diều 
luôn muốn thể hiện mình có sức vươn xa vươn cao, một con diều kiêu hãnh muốn chứng tỏ bản thân. Nhưng nó dần 
dần hiểu được rằng, một con diều muốn được tung bay theo gió thì cần biết bao nhiêu công sức vất vả của sợi dây 
giữ nó. Sức ghì của sợi dây là chị em quả thật là vĩ đại, bởi vì con diều càng lên cao thì sợi dây càng chịu một 
lực tỉ lệ thuận với nó. Để một người chị em thể hiện được mọi khả năng của mình đòi hỏi những người khác luôn là 
sợi dây đoàn kết vững chãi hầu đủ sức đỡ nâng và kìm giữ mỗi khi gió to. Cũng có khi con diều quá tự cao tự đại 
cho rằng sợi dây là vướng víu, kìm kẹp mình bay đến chân trời xa, nó tự tách mình ra khỏi sợi dây kia, và thế là....

Bài học về con diều luôn biết mình cần đến sợi dây thế nào thì đời sống của nó cũng cần đến chị em như vậy, 
không ai có thể tự mình phát triển mà không cần đến người khác. Nó hằng ghi nhớ bài học ấy và niệm sẽ thi hành.

Còn một bài học về sợi dây diều càng làm nó tâm đắc nữa. Một con diều muốn bay cao bay xa thì cần một sợi 
dây chắc chắn và nhất là phải phù hợp. Ta không thể chọn một sợi dây quá to, quá nặng để nâng con diều bay lên. 
Mục đích của sợi dây là để giúp con diều bay lên khỏi mặt đất chứ không phải là để đè chết con diều nơi mặt đất. 
Có những khi nó và mọi người cũng trở thành một sợi dây quá nặng, quá to ghì chặt con diều không cho cơ hội nó 
bay lên. Bài học về sự đỡ nâng và hòa hợp sẽ làm cho mọi người đều tiến. Người xưa đã chẳng có câu “biết người 
biết ta, trăm trận trăm thắng” đó sao.
Để mọi thành viên và toàn Hội dòng thăng tiến điều căn bản là luôn biết liên kết chặt chẽ và “phù hợp” với 

nhau, có lúc nó là con diều đang được cất nhắc để bay lên, cũng có khi nó là sợi dây giúp con diều vươn cao. Dù 
là nó hay là bất cứ ai, nó vẫn hằng mong muốn mỗi người hãy cùng nhau, giúp nhau thăng tiến để đời dâng hiến 
thêm phần ý nghĩa và vui tươi hơn.

Hồng Oanh
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Tin Thế Giới

 Quân khủ ng bố  đã  lên kế  hoạ ch 
muốn phá huỷ nhà  thờ  Sagrada 
Familia nổi tiếng thế giới 

 Sau cuộ c điề u tra vớ i 4 nghi phạm có 
liên quan đến vụ khủ ng bố . Và o hôm thứ ba 
(22.08.2017) tạ i Madrid nhà  chứ c trá ch cho biế t. 
Ban đầu quân khủ ng bố  lên kế  hoạ ch muốn phá 
huỷ nhà  thờ  Sagrada Familia nổi tiếng thế giới 
và các địa danh khác. Song kế  hoạch đượ c thay 
thế cho vụ tấn công ở  Barcelona và Cambrils, 
khiế n 15 người thiệt mạng và hơn 130 người bị 
thương. Phí a cả nh sá t đã  bắ n chế t 8 thủ  phạ m và  
bắ t giữ  4 nghi phạ m.

Nhà thờ Sagrada Familia đượ c khở i công xây 
dựng từ năm 1882 do kiến trúc sư Antoni Gaudi 
(1852-1926) thiết kế. Tuy nhiên cho tới nay công 
trình này vẫn chưa hoàn thành. Dự  trù  hoà n tấ t 
và o năm 2026, nhân kỷ  niệ m đú ng giỗ  100 năm 
củ a vị  kiế n trú c sư nổ i tiế ng Antoni Gaudi.

Đặc sắc nhất củ a nhà thờ Sagrada Familia là 
18 ngọn tháp. Biểu tượng cho 12 tông đồ, 4 Thánh 
sử chép Phúc âm (Luca, Gioan, Marcô, Matthêu), 
Đức Mẹ và ngọn tháp cao nhất (170 mé t) là Chúa 
Giêsu. Riêng cử a ra và o nhà  thờ  đượ c khắ c mộ t 
“Kinh Lạ y Cha“ vớ i 50 thứ  tiế ng khá c nhau trên 
thế  giớ i. (Nguyễ n Văn Tạ  tó m lượ c)

Luật ly dị tức thời của Hồi giáo 
Ấn độ - tripple talaq - là trái 
hiến pháp 

 Hôm 22 tháng 8, Tòa án tối cao của Ấn độ 
đã phán quyết rằng việc ly dị “tức thời” của Hồi 
giáo, thường được gọi là tripple talaq, là trái với 

hiến pháp. Theo thói tục này, người chồng chỉ 
cần nói 3 lần từ “talaq” - tôi bỏ cô, là có thể bỏ 
vợ của mình, ngay cả khi không có sự hiện diện 
của người vợ.

Hiện giờ, Quốc hội Ấn Độ có sáu tháng để 
đưa ra một đạo luật thích hợp về các vấn đề hôn 
nhân, ly hôn và thừa kế, của tín hữu Hồi giáo. 
Trong phiên tòa, 3 thẩm phán đã đối lại 2 thẩm 
phán, chấp nhận một thỉnh nguyện thư được 50 
ngàn phụ nữ Hồi giáo ký tên. Những phụ nữ này 
từ lâu đã than phiền về sự đối xử phân biệt họ 
phải chịu. Họ coi việc ly dị bằng lời nói như thế 
là ngược đãi, điều thường được các ông chồng 
thực hiện “từ xa” bằng cách gửi các tin nhắn hay 
email. Các thẩm phán đã kết thúc một vấn đề đã 
từng chia rẽ cộng đoàn Hồi giáo ở Ấn độ.

Các phụ nữ Hồi giáo đã đánh giá cao phán 
quyết của tòa án tối cao. Theo ủy ban luật cá nhân 
của phụ nữ Hồi giáo, phán quyết này là một thời 
khắc thắng lợi to lớn, mang lại niềm tin tuyệt vời. 
Ủy ban cũng cho biết các phụ nữ sẽ không dừng 
lại ở đây, vì họ mới đạt được chiến thắng một nửa. 
Bà Farah Faiz, một thành viên của Ủy ban nói: 
“Chúng tôi sẽ thật sự chiến thắng chỉ khi luật pháp 
được ban hành để những việc li dị tức thời có thể 
bị trừng phạt. Không có biện pháp khắc phục nào 
để phụ nữ chống lại thói tục này cho đến khi luật 
pháp được ban hành.”

Ủy ban này cũng nhận định phán quyết này 
đưa tới một bước ngoặt và tòa án đã bảo vệ mọi 
phụ nữ Hồi giáo. Với phán quyết của tòa án, 
các phụ nữ Hồi giáo ở Ấn độ sẽ có thể hưởng 
các quyền lợi nền tảng của họ và có luật bảo vệ 
họ. Họ muốn rằng, như luật của Ấn giáo có nền 

Phụ nữ Hồi giáo Ấn độ - AFP
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tảng pháp lý, thì luật cho người Hồi giáo cũng 
nên như thế.

Ấn độ là một trong số ít các nước trên thế 
giới mà luật hôn nhân còn bị điều khiển bởi luật 
Hồi giáo. Ngay cả Pakistan và Bangladesh là hai 
quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo cũng đã 
bỏ việc áp dụng này. (Asia News 23/08/2017) 
(Hồng Thủy)

Tổng thống Ấn Độ ca ngợi Giáo 
hội đối với công việc giúp đỡ 
người nghèo

Một nhóm các Giám mục từ khắp Ấn Độ đã 
gặp gỡ tân tổng thống và phó tổng thống của 
nước này hôm thứ năm vừa qua. Cả hai nhà lãnh 
đạo đã bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với công 
việc của Giáo hội trong việc phát triển tâm linh 
cũng như việc trợ giúp cho người nghèo.

 Tổng thống Ram Nath Kovind, được bầu 
vào cuối tháng 7, phát biểu với các Giám mục 
hôm 24 tháng 8 vừa qua rằng ông đánh giá cao 
công việc mà Giáo Hội làm đã thực hiện đối với 
những người nghèo và những người bị áp bức 
trong nước.

Ông cũng cho biết, như đã được tóm tắt trong 
một tuyên bố của Hội đồng Giám mục, rằng 
trong khi cả thế giới nói về sự phát triển, tâm 
linh cũng là một khía cạnh quan trọng của sự 
phát triển, thúc giục các Giám mục tiếp tục cổ 
võ vấn đề này.

Dẫn đầu phái đoàn là Đức Hồng Y Baselios 
Cleemis Thottunkal, Tổng Giám Mục Syro-
Malankara và đồng thời là Chủ tịch Hội đồng 

Giám mục Ấn Độ, ngoài ra còn có các vị Giám 
mục khác: Đức Hồng y Oswald Gracias Địa 
phận Mumbai; Đức Hồng y Telesphore Toppo 
Địa phận Ranchi; và Đức TGM Filipe Neri do 
Rosario Ferrao Địa phận Goa và Daman.

Ngoài ra còn có Đức Tổng Giám mục Abraham 
Viruthakulangara Địa phận Nagpur, Đức Tổng 
Giám mục Albert D’Souza Địa phận Agra, Đức 
Tổng Giám mục Anil Couto Địa phận Delhi, và 
Đức Giám mục Theodore Mascarenhas, Giám 
mục Phụ tá Địa phận Ranchi, cũng là thành viên 
của phái đoàn.

Đức Cha Mascarenhas, Tổng thư ký của Hội 
đồng Giám mục Ấn Độ, cũng đi cùng với tám vị 
đại diện của Tổng Giáo phận Delhi trong cuộc 
gặp gỡ với tân phó tổng thống của Ấn Độ, ông 
Venkaiah Naidu, hôm 24 tháng 8 vừa qua.

Trong cuộc gặp gỡ kéo dài một giờ đồng hồ, 
do Tổng Giáo phận Delhi tổ chức, ông Naidu cho 
biết ông đánh giá cao công việc vô vị lợi của 
Giáo hội, và đồng thời ông cũng cho biết thêm 
rằng cộng đồng Kitô hữu tại Ấn Độ là một cộng 
đồng hòa bình đã đóng góp rất nhiều cho sự phát 
triển của đất nước.

Ông cũng cho biết ông đã tưởng nhớ sự kết 
giao và lòng cảm kích đối với Đức cố Tổng 
Giám mục Samineni Arulappa, người qua đời 
vào năm 2005 sau khi lãnh đạo Tổng Giáo phận 
Hyderabad trong gần 30 năm.

Tổng thống Ấn Độ phần lớn mang vai trò nghi 
thức, trong khi Thủ tướng mới là người đứng đầu 
chính phủ và là người lãnh đạo đối với nhánh 
hành pháp.

Ông Naidu mô tả Thủ tướng Ấn Độ, ông 
Narendra Modi, như là một người của thế tục, 
nhưng là người quan tâm đến việc kêu gọi tất cả 
vào các chương trình phát triển của mình.

Cả hai vị Tổng thống và Phó Tổng thống đều 
nhấn mạnh đến tính thế tục của Ấn Độ, và về 
điều này, kể từ khi bắt đầu, đã cho phép người 
dân được sống trong hòa bình và sự hòa hợp và 
“như một quốc gia”, vốn tiếp tục phụ thuộc vào 
việc chấm dứt hoạt động của những người chỉ bỏ 
phiếu cho những người cùng đảng phái với mình.

Về phần mình, ông Naidu đổ lỗi cho các chính 
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trị gia vì việc xúi giục đã dẫn đến sự chia rẽ hiện 
tại cũng như việc sử dụng các nhóm giai cấp và 
tôn giáo để thành lập các nhóm chỉ bỏ phiếu cho 
những người cùng đảng phái với mình.

Ông cũng kêu gọi nhóm Gau Rakshak, một tổ 
chức theo chủ nghĩa dân tộc của Ấn giáo vốn bảo 
vệ loài bò và thường có hành động bạo lực đối 
với những người bị nghi ngờ giết mổ hay tiêu thụ 
động vật bằng cách nói rằng loài bò là hết sức quan 
trọng, thế nhưng con người mới là quan trọng hơn.

Đức Hồng y Cleemis đã chuyển tải những lời 
chúc tốt đẹp cũng như những lời cầu nguyện của 
Giáo hội Công giáo đối với ông Kovind và họ đã 
trao tặng ĐHY Cleemis một bó hoa, và bức họa 
về Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Theo một tuyên bố, ông Kovind cho biết rằng 
mặc dù cộng đồng Kitô hữu ở Ấn Độ chỉ là một 
cộng đồng thiểu số nhỏ bé, thế nhưng cộng đồng 
này đã luôn phục vụ đất nước và sẽ tiếp tục phục 
vụ đất nước trong các lĩnh vực về chăm sóc sức 
khoẻ, giáo dục, cũng như nhiều lĩnh vực khác, 
đặc biệt là lĩnh vực phục vụ những người nghèo 
nhất trong số những người nghèo và những người 
bị gạt ra bên lề xã hội.

“Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho toàn thể 
quý vị để quý vị có thể tiếp tục phục vụ đất nước 
thông qua sứ mạng của mình”, ông Kovind nói.

Trong chuyến viếng thăm phó tổng thống Naidu, 
Đức TGM Couto đã chúc mừng ông và không quên 
cầu nguyện cho ông trong chức vụ mới. Các Giám 
mục trao tặng ông bó hoa tươi thắm cùng với bức 
hình Thánh Giuse bế Chúa Giêsu Hài Đồng. Đón 
nhận bức hình, ông Naidu cho biết, hình ảnh này 
chính là hiện thân của “sự trắc ẩn và lòng yêu 
thương”. (Minh Tuệ chuyển ngữ)

Ngày Quốc Tế Của Các Dân Tộc 
Bản Địa Trên Thế Giới kêu gọi 
tôn trọng nhân quyền và đất đai

(News.va) Tin Từ Madrid. Ngày 09 tháng Tám 
hằng năm là Ngày Quốc Tế Của Các Dân Tộc 
Bản Địa Trên Thế Giới. Thế giới chúng ta hiện 
có trên 370 triệu dân tộc bản địa sống trong 70 
quốc gia, họ nói 5,000 loại ngôn ngữ khác nhau, 
cũng như có một nền văn hóa và khiến thức đóng 

góp làm thành lịch sử nhân loại. 
Tuy nhiên những người anh chị em bản địa 

này là những người nghèo đói và dễ bị tổn thương 
nhất, chiếm tới 15% người nghèo trên thế giới và 
một phần ba những người rất đói rách với cuộc 
sống thô sơ nơi các vùng xa xôi hẻo lánh. Và 
điều tồi tệ hơn nữa là những năm gần đây do 
sự tăng nhanh của nền kinh tế hóa toàn cầu họ 
càng bị từ chối, bị phân biệt đối xử, bị lợi dụng, 
bị đẩy ra khỏi vùng đất quê hương của họ và bị 
ảnh hưởng do sự biến đổi khí hậu. 

Tổ chức phi chính phủ của Công Giáo Tân 
Ban Nha Manos Unidas, đã nhiều năm tham gia 
vào việc bảo vệ và phát triển đời sống của những 
người bé mọn nhất này thì những khó khăn chính 
của dân số thế giới hiện này là ngoài những vị 
phạm về nhân quyền đối với dân bản địa, những 
kế hoạch kinh tế quy mô mới phát triển trên quê 
cha đất tổ của họ thường phá hủy môi trường 
thiên nhiên là nguồn sống của các dân tộc bản 
địa. (Giuse Thẩm Nguyễn)
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Nạn lụt ảnh hưởng 16 triệu người 
ở Nepal, Bangladesh và Ấn Độ

Theo AsiaNews thì  có  hơn 16 triệu người trong 
vù ng Nam Á  đang bị ảnh hưởng vì  lũ lụt cuả  
muà  Gió  Mùa. Lũ lụt xả y ra ở Nepal, Bangladesh 
và Ấn Độ, đã giết chết khoảng 500 người và con 
số nạ n nhân còn gia tăng.

Liên hội Hồ ng Thập Tự  (Red Cross) và Hồng 
Tân Nguyệt (Red Crescent) vừ a mô tả là  nhữ ng 
cơn lụ t mớ i đây tạ i Nam Á  Châu là  “Một trong 
những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất 
trong nhiề u năm qua.“ 

Ông Martin Faller, phó giám đốc khu vực của 
Liên hội Hồ ng Thập Tự  và Hồng Tân Nguyệt nó i 
rằ ng hơn một phần ba của các nước Bangladesh 

và Nepal đang bị chì m dướ i nướ c. Lũ lụt gây tai 
hoạ  cho gần 11 triệu người trong bốn bang phía 
bắc Ấn Độ. Nhiề u chục ngàn người đã  phả i di 
dời. Có nhiề u nguy cơ thiếu thự c phẩ m và bệnh 
truyề n nhiễ m lây lan vì  nước uống bị  ô nhiễm.

