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2. Phổ biến và hướng dẫn những dư luận ngay chính.
3. Bảo tồn và phát huy Văn Hóa Truyền Thống Việt Nam trong tinh thần dung hợp với nhân bản Công giáo.
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. Lá Thư Chủ Nhiệm.
. Chuẩn bị cho người trẻ
bước vào đời sống hôn nhân (Gặp gỡ V).
. Lịch sử việc tôn thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu
. Một số phép lạ nhờ lời chuyển cầu
của Đức Mẹ Fatima.
- Mễ Du từ Ủy Ban Giáo Hoàng
tới Đặc Sứ Giáo Hoàng.
. Sự kiện Đức Mẹ hiện ra
.
.
.
.
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ở Mễ Du, một hồ sơ khó khăn?.
Một vị hồng y bất ngờ Đức Cha Louis
Marie Ling Mangkhanekhoun, người Lào.
Gương hy sinh tuyệt vời đã lìa đời.
Câu chuyện của Carlotta, cô gái trẻ mang
thập giá với niềm vui.
Giải đáp phụng vụ : Nghi thức Rửa tội trong
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Thánh lễ được qui định như thế nào?
. 15 lý do người ta thường đưa ra để tránh
không phải đi lễ.
. Ký tự IHS có nghĩa là gì?.
. Phiêu lưu không lối thoát.
. Thông Cáo Báo Chí Vận động quốc tế và trao
Thỉnh nguyện thư về thảm hoạ Formosa.
. THƯ NGỎ về việc Phát động Phong Trào
lần chuỗi Mân Côi online vì Công Lý
và Hòa Bình cho quê hương VN.
. Cử tri Pháp bầu Quốc Hội năm 2017.
. Các Tổ Chức Công Giáo Tiến Hành (7).
- Trang La Vang :
Đức Mẹ La Vang Đồng công cứu chuộc.
. Trang Y Khoa : Đường, Đường và Đường...
- Tin tức Thế Giới & Giáo Hội hoàn vũ.
- Tin Giáo Hội VN.
- Tin Cộng Đoàn.

Lá thư chủ nhiệm

Liên hiệp truyền thông Công Giáo
Việt Nam hải ngoại hỗ trợ
mục đích chuyến đi vận động
quốc tế của “Ban Hỗ trợ
nạn nhân ô nhiễm môi trường
biển Giáo phậnVinh“

L

iên hiệp truyền thông Công Giáo Việt
Nam hải ngoại hết lòng hỗ trợ mục
đích của chuyến đi vận động quốc tế
của “Ban Hỗ trợ nạn nhân ô nhiễm
môi trường biển Giáo phận Vinh“
Quý độc giả thân mến,
Báo Dân Chúa online số 28 phát hành đầu
tháng sáu 2017 đặc biệt ghi nhận chuyến đi vận
động quốc tế ở châu Âu và trao thỉnh nguyện thư
về thảm họa Formosa của Ban Hỗ trợ nạn nhân ô
nhiễm môi trường biển Giáo phận Vinh do chính
Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, chủ chăn
giáo phận Vinh, cũng là chủ tịch ủy ban Công
Lý và Hòa Bình của Hội Đồng Giám Mục Việt
Nam hướng dẫn, cùng với năm linh mục thuộc
giáo phận Vinh
trong mấy tuần
đầu tháng năm
vừa qua.
Sau đây là
những điểm chính
yếu trong Thông
cáo báo chí ngày
13.05.2017 của
ủy ban vận động
chính thức loan
báo : “Những
ngày đầu tháng
5/2017, hơn một
năm sau ngày xảy
ra thảm hoạ, Ban
hỗ trợ nạn nhân ô