Ở  Bangladesh, lũ lụt đã đạt đến mức kỷ lục, 
mà  lại cò n lo ngại rằ ng cá c con sông bên Ấn Độ 
sẽ đổ  về  đây trong những ngày sắp tới. Hội Hồ ng 
thập tự  Nepal cho biế t muà  mà ng ở  miền Nam 
đã bị  mất sạch vì  các vùng đất nông nghiệp đã  
bị  lũ lụt tàn phá. (Xavier Nguyễ n Đông)

Tổ chức ân xá quốc tế lên án 
cuộc chiến chống ma túy của 
tổng thống Duterte

Chỉ trong một ngày 15 tháng 8 vừa qua, 32 
người Philippines đã bị cảnh sát giết chết. Có lẽ 
đây là con số nạn nhân cao nhất trong một ngày 
từ khi tổng thống Duterte tuyên bố cuộc chiến 
chống ma túy.

Ông James Gomez, giám đốc tổ chức Ân xá 
quốc tế khu vực Đông nam á Thái bình dương 
nhận định rằng cuộc chiến chống ma túy của tổng 
thống Duterte đã tiến tới mức độ man rợ mới: giết 
những kẻ bị tình nghi, vi pham quyền sống của họ 
và phớt lờ các quy luật của một tiến trình đúng 
đắn cho đến nay vẫn được thực hiện. Cũng theo 
ông Gomez, những người bị ảnh hưởng bởi mức 
độ bạo tàn thường là các cộng đồng nghèo.

Từ khi lên nắm chính quyền vào năm 2016, 
ông Duterte và chính phủ của mình đã vi phạm 
nhân quyền dưới danh nghĩa cuộc chiến chống 
ma túy. Họ đe dọa và giam tù những người phê 
bình đường lối của ông và tạo nên một bầu khí 
không có luật pháp. Trong vai trò người lãnh đạo 
tối cao của đất nước, Duterte đã phê chuẩn và cổ 
võ những vụ hành quyết không xét xử.

Trong một báo cáo hồi đầu năm nay, có tựa đề 
“Nếu anh là người nghèo, anh bị giết”, tổ chức 
Ân xá quốc tế đã tố cáo cảnh sát Philippiné đã 
giết hại hoặc đã trả tiền để giết hàng ngàn người 
bị cáo buộc phạm tội buôn bán ma túy trong 
làn sóng của các vụ giết người không xét xử, có 
thể so sánh với tội ác chống lại nhân loại. (REI 
16/08/2017). Hồng Thủy

Iceland loại bỏ hoàn toàn người 
bị Down bằng cách phá thai

Trong một bài báo mới đây, hãng tin Hoa kỳ 
CBS tuyên bố rằng có ít quốc gia “nhổ rễ” các ca 
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sinh có hội chứng Down như Iceland. Không phải 
là qua công nghệ đột phá và nghiên cứu, Iceland 
đã khám phá ra cách chữa trị sự bất thường của 
nhiễm sắc thể, nhưng là làm cho biến mất những 
người có hội chứng Down.

Patricia Heaton đã nhận định trên tài khoản 
Twitter của mình: “Iceland không thật sự là loại 
bỏ hội chứng Down. Họ chỉ đang giết mọi người 
mắc hội chứng này. Đó là sự khác biệt lớn lao.“

Tại Iceland, các thai phụ đều được chọn xét 
nghiệm trước khi sinh để khám phá các trường 
hợp mắc hội chứng Down, và tỷ lệ chính xác 
lên đến 85%. Theo báo cáo của CBS, hầu như 
100% các trường hợp mang thai bị mắc hội chứng 
Down được khám phá qua việc khám thai đều bị 
phá bỏ. Với dân số 330 ngàn, thường mỗi năm 
chỉ có một hay hai trẻ em mắc hội chứng Down, 
do kết quả xét nghiệm sai.

CBS cho biết là các quốc gia khác đi sau 
Iceland rất xa về việc loại bỏ các trẻ em bị Down 
này. Hoa kỳ có tỷ lệ phá thai trong các trường 
hợp mắc hội chứng Down là 67% (1995-2011); 
Pháp là 77% (2015), và Đan mạch là 98% (2015).

CBS cũng đăng các ý kiến thảo luận về các 
câu đố về mặt đạo đức của việc sàng lọc trước 
khi sinh và phá thai ở trẻ sơ sinh có hội chứng 
Down. Nhà di truyền học Kari Stefansson nói 
rằng việc mong muốn có những đứa con khỏe 
mạnh thì không có gì sai trái nhưng chúng ta có 
thể làm gì để đạt được mục đích ấy lại là một 
quyết định phức tạp.

Bài báo cũng nói rằng trong khi những người 

mắc hội chứng Dowm thường gặp rủi ro về vấn 
đề sức khỏe, nhiều người mắc hội chứng này vẫn 
sống khỏe mạnh tràn đầy và có thể sống tự lập 
hay bán tự lập, cố công việc và các mối quan hệ.

Trang luận tốt nhất chống lại việc “nhổ rễ” 
Down là Augusta, bé gái bảy tuổi dễ thương, mặc 
quần áo màu hồng, từ các trang của bài báo của 
CBS. Mẹ của bé Augusta đã làm xét nghiệm khi 
bà mang thai bé Augusta, nhưng xét nghiệm đã 
không khám phá ra hội chứng Down. Ngày nay 
bà trở thành người ủng hộ cho những người mắc 
hội chứng Down. Bà chia sẻ với CBS: “Tôi hy 
vọng con gái tôi sẽ hội nhập hoàn toàn vào xã 
hội này. Đó là ước mơ của tôi. Đó chẳng phải là 
điều cần căn bản của cuộc sống? Trong loại xã 
hội nào bạn muốn sống?”

Jor-El Godsey, chủ tịch của một mạng lưới 
gồm 1800 trung tâm ủng hộ sự sống trong thời 
kỳ thai nghén chia sẻ trên CNA rằng các cha mẹ 
của các trẻ bị Down hay bị các bất thường về di 
truyền, cần tình yêu và sự nâng đỡ ủng hộ, chứ 
không cần phá thai. Ông cũng nói thêm rằng hầu 
như bất cứ người nào biết người nào đó bị Down 
đều hoàn toàn chống lại việc loại bỏ nó. Những 
người bị Down là niềm vui đối với gia đình và 
cộng đồng của họ. Thế giới trở nên nghèo gấp 
nhiều lần khi chúng ta giết các trẻ em vô tội vì 
tội ác của việc không đáp ứng với chờ đợi tự tin 
của chúng ta.

Trong một bài báo nhân kỷ niêm ngày thế giới 
hội chứng Down năm 2015, Marguerite (Maggie) 
Reardon kể lại giây phút bà khám ra con gái của 
mình sẽ sinh ra với hội chứng Down. Suốt thời 
gian dài bà dự định phá thai dù chồng bà phản 

một bé gái mắc hội chứng Down - AP
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đối. Một ngày kia bà gặp một cộng đồng những 
người mắc hội chứng Down và các phụ huynh của 
các em, bà đã thay đổi quyết định. Bà kể là con 
gái của bà rất tuyệt diệu. Em có vì sao lấp lánh 
trong mắt và một nụ cười làm cho ngay cả những 
người có vẻ khốn khổ nhất trên tàu điện ngầm 
mỉm cười khi em nhìn họ chằm chằm. Khi em 
đặt đầu trên vai bà khi bà ru em ngủ mỗi tối, trái 
tim của bà tan chảy không kể đó là một ngày như 
thế nào. Bà kết luận: “Tôi nghĩ là bé đáng quý 
hơn các đứa trẻ khác, không phải vì em bị Down. 
Đó là vì tôi là một người mẹ hoàn toàn thiên vị 
và ngây thơ, người nghĩ rằng không ai có thể là 
người đáng yêu, tươi sáng hay hài hước như con 
của tôi.” (CNA 16/08/2017) (Hồng Thủy)

Vợ chồng nhà sáng lập Facebook 
có con gái thứ nhì

 SAN FRANCISCO, California (NV) - Người 
đồng sáng lập và cũng là tổng giám đốc công 
ty Facebook, ông Mark Zuckerberg, cho hay 
trên trang Facebook cá nhân là vừa có cô con 
gái thứ nhì và đặt tên là August. Bản tin ABC 
News cho hay ông Mark Zuckerberg và vợ, bà 
Priscilla Chan, viết thư ngỏ cho con gái trên 
trang Facebook riêng của họ.

“Khi chị con ra đời, cha mẹ viết thư nói 
về thế giới mà cha mẹ mong muốn hai con sẽ 
được lớn lên trong đó, một thế giới với nền 
giáo dục tốt đẹp hơn, ít bệnh tật hơn, cộng 
đồng mạnh mẽ hơn, và sự bình đẳng lớn lao 
hơn,” Zuckerberg viết.

“Ngay cả khi mà các tựa lớn trên trang báo 
thường cho thấy nhiều điều sai trái, cha mẹ hy 
vọng các chiều hướng tích cực hơn rồi sẽ dành 
ưu thế. Cha mẹ lạc quan về thế hệ của chúng 
con và cho tương lai,” ông Zuckerberg viết thêm.

Ông Zuckerberg bày tỏ ước muốn là “Cha hy 
vọng ngay trong giấc mơ con có thể cảm thấy cha 
mẹ thương con biết chừng nào. Đời sống trẻ nhỏ là 
những gì kỳ diệu. Con chỉ được làm trẻ nhỏ một 
lần trong đời, do đó đừng quá lo lắng về tương 
lai. Con để cho cha mẹ lo lắng điều đó, và cha 
mẹ sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để cho 
thế giới này sẽ là nơi tốt đẹp hơn cho con và tất 
cả các đứa trẻ khác trong thế hệ của chúng con.”

Ông Zuckerberg, năm nay 33 tuổi, và bà Chan 
có đứa con đầu lòng tên Max vào cuối năm 2015. 
Cô bé Max sẽ được 2 tuổi vào Tháng Mười Một 
tới đây. (V.Giang)

Vợ chồng Zuckerberg và hai con. (Hình : 
Charles Ommanney/Facebook via AP)
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Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Nữ tu Ruth Pfau, ”Mẹ Têrêsa của 
Pakistan” qua đời. AFP 

KARACH- Nữ tu bác sĩ “Mẹ người cùi” ở 
Pakistan, Ruth Pfau, đã từ trần tại nhà thương ở 
Karachi, hưởng thọ 87 tuổi, sau một cuộc đời cứu 
giúp hằng trăm ngàn người cùi.

 Nữ tu Ruth Pfau sinh ngày 9.9.1929 ở thành 
phố Leipzig ở miền Đông Đức. Sau thế chiến 
thứ hai, chị sang Tây Đức học y khoa. Chị được 
rửa tội trong Giáo Hội Tin Lành năm 22 tuổi, 
nhưng sau đó đã trở lại Công Giáo và trở thành 
nữ tu dòng “Nữ tử Thánh Tâm Đức Mẹ Maria” 
năm 1957 trong khi học chuyên môn về y khoa 
ở thành phố Bonn. 3 năm sau, 1960, nữ tu Ruth 
Pfau được bề trên gửi đi hoạt động tại Ấn độ, 
nhưng không xin được thị thực nhập cảnh, nên 
chị sang Pakistan và hoạt động như bác sĩ chuyên 
về bệnh cùi tại những khu phố tồi tàn ở thành 
phố Karachi bên Pakistan.

 Năm 1963, chị thành lập nhà thương Marie 
Adelaide chuyên săn sóc các bệnh nhân cùi 
và đào tạo các nhân viên y tế săn sóc chữa trị 
những người bị bệnh này. Tổ chức của chị hiện 
có khoảng 600 cộng tác viên. 

 Năm 1980 Chị Ruth Pfau sang Afganistan và 
trong vòng 10 năm tại đây, chị góp phần thành 
lập một hệ thống y tế. Tổ chức của chị là một 
trong vài cơ quan tiếp tục được ở lại Afganistan 
trong thời kỳ Liên Xô chiếm đóng nước này cũng 
như thời kỳ Taleban.

 Năm 65 tuổi, chị Pfau từ bỏ việc điều khiển 
các công trình bác ái và y tế để trở về nhà dòng. 
Nhưng sau đó 2 năm, theo lời xin của người kế 

nghiệp chị là Mervyn Lobo, chị trở lại Pakistan, 
sống trong căn hộ nhỏ bé ở nhà thương Karachi và 
tiếp tục săn sóc các bệnh nhân. Tháng 6 năm nay, 
khi đã 87 tuổi, chị Ruth Pfau đã khấn trọn đời.

 Nhiều chính phủ và các tổ chức quốc tế đã 
tặng huân chương cho nữ tu, trong đó có chính 
phủ Đức và Pakistan. Chị được cấp quốc tịch 
Pakistan năm 1988. Chị Pfau được coi là “Mẹ 
Têrêsa của Pakistan”.

 Hội Marie Adelaide của bác sĩ Ruth Pfau 
đã săn sóc hơn 50 ngàn bệnh nhân cùi tại 157 
trung tâm trên toàn nước Pakistan. Tại các trung 
tâm đó mỗi năm cũng có 12 ngàn bệnh nhân lao 
phổi được chữa trị và 7 ngàn bệnh nhân được mổ 
cườm mắt.

 Lễ an táng nữ tu Ruth Pfau sẽ được cử hành 
tại Nhà thờ chính tòa thánh Patrick ở Karachi vào 
thứ bẩy 19.8 tới đây. Thủ tướng Shahid Abbasi 
thông báo chính phủ Pakistan sẽ cử hành lễ quốc 
táng cho nữ tu Pfau vì “sự phục vụ quên mình 
và khôn sánh” dành cho Pakistan.

 Đức Cha Joseph Coutts, TGM Karachi, chủ 
tịch HĐGM Pakistan, nói với hãng tin Công 
Giáo Hoa kỳ hôm 11.8.2017 rằng: “Nữ tu Ruth 
là gương mẫu về sự tận tụy trọn vẹn. Chị đã gợi 
hứng và động viên mọi lãnh vực xã hội tham gia 
cuộc chiến chống bệnh phong cùi, không phân 
biệt tín ngưỡng hoặc chủng tộc. Chúng tôi vui 
mừng vì chính phủ quyết định cử hành lễ quốc 
táng cho chị” (KNA 10.8, CNS 11.8.2017) (G. 
Trần Đức Anh OP) 

Giáo hội Pakistan cử hành Năm 
Thánh thể vào năm 2018

Multan - Đức cha Benny Travas của giáo phận 
Multan và cũng là chủ tịch ủy ban phụng vụ 
của HĐGM Pakistan đã thông báo rằng Giáo hội 
Pakistan sẽ cử hành năm 2018 như Năm Thánh 
Thể đặc biệt. Đức cha Travas nói với hãng tin 
Fides: “Chúng tôi muốn đặt Thánh Thể là trung 
tâm của đời sống Kitô hữu, của các gia đình, 
các nhà của chúng tôi.” Đức cha cũng giải thích 
về ý tưởng nảy sinh từ việc phái đoàn Pakistan 
tham dự đại hội Thánh thể quốc tế được tổ chức 
ở Cebu, Philippines. Ngài cho biết đó là một kinh 
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nghiệm cảm động và các ngài ao ước làm sống 
lại tinh thần này ở Pakistan. Tất cả Giám mục 
Pakistan đã đồng ý việc cử hành năm Thánh thể 
vào năm 2018.

Chủ đề được lấy từ Tin mừng thánh Gioan: 
“Ta là bánh hằng sống”. Lễ khai mạc trọng thể 
được tổ chức từ 24.-26.11 năm nay, ở Karachi, 
với Thánh lễ được cử hành tại nhà thờ chánh tòa 
thánh Patrick. Cũng sẽ có các chương trình và 
sáng kiến được tổ chức ở cấp giáo phận. Lễ bế 
mạc được cử hành lại Lahore từ 21-24.11.2018.

Ban tổ chức, bao gồm một thành viên của mỗi 
giáo phận, sẽ phụ trách chuẩn bị các chương trình 
và các hoạt động mục vụ, ví dụ như việc chầu 
Thánh thể tại các giáo xứ, các buổi hội họp và 
giáo lý cho giới trẻ, các gia đình, trường học, trẻ 
em. (Agenzia Fides 4/9/2017) (Hồng Thủy)

Sau bẩy mươi hai năm bom 
nguyên tử thả xuống thành phố 
Nagasaki, dân chúng cầu xin 
Đức Trinh Nữ Maria khi căng 
thẳng giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều 
Tin lên cao

(AsiaNews) - Tin từ Nhật Bản. Đêm hôm qua tại 
công viên Hòa Bình Nagasaki, có khoảng trên một 
ngàn người đã tổ chức một buổi rước kiệu tượng 
Đức Trinh Nữ Maria, một tượng mỏng dòn là một 
di tích lịch sử mà phần trên đầu của tượng Mẹ đã 
bị cháy do bom nguyên tử, để đánh dấu bẩy mươi 
hai năm ngày trái bom nguyên tử tàn phá thành phố 
này và đã giết chết trên 70,000 người. 

Cuộc rước kiệu đã kết thúc các sự kiện trong 
ngày, bắt đầu từ buổi sáng với nghi thức một 
phút mặc niệm vào đúng 11 giờ 02 phút, giờ 
phút mà trái bom nguyên tử rơi xuống thành phố. 
Cũng vào giờ phút này tiếng chuông hòa bình 
được vang lên. Trái bom ấy đã phá hủy thành 
phố và nhà thờ Công Giáo Đức Mẹ Vô Nhiễm 
Nguyên Tội, còn được gọi là nhà thờ Urakami.

Phát biểu trong buổi lễ, Thị Trưởng thành phố 
Nagasaki là Tomihisa Taue đã nói rằng “tình 
hình thế giới về vũ khí hạt nhân càng trở nên 
căng thẳng. Một cảm giác hồi hộp lo lắng đang 
bao trùm toàn cầu rằng trong một tương lai gần 

đây loại vũ khí giết người này có thể lại được 
xử dụng.” Hãy theo dõi những căng thẳng hiện 
nay giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn và những đe dọa 
qua lại chết người chống lại Bình Nhưỡng và 
đảo Guam.

Ông cũng kêu gọi Thủ Tướng Nhật Bản là 
Shinzo Able hãy ký vào Hiệp Ước Ngăn Cấm Vũ 
Khí Hạt Nhân được 122 quốc gia chấp thuận tại 
Liên Hiệp Quốc vào ngày 7.7.2017, sau những 
cuộc đàm phán mà Nhật Bản (đồng minh của 
Hoa kỳ) từ chối tham gia. Những cường quốc 
hạt nhân cũng coi thường hiệp ước này. Sự vắng 
mặt của Nhật Bản ngay cả trong giai đoạn đàm 
phán, là “không thể hiểu nổi đối với chúng tôi, 
những người đang sống tại những thành phố mà 
bom nguyên tử gây ra bao đau thương.”

Thủ Tướng Abe, trong bài diễn văn ở Hiroshima 
cách đây ba ngày, hầu như chỉ nhắc lại những 
gì ông đã nói chứ không hề nhắc đến hiệp ước 
cấm vũ khí hạt nhân của Liên Hiệp Quốc. (Giuse 
Thẩm Nguyễn)

Vatican bổ nhiệm Sứ thần Tòa 
Thánh đầu tiên tại Myanmar - 
Miến Điện

Chính phủ Myanmar vừa chấp thuận để 
Vatican bổ nhiệm Đức TGM Paul Tschang In-
Nam làm Sứ thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Liên 
bang Myanmar (Miến Điện). Thỏa thuận này là 
kết quả của việc Myanmar và Vatican thiết lập 
quan hệ ngoại giao đầy đủ ngay sau cuộc hội 
kiến giữa ĐTC Phanxicô và Bà Aung San Suu 
Kyi - Cố vấn quốc gia Myanmar tại Vatican vào 
hôm 4.5 vừa qua.
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Đức TGM Tschang sinh ngày 30.10.1949 tại 
Seoul (Nam Hàn), được thụ phong linh mục năm 
1976 và được tấn phong giám mục năm 2003 
tại Rôma. Ngài gia nhập ngành ngoại giao Tòa 
Thánh vào năm 1985 và từng phục vụ trong các 
Tòa Sứ thần tại El Salvador, Ethiopia, Syria, 
Pháp, Hy Lạp và Bỉ với nhiều chức vụ khác 
nhau cho đến năm 2002. Ngài làm Sứ thần tại 
Bangladesh từ năm 2003-2007 và Uganda từ năm 
2007-2012. Từ năm 2012 cho đến nay, ngài làm 
Sứ thần tại Thái Lan và Campuchia, kiêm Khâm 
sứ tại Myanmar và Lào.

Công Giáo là tôn giáo thiểu số ở Myanmar 
trong tổng số dân 51 triệu người mà phần lớn 
Phật giáo. Có khoảng 700.000 người Công Giáo 
do 16 giám mục, hơn 700 linh mục và 2.200 tu 
sĩ phục vụ tại nước này. Đức TGM Tschang làm 
Sứ thần Tòa Thánh tại Myanmar nhưng Tòa Sứ 
Thần vẫn đặt tại Bangkok, Thái Lan.

Các nguồn tin Công Giáo cao cấp nói rằng 
ĐTC Phanxicô có thể sẽ viếng thăm Myanmar 
vào ngày 27.11 sắp tới, trong bốn ngày đêm. 
Cách đây hai tuần, theo các giáo sĩ hàng đầu chia 
sẻ thì ĐTC dự kiến sẽ đến thủ đô Naypyidaw 
để hội kiến Tổng thống Myanmar Htin Kyaw và 
lãnh đạo thực tế của nước này là Bà Aung San 
Suu Kyi - Cố vấn quốc gia kiêm ngoại trưởng.

Người ta hy vọng rằng ngài sẽ cử hành ít nhất 
hai Thánh lễ ở đó trước khi đến thành phố Yangon 
lớn nhất và là trung tâm thương mại của quốc gia 
này để cử hành một Thánh lễ đại chúng ngoài 
trời, dự kiến ngài còn thăm viếng đại chủng viện 
Công Giáo Thánh Giuse ở Yangon. Các vị giám 
mục Công Giáo đã mời ĐTC Phanxicô đến viếng 
thăm từ năm 2014 nhân lễ kỷ niệm 500 năm 
Công Giáo hiện diện ở Myanmar. (UCANews) 
(Chân Phương)

Ngày Giới trẻ Á châu lần thứ 7 
chính thức khai mạc tại Yogy-
akarta, Indonesia

WHĐ (03.08.2017) - Ngày Giới trẻ Á châu 
(Asian Youth Day - AYD) lần thứ 7 đã chính 
thức khai mạc với Thánh Lễ đồng tế đầy màu 
sắc vào chiều mùng 2.8.2017 tại Yogyakarta, 

Indonesia. Đây thực sự là một biểu hiện tưng 
bừng rực rỡ của sự hợp nhất giữa các nền văn hoá 
và dân tộc khác nhau tại châu lục, xung quanh 
Chúa Kitô và Phúc âm của Người.

Sau phần chuẩn bị “Ngày tại các giáo phận” 
diễn ra tại 11 giáo phận ở Indonesia, từ ngày 
30.07 đến 02.08, hơn 2000 bạn trẻ Công giáo 
thuộc 21 quốc gia đã hội tụ tại Yogyakarta, trung 
tâm văn hoá và tri thức của Indonesia, để cử hành 
AYD 7 với chủ đề “Giới trẻ Á châu hân hoan 
sống Phúc Âm tại châu Á đa văn hoá”.

Các bạn trẻ đã bắt đầu tuốn về Trung tâm Triển 
lãm Jogja (JEC) từ sáng sớm ngày 02 tháng Tám. 
Sau khi ăn trưa, các phái đoàn của nhiều quốc 
gia bắt đầu ca hát và biểu diễn, đồng thời chia sẻ 
kinh nghiệm của những ngày sống chung với các 
gia đình địa phương trong các giáo phận vừa qua, 
đang khi chuẩn bị cho Thánh lễ khai mạc.

Thánh lễ khai mạc AYD 7, được truyền hình 
trực tiếp, do ĐHY Patrick D’Rozario người 
Bangladesh, TGM Dhaka và là Chủ tịch Văn 
phòng Giáo dân và Gia đình của Liên HĐGM 
Á châu, chủ tế. Đồng tế với ĐHY D’Rozario có 
6 hồng y, 46 giám mục và 158 linh mục. Trong 
số các giám mục đồng tế có Đức cha Robertus 
Rubiyatmoko, TGM Semarang-giáo phận chủ 
nhà; Đức cha Ignatius Suharyo, TGM Jakarta 
và là chủ tịch HĐGM Indonesia; Đức cha Pius 
Riana Prapdi, Giám mục Ketapang, chủ tịch Uỷ 
ban Giới trẻ của HĐGM Indonesia.

Mở đầu bài giảng, ĐHY D’Rozario cất cao 
giọng hát mấy câu đầu trong bài ca chủ đề “Hãy 
vui luôn trong Chúa…”, để dẫn vào những suy 
tư về chủ đề của AYD 7, “Giới trẻ Á châu hân 
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hoan sống Phúc Âm tại châu Á đa văn hoá”. 
Các bạn trẻ, nhiều người trong trang phục truyền 
thống và áo T.shirt, cầm cờ của quốc gia mình, 
nhịp nhàng vỗ tay theo tiếng nhạc dương cầm. 
ĐHY giải thích lý do họ vui mừng là vì Chúa 
Giêsu yêu thương họ, dù họ bất xứng và tội lỗi. 
Ngài nói lúc họ cảm thấy buồn bã hoặc không 
vui là lúc Chúa Giêsu yêu thương họ nhiều nhất. 
Chúa Giêsu yêu thương họ bằng cách kêu gọi 
họ, chọn họ và sai họ đi loan báo tình yêu, lòng 
thương xót của Người, và Người còn chữa lành 
cho những người khác.

ĐHY D’Rozario đã ví cuộc gặp gỡ của những 
người trẻ Á châu với Lễ Hiện Xuống, vì những 
người thuộc nhiều nền văn hoá, ngôn ngữ, sắc 
tộc và các quốc gia khác nhau ở châu Á đều 
là “một” trong Chúa Thánh Thần, Đấng tỏ hiện 
chính mình trong nhiều ơn huệ khác nhau. Chúa 
Thánh Thần đang mời gọi tất cả hân hoan ca 
mừng sự hợp nhất ấy của họ tại Ngày Giới trẻ Á 
châu, hợp nhất về đức tin, đời sống và sứ mạng.

Sau bữa tối, AYD 7 đã chính thức bắt đầu 
với một chương trình đa dạng trong đó các bạn 
trẻ tham dự sẽ giới thiệu những nét văn hoá 
phong phú của quốc gia mình. (Vatican Radio) 
(Minh Đức)

ÂU CHÂU
Sứ điệp ĐTC nhân Ngày Di Dân 
và Tị Nạn 2018

VATICAN- ĐTC kêu gọi tiếp đón, bảo vệ, 
thăng tiến và hội nhập người di dân và tị nạn. 
Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp 
công bố sáng 21.8.2017, nhân ngày Thế Giới di 
dân và tị nạn sẽ được cử hành vào ngày 14.1.2018.

 ĐTC mô tả như một ”dấu chỉ thời đại” tình 
trạng đau buồn của bao nhiêu người di dân trốn 
chạy chiến tranh và nghèo đói, và nhắc đến lời 
dạy trong đoạn 25 của Tin Mừng theo thánh 
Mathêu: “Mỗi ngoại kiều gõ cửa nhà chúng ta, 
là một cơ hội để gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô”, vì 
thế một trách nhiệm lớn của Giáo hội là biểu lộ 
sự ân cần đối với những người di dân.

 Trong sứ điệp, ĐTC lần lượt bàn đến 4 điểm: 

tiếp đón, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập người 
di dân và tị nạn.

- Về việc đón tiếp người di dân và tị nạn, ĐTC 
nhấn mạnh rằng điều cấp thiết là cống hiến cho 
họ khả thể rộng lớn hơn để tới các nước một cách 
chắc chắn và hợp pháp. Ngài kêu gọi đơn giản hóa 
thủ tục cấp các chiếu khán nhập cảnh nhân đạo và 
đoàn tụ gia đình. Đồng thời ĐTC cũng phê bình 
những vụ trục xuất tập thể người di dân và tị nạn, 
nhất là gửi họ về những nước không bảo đảm các 
quyền căn bản của con người”.

- Về việc bảo vệ những người di dân và tị nạn, 
ĐTC nhận xét rằng việc bảo vệ này bắt đầu tại 
quê hương và cần tiếp tục tại nước nhập cư. Ngài 
mời gọi đề cao giá trị những khả năng và năng 
khiếu của người di dân, vì thế họ phải được tự do 
di chuyển trong nước tiếp cư và có thể làm việc.

- Về điểm thứ ba là thăng tiến, ĐTC nói rằng 
mọi người di dân phải được ở trong tình trạng có 
thể thể thành đạt thân như những nhân vị. Ngài 
khuyến khích sự hội nhập người di dân về mặt xã 
hội và công ăn việc làm, và ca ngợi nhiều nước 
về phương diện cộng tác quốc tế.

 ĐTC cũng kêu gọi rằng trong việc phân phối 
những viện trợ trong sự cộng tác quốc tế như vậy, 
cần để ý đến những nhu cầu của các nước đang 
trên đường phát triển tiếp nhận rất nhiều người 
di dân và tị nạn.

- Sau cùng về vấn đề hội nhập người di dân, 
ĐTC nhấn mạnh rằng đây không phải là sự đồng 
hóa người di dân và tị nạn, đưa tới sự xóa bỏ căn 
tính văn hóa của họ, nhưng là một tiến trình kéo 
dài, có thể được đẩy mạnh qua việc cấp quốc tịch 
mà không gắn liền với những đòi hỏi kinh tế và 
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ngôn ngữ. ĐTC cho biết Giáo Hội sẵn sàng dấn 
thân đi hàng đầu trong lãnh vực này.

 Ngài không quên kêu gọi các vị lãnh đạo 
chính trị hãy phê chuẩn các hiệp ước hoàn cầu 
được thông qua gần đây tại LHQ, trong đó có 
một hiệp ước về người di dân và một hiệp ước 
khác về người tị nạn (Rei 21.8.2017) ( G. Trần 
Đức Anh OP)

GHCG Nga tưởng nhớ nạn nhân 
của chủ nghĩa cộng sản

Tổng cộng có 422 linh mục Công Giáo đã 
bị hành quyết, sát hại hoặc bị tra tấn đến chết 
trong thời kỳ đại thanh trừng. Đây là thời điểm 
để tưởng nhớ các Kitô hữu tử đạo dưới chế độ 
cộng sản. 

GHCG tại Nga đã mời gọi người Kitô hữu 
phương Tây tưởng niệm các vị tử đạo thời chế độ 
cộng sản nhân dịp kỷ niệm 100 năm cuộc cách 
mạng Nga (1917) chứ không hẳn chỉ là tưởng 
niệm các nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng của 
đất nước này. 

Cha Igor Kovalevsky, tổng thư ký HĐGM 
Công Giáo Nga nói rằng: “Những khổ đau trong 
các trại lao tù và trại cải tạo Liên Xô vẫn là một 
vấn nạn không chỉ đối với các cộng đồng tôn 
giáo mà còn cho toàn thể xã hội. Tuy nhiên, các 
câu chuyện về nhân chứng tử đạo cũng cần được 
biết đến rộng rãi và được tôn trọng. Giáo Hội đã 
được xây dựng từ những người chết vì đức tin của 
mình, họ xứng đáng được so sánh như những vị 
tử đạo tiên khởi của Kitô giáo“.

Cha nói điều này trong bối cảnh đang chuẩn bị 
kỷ niệm 100 năm Cách Mạng Tháng Mười 1917, 
mở ra hơn tám thập kỷ chủ nghĩa cộng sản cai trị. 
Cha nhận định, công cuộc tranh đấu của các nhà 
bất đồng chính kiến như Alexander Solzhenitsyn 
(1918-2008) và Nadezhda Mandelstam (1899-
1980) đã trở nên nổi tiếng toàn thế giới, nhưng 
không vì thế mà làm lu mờ hàng chục ngàn Kitô 
hữu đã phải chết vì đức tin của mình. 

Theo số liệu của chính phủ Nga, sau năm 
1917, có ít nhất 21 triệu người được xem là thiệt 
mạng bởi cuộc đàn áp, bách hại và “khủng bố 
khát máu“, trong đó có 106.000 giáo sĩ Chính 

Thống Giáo bị bắn chết hồi thời kỳ đại thanh 
trừng 1937.1928. Tổng cộng có 422 linh mục 
Công Giáo bị tử hình, bị sát hại hoặc bị tra tấn 
đến chết cùng với 962 nam nữ tu sĩ và giáo dân, 
1240 nơi thờ phượng của GHCG bị cưỡng ép 
chuyển thành cửa hàng, nhà kho, nhà vệ sinh 
công cộng.

Cha Kovalevsky còn cho biết GHCG tại Nga 
đã sẵn sàng tưởng niệm tất cả những người đã 
chết, nhưng đặc biệt lưu tâm đến việc giữ gìn ký 
ức về các nạn nhân là Kitô hữu Liên Xô. 

Hồi đầu năm nay, Thượng phụ Kirill của 
Chính Thống Giáo cũng đã tố cáo sự bạo lực 
của cuộc cách mạng “mang tội ác ghê tởm của 
những kẻ được xem là trí thức chống lại Thiên 
Chúa, đức tin, con người và quốc gia mình“, và 
ngài kêu gọi người dân hãy tưởng niệm dấu ấn 
100 năm này bằng “sự suy tư sâu sắc và lời cầu 
nguyện chân thành“. (The Tablet) (Chân Phương)

Nga : Chuẩn bị cho chuyến đi 
đầu tiên của Giáo Hoàng

Ngày 9 tháng 8, trong một bài phỏng vấn với 
nhật báo Corriere della Sera, ĐHY Pietro Parolin, 
nhân vật số 2 của Vatican cho biết, từ ngày 20 
đến 24 tháng 8, ngài sẽ đi Nga để chuẩn bị cho 
chuyến đi chính thức của Đức Phanxicô đến đây, 
như thế chuyến đi này sẽ là chuyến đi Nga đầu 
tiên trong lịch sử. Ngài cho biết: “Việc chuẩn bị 
một chuyến đi sắp tới của ĐTC ở Nga là một 
trong các mục đích chuyến đi của tôi”.