nhiễm môi trường biển thuộc Giáo phận Vinh đã
có chuyến hành trình đặc biệt qua Âu châu để
trao Thỉnh nguyện thư về việc giải quyết thảm
hoạ môi trường do Công ty TNHH Gang thép
Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ra.
“Thảm hoạ này quá khủng khiếp đối với
người dân Miền Trung nói riêng và Việt Nam
nói chung. Tệ hại hơn, một năm sau, Formosa
vẫn chưa có động thái khôi phục môi trường biển
và giải pháp đền bù thiệt hại công bằng, thoả
đáng. Trong khi đó, nhiều nỗ lực đi đòi công lý
của các nạn nhân qua các kiến nghị, những cuộc
xuống đường, tuần hành, hay khởi kiện đều bị
nhà cầm quyền ra sức cản trở, thậm chí đàn áp
bằng bạo lực.
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“Chính vì thế, Ban hỗ trợ nạn nhân ô nhiễm
môi trường biển Giáo phận Vinh đã khởi xướng
Thỉnh nguyện thư này nhằm đưa vấn đề ra trước
công luận quốc tế. Thỉnh nguyện thư đã đạt được
gần 200,000 người ký, trong đó hầu hết là các
nạn nhân trực tiếp và gián tiếp của thảm họa
Formosa. Cũng có một số cá nhân hoạt động
trong lĩnh vực tôn giáo, bảo vệ môi sinh, nhân
quyền, chính giới, đồng bào trong và ngoài nước
ký tên với tư cách là những người ủng hộ, đồng
hành với nạn nhân.
“Phái đoàn đã trao Thỉnh nguyện thư và tiếp
xúc với: Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Âu Châu,
một số Bộ Ngoại Giao, tổ chức thuộc Giáo Hội
Công Giáo và một số tổ chức xã hội dân sự với
mong muốn cùng nhau hỗ trợ tích cực hơn cho
các nạn nhân.“
Sau chuyến đi vận động quốc tế ở châu Âu, Đức
cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã phải đau buồn xác
nhận trong một bài phỏng vấn của ký giả Khánh
Anh của đài VOA vào ngày 19.05.2017 như sau:
1) “Đây là chuyến đi ngoài dự phóng cũng như
chuyên môn của chúng tôi vì thực sự chúng tôi
không được đào tạo để thực hiện những chuyến
đi như vậy. Chúng tôi là những người làm mục
vụ. Đáng lẽ những chuyến đi như vậy phải là của
những người cầm quyền”.
2) “Buồn vì cách xử sự của những người cầm
quyền, của những người đại diện của dân. Chẳng
hạn, một điều cụ thể mà chúng tôi nhận thấy, khi
ở Việt Nam tôi cũng đã nghe, là một số nước
muốn đến để giúp đỡ cho Việt Nam, giúp cho
Việt Nam có thể nghiên cứu tìm ra nguyên nhân
của thảm họa và nhất là xử lý thiên nhiên đã
bị thảm họa đó bằng những phương pháp khoa
học, kỹ thuật hiện đại để trả lại vùng biển miền
Trung, và cho người dân biết thảm họa đến bao
nhiêu, thảm họa kéo dài bao nhiêu, bao giờ có
thể ăn cá được, bao giờ có thể đi ra biển được
v.v... Không những nhà nước đã từ chối một số
nước, mà ngay cả cơ quan của Liên Hiệp Quốc
cũng đã có những đề nghị đó mà không hiểu tại
sao những người đại diện của dân cũng từ chối
đề nghị của cơ quan Liên Hiệp Quốc. Điều đó
khiến tôi cảm thấy đau lòng”.
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3) “Cho tới hôm nay, tôi thấy rằng chúng tôi
chỉ gặp được những câu trả lời một cách rất mị
dân và vô trách nhiệm. Chẳng hạn có những quan
chức, khi thảm họa xảy ra ít lâu, đã xuống biển
tắm để nói với dân rằng ‘Tắm đi!’. Có những
người trả lời một cách vô trách nhiệm rằng biển
miền Trung cũng như dân tộc Việt Nam oai hùng
nên nó tự có thể tẩy xóa được thảm họa, những
chất độc trở lại tình trạng ban đầu”.
4) “Chuyện này đáng lẽ giải quyết một cách
êm thắm giữa người dân và chính quyền, mà cuối
cùng không được giải quyết, đưa đến những cuộc
xung đột. Những cuộc xung đột đó thật sự rất đau
lòng. Càng đau lòng hơn khi người dân bị đánh
đập trong khi họ là những nạn nhân cần được
đền bù xứng đáng”.
Liên hiệp truyền thông Công Giáo Việt Nam
hải ngoại hết lòng hỗ trợ mục đích của chuyến
đi vận động quốc tế của “Ban Hỗ trợ nạn nhân
ô nhiễm môi trường biển Giáo phận Vinh“, nhất
là xin đồng hành hiệp thông với hàng triệu nạn
nhân, đặc biệt với anh chị em giáo dân cũng như
lương dân, dưới sự hướng dẫn các linh mục Cha
Đặng Hữu Nam và Cha Nguyễn Đình Thục, là
những mục tử tại hạt Thuận Nghĩa - nơi tai họa
môi trường Formosa gây ra những ảnh hưởng
trầm trọng nhất từ bao tháng qua- đã tham gia
nhiều nỗ lực đi đòi công lý của các nạn nhân
qua các kiến nghị, những cuộc xuống đường, tuần
hành, hay khởi kiện đều bị nhà cầm quyền ra sức
cản trở, thậm chí đàn áp bằng bạo lực. (xin xem
Thông Cáo Báo Chí của Liên Hiệp Truyền thông
Công giáo Việt Nam về tình hình tại Vinh đăng
trong số này)

Linh mục chủ nhiệm

Năm Mục Vụ Gia Đình 2017

Chuẩn bị cho người trẻ
bước vào đời sống hôn nhân

Gặp gỡ V

ĐƯỢC KÊU GỌI NÊN THÁNH
Mục đích
Mỗi người tín hữu, theo bậc sống của mình, được mời
gọi nên thánh qua việc dành chỗ cho Chúa Thánh Thần
hoạt động. Mục đích của buổi gặp gỡ này để giúp các
cặp đính hôn biết dự phóng một cuộc sống hôn nhân và
gia đình tương lai, dấn thân cho sự tăng trưởng đời sống
thiêng liêng và cố gắng làm cho cuộc sống hằng ngày tăng
trưởng không ngừng theo thánh ý Chúa.

Cầu nguyện và lắng nghe
Lời Chúa
Lời dẫn: Hôn nhân là một ơn gọi đặc biệt của Kitô
giáo, nghĩa là một tiếng gọi kêu mời đi theo Chúa Giêsu
mọi ngày trong cuộc sống chúng ta. Điều đó có nghĩa
là toàn bộ cuộc sống hôn nhân và gia đình, trong mỗi
khi hạnh phúc cũng như lúc gặp khó khăn, được thiết lập
như một lối đường để đạt đến sự thánh thiện, tức là để

nên thánh. Trong bí tích hôn phối, Chúa
sẽ ban cho anh chị Thần Khí của Người
và trợ giúp anh chị bằng những ơn huệ
Người ban để anh chị tôn vinh “hình
ảnh của Thiên Chúa” trong con người
anh chị, để tác tạo anh chị thành những
người nam và người nữ sống hiệp thông
đích thực. Con đường nên thánh sẽ đòi
hỏi anh chị phải chiến đấu quyết liệt để
chống lại tội lỗi, để tránh xa mọi thứ
ích kỷ và chia rẽ, và đáp lại Thiên Chúa
tình yêu và hợp nhất. Chỉ như thế, trong
sự hòa hợp trọn vẹn với chính mình, với
người bạn đời và với những người khác,
anh chị mới có thể “dâng hiến thân mình
làm của lễ sống động, thánh thiện và
đẹp lòng Thiên Chúa” như thánh Phaolô
nói trong Thư gửi tín hữu Rôma (12,1).
Toàn thể cuộc sống đôi lứa của anh chị
sẽ được Thánh Thần Chúa phủ bóng và
mọi phần của con người, mọi lúc của
cuộc sống anh chị sẽ là lời ca tụng vinh
quang Cha trên trời.
Lời Chúa: trích trong Thư của
thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu
Êphêsô
“Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ
Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Trong
Đức Kitô, từ cõi trời, Người đã thi ân
giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn
phúc của Thánh Thần. Trong Đức Kitô,
Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành
vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta
trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình
thương của Người. Theo ý muốn và lòng
nhân ái của Người, Người đã tiền định
cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô,
để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời,
ân sủng Người ban tặng cho ta trong
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Thánh Tử yêu dấu. Trong Thánh Tử, nhờ máu
Thánh Tử đổ ra chúng ta được cứu chuộc, được
thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú
của Người. Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban
cho ta cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.
Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu: thiên
ý này là kế hoạch yêu thương Người đã định từ
trước trong Đức Kitô. Đó là đưa thời gian tới hồi
viên mãn là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới
quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Cũng trong Đức
Kitô, Thiên Chúa là Đấng làm nên mọi sự theo
quyết định và ý muốn của Người, đã tiền định
cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng theo kế
hoạch của Người, để chúng tôi là những người
đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Kitô, chúng tôi
ngợi khen vinh quang Người” (Ep 1,3-12).
Linh mục: Lạy Cha chí thánh, xin nhậm lời
cầu nguyện của những con cái Cha đây, là những
người con đang chuẩn bị cuộc sống hôn nhân của
họ như một lối đường để nên thánh theo Thần
Khí Chúa. Chúng con cầu nguyện cùng Cha bằng
những lời lẽ của lời chúc lành mà linh mục sẽ
khẩn cầu ban xuống trên đôi bạn ngày tân hôn.
Những người nữ: Lạy Cha, chúng con cầu xin
cho những người bạn là hôn phu tương lai của
chúng con đây, để một khi nên mạnh mẽ nhờ
chúc lành của Cha, các anh sẽ hoàn tất cách
trung tín và can đảm sứ vụ làm chồng và làm
cha của các anh.
Những người nam: Lạy Cha, chúng con cầu
xin cho những người bạn là hôn thê tương lai
của chúng con đây, để một khi được ân sủng Cha
nâng đỡ, các chị em sẽ noi theo những phụ nữ
thánh thiện mà Sách Thánh ca tụng như những
người vợ và người mẹ gương mẫu.
Tất cả các anh chị đính hôn: Lạy Cha, xin cho
chúng con biết yêu thương nhau bằng chính tình yêu
mà Chúa Kitô đã yêu thương Hội thánh của Người.
Linh mục: Lạy Cha, các con cái của Cha đây
xin dâng lời hân hoan ngợi khen Cha, nguyện
tìm Cha trong đau thương; vui hưởng tình bằng
hữu của Cha trong khổ nhọc và lời ủi an của Cha
trong những khi túng cực; xin cho họ nguyện
cầu cùng Cha trong Đại hội các thánh, để họ trở
thành những chứng nhân cho Tin Mừng của Cha

6

Dân Chúa on line số 28

và đạt đến hạnh phúc trong Nước Cha. Nhờ Đức
Kitô Chúa chúng con. Amen.

Câu hỏi giúp suy tư
- Các thánh là ai? Sự thánh thiện liên quan
thế nào tới hôn nhân?
- Khi nhìn vào đời sống hằng ngày, đâu là
những nỗi lo sợ chính yếu nhất cho cuộc sống
hôn nhân tương lai?
- Chúng ta có xem những suy tư đề nghị cho
chúng ta trong những gặp gỡ này là chuyện lý
thuyết không?

Suy tư : Hôn nhân
và ơn gọi nên thánh
“Chúa Kitô Con Thiên Chúa, cùng với Chúa
Cha và Chúa Thánh Thần, được ca tụng là “Đấng
Thánh duy nhất”, đã yêu quý Hội thánh như
hiền thê mình và đã hiến thân để thánh hóa Hội
thánh. Người kết hợp với Hội thánh như Thân
mình Người và ban cho dư đầy ơn Thánh Thần
để làm vinh danh Thiên Chúa. Vì thế tất cả mọi
người trong Hội thánh (…) đều được kêu gọi nên
thánh” (Lumen Gentium 39).

“Hôn nhân Kitô giáo, phản ánh sự kết hợp
giữa Đức Kitô và Hội thánh của Người, (…) được
thánh hiến bởi bí tích trao ban ân sủng để xây
dựng một Hội thánh tại gia và men của sự sống
mới cho xã hội” (Amoris Laetitia 292).
Tông huấn Familiaris Consortio khẳng định
rằng việc nên thánh riêng của các đôi vợ chồng
Kitô hữu “được xác định bởi bí tích đôi bạn
đã cử hành và được thể hiện cụ thể trong thực
tế riêng của cuộc sống hôn nhân và gia đình”
(56). Bí tích mà các Kitô hữu lãnh nhận trong
hôn nhân dẫn đưa họ vào một cuộc sống chung,
được bao bọc bởi một tình yêu đằm thắm rạng
ngời tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa. Bởi thế,
tình yêu của các đôi vợ chồng là “thánh thiện”,
nếu nó mang lấy những đặc tính trọn vẹn và
tận tình mà Chúa Giêsu nói: “Như Thầy đã yêu
thương anh em, anh em cũng hãy yêu thương
nhau” (Ga 15,12).