Tháng ba vừa qua, trong lần trả lời cho nhật 
báo Đức Die Zeit, khi được hỏi về các dự định 
tông du quốc tế, Đức Phanxicô đã tuyên bố: “Tôi 
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không thể đi Nga, vì như thế tôi phải đi Ukraina”.
ĐHY Parolin không được hỏi về điểm này. 

Ở Maxcơva, ngài sẽ trao đổi với Tổng thống 
Vladimir Putin và các nhà lãnh đạo tôn giáo cao 
cấp, trong đó có Thượng phụ Kirill, người đứng 
đầu Giáo hội chính thống Nga.

ĐHY Parolin, cánh tay mặt của ĐGH cho biết: 
“Trong giai đoạn lịch sử này, khi chúng ta chứng 
kiến sự gia tăng các căng thẳng và các mâu thuẫn 
ở nhiều nơi trên thế giới, hòa bình đối với Đức 
Phanxicô và với cá nhân tôi là vấn đề ưu tiên rõ 
ràng và không chối cãi được”.

Hồng y nhấn mạnh: “ĐGH có một quan tâm 
đặc biệt với vùng Âu châu Đông phương lớn 
rộng này, ngoài truyền thống tôn giáo và văn 
hóa phong phú của nó, vùng này còn đóng một 
vai trò lớn trong việc tìm một thế ổn định cho 
châu lục, một tinh thần hợp nhất được tốt hơn, 
kể cả trong các quan hệ bang giao Đông Tây”.

Ngài bình luận: “Sau giai đoạn chống đối ý 
thức hệ, dĩ nhiên những chuyện này không thể 
biến mất ngay lập tức, nhưng với các chân trời 
mới được mở ra sau khi chiến tranh lạnh chấm 
dứt, điều quan trọng là phải dùng mọi cơ hội để 
cổ động cho sự tôn trọng, đối thoại và hợp tác 
hỗ tương để kiến tạo hòa bình”. (Giuse Nguyễn 
Tùng Lâm dịch). Nguồn: phanxico.vn

Tình hình đại chủng sinh trên 
thế giới

Vatican 10 08.2017- Theo một bài báo của ký 
giả Marco Tosatti ở Vatican thì số chủng sinh 
theo học để thụ phong linh mục trên toàn thế giới 
đã giảm bớt dưới triều đại của ĐGH Phanxicô. 
Ký giả này cho biết dưới triều đại đức Thánh GH 
Gioan Phaolô II, từ lúc lên ngôi đến khi băng hà, 
số đại chủng sinh tăng gấp đôi. Năm 1978 là năm 
Ngài lên ngôi số đại chủng sinh là 63.882. Đến 
năm 2005 là năm Ngài băng hà số đại chủng sinh 
trên toàn thế giới là 114.439, tăng gần gấp đôi.

Trong mấy năm đầu dưới triều đại ĐGH 
Bênêđictô XVI con số đại chủng sinh vẫn tăng. 
Lúc cao nhất là năm 2011 có 120.251 chủng sinh, 
nhưng đến năm 2013 là năm Ngài nghỉ hưu thì 
con số xuống còn 118.251. Dưới triều đại ĐGH 

Phanxicô, số đại chủng sinh giảm còn 116.843. 
Dân số Công Giáo gia tăng, nhưng số linh 

mục không gia tăng nên vấn đề thiếu hụt linh 
mục trở nên nghiêm trọng . Vào năm 2010, bình 
quân trên thế giới cứ 2900 giáo dân thì có một 
linh mục. Đến năm 2017, thì cứ 3091 giáo dân 
mới có một linh mục. Sự thiếu hụt linh mục cũng 
tuỳ vào vị trí địa dư. Tại Âu Châu, số linh mục 
giảm bớt nhiều nhưng tại Châu Phi, số linh mục 
gia tăng rất đáng kể (nguyễn Long Thao)

ĐTC cầu nguyện cho các nạn 
nhân ở Barcelona 

VATICAN. ĐTC quan tâm và cầu nguyện cho 
các nạn nhân vụ khủng bố ở thành Barcelona, 
Tây Ban Nha. Vụ khủng bố xảy ra khoảng 5 giờ 
chiều ngày 17.8.2017 ở khu vực Ramblas dành 
cho khách bộ hành, nơi có đông đảo dân chúng 
và du khách ở trung tâm thành Barcelona. Kẻ 
khủng bố lái xe minibus đâm vào đông đảo dân 
chúng trên quãng đường 700 mét, làm cho 13 
người thiệt mạng và 80 người bị thương theo tin 
sơ khởi.

 Ông Greg Burke, Giám đốc phòng Báo chí 
Tòa Thánh, cho biết ”ĐTC rất quan tâm vì những 
gì đang xảy ra tại Barcelona. Ngài cầu nguyện cho 
các nạn nhân vụ khủng bố này và muốn bày tỏ 
sự gần gũi với toàn dân Tây Ban Nha, đặc biệt 
những người bị thương và gia đình các nạn nhân”.

 Nhiều vị lãnh đạo Công Giáo trên thế giới 
cũng bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân, bắt 
đầu từ HĐGM Tây Ban Nha. Đức Ông José Gil 
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Tamayo, tổng thư ký, cho biết các GM lo âu theo 
dõi và cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình 
họ, đồng thời bày tỏ sự liên đới hoàn toàn với xã 
hội đang bị tấn công qua những hành động này, 
đặc biệt với nhân dân thành Barcelona và các lực 
lượng an ninh. Các GM Tây Ban Nha lên án mọi 
hành động khủng bố, một phương pháp tự nó xấu 
ra, không thể dung hợp với luân lý sự sống, công 
chinh và hợp lý. Không những nó làm thương tổn 
trầm trọng đến quyền sống và tự do, nhưng còn 
biểu lộ thái độ bất bao dung tột độ và độc đoán”.

 Tại Hoa Kỳ, Đức Cha Oscar Cantú, GM giáo 
phận Las Cruces, NM, Chủ tịch Ủy ban GM Mỹ 
về Công lý và Hòa bình, đã ra tuyên ngôn nói 
rằng:  ”Một lần nữa, một hành vi khủng bố đã 
làm cho hơn 1 tá người thiệt mạng và hàng chục 
người khác bị thương. HĐGM Hoa Kỳ quyết liệt 
lên án hành vi đáng kinh tởm này về mặt luân 
lý và liên đới với dân chúng của Tổng giáo phận 
Barcelona và Tây Ban Nha đang ở trong thời 
điểm mất mát và đau buồn.” (CNS 17.8.2017) 
(G. Trần Đức Anh OP)

Sự kiện hiện ra ở Mễ Du có thể 
sẽ được Tòa Thánh công nhận 
trong năm nay 

 Đức TGM Mục Henryk Hoser từ Ba Lan, 
người được ĐTC Phanxicô bổ nhiệm đi điều tra 
tình hình mục vụ tại Mễ Du (Medjugorje) vừa 
nói rằng: tất cả các dấu chỉ đều cho thấy sự kiện 
hiện ra này sẽ được Vatican công nhận, có lẽ 
ngay trong năm nay. 

Vị TGM này được chỉ định đi kinh lý thị trấn 
Mễ Du bên nước Bosnia (Nam Tư cũ) để xem 
các hoạt động mục vụ tại đó có phù hợp với giáo 
huấn Công Giáo hay không, ngài nói rằng ở linh 
địa ấy “mọi thứ đều đi đúng hướng, và Mễ Du 
có thể sánh ví với các địa điểm hành hương khác 
như Lộ Đức, Fatima, Lisieux và Czestochowa”.

Mặc dù không có nhiệm vụ điều tra về tính 
xác thực của các hiện tượng ở Mễ Du, nhưng 
Đức TGM này cho biết có nhiều khả năng, chứ 
không phải là không, những lần hiện ra đầu tiên 
sẽ được công nhận. “Thật vậy, tôi nghĩ rằng có 
thể nhận định tính xác thực của những lần hiện 

ra đầu tiên như đề nghị của Ủy ban điều tra do 
ĐHY Ruini dẫn đầu. Ngoài ra, thật khó mà đưa 
ra một phán quyết khác, bởi vì không thể cho 
rằng 6 người thị nhân ấy đã lừa dối suốt 36 năm 
qua. Những gì họ nói đều nhất quán. Họ không 
bị bệnh loạn thần. Một lập luận mạnh mẽ cho 
tính xác thực của biến cố này là sự trung thành 
của họ đối với giáo lý GHCG“.

Đức TGM Hoser nói thêm: “Dù sao đi nữa, 
phong trào này sẽ không dừng lại và không nên 
cấm đoán, vì những hoa trái tốt đẹp đã kết sinh 
từ nó. Đây là một trong những nơi cầu nguyện 
và thống hối sinh động nhất ở Âu Châu . có căn 
tính tâm linh lành mạnh“.

Ngài nhận định, hiện tượng lớn nhất tại Mễ 
Du chính là bí tích hòa giải. “Ở hai bên nhà thờ 
Thánh Giacóp là hai dãy nhà dài được xây dựng 
đặc biệt, nơi đó có 50 tòa giải tội“.

Đức TGM còn cho biết ngài đã nói chuyện với 
các linh mục đang ngồi tòa giải tội tại địa điểm 
này, họ nói rằng “chỉ cần ngồi tòa trong một giờ 
đồng hồ thôi sẽ chứng kiến được những sự thống 
hối thực sự“.

Bản báo cáo này của Đức TGM Hoser sẽ được 
nộp lên Ủy ban chính thức điều tra về Mễ Du 
do ĐHY Camillo Ruini làm chủ tịch. (Catholic 
Herald) (Chân Phương)

MỸ CHÂU
ĐGH Phanxicô gởi lời chia buồn 
tới các nạn nhân bão Harvey

(EWTN News/CNA) Vatican - Trong thư gởi 
tới ĐHY Daniel DiNardo của Galveston, Houston, 
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chủ tịch HĐGM Hoa kỳ vào ngày 31.8, ĐGH 
đã bày tỏ “sự an ủi gần gũi và mối quan tâm 
mục vụ của ngài” đến tất cả những người bị ảnh 
hưởng bởi “ cơn bão cuồng đã đổ vào hai tiểu 
bang Texas và Louisiana trong những ngày này.”

Thư được ký bởi ĐHY Quốc Vụ Khanh Pietro 
Parolin, ĐGH đã “rất xúc động bởi sự mất mát 
to lớn về sinh mạng và sự tàn phá rộng lớn về 
tài sản mà thiên tai này để lại.”

ĐGH cũng dâng lời cầu nguyện cho các nạn 
nhân và gia đình của họ cũng như rất nhiều người 
đã bằng cách này hay cách khác tham gia tích 
cực vào việc cứ trợ, phục hồi và tái thiết”

Theo CNN, cho đến nay cơn bão Harvey đổ 
bộ vào Houston tuần trước và là một cơn bão 
mạnh nhất trong vòng 50 năm qua, đã làm 37 
người chết và hằng ngàn người phải rời bỏ nhà 
cửa lánh nạn. 

Sau khi tàn phá vùng đông của Houston, cơn 
bão chuyển về cảng Arthur và hiện nay đang tiến 
vào Louisiana lúc sáng sớm hôm thứ Tư và hàng 
ngàn người phải bỏ chạy.

Mặc dù mực nước ở Houston đã bắt đầu rút, 
nhưng một phần ba thành phố vẫn còn ngập nước 
và nhân viên cứu trợ vẫn không biết là còn bao 
nhiêu người cần phải trợ giúp.

Sáng sớm hôm thứ Tư, người ta nghe thấy 
hai tiếng nổ từ nhà máy hóa chất Arkema, nằm 
ở Crosby, cách trung tâm thành phố Houston 30 
dặm về phía đông bắc và bị mất điện trong lũ 
lụt. Chính phủ cho rằng sẽ còn nhiều tiếng nổ 
nữa do hậu quả của cơn bão.

Trong điện tín của ngài, ĐGH lên tiếng tin 
tưởng rằng “nhu cầu giúp đỡ “to lớn và cấp bách” 
cho hằng ngàn người bị ảnh hưởng của bão sẽ 
tạo sự đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau theo truyền 
thống tốt đẹp của đất nước này. Ngài cam kết cầu 
nguyện và đã ban phép lành “như là một bằng 
chứng về sự an ủi, tăng cường sức mạnh và bình 
an trong Thiên Chúa.” (Giuse Thẩm Nguyễn)

Đi bộ 150 cây số kỷ niệm chân 
phước Oscar Romero 100 tuổi

SAN SALVADOR. Nhiều người El Salvador 
sẽ tham dự cuộc đi bộ 150 cây số trong 3 ngày 
để kỷ niệm sinh nhật thứ 100 của Chân phước 
TGM Oscar Romero. 

Ngài là TGM giáo phận thủ đô San Salvador, 
nổi tiếng về các hoạt động bênh vực người nghèo 
và nhân quyền, bị đội quân tử thần của nhóm 
cực hữu sát hại ngày 24.3.1980 trong lúc cử 
hành thánh lễ tại nguyện đường một nhà thương 
ở ngoại ô San Salvador. Đức TGM Romero được 
phong chân phước ngày 23.5.2015 tại thủ đô San 
Salvador trước sự tham dự của 250 ngàn tín hữu.

Các tham dự viên cuộc đi bộ tưởng niệm 
sắp tới sẽ khởi hành từ nhà thờ chính tòa San 
Salvador ngày 11.8.2017 và sẽ đến thành phố 
Barrios ngày 13.8, nơi chân phước Oscar Romero 
sinh ra ngày 15.8.1917. Cuộc hành hương có chủ 
đề là “Tiến bước đến nơi sinh của vị ngôn sứ”, 
và sẽ tiến qua 4 giáo phận là San Salvador, San 
Vicente, Santiago de Maria và San Miguel. 

Lễ kỷ niệm 100 năm sinh nhật của Đức TGM 
Romero sẽ được ĐHY Ricardo Ezzati, người 
Chile, Đặc Sứ của ĐTC, chủ tế tại Nhà Thờ Chính 
Tòa San Salvador. Nhiều thánh lễ khác cũng sẽ 
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được cử hành tại một số nơi ở El Salvador như 
thánh lễ ngày 12.8 tại giáo phận Santa Ana, do 
Đức TGM Leon Kalenga Badikebele, Sứ thần 
Tòa Thánh tại Congo, và ĐHY Gregorio Rosa 
Chavez, người cộng tác thân tín của Chân phước 
Romero sẽ trình bày về cuộc sống và sự nghiệp 
của thánh nhân (CNS 7.8.2017

Logo và khẩu hiệu chuyến viếng 
thăm Pêru của ĐTC Phanxicô 

 T r o n g 
buổi họp báo 
tại Roma vào 
ch iều  ngày 
1 4 / 0 8 / 2 0 1 7 , 
các Giám mục 
Pêru đã trình 
bày logo và 
khẩu hiêu cuộc 
viếng thăm Pêru 
từ ngày 18-
21.01.2018 của 

ĐTC Phanxicô. 
Logo và khẩu hiệu này đã được các Giám 

mục Pêru chọn trong khóa họp ngoại thường của 
HĐGM nước này, được tổ chức từ ngày 02.04/08, 
để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm mục vụ của 
ĐTC Phanxicô.

Khẩu hiệu của chuyến viếng thăm là “Hiệp 
nhất bởi niềm hy vọng”. Logo có hình ảnh đôi 
bàn tay nắm một con chim bồ câu ngậm cành ô 
liu. Logo nói về niềm hy vọng với hình ảnh chim 
bồ câu tượng trưng cho hòa bình và cành ô liu là 
biểu tượng của hy vọng. Logo có màu trắng và 
đỏ, là hai màu của lá cờ Pêru, và hai màu vàng 
và trắng, màu cờ của Tòa Thánh. Đôi bàn tay 
là biểu tượng của sự hiệp nhất. Logo không có 
hình ảnh của ĐTC nhưng có ý nghĩa biểu tượng. 
Nguồn: Radio Vatican

Các Giám Mục Hoa Kỳ trợ giúp 
6 triệu mỹ kim cho các nước Mỹ 
Latinh và Haiti

WASHINGTON: Tổ chức bác ái của HĐGM 
Hoa Kỳ đã quyết định dành ra ngân khoản 6 

triệu mỹ kim để trợ giúp các Giáo Hội châu Mỹ 
Latinh, vùng quần đảo Caraibi và Haiti.

Trong ngân khoản nói trên có 4 triệu được 
dùng để tài trợ cho 244 dự án của Giáo Hội các 
nước châu Mỹ Latinh. Chẳng hạn bên Argentina 
có “Trung tâm trợ giúp sự sống đang sinh ra” 
hoạt động trong 21 giáo phận toàn nước trong 
việc thăng tiến săn sóc và bênh vực sự sống từ 
lúc thụ thai, giúp các bà mẹ mang thai, giúp họ 
hiểu biết phẩm giá của chức vụ là cha mẹ. Các 
trung tâm này cũng có các khoá giáo dục đào 
tạo về nhân phẩm và phát động ý thức cho dân.