Ơn gọi nên thánh phổ quát
Sự thánh thiện, trước khi là hoa trái của quyết
định có ý thức của cá nhân hoặc của đôi bạn tín
hữu, là một ơn huệ do Chúa trao ban trong Giáo
hội cho chúng ta qua bí tích Rửa tội, và chúng
ta được kêu gọi hết sức làm phát triển nó đến
mức viên mãn. Chúng ta có Đức Kitô là người
mẫu ưu việt cho việc phát triển sự thánh thiện
viên mãn này: sự sống của Người được trao phó
vào vòng tay trìu mến của Chúa Cha vì anh em
Người. Tình yêu này được biểu lộ và triển nở
trong các điều kiện cụ thể của cuộc sống và tìm
thấy trong Hội thánh những con đường “thông
thường” của nó: phụng vụ, lắng nghe Lời Chúa,
bác ái. Đời sống phu thê và hôn nhân chính là
một trong những con đường người ta có thể dùng
để đáp lại ơn gọi nên thánh theo những đặc tính
của hôn nhân như hợp nhất, trung thành, bất khả
phân ly và phong nhiêu.

Người nam và người nữ vươn tới
sự thánh thiện
Đời sống Kitô hữu không phải là một “đời
sống đan tu” cũng không phải là cốt đi tìm
“những thời gian thinh lặng và cầu nguyện”:

nhưng đó là một “lối sống” trong Thần Khí gắn
kết mọi chiều kích của cuộc sống. Theo nghĩa đó
Hội thánh đã định vị đời hôn nhân như là một
biểu đạt đặc trưng và đặc thù của sự thánh thiện.
Điều đó có nghĩa là ân điển hiệp thông mà bí
tích trao ban không tuôn đổ ráo hết trong ngày
cử hành hôn phối mà kéo dài hiệu quả của nó ra
trong suốt những ngày đời hôn nhân của đôi bạn.

Gìn giữ sự thánh thiện của đời
sống đôi lứa
Đôi bạn thực hiện ơn gọi nên thánh của mình
xuyên qua các thực tại tiêu biểu của đời sống
hôn nhân và gia đình. Như thế, đối với các người
vợ và người chồng, sự thánh thiện không nằm
ở nơi đâu khác mà, nằm ngay trong chính cuộc
sống hôn nhân, và qua đời sống vợ chồng, nằm
trong tình trạng, phẩm giá và các bổn phận bao
hàm trong đó. Đời sống phu thê lan tỏa ra bởi
Chúa Thánh Thần, và với các ơn huệ của Ngài
các ý nghĩa và chọn lựa của cuộc sống đôi lứa
trở thành biểu trưng. Chẳng hạn như: nếu tình
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yêu của họ dành cho nhau được hướng dẫn bởi
ơn hiểu biết thì họ sẽ không chỉ dừng lại ở vẻ
bên ngoài con người của nhau mà còn cố tìm
đọc hiểu các nhu cầu của người kia tương thích
với sự thật; nếu để tình yêu đối với con cái được
hướng dẫn bởi ơn sức mạnh, thì tình yêu sẽ có
khả năng giúp đỡ con cái chiến đấu chống lại sự
ác, vì thế họ không tránh né những hy sinh cần
thiết hầu có được sự thiện.

Sự thánh thiện của hôn nhân và
hành trình tiệm tiến
Nên thánh không đơn giản chỉ là một trạng
thái “tiềm ẩn” nhưng phải được cụ thể hóa ra
thành một hành trình tâm linh trong đó đôi vợ
chồng tự nguyện chọn lựa, suy nghĩ, và thực hiện
dần dần theo thời gian. Ơn gọi nên thánh được
thực hiện qua một sự phân định về hành trình
tâm linh cần phải hoàn tất trong tư cách của vợ
chồng và tư cách của cha mẹ. Những chọn lựa
của họ từ nay phải thể hiện định hướng của toàn
bộ cuộc sống gia đình. Như thế, điều quan trọng
là phải sống mỗi chiều kích của cuộc sống theo
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hướng “tâm linh” và bởi đó, hành trình của đôi
bạn đính hôn đã phải đánh dấu bởi một sự quan
tâm chăm chú vào đời sống thiêng liêng.

Cần có một linh đạo hôn nhân
đích thật và sâu sắc
Có thể gợi ra đây một vài yếu tố cốt lõi và
các lãnh vực sống linh đạo hôn nhân:
- Đó là một lối sống đời hôn nhân và gia đình
nhằm mục đích luôn tiến đến sát gần hơn tình
yêu của Chúa Kitô. Đối với các đôi vợ chồng, lối
sống ấy thể hiện qua việc sống tình hiệp thông,
cầu nguyện và tham dự phụng vụ.Việc nên thánh
cá nhân và trong hôn nhân không nghịch, mà trái
lại còn làm thăng hoa đời sống nhân bản và đức
tin của cá nhân và của đôi bạn.
“Linh đạo tình yêu gia đình được cấu thành từ
hàng ngàn cử chỉ thực tế và cụ thể. Trong tình
hiệp thông được xây dựng từ bao nhiêu là hy sinh
và gặp gỡ, Thiên Chúa có chỗ ngự trị của Ngài.
Sự dâng hiến cho nhau đó kết hợp “những giá
trị nhân văn và thần linh”, vì nó là sự tròn đầy
của tình yêu Thiên Chúa” (Amoris Laetitia 315).
“Nếu gia đình luôn quy hướng về Đức Kitô,
Người sẽ hiệp nhất và soi sáng toàn thể đời sống
của gia đình. Những khổ đau và những vấn đề
của gia đình trải nghiệm trong sự thông hiệp với
Thập Giá của Chúa, và được Người ôm lấy sẽ
giúp gia đình chịu đựng được những thời khắc tồi
tệ. Trong những ngày giờ cay đắng của gia đình,
việc kết hợp với Đức Giêsu bị bỏ rơi có thể giúp
tránh được sự đổ vỡ. Các gia đình dần dần, đạt
đến sự thánh thiện của mình qua đời sống hôn
nhân, bằng ân sủng của Thánh Thần và bằng việc
tham dự vào mầu nhiệm thập giá Đức Kitô, nhờ
đó những khó khăn và đau khổ chuyển hóa thành
một hiến lễ tình yêu” (Amoris Laetitia 317).
- Linh đạo phát sinh từ bí tích hôn nhân đảm
nhận cả thực tại thể xác của người nam và người
nữ và quan hệ yêu đương của họ, để cho thấy
con đường chủ đạo thực hiện viên mãn. Tính dục
của đôi bạn đề cao các chiều kích hiến dâng, vô
cầu, đón nhận sự sống có trách nhiệm. Đó là một
linh đạo sống tính dục nhân bản và nhân vị toàn
vẹn. Từ bản tính của tình yêu phu thê, ta thấy

linh đạo hôn nhân là: “Linh đạo của tình yêu tự
do và độc hữu” (Amoris Laetitia 319).
- Thần Khí được tuôn ban trong bí tích đưa
đôi bạn vào trong Hội thánh với tư cách như một
đôi vợ chồng Kitô hữu và biến họ thành một biểu
hiện mầu nhiệm hiệp thông, điều mà toàn thể gia
đình phàm nhân được kêu gọi hướng tới. Cả điều
này cũng cần được thực hiện theo cách thế không
có “cạnh tranh” giữa đời sống gia đình và tham
dự vào các sinh hoạt Giáo hội. Vấn đề là làm sao
hòa hợp về thời gian và nguồn lực nhưng nhất
thiết phải tránh thái độ khép kín làm “tàn tạ” gia
đình theo cái nhìn thiêng liêng.

Các nguồn lực và phương tiện để
nâng đỡ và nuôi dưỡng linh đạo
hôn nhân
Tham dự các bí tích, cầu nguyện và tạ ơn,
chứng tá cho một đời sống thánh thiện, với những
hy sinh và việc bác ái là những trọng điểm của
linh đạo Kitô giáo và đòi hỏi phải được đôi bạn
sống một cách trọn vẹn, theo nhịp riêng của đời
sống gia đình. Đặc biệt, ngày càng thấy rõ ràng
hơn cần thiết phải xác minh thường xuyên hành

trình đức tin của đôi bạn và gia đình, ngay cả
phải nhờ đến bí tích Hòa giải, gặp gỡ và đối
thoại với một vị linh hướng, đối thoại giữa hai
vợ chồng. Trong hướng đi đó, người ta ngày càng
nhận thấy các nhóm gia đình quy tụ thành cộng
đoàn rất quan trọng. Họ nâng đỡ nhau, không
để cho một đôi bạn nào lẻ loi cô đơn chịu đựng
trước các hoàn cảnh khó khăn, hoặc trước nhiệm
vụ gay go sống niềm tin của mình trong thế giới.

Thảo luận theo nhóm
- Phản ứng tức thời của chúng ta như thế nào
trước điều được nghe?
- Anh chị có cảm thấy sợ hãi, e thẹn và khó
khăn khi phải nói ra những điều riêng tư thuộc
đời sống nội tâm và thiêng liêng không? Đâu là
những khó khăn chính và tại sao?
- Phải chăng giáo dục đời sống thiêng liêng
cũng là một trong những mục tiêu chính yếu của
việc giáo dục con cái? Chúng ta có thể gặp phải
những vấn đề nào?

Văn phòng HĐGMVN
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Lịch sử việc tôn thờ
Thánh Tâm Chúa Giêsu
“Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua”. (Ga 19, 37)