Tại Haiti ngoài việc tái thiết nhiều cơ sở bị 
sập trong trân động đất hồi năm 2010, còn có 
chương trình đào tạo 400 nhân viên mục vụ của 
4 giáo xứ bị tàn phá bởi trận bão Matthew. Các 
khoá học kéo dài 3 ngày, và các học viên tham 
dự nhiều sinh hoạt khác nhau gồm cả việc tham 
dự thánh lễ và cầu nguyện.

ĐC Eusebio Ellizondo, Giám Mục phụ tá 
Seatle, chủ tịch tiểu ban Giáo Hội châu Mỹ 
Latinh cho biết sở dĩ HĐGM có thể tài trợ các 
dự án nói trên là nhờ sự đóng góp quảng đại của 
tín hữu công giáo toàn Hoa Kỳ trong các lần lạc 
quyên cho các Giáo Hội châu Mỹ Latinh. Nhờ 
ngân khoản quyên được Ủy ban mới có thể tài 
trợ việc tái thiết nhiều nhà thờ trong vài giáo 
phận Haiti.

Trong số các dự án cũng còn có việc đào tạo 
hàng giáo dân lãnh đạo, các chủng sinh và tu sĩ, 
tài trợ mục vụ nhà tù, mục vụ giới trẻ. Hàng năm 
cuộc lạc quyên cho các Giáo Hội châu Mỹ Latinh 
được tổ chức vào ngày Chúa Nhật cuối cùng của 
tháng giêng (REI 1.8.2017) (Linh Tiến Khải)

Một nữ tu nhận giải thưởng về 
việc xây nhịp cầu thân hữu với 
Trung quốc

New York - Hôm 12/08, trong đại hội toàn 
quốc lần thứ 27 của phân bộ về Trung hoa được 
tổ chức tại đại học thánh Gioan, nữ tu Janet 
Carroll, dòng Maryknoll, đã được trao giải thưởng 
Matteo Ricci. Đây là giải thưởng mang tên nhà 
truyền giáo dòng Tên sống vào thế kỷ XVI, là 
vinh dự dành cho những người thực hiện tốt nhất 
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sứ mệnh xây dựng nhịp cầu hữu nghị và phục vụ 
giữa GHCG ở Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Sơ Janet Carroll sinh tại New York và gia 
nhập dòng Maryknoll từ hơn 60 năm. Sơ đã phục 
vụ tại Trung quốc và Đài loan trong những năm 
1950 và 1960. Sơ đã thành lập phân bộ Công 
giáo Trung hoa ở Hoa kỳ và đã hướng dẫn 11 
nhóm nghiên cứu do phân bộ này tài trợ đến 
Trung quốc. Sơ là cố vấn và hướng dẫn cho 
chương trình học hỏi của các giáo viên và các 
nhà huấn luyện Trung quốc, một chương trình 
giúp huấn luyện các linh mục và nữ tu Trung 
quốc trong vai trò lãnh đạo.

Ông Tom McGuire, chủ tịch của phân bộ 
Công giáo Trung hoa đã nhắc đến hoạt động như 
một tông đồ truyền giáo của sơ Janet và ca ngợi 
những nỗ lực của sơ trong việc thành lập phân 
bộ vào năm 1989. Ông nói: “Kiến thức của sơ về 
tiếng Hoa, về văn hóa và lịch sử, cùng với việc 
sơ học về quan hệ quốc tế, đã tạo nên một phân 
bộ Trung quốc năng động trong GHCG Hoa kỳ. 
Những điều này đã tạo nên các sáng kiến mạnh 
mẽ cho các chương trình huấn luyện ở Hoa kỳ và 
xây dựng nhịp cầu tình bạn với nhân dân Trung 
quốc.”

Sơ Janet cho biết sơ muốn thành lập phân bộ 
Công giáo Trung hoa để các tín hữu Công giáo 
ở Hoa kỳ có thể hiểu hơn và tôn trọng dành cho 
người dân Trung quốc và nền văn hóa của họ. 
Sơ biết là những cuộc bách hại tôn giáo và tra 
tấn khủng khiếp ở Trung hoa vào giữa thế kỷ 
20 đã đem lại một cái nhìn tiêu cực về người 
Trung quốc. Sơ nhắc đến đức cha Francis Ford, 
một tu sĩ truyền giáo Maryknoll đã bị cộng sản 

Trung quốc tra tấn và chết trong tù năm 1952. 
Nhưng sơ cũng cho biết, những người ủng hộ sơ 
mạnh mẽ nhất chính là các nữ tu đã bị đau khổ 
ở Trung quốc và chính các nữ tu này hiểu rằng 
tha thứ và quên và tiếp tục tiến bước là điều rất 
quan trọng đối với họ. Sơ nhấn mạnh: “Tôi đã 
cố gắng nói với mọi người rằng chúng tôi không 
liên hệ với đảng cộng sản ở Trung quốc, chúng 
tôi liên hệ với dân của Chúa, dân của đức tin.” 
(CNS 15/08/2017) Hồng Thủy

Các Giám mục Mexico kêu gọi 
liên đới với các nạn nhân trận 
động đất 

 (Vatican Radio) Các Giám mục Mexico đã 
mời gọi toàn thể dân Chúa cùng thể hiện tinh thần 
liên đới với tất cả những nạn nhân bị ảnh hưởng 
bởi trận động đất mạnh 7,1 độ richter vốn đã làm 
rung chuyển quốc gia này hôm 19.9 vừa qua.

Một thông điệp được ký bởi chủ tịch và bởi 
tổng thư ký HĐGM Mexico, cho biết: “Chúng 
tôi cùng hiệp thông với những nỗi đau buồn của 
các nạn nhân của trận động đất, xảy ra vào ngày 
19.9.2017 tại nhiều khu vực khác nhau tại nước ta, 
chủ yếu ở các tiểu bang như: Morelos, Tlaxcala, 
Puebla, Guerrero, Oaxaca, Mexico và thành phố 
Mexico. “Một lần nữa, chúng ta đang chứng tỏ 
tinh thần liên đới của người dân Mexico, những 
người đang kiến kiến anh chị em của mình đang 
đau khổ”.

“Hàng ngàn cánh tay đã hình thành nên chuỗi 
nhân sinh, để giải cứu, để trợ cấp lương thực…
Ngày nay, hơn bao giờ hết, chúng tôi mời gọi 
toàn thể dân Chúa hiệp nhất trong tình huynh 
đệ với tất cả các anh chị em của chúng ta đang 
phải chịu đựng những tai hoạ khác nhau vốn đã 
cản trở và gây ra biết bao nhiêu đau khổ nơi đất 
nước chúng ta”.

Các Giám mục kết luận bằng cách kêu cầu sự 
an ủi của Đức Mẹ Guadalupe, để “qua lời cầu 
bầu của Mẹ, nguyện xin Mẹ có thể phù giúp và 
củng cố chúng ta trong công việc tái thiết đất 
nước chúng ta”.

Thông điệp được ký bởi Đức TGM José 
Francisco Robles Ortega, chủ tịch HĐGM 
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Mexico và tổng thư ký, Đức Giám Mục Alfonso 
G. Miranda Guardiola.

ĐTC Phanxicô cũng đã cầu nguyện cho các 
nạn nhân trận động đất và đồng thời mời gọi tất 
cả mọi tín hữu cầu nguyện cho những người bị 
ảnh hưởng trong suốt buổi tiếp kiến chung tuần 
của mình.

(Minh Tuệ chuyển ngữ) Nguồn: dcctvn.org

PHI CHÂU
Đại học hồi giáo Al Azhar triệu 
tập hội nghị về thành thánh 
Giêrusalem

CAIRO: Đại học Al Azhar bên Cairo sẽ triệu 
tập một hội nghị về thành Giêrusalem vào tháng 
9 tới đây để thảo luận về hiện tại và tương lại 
của Thành Thánh.

Giới chức của đại học Hồi giáo đã cho biết 
như trên sau các xung đột cẳng thẳng những 
ngày vừa qua tại Giêrusalem, khiến cho nhiều 
người Palestine và Israel bị thiệt mạng. Giới hữu 
trách đại học Al Azhar cũng định nghĩa các biện 

pháp của chính quyền Israel cấm đoán tín hữu 
hồi đến cầu nguyện tại đền thờ Al Aqsa là quá 
đáng, không dựa trên nguyên tắc nhân đạo và văn 
minh nào. Trong tuần trước nữa đại học Sunnít 
Al Azhar cũng đã kêu gọi cộng đồng quốc tế 
đừng thờ ơ đối với các hành động hiếu chiến của 
chính quyền Israel .

Các căng thẳng gia tăng tại sân đền thờ hồi 
giáo Al Aqsa đã bắt đầu ngày 14 tháng 7 khi 
ba người Palestine khủng bố đột nhập bắn chết 
hai cảnh sát Israel và sau đó bị bắn chết. Chính 
quyền Israel cho đặt máy rà khí giới tại các cửa 
dẫn lên sân đền thờ. Các căng thẳng gia tăng sau 
vụ toà đại sứ Israel tại Amman thủ đô Giordania 
bị khủng bố khiến cho hai người trẻ Giordani và 
một người Israel bị thiệt mạng.

Linh Mục David Neuhaus, dòng Tên Cha chính 
thuộc Toà thượng phụ công giáo Giêrusalem đặc 
trách các cộng đoàn Công giáo Do thái, cho biết 
dân chúng tại đây cảm thấy rất cay đắng, giận dữ 
và bị tước đoạt. Điều tệ hại là tình hình bạo lực 
xung khắc, đàn áp và dây xích các phản ứng cứ 
lập đi lập lại không dứt. Không cần là tiên tri để 
biết trước rằng khi người ta đụng chạm tới các sự 
thánh thiêng, các vấn đề tôn giáo, thì xảy ra các 
hậu quả không thể lường trước được.

Ngày 24 tháng 7 vua Abdallah II của Giordania 
cũng đã có một cuộc điện đàm với thủ tướng 
Benjamin Netanyahu, và yêu cầu chính quyền 
Israel buỷ bỏ mọi biện pháp an ninh kể cả các 
máy dò vũ khí để hạn chế tín hữu hồi đến đền 
thờ Al Aqsa. Cha Neuhaus nói rằng cần hy vọng 
vào vai trò của vua Abdallah II, vì nhà vua là 
một người có khả năng hoà hoãn và uy tín, và 
vì Nhà Hascemit có quyền bảo vệ các nơi thánh 
của hồi giáo tại Giêrusalem. Ngoài ra các kitô 
hữu được mời gọi làm chứng cho sự phục sinh 
của chúa Kitô trong tình hình hiện nay, và sống 
trong cầu nguyện và tín thác nơi Chúa (FIDES 
25.27.7.2017) (Linh Tiến Khải)

Lần đầu tiên người Hồi Giáo đông 
hơn các Kitô hữu tại Nigeria

Trong thống kê mới nhất tại Nigeria, lần đầu 
tiên trong lịch sử, số người Hồi Giáo đã đông hơn 
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số tín hữu của tất cả các hệ phái Kitô. Quốc gia 
này có 186 triệu dân. Người Hồi giáo giờ đây 
chiếm đến 50%; trong khi số tín hữu Kitô chỉ 
có 40%. 10% dân số vẫn giữ niềm tin bản địa. 

Phản ứng trước diễn biến này nhà lãnh đạo 
hàng đầu ở quốc gia đông dân nhất châu Phi nói 
rằng Kitô giáo và Hồi giáo đang tham gia vào 
một “cuộc chạy đua giành giật các linh hồn.”

ĐHY John Onaiyekan của thủ đô Abuja, 
Nigeria, đã đưa ra nhận xét như trên trong một 
buổi lễ tấn phong giám mục. Ngài nói rằng, sứ 
vụ của Giáo Hội là rao giảng Tin Mừng của 
Chúa Giêsu. “Chính trong ánh sáng này, tôi 
không ngần ngại tuyên bố rằng tôi muốn “Kitô 
hóa Nigeria‘ bằng tất cả các phương tiện thuyết 
phục hòa bình.”

Ngài nói tiếp rằng: “Nhưng tôi cũng biết rằng 
có những người khác cũng có cùng khao khát, 
liên quan đến đức tin của họ”. “Do đó tôi tôn 
trọng quyền của những người tuyên bố rằng họ 
muốn “Hồi Giáo hóa Nigeria‘.” (Minh Đức)

Cộng Hòa Trung Phi : Chủng 
viện Công Giáo là nơi trú ẩn cho 
2,000 người Hồi Giáo

 (EWTN News/CNA) Tin từ Bangui, Cộng 
Hòa Trung Phi. Nhờ Đức Giám Mục Juan Jose 
Arguine Munoz ở Bangassou, hằng ngàn người tỵ 
nạn Hồi Giáo đã trốn thoát khỏi những bọn phiến 
loạn hung hãn tại Cộng Hòa Trung Phi.

ĐGM Munoz là người sinh trưởng tại Tân 
Ban Nha, nói với đài BBC rằng “Họ sẽ bị chết 
nếu không thoát khỏi. Đối với người Công Giáo 
chúng tôi, không có sự khác biệt giữa người 

Hồi Giáo và người Kitô giáo, mọi người đều là 
con người. Chúng tôi cần bảo vệ những người 
bị tổn thương.”

Có vào khoảng 2.000 người tỵ nạn đã đến tạm 
trú tại một chủng viện Công Giáo ở đông nam 
của thành phố Bangassou sau những cuộc nổi dậy 
nổ ra vào tháng Năm.

Vào năm 2013, người Hồi Giáo Seleka đa số 
đã chiếm quyền và bị tố cáo là đã giết những 
người không theo Hồi Giáo. Từ đó, nhân dân 
Cộng Hòa Trung Phi đã phải chịu bao đau khổ 
vì những bạo loạn sắc tộc. Những nhóm tự vệ 
được gọi là chống Balaka (Anti-.Balaka) được 
thành lập, đa số là Kitô hữu. Những nhóm này 
cũng bị cáo buộc là tàn ác.

ĐGM nói “Vì nhóm chiến binh chống BalaKa 
ngăn cấm họ tìm mua thực phẩm, nước hay củi, 
do đó họ bị mắc kẹt trong chủng viện.”

Cả hai nhóm chống Balaka và nhóm Seleka 
đều đã tấn công vào lãnh địa của Giáo Hội, 
nhưng ĐGM nói Giáo Hội quyết tâm bảo vệ 
những người bị tổn thương ở mọi phía.

Stephen O’Brien, phó Tổng Thư Ký Liên Hiệp 
Quốc về Nhân Đạo và Phối Hợp Trợ Cấp Khẩn 
Cấp đã cảnh cáo rằng cuộc bạo động tàn nhẫn 
sẽ có thể xảy ra. “Chúng ta phải hành động bây 
giờ. Những dấu hiệu của cuộc diệt chủng đã xuất 
hiện. Bạo lực đang gia tăng đe dọa sẽ lập lại 
cuộc khủng hoảng đã tàn phá, hủy hoại đất nước 
này như bốn năm trước.”

Một số người tỵ nạn tại chủng viện đã bị bắn, 
trong đó có một bé trai 10 tuổi nói rằng một 
người anh trai đã bị bắn vào tim và người khác 
bị bắn vào ngực.
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Emest Lualuali Ibongu, một Bác Sĩ Không 
Biên Giới, nói với đài BBC rằng nhiều người tỵ 
nạn cần được chữa trị nhưng không thể rời chủng 
viện để đến nhà thương được.

ĐGM Munoz nói rằng việc xin phép cho các 
nhân viên cứu trợ vào chủng viện đã không được 
chấp nhận. Lực lượng chống Balaka được trang bị 
vũ khí và rất dữ tợn. Họ có thể giết cả trẻ em. 
Rất khó để thương thảo với họ.

Từ khi cuộc xung khắc nổ ra, hằng ngàn người 
đã bị giết và ít nhất một triệu người đã phải di 
tản. Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, có ít nhất 
một nửa dân Trung Phi đang sống nhờ vào viện 
trợ nhân đạo.

Một dự thảo hòa bình đã được ký vào tháng 
Sáu. Chính quyền và 13 trong số 14 nhóm vũ 
trang đồng ý ngưng chiến để đổi lại các đại diện 
chính trị và sự hòa nhập các nhóm chiến binh 
vào quân đội. ĐGH Phanxicô đã thăm nước này 
vào năm 2015. (Giuse Thẩm Nguyễn)

ÚC CHÂU
Các nhà lãnh đạo Kitô giáo liên 
kết chống lại việc trợ tử tại Aus-
tralia to PrintShare to EmailShare 
to More

Các nhà lãnh đạo Công giáo và Kitô giáo từ 
nhiều giáo phái đã cùng hợp sức với tiểu bang 
Victoria của Australia nhằm lên án đối với một 
dự luật ủng hộ việc trợ tử, dự kiến sẽ được đề 
xuất và biểu quyết vào cuối năm nay.

 “Cái chết êm dịu và trợ tử biểu trưng cho việc 
từ bỏ những người cần được chăm sóc và hỗ trợ 
nhiều nhất”, bức thư được in trên tờ The Herald 
Sun ngày 31 tháng 7 vừa qua, cho biết.

Tuyên bố được viết bởi các nhà lãnh đạo của 
các Giáo hội Chính Thống Hy Lạp và Coptic, 
cũng như các Giáo hội Anh giáo, Lutheran và 
Công giáo, trong đó có Đức TGM Philip Freier, 
Giám mục Chính thống Ezekiel của Dervis, và 
Đức TGM Công giáo Denis Hart.

Dự luật này dự kiến sẽ được giới thiệu với 
quốc hội Victoria vào cuối năm nay, và là một 
trong những dự luật nghiêm ngặt hơn xét về mặt 

quyết nghị. Một ủy ban chuyên gia do cựu chủ 
tịch Hiệp hội Y khoa Australia, ông Brian Owler 
làm chủ tịch, bao gồm 68 biện pháp bảo vệ trong 
các khuyến nghị của ông đối với dự luật, làm cho 
nó trở thành một trong những đề xuất bảo thủ 
nhất trên thế giới.

Nếu như dự luật được thông qua, việc trợ tử sẽ 
là một quá trình bao gồm ba bước tại tiểu bang 
Victoria, với ít nhất 10 ngày tính từ yêu cầu ban 
đầu và yêu cầu sau cùng. Trước hết, tiến trình 
này sẽ bắt đầu bằng một yêu cầu miệng, kế đến 
là một yêu cầu bằng văn bản, và sau cùng là một 
yêu cầu bằng lời trăn trối sau cùng.

Mặc dù vậy, không có “biện pháp bảo vệ nào” 
sẽ đảm bảo rằng những cái chết theo luật đề xuất 
sẽ là hoàn toàn tự nguyện”, các nhà lãnh đạo 
Kitô giáo nhấn mạnh trong tuyên bố của họ vào 
hôm 31/7 vừa qua. “Sẽ luôn tồn tại những nguy 
cơ của những sai lệch, những vụ gian lận hoặc bị 
cưỡng ép. Khi cái chết êm ái hoặc việc trợ tử là 
một sự lựa chọn hầu như có mặt khắp nơi, thậm 
chí nếu không nói ra, vậy thì bao lâu nữa trước 
khi sự lựa chọn này trở thành một kỳ vọng?”.

Trong bức thư của mình, các nhà lãnh đạo đã 
đưa ra lời kêu gọi đối với các tín hữu, khi nhắc 
đến 2.8 triệu Kitô hữu tại tiểu bang Victoria, bao 
gồm 1.4 triệu người Công giáo và 5.30 ngàn tín 
đồ Anh giáo, theo thống kê năm 2016.

Năm ngoái, một ủy ban đa đảng của các dân 
biểu của tiểu bang Victoria đã khuyến cáo rằng 
nên soạn thảo một đạo luật để hợp pháp hoá việc 
trợ tử, và một cuộc tranh luận dự kiến sẽ thực 
hiện theo sau những dự luật được đưa ra vào cuối 
năm nay. Ngoại trừ đảng Xanh của Victoria, tất 
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cả các Dân biểu Victoria sẽ không phải bỏ phiếu 
theo đảng phái, nhưng có thể bỏ phiếu theo lương 
tâm của mình. Minh Tuệ (theo catholicregister.org)

Các giám mục Úc châu kêu gọi 
dành một tháng để cầu nguyện 
trước cuộc bỏ phiếu bầu đối với 
hôn nhân đồng giới

#GNsP - Ngay từ khi bắt đầu cuộc khảo sát 
về vấn đề hôn nhân đồng giới tại Úc châu, các 
giám mục của quốc gia này đã kêu gọi dành một 
tháng để cầu nguyện và ăn chay để củng cố hôn 
nhân và gia đình.

Trong video thông điệp gởi cho Hội đồng Hôn 
nhân và Gia đình Công giáo, Giám Mục Michael 
Kennedy của giáo phận Armidale nói rằng ngài 
mời gọi tất cả mọi người cầu nguyện và ăn chay 
cho các gia đình và hôn nhân trong tháng Mười. 
Chúng ta cầu nguyện và ăn chay theo cách đặc 
biệt dành cho các nhà lãnh đạo, nguyện xin họ sẽ 
gìn giữ kế hoạch dành cho hôn nhân của Thiên 
Chúa ở đất nước này.

Trong tuần này, chính phủ Úc sẽ gửi cho các 
cử tri một lá phiếu khảo sát qua email, nhằm 
trưng cầu dân ý về việc công nhận hôn nhân 
đồng giới. Cử tri được khuyến nghị gởi phản hồi 
vào ngày 27.10, và trễ nhất là vào ngày 7. 11. 17.

Trong thông điệp gởi đi, Đức giám mục 
Kennedy đã ca ngợi sức mạnh tuyệt vời của việc 
ăn chay cầu nguyện và mời gọi tất cả mọi người 
thuộc mọi tôn giáo tham gia. Kinh Thánh và lịch 
sử Giáo Hội có vô vàn thí dụ về việc đạt được 
các kết quả kỳ diệu khi một cộng 
đoàn cùng nhau ăn chay cầu nguyện.

Website của Hội đồng Hôn nhân và 
Gia đình Công giáo có nhiều nguồn 
thông tin dành cho các giáo xứ và gia 
đình có thể tải về, như các áp phích 
và lời nguyện cho cả tháng.

Mỗi Chúa nhật trong tháng 10, mỗi 
ý nguyện cụ thể sẽ được công bố để 
các tín hữu ăn chay cầu nguyện trong 
tuần đó. Bốn ý nguyện trong cả tháng 
là: “hôn nhân gia đình đơn hoa kết 
trái tại Úc, nâng đỡ hôn nhân gia đình 

đang bị bế tắc, sự mãn nguyện khi trải nghiệm 
sự thu hút đồng giới hoặc mơ hồ về giới, và cầu 
cho Úc châu hiểu được tầm quan trọng của hôn 
nhân mà qua đó chúng ta bảo vệ kế hoạch dành 
cho hôn nhân gia đình của Thiên Chúa.”

Vào tháng 8, TGM Tim Costelloe của giáo 
phận Perth đã viết một lá thư mục vụ nhắc lại 
giáo huấn của Giáo Hội về chủ đề hôn nhân.

Cha viết rằng, “Tôi muốn nêu rõ rằng GHCG, 
qua các giáo huấn chính thức, không thể ủng hộ 
những đề xuất thay đổi định nghĩa pháp lý về 
hôn nhân trong đó có hôn nhân đồng giới”.

Quan điểm này dựa trên niềm tin Kitô giáo 
rằng hôn nhân là mối liên kết tuyệt vời giữa 
người nam và người nữ để tạo ra sự sống và là 
cách tốt nhất để nuôi dạy con cái. Những khẳng 
định này dựa trên niềm tin rằng “Thiên Chúa tạo 
dựng vạn vật có bản chất riêng và đặc biệt là tạo 
dựng bản chất của con người”

Một số giám mục khác đã cùng Đức giám mục 
Tim Costelloe bảo vệ giáo huấn của Hội Thánh 
trên các phương tiện truyền thông, trong khi một 
số người Công giáo là lãnh đạo của các trường 
nội trú danh tiếng của Úc lại đưa ra nhiều thông 
báo dường như đang phản đối các giám mục và 
giáo lý của Hội Thánh.

Khi chưa chính thức trở thành luật, nếu cuộc 
khảo sát cho thấy đa số người dân ủng hộ hôn 
nhân đồng giới thì dự luật hôn nhân đồng giới sẽ 
được giới thiệu tại quốc hội, khi đó thành viên 
quốc hội sẽ phải bỏ phiếu cùng với người dân. 
GNsP dịch
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Tin Giáo Hội Viêt Nam
 Đức TGM Leopoldo Girelli được 
bổ nhiệm các chức vụ mới

WHĐ (13.09.2017) - Hôm 13.09.2017, Phòng 
Báo chí Toà Thánh đã công bố bổ nhiệm mới đối 
với Đức TGM Leopoldo Girelli như sau:

“ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm Đức TGM 
Leopoldo Girelli, TGM hiệu toà Capreae - cho 
đến nay là Sứ thần Toà Thánh tại Singapore, 
Sứ thần Toà Thánh tại Hiệp hội các Quốc gia 
Đông Nam Á (ASEAN) và Đại diện Toà Thánh 
không thường trú tại Việt Nam - làm Sứ thần 
Toà Thánh tại Israel kiêm Khâm sứ Toà Thánh 
tại Giêrusalem và Palestina”. (Nguồn: http://
press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/
pubblico/2017/09/13/0593/01309.html)

Đức TGM Leopoldo Girelli sinh ngày 
13.03.1953 tại Italia, chịu chức linh mục ngày 
17.06.1978, chịu chức giám mục ngày 17.06.2006. 
Ngày 13.01.2011 Đức TGM Leopoldo Girelli 
được ĐGH Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Đại 
diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam. 
(Minh Đức)

Đăc Sứ Tòa Thánh Tại Việt Nam: 
Hỡi Caesar Việt Nam hãy trả lại 
Thiên Chúa những gì thuộc về 
Thiên Chúa 

 La Vang - Vị đặc sứ của Tòa Thánh Vatican 
tại Việt Nam kêu gọi chính quyền hãy tôn trọng 
tự do tôn giáo. 

Đức TGM Leopoldo Girelli đưa ra lời kêu gọi 
trên trong thánh lễ khai mạc Lễ Hội Đức Mẹ La 
Vang vào ngày 13 tháng 8 tại Quảng Trị. Đồng 
tế với Ngài trong thánh lễ này có hầu hết các vị 
Giám Mục VN, và hơn 200 linh mục. Khoảng 
100,000 người hành hương trên khắp đất nước, 
lương cũng như giáo, đã về Quảng Trị tham dự lễ 
hội. Trong bài giảng, đề cập đến sự liên hệ giữa 
chính quyền và Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, 
Đức TGM nói như sau: “Trong một số tỉnh, các 
quan chức dân sự vẫn lo lắng, phàn nàn về người 
Công Giáo và hành động của họ.“ 

Sau đây là một vài điểm chính trong bài giảng:
Trong những ngày hành hương này, qua Đức 

Mẹ, chúng ta hãy xin Chúa Giêsu mở lòng chúng 
ta trước quà tặng về sự hiện diện của Thiên Chúa 
khi cầu nguyện, xin Ngài chữa lành chúng ta với 
tặng phẩm bình an và lòng xót thương của Người, 
đồng thời, biết chia sẻ niềm vui của mình cho 
những anh chị em khác… 

Hành hương về La vang còn là cơ hội cho 
việc chữa trị tâm hồn. Chúng ta ở lại trước nhan 
Đức Mẹ La Vang với những lắng lo, yếu nhược 
và có thể với cả những bệnh tật của mình. Có 
thể chúng ta phải lo lắng cho sức khoẻ của mình 
hoặc sức khoẻ của một ai đó: có thể là gia đình, 
có thể là bạn bè. Hãy xin Đức Mẹ La Vang cầu 
bầu cho chúng ta để mỗi người, rồi cũng sẽ được 
chúc lành với quà tặng bình an cứu chữa của 
Thiên Chúa, vốn sẽ chữa trị tâm hồn chúng ta 
khỏi phải sờn lòng nản chí…

Trình thuật tìm gặp Chúa Giêsu trong đền thờ 
khiến chúng ta nghĩ đến tình hình ở Việt Nam.

Nhất là trong một số tỉnh Việt Nam, các nhà 
chức trách dân sự đang quan ngại và trách cứ 
những người Công Giáo và các sinh hoạt của 
người Công Giáo. Câu trả lời của Chúa Giêsu 
cho cha mẹ Ngài sẽ làm sáng tỏ vấn đề: “Cha 
mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của 
Cha con sao?”.

Cũng những lời tương tự, chúng ta có thể nói 
như thánh Phêrô Tông Đồ rằng, “Chúng tôi phải 
vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm” 
(Cv 5, 29) hoặc chúng ta có thể lặp lại câu nói 
thời danh của Chúa Giêsu, “Của Caesar, trả về 
Caesar; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” (Lc 
20, 25). Vì lý do đó, tôi muốn ngỏ lời với các 
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Caesar Việt Nam, “Hãy trả về cho Thiên Chúa 
những gì thuộc về Thiên Chúa”.

Thực vậy, tự do tôn giáo không phải là một cái 
gì tuỳ tiện trong tay các nhà chức trách, nhưng 
tự do tôn giáo là một quyền trong tay của người 
dân. Nhiều người trên thế giới những ước mong 
quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam phải được tôn 
trọng hơn, phải được thực thi đầy đủ hơn, và Hội 
Thánh Công Giáo phải được nhìn nhận như một 
nguồn thiện ích hơn là một vấn nạn cho nước 
nhà. Tuy nhiên, sự tùng phục và nhẫn nại cũng 
là giáo huấn của Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu 
đã tùng phục Cha Trên Trời của Ngài và còn 
vâng phục cả cha mẹ Ngài nữa.

Mỗi khi chúng ta tùng phục thẩm quyền hợp 
pháp của quốc gia chiếu theo hệ thống dân luật, 
cũng như mỗi khi vâng phục các mục tử trong 
Hội Thánh, chúng ta trở nên hình ảnh của Chúa 
Kitô, Đấng đã thi hành ý muốn của Chúa Cha. 

Hơn nữa, chúng ta có thể nhận ra rằng, thánh 
Giuse và Mẹ Maria trong đền thờ đã không hiểu 
những lời của Chúa Giêsu nhưng các ngài đã 
nhẫn nhịn chấp nhận chúng trong đức tin, và Đức 
Maria “đã giữ các điều ấy và suy niệm trong 
lòng”. Về sau, Đức Mẹ sẽ nhận ra sứ vụ của 
Con mình.

Tương tự như thế, chúng ta hãy để tâm suy 
nghĩ về những hoàn cảnh và các biến cố. Thinh 
lặng và nhẫn nhịn là một phần trong cuộc sống 
người Kitô hữu. Khi phải chứng kiến bao điều 
khuất tất, chúng ta cứ ghi nhận chúng và kiên tâm 
đợi cho đến ngày Thiên Chúa phơi bày ý nghĩa.

Vậy thì, chúng ta hãy đem sự tĩnh lặng, sự 
hiệp nhất và những nỗ lực vào cuộc sống gia 
đình mình, để với tư cách là những người Công 
Giáo, chính chúng ta có thể làm nên một sự khác 
biệt như những người khôn ngoan, đầy yêu mến 
và cần mẫn cho Giáo Hội Việt Nam cũng như 
cho lợi ích của nước nhà. 

Xin Mẹ mang tất cả mọi gia đình Việt Nam 
đến với Chúa Giêsu. Xin giúp mọi gia đình nhận 
biết Chúa Giêsu, Con của Mẹ, Đấng đang đến, là 
Chúa và là người Mục Tử đầy yêu thương. Amen. 
(Người dịch: Lm. Minh Anh) 

Hội đồng Giám mục Việt Nam 
cứu trợ nạn nhân bão lụt tại giáo 
xứ Đông Yên và giáo xứ Quý Hòa

TGP HUẾ (22.09.2017) - Cơn bão Doksuri 
(số 10) đổ bộ vào các tỉnh miền Trung vào ngày 
15.9.2017 vừa qua đã để lại nhiều hậu quả nặng 
nề, nhất là hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình phải 
gánh chịu những tổn thất to lớn: nhiều căn nhà 
bị tốc mái, các công trình xây dựng bị đổ sập. 
Có thể nói khung cảnh tại nơi đây trở nên hoang 
tàn, đời sống của bà con vốn dĩ đã khó khăn, nay 
lại chồng chất thêm nhiều vất vả. 

Đứng trước những thiệt hại và khó khăn như 
vậy, HĐGM Việt Nam, qua các phương tiện 
truyền thông, đã kêu gọi khắp nơi cùng hướng 
về miền Trung, tích cực đóng góp giúp đỡ để 
người dân trong hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình 
sớm ổn định lại cuộc sống. 

Sáng ngày 21.9.2017, quý Đức cha trong Ban 
Thường Vụ của HĐGM, cùng với các phái đoàn 
của các giáo phận Huế, Phát Diệm, Thanh Hoá, 
Hải Phòng và Caritas Việt Nam, đã lên đường 
và có mặt tại giáo xứ Đông Yên lúc 10g00 để 
chia sẻ, hiệp thông và cứu trợ các bà con lương 
giáo ở vùng này. 

Ngay từ rất sớm, các bà con giáo dân trong 
vùng, cùng với cha quản xứ Phêrô Trần Đình 
Lai, đã quy tụ trong nhà thờ Đông Yên để chào 
đón phái đoàn HĐGM. Ngay chính ngôi nhà thờ 
này những ngày trước đây, cũng bị cơn bão số 
10 làm tốc một số phần mái, bể các cửa kính và 
làm gãy các ghế quỳ trong nhà thờ. 
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Mở đầu, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, 
Giám mục phụ Tá giáo phận Vinh, đã giới thiệu 
quý Đức cha trong Ban Thường vụ và đã chia sẻ 
với mọi người về sức tàn phá nặng nề của cơn 
bão số 10, cơn bão đã hoành hành trên đất liền 
với thời gian lâu nhất từ trước đến nay (khoảng 
12 tiếng). Giáo phận Vinh có khoảng 100 giáo 
xứ bị ảnh hưởng, trong đó giáo xứ Đông Yên 
và giáo xứ Quý Hòa mà phái đoàn cứu trợ đến 
viếng thăm là hai giáo xứ bị ảnh hưởng nặng 
nhất. Trong dịp này, mọi người cũng được xem 
lại các đoạn video cảnh đổ bộ của cơn bão. 