T

rái Tim Chúa Giêsu được người ta tôn
thờ ngay từ lúc Người thở hơi cuối
cùng trên thánh giá.
Thánh Giuse và Nicôđêmô tháo
đanh và hạ xác Chúa Giêsu xuống, Ðức Mẹ giơ
tay ẵm lấy. Ðức Mẹ xiết vào lòng xác con đã
lạnh giá, đầy những thương tích. Nỗi lòng đau
không xiết kể, nhất là khi Người nhìn thấy vết
thương cạnh sườn mở quá rộng, để lộ một con
tim nhợt máu vì đã bị ngọn giáo thâu qua.
Đến thời Trung cổ, đạo Chúa bị bách hại, các
bè rối nổi lên phản nghịch cùng Hội Thánh. Tinh
thần đạo sa sút, giáo dân bỏ đạo thật theo đạo
rối. Để chống lại cơn cuồng phong ấy, Thiên
Chúa toàn năng đã dự định một phương thế thần
diệu là Trái Tim Chúa Giêsu. Thiên Chúa muốn
cho người ta tôn thờ Trái Tim Chúa Giêsu, để
nhờ đó ngọn lửa mến đã hầu tắt đi, được bùng
cháy lại mạnh mẽ.
Để truyền bá việc tôn thờ Trái Tim Chúa,
Chúa đã dùng một nữ tu khiêm hạ ẩn kín trong
tu viện là nữ tu Magarita Maria Alacoque người
nước Pháp. Trong sách truyện, Thánh nữ sinh
năm 1647, qua đời năm 1690. Thánh nữ kể về
gốc tích tôn thờ Trái Tim Chúa như sau:
“Năm 1678, một hôm, lúc tôi đang chầu Mình
Thánh Chúa trong tuần Tĩnh tâm với các chị em
Dòng tại Paray-le Monial (Nước Pháp). Chúa
Giêsu hiện ra cho tôi thấy Trái Tim Chúa bừng
cháy ngọn lửa tình yêu nhân loại, rồi Người phán:
“Cha muốn tỏ ra cho loài người biết Cha yêu
thương chúng chừng nào. Trái Tim Cha là nguồn
mạch mọi ơn cứu rỗi chúng đời đời. Cha muốn
chọn con để quảng bá lòng Tôn thờ Trái Tim
Cha cho loài người. Con hèn yếu, nhưng Cha
muốn chọn con để mọi người biết rằng việc này
là của Cha chứ không phải của con. Con chỉ là
dụng cụ hèn mọn Cha dùng“.
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Nghe những lời ấy, tôi rùng mình kinh khiếp,
liền sấp mình kêu van Chúa chọn người tài giỏi
xứng đáng hơn, tôi vừa kém đức lại là phận đàn
bà yếu hèn sao làm nổi việc ấy. Nhưng Chúa
Giêsu không nghe, Người phán rằng: “Cha chọn
con, chỉ vì con thấy mình yếu đuối hèn hạ. Tự
sức riêng con, con không làm gì được. Nhưng
con hãy vững lòng, chớ sợ, Cha sẽ giúp sức cho
con. Cha sẽ ban ơn dư dật cho con. Con không
biết Cha hay dùng sức yếu mà phá đổ cường
quyền ư? Cha thường dùng người yếu hèn để làm
những công việc cao cả, vì người khiêm hèn chỉ
cốt làm vinh danh Cha“.
Tôi thưa lại: Vậy lậy Chúa, xin ban cho con
những ơn cần để con có thể làm việc Chúa truyền
dạy. “Chúa phán: chỉ có một sự rất cần là con
phải khiêm nhượng và tin thật, nếu không có Cha
giúp, con chẳng làm gì được. Con hãy tin tưởng

mạnh mẽ, Cha sẽ giúp con thành công trong việc
Cha truyền“.
Rồi Người mở trái tim cho tôi xem, tôi thấy
lửa ở trái tim bốc ra lan tràn. Lúc ấy lòng tôi
nóng ran như lửa, chịu chẳng được tôi phải kêu
lên: “Lạy Chúa, xin cứu con, con yếu hèn quá“.
Chúa ngọt ngào an ủi tôi: “Con đừng sợ, Cha sẽ
thêm sức cho con, con chỉ nên ghi lòng những
mệnh lệnh của Cha. Đây là ơn trọng sau hết
Cha ban cho các tội nhân. Ai từ chối sẽ phải
hư mất đời đời, vì Cha chẳng còn ban ơn nào
hơn được nữa“.
Từ đấy, Chúa còn hiện ra nhiều lần dạy tôi
những việc phải làm và những nhân đức phải giữ
để tôn sùng Trái Tim Chúa. Tôi vâng giữ các
điều Chúa truyền dạy, hết sức khuyên giục chị
em dòng và giáo dân tôn kính Trái Tim Chúa
Giêsu trong suốt đời tôi.
Hầu hết các vị Giáo hoàng từ Đức Innocent
XII (1691-1700) đã tôn sùng và cổ súy cho việc
tôn thờ Thánh Tâm Chúa.
- Năm 1765 Đức Clêmentê XIII (1758 -1769)
chuẩn y cho các Giám mục Ba Lan và Hội
Huynh Đệ Thánh Tâm ở Rôma được thiết lập
một lễ kính Thánh Tâm Chúa.
- Năm 1794 trong Sắc thư Auctorem Fidei,
Đức Piô VI (1775-1799) đã chính thức chuẩn
nhận việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa, vì Thánh
Tâm Chúa được kết hợp nhị tính (hai bản tính)
với Thiên Chúa, nên đáng được phụng thờ.
- Năm 1856, Đức Piô IX (1746 - 1878) nới
rộng việc cử hành lễ Thánh Tâm, ngày thứ Sáu
sau tuần bát nhật lễ kính Mình Thánh Chúa, cho
toàn thể Giáo hội và như thế đã thực hiện lời
thỉnh cầu của Thánh Tâm Chúa qua nữ Thánh
Margarita Maria Alacoque.
- Năm 1899 đức Lêo XIII (1878-1903), qua
Thông Điệp Annum Sacrum, nhìn nhận việc tôn
thờ Trái Tim Chúa là “một việc đạo đức hảo
hạng”. Ngài muốn kiện toàn công việc này bằng
cách tận hiến thế giới cho Thánh Tâm Chúa và
Ngài hy vọng việc tận hiến này đem lại cho
nhân loại những ơn ích phi thường trường cửu
cho nhân loại.
Việc này được đức Piô X (1914-1922) ra lệnh

phải thi hành hằng năm: “Việc tôn thờ Trái Tim
cực Thánh Chúa Giêsu là trường học hữu hiệu
nhất về TÌNH YÊU THIÊN CHÚA. Bởi vì Tình
Yêu vốn là nền tảng của Nước Trời, phải được
xây dựng trong các Linh Hồn, các gia đình và
các Quốc Gia”. (Pio X)