Tiếp đến, Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh 
đã bày tỏ tâm tình khi hiện diện với mọi người 
tại giáo xứ Đông Yên. Sự có mặt của quý Đức 
cha trong Ban Thường vụ đã nói lên sự quan 
tâm, yêu thương và chia sẻ của toàn thể Giáo 
hội Việt Nam đối với bà con nơi đây. Những 
phần quà cứu trợ, tuy nhỏ bé, nhưng nói lên tất 
cả tấm lòng, tình tương thân tương ái để giúp 
vơi đi phần nào những khó khăn mà bà con đang 
phải gánh chịu. 

Đức TGM Giuse cũng hy vọng trong giai đoạn 
khó khăn này, mỗi người hãy cố gắng để vượt 
qua, luôn cậy trông vào tình thương của Thiên 
Chúa, dần khắc phục những thiệt hại và sớm ổn 
định cuộc sống. HĐGM Việt Nam, cũng như các 
giáo phận, sẽ luôn hướng lòng cầu nguyện và 
đồng hành với tất cả mọi người. 

Sau đó, lần lượt các Đức cha hiện diện có đôi 
lời động viên, chia sẻ với bà con giáo dân. Miền 
Trung là nơi quanh năm đón nhận bão lụt triền 
miên, phải gánh chịu biết bao nhiêu đau khổ, 
thiếu thốn mọi mặt, nhưng với niềm tin mạnh 
mẽ, chúng ta tin rằng Thiên Chúa sẽ bù đắp, 
nâng đỡ bằng cách này hay cách khác. Chính 
Thiên Chúa sẽ chữa lành mọi sự cho tất cả mọi 
người nơi đây. 

Một vị đại diện cho bà con giáo xứ Đông Yên 
đã dâng lời cám ơn quý Đức cha, quý cha, quý ân 
nhân và các phái đoàn đến từ các giáo phận đã 
hiện diện, giúp đỡ vật chất và nâng đỡ tinh thần 
cho bà con giáo dân trong giai đoạn khó khăn để 
khắc phục những thiệt hại sau bão. 

Quý Đức cha cùng ban phép lành cho cộng 

đoàn hiện diện. Lần lượt những phần quà là 
những nhu yếu phẩm được quý Đức cha và quý 
cha trao tận tay cho mọi người. Kết thúc chuyến 
cứu trợ tại giáo xứ Đông Yên, quý Đức cha và 
phái đoàn các giáo phận tiếp tục lên đường đến 
giáo xứ Quý Hòa, cách Đông Yên khoảng 20 
km và cũng chịu ảnh hưởng nhiều của cơn bão 
số 10 vừa qua. 

Đoàn xe của Hội đồng Giám mục cùng với 
phái đoàn các giáo phận đến giáo xứ Quý Hòa 
lúc 11g30 cùng ngày. Hình ảnh hàng trăm giáo 
dân vẫn kiên nhẫn đứng chờ để chào đón phái 
đoàn trong trời nắng gắt buổi trưa đã để lại ấn 
tượng thật xúc động. 

Mở đầu, cha Antôn Nguyễn Xuân Bá, quản xứ 
Quý Hòa đã giới thiệu quý Đức cha và các phái 
đoàn cùng đi. Có thể nói đây vừa là niềm vinh 
dự cho giáo xứ khi được đón tiếp quý Đức cha 
trong Ban Thường vụ của HĐGM, vừa là niềm 
an ủi khi được các vị Chủ chăn đồng hành, nâng 
đỡ để vượt qua những khó khăn khi phải gánh 
chịu hậu quả do thiên tai gây ra. 

Sau đó, Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh 
thay mặt cho quý Đức cha và các phái đoàn, 
ngỏ lời với bà con giáo dân. Có một sự trùng 
hợp ngẫu nhiên khi các Đức cha hiện diện đều 
mang tên thánh là Giuse; như Giuse ngày xưa ở 
Ai Cập là “thủ kho” cứu giúp nạn đói, thì hôm 
nay có đến bốn Giuse, với tấm lòng của người 
mục tử luôn yêu thương đồng hành và trợ giúp 
đoàn chiên đang lâm cảnh khốn khó. 

Tiếp theo, Đức cha Giuse Nguyễn Năng cũng 
chia sẻ với mọi người về những cảm nhận của 
ngài trong chuyến đi này. Những chuẩn bị ngay 



Tháng 10 - 2017 99

từ ban đầu, tuy chưa có gì, nhưng dần dần qua 
những lời kêu gọi, mọi người biết đến và chung 
tay để đóng góp, nâng đỡ để có được chuyến 
đi cứu trợ như hôm nay. Tuy giá trị về vật chất 
không lớn, nhưng món quà gửi đến những người 
đang gặp khó khăn đã gói trọn tất cả tấm lòng 
của quý ân nhân, các hội đoàn, tổ chức trong và 
ngoài nước. Tất cả đều chung tay đóng góp với 
mong muốn giúp cho mọi người tại vùng đất này 
cảm thấy ấm lòng và cố gắng ổn định cuộc sống. 

Lần lượt, đại diện các gia đình bị thiệt hại 
trong cơn bão vừa qua được nhận những phần 
quà cứu trợ từ quý Đức cha và quý cha. Niềm 
vui giờ đây được nhân lên qua sự chia sẻ khi 
những cánh tay với những phần quà chuyền cho 
nhau; nỗi buồn sẽ vơi, mất mát và tổn thất cũng 
được bù đắp khi mỗi người cảm nhận niềm an 
ủi và chia sẻ. 

Chuyến hành trình cứu trợ của HĐGM Việt 
Nam cùng với các phái đoàn khép lại. Mọi người 
chia tay nhau trong sự lưu luyến, đồng cảm về 
những khó khăn mà người dân miền Trung phải 
gánh chịu. Những chuyến đi là những chuyến kết 
nối tình thân ái và nâng đỡ để giúp mọi người 
thêm yêu thương nhau nhiều hơn. 

Ban Truyền thông TGP Huế

Hơn 4.000 tàu đánh cá Việt Nam 
bị tấn công tạ i biể n VN, giáo hộ i 
lên tiế ng 

 Hơn hai năm qua, hơn 4.000 tàu đánh cá 
Việt Nam đã bị tấn công nhiều chiếc bị đánh 
chìm, trong vùng biển Việt Nam. Giáo hội ủng 
hộ những cuộc biểu tình của ngư dân. Hơn 7.000 
người Công giáo ở giáo phận Vinh đã biểu tình 
tại Kỳ Anh. Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ của 
hai nước đang gia tăng. Trung cộng cho rằng 
85% biển Đông là của họ.

Hà Nội (AsiaNews) - Hơn 2.300 ngư dân đã 
bị thương, mất tích hoặc chết trong vùng lãnh 
hải của Việt Nam ở Biển Đông, theo phó thứ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 
Nguyễn Văn T.

Kể từ đầu tháng 8, nhiều tàu đánh cá của Việt 
Nam đã bị Hải quân Trung cộng tấn công và hăm 

dọa. Phó Thứ trưởng cho biết: “Trong hai năm 
qua, các tàu của Trung Quốc đã tấn công, đánh 
chìm, phá hủy, hoặc cướp bóc hơn 4.000 tàu đánh 
cá của ngư dân Việt Nam“.

“Bắc Kinh muốn ngăn chặn người dân Việt 
Nam đánh cá trên vùng biển Đông, gọi là vùng 
“lưỡi bò“, các chuyên gia về luật hàng hải quốc 
tế nói với Asia News rằng Trung cộng tuyên bố 
85% trong số 3.5 triệu cây số vuông của vùng 
biển này là của họ.

“Các tàu đánh cá ở nhiều nơi đang bị đe doạ: 
Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đàn Hòa, Bình Định, 
Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình ... Các hành vi 
xâm lăng này của Trung cộng gây ảnh hưởng 
đến cuộc sống của hàng triệu người ở Việt Nam. 
Trong tương lai gần, ngư nghiệp của Việt Nam 
có thể sẽ không còn”. 

Vào ngày 23 tháng 8, ông Trần Văn Quí, Chủ 
tịch Hội Liên hiệp ngư dân Việt Nam, đã ký một 
lá thư phản đối. Hiệp hội Ngư dân Việt Nam 
đã kêu gọi các nhà chức trách và cơ quan chức 
năng của Việt Nam lên tiếng phản đối chính phủ 
Trung cộng và áp dụng các biện pháp hữu hiệu 
để bảo vệ ngư dân Việt Nam trong vùng biển 
thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Giáo hội địa phương đã ủng hộ phản đối của 
ngư dân. Vào ngày 27 tháng Tám, hơn 7.000 
người Công giáo ở giáo phận Vinh đã biểu tình 
một cách ôn hòa quanh nhà thờ Kỳ Anh. Những 
người biểu tình đã yêu cầu chính quyền trung 
ương thực hiện “các chính sách thích hợp để bảo 
vệ chủ quyền của Việt Nam đối với vùng biển 
và hải đảo cũng như bảo vệ ngư dân“.

Vào cuối cuộc biểu tình, thánh lễ cầu nguyện 
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đã được cử hành để đòi hỏi công lý và tưởng nhớ 
đến những nạn nhân của thảm họa môi trường 
Formosa; nhà máy này đã gây ô nhiễm vùng biển 
các tỉnh miền Trung Việt Nam năm ngoái, làm 
tê liệt nền kinh tế địa phương và đưa hơn 40.000 
ngư dân mất việc.

Theo như của một số điều mơ hồ trong luật 
pháp quốc tế, Trung cộng đã tuyên bố chủ quyền 
với một dải rộng lớn của biển Đông (85%), bao 
gồm cả quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Vùng 
biển này Việt Nam, Đài Loan, Philippines, Brunei 
và Malaysia cũng tuyên bố chủ quyền (gần 85% 
lãnh thổ).

Để đảm bảo việc kiểm soát các tuyến đường 
hàng hải chính của biển, Trung cộng đã xây dựng 
một loạt hòn đảo nhân tạo, trên đó có các cơ sở 
quân sự và các ngọn hải đăng. Trong ba năm 
qua, các tranh chấp về tuyên bố lãnh thổ của 
hai quốc gia đã tăng cường. Gần đây nhất, Việt 
Nam đã chống lại việc Trung cộng công bố về 
các cuộc tập trận quân sự sắp tới trong vùng biển 
tranh chấp của Biển Đông.

Trung cộng đang thất vọng bởi những nỗ lực 
của Việt Nam hầu nhắm đến sự ủng hộ của các 
quốc gia Đông Nam Á về biển Đông cũng như 
mối quan hệ ngày càng tăng với Hoa Kỳ, Nhật 
Bản và Ấn Độ. Do áp lực của Trung cộng, vào 
tháng 7 vừa qua, Hà Nội đã đình chỉ hoạt động 
dầu mỏ trong vùng biển do Trung cộng tuyên bố 
chủ quyền. (Bích Thủy)

Đan viện Thánh mẫu Châu Sơn 
khai mạc Năm thánh 

 NINH BÌNH - Nhân 100 năm ngày linh 
mục Henry Denis Benoit Thuận thành lập Đan 
viện Thánh mẫu Việt Nam tại Quảng Trị ngày 
15.8.1918 (năm 1934 thì sáp nhập với dòng Xitô 
quốc tế nên quen gọi là dòng Xitô Thánh gia) Tòa 
thánh đã châu phê cho phép dòng Xitô Thánh gia 
được mở năm Thánh từ ngày 12.8.2017 đến hết 
năm 2018. 

Ngày 12.8.2017, tại đan viện Châu Sơn đã 
long trọng tổ chức lễ khai mạc Năm thánh của 
dòng. Hàng ngàn giáo dân và hàng trăm linh mục 
từ khắp các giáo phận miền Bắc đã quy tụ về 

Châu Sơn Hào Kiệt theo cách nói dân gian, gọi 
tắt tên của cha Đan viện trưởng Savio Nguyễn 
Tuấn Hào và Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt.

Có lẽ ít khi có dịp ở Châu Sơn có đông người 
dự lễ đến thế. Xe khách mang biển số từ Lạng 
Sơn, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Thái Bình, 
Phát Diệm, Thanh Hóa, Vinh đậu kín sân đan 
viện. Người ngồi dự lễ kín hành lang tầng một, 
tầng hai rồi tràn ra sân cuối nhà thờ cũng như 
vườn cây của nhà dòng. 

Hôm nay, nhân ngày lễ khai mạc Năm thánh, 
nhà dòng cũng đón mừng sự kiện lớn của mình: 
15 ứng sinh khấn lần đầu và 5 tu sĩ khấn trọn. 

Chủ tế hôm nay là linh mục Đan viện trưởng. 
Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt cùng đồng tế 
và ngồi ở hàng ghế các linh mục. Nhưng khi các 
thầy đọc lời tuyên khấn xong, chính Đức TGM 
Giuse là người đầu tiên trao hôn bình an để đón 
nhận các thầy vào cộng đoàn đan viện.

Đan viện Châu Sơn mấy năm nay đã thay đổi 
nhanh chóng. 10 năm trước đây, đan viện chỉ có 
15 linh mục tu sĩ thì nay con số này cũng gấp 10 
lần. Cơ sở vật chất cũng khang trang hơn. Khu 
nội vi 2 tầng rộng hàng ngàn mét vuông được 
thiết kế rất độc đáo, không trát áo mà để gạch 
trần cho đồng bộ với nhà thờ đang hoàn thiện. 
Đặc biệt khu vườn Fatima được khánh thành 
đúng dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ Fatima rất 
đẹp. Hang đá với các khối đá tự nhiên khai thác 
ngay trong khu vườn. Điều kỳ lạ là, tìm được 
những viên đá tự nhiên làm cửa hang đúng như 
bản vẽ thiết kế. Bệ tượng Đức Mẹ Fatima là khối 
đã khổng lồ tự nhiên như một con gấu lớn, với 
hai chân trước vươn cao, còn hai chân sau vừa 
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đủ đứng chắc chắn làm bệ tượng. Khu vườn trứng 
ngỗng với những viên đá trắng tròn như những 
cái trứng khổng lồ, rất ngộ nghĩnh. Đó là những 
viên đá thừa khi tạc tượng, thợ gia công vê tròn 
tạo ra.

Bữa tiệc mừng được tổ chức ngay khu nhà mới 
khá thịnh soạn mà như các thầy giới thiệu: tất cả 
thực phẩm, lương thực đều do nhà dòng sản xuất. 
Sau khi Đức TGM Giuse làm phép của ăn, tất cả 
thực khách cùng nâng cốc chúc mừng Năm thánh 
của Đan viện và các thầy được tuyên khấn hôm 
nay. (Triết Giang)

ĐTC Phanxicô bổ nhiệm Tân 
Giám mục phụ tá thứ hai cho 
tổng giáo phận Sài Gòn 

 WHĐ (25.08.2017) - Hôm nay, thứ Sáu 
25.08.2017, vào lúc 12g giờ Roma (tức 17g giờ 
Việt Nam), Phòng Báo chí Toà Thánh đã công 
bố thông tin về việc bổ nhiệm Tân giám mục 
phụ tá cho tổng giáo phận Sài Gòn - Thành phố 
HCM như sau:

“ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Louis 
Nguyễn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng HĐGM 
Việt Nam, làm Giám mục phụ tá Tổng giáo phận 
Sài Gòn - Thành phố HCM, Việt Nam, hiệu toà 
Catrum”. (Nguồn: http://press.vatican.va)

 Tiểu sử Đức Tân Giám mục Louis 
Nguyễn Anh Tuấn

Châm ngôn Giá m mụ c: “Này con đây” (Isaia 6,8)
26.12.1962:  Sinh tại Quảng Nam - Đà Nẵng
1969 - 1979: Học tại các trường: Lasan 

Mossard, Lasan Taberd Sài Gòn, Trầ n Quố c Tuấ n

1979 - 1984: Học Đại học Tổng hợp (Khoa 
học tự nhiên) TP.HCM, Khoa Toán - Tin học, 
tốt nghiệp Cử nhân Toán - Tin học.

1993 - 1999: Học tại Đại chủng viện Thánh 
Giuse Sài Gòn.

30.06.1999:  Thụ phong linh mục cho Tổng 
giáo phận Sài Gòn - TP.HCM. Châm ngôn đờ i 
linh mụ c: “Miễ n sao Đứ c Kitô đượ c rao giả ng” 
(Pl 1,18).

1999 - 2001: Linh mục phụ tá giáo xứ Phú 
Nhuận; trợ giảng môn sinh ngữ tại Đại chủng 
viện Thánh Giuse Sài Gòn.

2001 - 2006: Học tại Học viện Gia Đình 
Gioan Phaolô II (Đại học Lateranensis), Roma, 
tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học (S.T.D.) chuyên biệt 
về Hôn nhân Gia đình.