Thông điệp về Lòng Sùng Kính
Thánh Tâm Chúa Giêsu
- Năm 1925, Đức Piô XI với Thông Điệp
Quas Primas thiết lập lễ Chúa Kitô Vua như một
hệ luận của việc Tôn Sùng Thánh Tâm Chúa.
Năm 1928, Ngài ra Thông Điệp Miserentissimus
Redemptor đặt nền tảng cho việc đền tạ đối với
Thánh tâm Chúa, một việc mà mọi giáo hữu phải
làm trong tình yêu thương Thiên Chúa.
Ngày 09-05-1928, Ðức Giáo Hoàng Piô XI
đã ra Thông Ðiệp Miserentissimus Redemptor
nói về sự cần thiết phải thực hành việc đền tạ
Thánh Tâm. Trong thông điệp này, ngài nhấn
mạnh rằng việc đền tạ Thánh Tâm là bổn phận
đòi hỏi mọi Kitô hữu phải thực hiện. Lòng sùng
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kính Thánh Tâm được diễn tả như một “sự tổng
hợp của toàn bộ đạo giáo của chúng ta” (totius
religionis summa), nếu được thực hiện “sẽ rất
chắc chắn dẫn chúng ta đến việc biết Chúa Kitô
một cách thân mật và sẽ làm cho tâm hồn chúng
ta yêu mến Người cách dịu dàng hơn và kết thân
với Người một cách quảng đại hơn”. Ðức Piô XI
cũng chỉ ra những nhu cầu khẩn cấp của thời đại
đòi hỏi các tín hữu phải “thực hành việc đền tạ
Thánh Tâm”.
Ngày 15-05-1956, nhân kỷ niệm 100 năm
Chân Phước Giáo Hoàng Piô IX thiết lập Lễ
Thánh Tâm Chúa Giêsu cho toàn thể Giáo Hội.
Ðức Giáo Hoàng Piô XII ra Thông Ðiệp Về Lòng
Sùng Kính Thánh Tâm (Haurietis Aquas) dạy về
nền tảng đức tin và căn bản Thánh Kinh của lòng
sùng kính Thánh Tâm, bản chất cũng như sự cần
thiết và lợi ích lớn lao của lòng sùng kính này.
Trong thông điệp này, Ðức Piô XII nhấn mạnh
rằng lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa được Giáo
Hội nhìn nhận và nhiệt liệt cổ võ không phải
vì đã được mạc khải riêng cho Thánh Margarita
Maria, nhưng vì lòng sùng kính này hoàn toàn
phù hợp với bản chất của Kitô giáo, thực chất là
đạo của tình yêu.
Ngài viết: “Vậy nên, thật hiển nhiên, những
mạc khải được tiết lộ cho Thánh Margarita Maria
đã không thêm gì vào đạo lý Công Giáo. Ý nghĩa
của những mạc khải ấy dựa vào điều này, Chúa
Kitô khi biểu lộ Thánh Tâm Người một cách
ngoại thường và đặc biệt, muốn kêu gọi tâm trí
con người chiêm ngắm và tôn kính mầu nhiệm
tình yêu rất thương xót của Thiên Chúa dành cho
loài người”.
Ðức Piô XII cũng chỉ ra ý nghĩa căn bản của
lòng sùng kính Thánh Tâm như sau: “Chúng ta
sẵn sàng hiểu rằng lòng sùng kính Thánh Tâm
Chúa Giêsu cốt yếu là lòng sùng kính đối với
tình yêu mà Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta
qua Chúa Giêsu và đồng thời cũng là tình yêu
làm sống động tình yêu của chúng ta dành cho
Thiên Chúa và con người. Hay, nói cách khác,
lòng sùng kính này được hướng tới tình yêu Thiên
Chúa dành cho chúng ta để ta thờ lạy Người, cảm
tạ Người và suốt đời noi gương Người”.
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Cũng trong thông điệp này, Ðức Thánh Cha
Piô XII đã cho thấy lòng sùng kính Thánh Tâm
Chúa Giêsu là tinh hoa và tổng hợp của tất cả
mọi lòng sùng kính cần thiết và lành mạnh khác
trong Giáo Hội như việc suy tôn Thánh Giá, việc
tôn sùng Thánh Thể và lòng biệt kính Ðức Mẹ.
Đức Piô XII (1939-1958) đã khẳng định:
“Lòng sùng kính Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu
quan trọng đến nỗi khi được thực hành đúng đắn
có thể được coi như sự tuyên xưng đức tin Kitô
giáo cách hoàn hảo. Nó không phải chỉ là một
hình thức đạo đức bình thường mà ai nấy tùy
ý thực hiện như thể không có hiệu quả gì hay
bỏ qua một bên như là thua kém các việc đạo
đức khác”. (Trong Thông Điệp Haurietis Aquas,
15/05/1956).
Đức Phaolô VI (1963-1978), vị giáo hoàng
đã được đắc cử đúng vào Lễ Thánh Tâm Chúa
Giêsu ngày 21/06/1963 và đã góp phần hoàn tất
Công Đồng Chung Vaticanô II cách tốt đẹp, nêu
lên tính cách hợp thời của lòng sùng kính Thánh
Tâm như sau: “Lòng sùng kính Thánh Tâm là
phương thế hữu hiệu nhất để đóng góp vào việc
canh tân tâm linh và luân lý của thế giới như
Công Đồng Vaticanô II đã kêu gọi”. (Diễn văn

trước Tổng Công Nghị Lần 31 của Dòng Tên).
Trong Huấn dụ về “Tôn sùng Thánh Tâm
Chúa Giêsu“ được Đức Phaolô VI ban hành
ngày 6/2/1965 để kỷ niệm 200 năm thành lập
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Ngài viết: “Sự tôn
sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu là việc rất cao quý
và ĐẶC BIỆT CẦN THIẾT cho thời đại này”.
Ta ước mong việc này được tổ chức với Nghi
thức Phụng Vụ để phát triển mỗi ngày mỗi rộng
lớn hơn, hầu cho mọi Kitô hữu được say sưa lòng
tôn sùng Thánh Tâm Chúa và nhờ đó được đổi
mới về mọi phương diện. Việc tôn sùng này cốt
yếu là kính thờ Chúa Giêsu một cách xứng đáng
và đền tạ Thánh Tâm Chúa về tội lỗi của ta“.
Roma ngày 6/2/1965 ĐGH Phaolô VI.