Năm 2006: Học Đại học Gregoriana, Roma, về  
Đào tạo ơn gọi.

2006 - 2014: Trung tâm Mục vụ Sài Gòn - 
TP.HCM. Giá o sư các môn: Mục vụ Gia đình, 
Nhân họ c Kitô giáo. Bí  tí ch Hôn phối, Đồ ng 
hà nh thiêng liêng, tạ i Họ c việ n Mục vụ Tổng 
giáo phận và các Học viện Dò ng tu.

2007 - 2013: Giá m đố c Nhà Huấn luyện Tiền 
Chủng Viện Thánh Phaolô Lộc (Năm Dự Bị 
Đại chủng viện) của Tổng giáo phận Sài Gòn - 
TP.HCM.

Từ năm 2007: Trưở ng ban Mục Vụ Gia Đình 
Tổng giáo phận Sài Gòn - TP.HCM.

Thư ký Uỷ Ban Mục Vụ Gia Đình trực thuộc 
Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Từ năm 2009: Thư ký Hội đồng Giám mục 
Việt Nam (Giáo tỉnh Sài Gòn).

Từ năm 2014: Chánh Văn phòng Hội đồng 
Giám mục Việt Nam.

Huy hiệu Giám mục
Giải thích huy hiệu:
- Thá nh giá : Chú a Kitô Phụ c sinh
- Mà u xanh da trờ i: Đứ c Mẹ  Nữ  Vương Hoà Bì nh
- Hai trá i tim: Tì nh yêu đố i vớ i cá c Gia đì nh
- Cá c nhá nh lú a: Tì nh yêu đố i vớ i ngườ i độ c 

thân thá nh hiế n
- Mà u xanh mạ : Lữ  hà nh đườ ng Hy vọ ng
- Châm ngôn “Hic ego sum : Nà y con đây”
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(Xin hã y sai con đi loan bá o Niề m Hy vọ ng 
Chú a Kitô. Tì nh yêu cứ u chuộ c, đặ c biệ t cho cá c 
Gia đì nh, và  cá c anh chị  em số ng đờ i dấ n thân 
thá nh hiế n vì  Nướ c Trờ i).

Đức Thánh Cha Phanxicô bổ 
nhiệm Giám mục Phó Giáo phận 
Long Xuyên 

 WHĐ (25.08.2017) - Hôm nay, thứ Sáu 
25.08.2017, vào lúc 12g giờ Roma (tức 17g giờ 
Việt Nam), Phòng Báo chí Toà Thánh đã công 
bố thông tin về việc bổ nhiệm Giám mục Phó 
cho giáo phận Long Xuyên như sau:

“Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức 
cha Giuse Trần Văn Toản làm Giám mục Phó 
Giáo phận Long Xuyên, Việt Nam” (Nguồn: 
http://press.vatican.va).

Đức cha Giuse Trần Văn Toản hiện đang là 
Giám mục Phụ tá Giáo phận Long Xuyên, hiệu 
tòa Acalisso. Với chức vụ Giám mục Phó, Đức 
cha Giuse Trần Văn Toản sẽ kế nhiệm Đức cha 
Giuse Trần Xuân Tiếu khi ngài từ nhiệm hoặc 
giáo phận trống tòa.

Đức cha Giuse Trần Văn Toản sinh ngày 
7.4.1955 tại tỉnh Quảng Nam, giáo phận Đà Nẵng. 
Song thân ngài gốc giáo phận Thái Bình, Bắc 
Việt. Theo học tại Tiểu chủng viện Long Xuyên 
từ 1966 đến 1974, rồi tại Đại chủng viện ở địa 

phương từ 1974 đến 1981. Thầy Giuse Toản đã 
phục vụ 11 năm trong giáo xứ Môi Khôi, Thạnh 
Quới, giáo phận Long Xuyên, trong khi chờ đợi 
thụ phong linh mục.

Thầy thụ phong linh mục ngày 16.1.1992 cho 
giáo phận Long Xuyên.

Sau đó cha đã lần lượt đảm nhận các trách 
vụ sau đây:

- Từ 1992 đến 1999: Phó Xứ Môi Khôi, Láng 
Sen, hạt Vĩnh Thạnh.

- Từ 2000 đến 2005: theo học tại Đại học De 
La Salle, Manila, Philippines và tốt nghiệp tiến 
sĩ về giáo dục.

- Từ năm 2006: cha làm Giám đốc Trung tâm 
mục vụ và phối hợp các hoạt động mục vụ và 
truyền giáo, Giám đốc Tiểu chủng viện thánh 
Têrêsa, giảng dạy môn Truyền Giáo học tại Đại 
chủng viện liên giáo phận Cần Thơ.

Ngày 05/04/2014, Đức Thánh Cha Phanxicô 
đã bổ nhiệm cha Giuse Trần Văn Toản làm 
Giám mục phụ tá giáo phận Long Xuyên, hiệu 
tòa Acalissus. Châm ngôn Giám mục của Đức 
cha Giuse: “Vinh dự của tôi là Thập Giá Chúa 
Giêsu Kitô” (x. Gal 6.14). (Theo http://www.
giaophanlongxuyen.org)
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Tin Cộng Đoàn

Từ ngày 06 đến ngày 09 tháng 08 vừa qua, 
tôi có dịp may mắn được tham dự Đại hội Thánh 
Mẫu tại Missouri bên Hoa Kỳ. Tôi thật sự ngạc 
nhiên vì thấy một lượng người Việt rất đông từ 
khắp nước Mỹ về đây tham dự Đại hội Thánh 
Mẫu trong bầu khí vui vẻ và trang nghiêm. Theo 
ước tính, có khoảng trên 90000 người về đây với 
nhiều mục đích khác biệt, nhưng chủ yếu vẫn là 
gặp gỡ nhau và gặp gỡ Chúa.

Người ta về đây để gặp gỡ nhau vì nước Mỹ 
quá rộng và rất nhiều tiểu bang nên thật sự không 
phải lúc nào người thân, bạn bè cũng dễ dàng gặp 
gỡ, trao đổi và dùng bữa với nhau. Chưa kể đến 
chuyện công dân Mỹ quá bận rộn với công việc 
và bận rộn với việc tiêu thụ. Vì thế, họ luôn cố 
gắng chọn một thời điểm hay một cơ hội thích 
hợp nào đó trong năm để gặp gỡ, trao đổi và 
dùng bữa với nhau. 

Đại hội Thánh Mẫu Missouri là cơ hội tuyệt 
vời cho mục đích nhân văn này. Họ gặp gỡ, trao 
đổi, dùng cơm với nhau để hun đúc tình gia đình 

và tình bạn bè. Nhờ đó mà những mối quan hệ 
đã có không phai nhạt hay mất đi nhưng được 
củng cố bền chặt hơn.

Tôi cũng thật may mắn vì trong dịp hành 
hương năm nay, tôi được gặp gỡ nhiều người Việt 
đến từ khắp nước Mỹ. Tận dụng cơ hội quí hiếm 
này, tôi thực hiện những cuộc phỏng vấn trực tiếp 
nho nhỏ. Tôi hỏi nhiều người: Ông, bà, anh chị 
về tham gia Đại hội với mục đích gì? Một trong 
những câu trả lời tôi nhận nhiều nhất là “Tôi về 
đây để gặp gỡ người thân và bạn bè”. Tại sao? 
Thưa, bởi vì chúng tôi ở nhiều tiểu bang, thậm 
chí là ở nhiều nước khác nhau nên ít có cơ hội 
thăm nhau. Nhân tiện đi hành hương, chúng tôi 
gặp gỡ, dùng bữa và trao đổi với nhau luôn để 
củng cố tình thân và tình bạn.

Còn hơn việc gặp gỡ nhau, người ta về đây để 
gặp gỡ Đức Mẹ và qua Đức Mẹ đến với Chúa. 
Quả vậy, ngay sau buổi chiều ngày khai mạc, 
tôi đã thấy các Toà Giải tội kê la liệt ở quảng 
trường. Và rồi, không ít người đến Toà Giải tội 

Đại hội Thánh Mẫu Missouri :
Nơi gặp nhau và gặp Chúa



Dân Chúa on line số 31104

để được làm hoà với Chúa và với nhau. Có nhiều 
người sau khi được ơn sám hối, được gặp Đức 
Mẹ qua những bài thuyết trình, đã cảm động đến 
rơi nước mắt. Chính tôi đã tận mắt chứng kiến 
và lắng nghe tâm sự của nhiều người như vậy.

Việc gặp gỡ thiêng liêng ấy được thấy rõ hơn 
nữa vào chiều ngày Đại lễ mùng 08 tháng 08. 
Khoảng 06 giờ chiều, rất đông người tham dự 
cuộc rước Đức Mẹ trên hành trình dài khoảng 
5,6 km. Mọi người vừa đi vừa sốt sắng lần chuỗi 
Mân Côi kính Đức Mẹ bất chấp trời ở Missouri 
lúc đó còn rất nắng nóng. Ai ai cũng ý thức rằng 
kinh Mân Côi là phương tiện tuyệt vời và dễ dẫn 
mọi người đến với Đức Mẹ và qua Mẹ đến với 
Chúa Giêsu. Nhờ đọc kinh Mân Côi cách sốt 
sắng mà thời gian và quãng đường dài dường 
như ngắn lại, những mệt nhọc như được xua đi. 

Có thể nói đỉnh cao của việc gặp gỡ Chúa 
chính là thánh lễ trọng thể kính Đức Mẹ được 
cử hành lúc 08 giờ tối. Đức Giám mục chủ tế, 
một giám mục khác và khoảng trên dưới 250 linh 
mục đồng tế, đông đảo tu sĩ nam nữ và khoảng 
90000 giáo dân sốt sắng tham dự. Dẫu cho lượng 
người đông đảo như vậy, nhưng thánh lễ vẫn diễn 
ra trong bầu khí trật tự và trang nghiêm. Có quá 
nhiều huynh trưởng được huy động để giữ trật 
tự. Nhìn các em vui vẻ, hăng say chu toàn phận 
vụ mà lòng tin của tôi được củng cố: nếu không 
có đức tin và lòng mến Chúa, thì chắc chắn sẽ 
không có những con người luôn hăng say dấn 
thân như vậy.

Quả thật, đến với nơi đây tôi không thể không 
xác tín rằng Đại Hội Thánh Mẫu Missouri hằng 
năm là một dấu chứng đức tin sống động của con 
cái Chúa trên khắp mặt đất này. Chính Chúa đã 
trao ban đức tin, những cơ hội và các phương 
tiện để làm cho đức tin ấy mỗi ngày một sống 
động và trổ sinh những hoa trái tốt đẹp hơn. (Lm. 
Giuse Nguyễn Văn Toanh)

Lễ Vinh danh và trao giải Tự 
do Tôn giáo Nguyễn Kim Điền 
năm 2017 

 GNsP (07.09.2017) - Vào tối ngày 01.09.2017, 
Phong trào Giáo dân Việt Nam Hải ngoại đã tổ 

chức Lễ Vinh danh và trao giải Tự do Tôn giáo 
Nguyễn Kim Điền năm 2017 trước cử tọa đông 
đảo hơn 600 người.

Theo Thông cáo báo chí trước đó của Phong 
trào, quyết định lựa chọn Vinh danh và trao giải 
cho linh mục Antôn Đặng Hữu Nam, Quản xứ 
Phú Yên, và linh mục Gioan Baotixita Nguyễn 
Đình Thục, Quản xứ Song Ngọc. Cả hai linh mục 
công giáo đều thuộc giáo phận Vinh.

Thông cáo nêu rõ thành tích hoạt động của 
“Hai linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình 
Thục đã can đảm dấn thân bênh vực cho người 
dân không phân biệt tôn giáo trước những tai họa 
và bất công xã hội, đặc biệt qua cuộc đấu tranh 
đòi công lý và quyền sống trước thảm họa môi 
trường nặng nề mà người dân miền Trung Việt 
Nam đang phải gánh chịu. Cụ thể là những cuộc 
tập hợp cầu nguyện, hướng dẫn giáo dân và ngư 
dân vùng Phú Yên, Song Ngọc ở Nghệ An nộp 
đơn khởi kiện tập đoàn Formosa.”

“Linh mục Nguyễn Đình Thục đã tới Đài-loan, 
là quốc gia hữu trách của Formosa, để vận động 
sự hỗ trợ cho cuộc đấu tranh chính nghĩa của 
người dân Việt Nam. Nỗ lực này cũng đã được 
Giám mục Nguyễn Thái Hợp, người lãnh đạo 
giáo phận Vinh, mở rộng ra nơi nhiều quốc gia 
trên thế giới.”

“Trong những tình huống khẩn cấp và trước 
những xuyên tạc lẫn đe doạ nguy kịch, hai linh 
mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục đã 
dũng cảm dấn thân, sẵn sàng hy sinh cả mạng 
sống mình để làm chứng cho niềm tin tôn giáo, 
bảo vệ công lý và sự thật, bênh vực quyền sống 
cho người dân bị đe dọa, áp bức”.

Thông cáo báo chí cũng nêu bật: “Những hành 
vi và hoạt động của hai vị đã đánh thức ý thức 
của người dân về phẩm giá và quyền sống của 
mình, về nhu cầu giữ gìn môi trường sống do 
Thượng Đế uỷ thác cho con người cai quản.”

“Những hành động can đảm của hai vị đã thể 
hiện tinh thần dấn thân của cố TGM Nguyễn Kim 
Điền, qua câu nói điển hình của ngài: Đã có những 
người chịu chết vì bênh vực quyền lợi của Hội 
Thánh. Nhưng ngày nay có người nào dám chịu 
chết để bênh vực quyền lợi của con người không?”.
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“Và những hành vi đầy ý thức của hai vị cũng 
phản ảnh trọn vẹn mục tiêu mà Phong Trào Giáo 
Dân Việt Nam vẫn cổ xuý. Đó là xây dựng một 
mẫu người Công Dân - Công Giáo trưởng thành, 
biết ý thức trách nhiệm và sẵn sàng dấn thân 
trong tinh thần thấm nhuần giáo huấn xã hội của 
Giáo Hội khi hành động”.

Tại Lễ vinh danh, Ban tổ chức đã công bố 
những lời tâm huyết của hai Linh mục Nguyễn 
Đình Thục và Đặng Hữu Nam cho rằng sự đóng 
góp của các Ngài chỉ nhỏ bé, xuất phát từ trách 
nhiệm thương yêu đồng bào, nghĩa vụ công dân 
và Lời Chúa đòi buộc. “…Sống trong một môi 
trường mà sự thật bị đánh tráo, chân lý bị bẻ 
cong, nhân phẩm bị chà đạp, nhân quyền bị đánh 
cắp… chúng tôi vô cùng cảm kích khi được nâng 
đỡ, đồng hành trong công cuộc dấn thân, bảo vệ 
quyền con người. Đặc biệt với giải thưởng Tự 
do Tôn giáo mang tên Đức cố TGM Philiphe 
Nguyễn Kim Điền mà Phong trào dành cho chúng 
tôi hôm nay đã nói lên sự chứng nhận đồng hành 
của quí vị đối với công cuộc làm cho Thiên Chúa 
được tôn vinh, con người được hạnh phúc. Giải 
thưởng này không chỉ mang lại sự khích lệ cho 
cá nhân chúng tôi mà còn là sự tưởng thưởng 
cho tất cả những ai đang dấn thân vì công lý, sự 
thật, nhân phẩm và nhân quyền. Xin Quí vị cầu 
nguyện cho chúng tôi để chúng tôi có thể sống 

được như Đức Cố TGM Philiphe là “nên mọi sự 
cho mọi người”.

Trước đó, Ban tổ chức cũng đã phát nhiều lần 
phóng sự ghi nhận những công lao đóng góp vì 
Tự do Tôn giáo của hai Cha.

Giải Tự do Tôn giáo mang tên Đức cố Tổng 
Giám Mục Philiphe Nguyễn Kim Điền (1921-
1988), do Phong trào Công giáo Việt Nam Hải 
ngoại thành lập “trong tinh thần cổ vũ việc sống 
chứng nhân niềm tin và sự dấn thân cho tự do 
tôn giáo”. Đức cố TGM Philiphe là tấm gương 
dấn thân nổi bật trong Giáo hội Công giáo Việt 
Nam. Vốn là một con người bình thường, nhưng 
khi phải đối diện trước sự ác, vị Tổng Giám Mục 
của Giáo phận Huế đã dám quên mình để bảo 
vệ sự Thiện, mà điển hình là qua lời xác quyết 
này: “Đã có những người chịu chết vì bênh vực 
quyền lợi của Hội Thánh. Nhưng ngày nay có 
người nào dám chịu chết để bênh vực quyền lợi 
của con người không?”.

Được biết Giải Tự do Tôn giáo Nguyễn Kim 
Điền lần đầu tiên (năm 2010) đã được trao cho 
Nhà Thờ-Tu viện DCCT Thái Hà, Hà Nội. Giải 
Tự do Tôn giáo Nguyễn Kim Điền năm 2017 
gồm một khoản hiện kim là 5000 đô la Mỹ, 
được chia đều cho hai vị trúng giải và một Bảng 
Tưởng Lục. 

Huyền Trang, GNsP