Lòng sùng kính Thánh Tâm trong
Giáo Hội hôm nay
Có lẽ lòng vì sùng kính Thánh Tâm chưa được
thực hiện đầy đủ như lòng Chúa lòng muốn, nên
Chúa đã tiếp tục gửi đến nhân loại sứ điệp khẩn
cấp của tình yêu nồng cháy của Thánh Tâm
Người qua một số linh hồn ưu tuyển trong thế
kỷ 19&20.
Chúng ta có thể kể đến ba sứ giả nổi bật của
Thánh Tâm là Chị Bêninha Consolata (18851916) người Ý thuộc Dòng Thăm Viếng, Chị
Josefa Menendez (1889-1923) người Pháp thuộc
Dòng Thánh Tâm và Thánh Maria Faustina
Kowalska (1905-1938) người Ba lan thuộc Dòng
Nữ Tu Ðức Mẹ Thương Xót. Và chúng ta có thể
học hỏi được rất nhiều điều hữu ích để gia tăng
lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu qua các
sứ điệp của những linh hồn ưu tuyển này.
Sứ điệp của Thánh Tâm gửi qua Chị Bêninha
có thể đọc được nơi cuốn Tình Dịu Dàng Chúa
Giêsu; qua Chị Josefa Menendez nơi cuốn Tiếng
Gọi Tình Yêu -Thông Ðiệp Gửi Thế Giới; và qua
Thánh Maria Faustina Kowalska nơi cuốn Diary
- Divine Mercy in My Soul.
Trong tất cả những sứ điệp này, cũng như
trong những gì Chúa Giêsu mạc khải cho Thánh
Margarita Alacoque, Chúa đã thiết tha kêu gọi
con người đừng tiếp tục xúc phạm đến Thánh
Tâm qua các tội ác của họ, đừng dửng dưng và vô

ơn trước tình yêu thương xót vô biên của Thánh
Tâm Chúa Giêsu nơi Thánh Thể, hãy tín nhiệm
tuyệt đối nơi lòng thương vô biên của Người để
hoán cải đời sống, vươn lên sự thánh thiện và tận
hưởng ơn cứu độ.
Với những ai muốn trở nên bạn thiết của
Thánh Tâm, Chúa kêu mời họ hãy quảng đại
trong việc vui lòng đón nhận thật nhiều hy sinh
đau khổ để hiệp nhất với các đau khổ của Chúa
trong cuộc Thương Khó mà góp phần cứu rỗi các
linh hồn. Chúa kêu gọi mọi người, nhất là những
ai đã dâng mình cho Chúa, siêng năng sốt sắng
tôn thờ Trái Tim Sống Ðộng của Người trong Bí
Tích Thánh Thể để đền tạ Thánh Tâm.
Các vị giáo hoàng cận đại: Ðức Piô XII, Chân
Phước Gioan XIII, Ðức Phaolô VI và Ðức GioanPhaolô II có thể nói được đều là các vị giáo
hoàng của Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trong thiên
niên kỷ 21 ĐGH Gioan Phaolô II cũng kêu gọi
dân Chúa như sau: “Trong thế kỷ 21 hiện nay,
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nhu cầu đền tạ Thánh Tâm càng thêm khẩn thiết
trước sự lan tràn của tội ác phá thai; sự phổ biến
của các hành động ngừa thai nhân tạo, triệt sản,
ly dị, giới trẻ được giáo dục sai lạc ngay cả nơi
phần đông các gia đình Công giáo; lo mưu cầu
lợi ích cá nhân, đam mê hưởng thụ, ích kỷ… Và
quay lưng lại với Đấng Tạo Hoá; Tôn thờ văn
hoá sự chết, thiếu xác tín hay bất phục giáo huấn
chân thực của Hội thánh ngay cả trong hàng ngũ
giáo sĩ, tu sĩ”.

Sự cần thiết của việc đền tạ
Thánh tâm Chúa Giêsu
Tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu là một việc
đạo đức nhằm kính thờ Trái Tim Chúa Giêsu,
biểu hiệu cho Tình Yêu Thiên Chúa. Vì thế, đối
tượng chính của sự Tôn sùng là Tình yêu Thiên
Chúa, một tình yêu được Chúa mặc khải trong
Cựu ước, và thực hiện trong đời sống của Chúa
Giêsu ở trần thế. Tình yêu này cần phải được đền
đáp bằng chính tình yêu của con người, là tạo vật
do Chúa dựng nên; tuy hèn kém, bất xứng nhưng

lại được Chúa đợi chờ.
Sự đền đáp này được thể hiện bằng những
hành động sau:
- Đền tội cho chính mình, cầu nguyện cho
những người thờ ơ, vô ơn bội bạc hay còn chìm
đắm trong tội lỗi, không biết đến hay không
màng gì đến tình yêu hải hà của Thiên Chúa.
- Vinh danh Trái Tim Chúa Giêsu như Ngài
đã ước muốn, và cũng chính vì Trái Tim Ngài
đáng được vinh danh và tôn thờ nơi mỗi người,
mỗi gia đình, cũng như trong toàn thể nhân loại.
- Đặt hết tin tưởng và phó thác vào Trái Tim
Tình Yêu Chúa Giêsu.
- Loan truyền lòng Tôn Sùng Trái Tim Chúa,
tạo cơ hội cho nhiều người đón nhận ơn ích của
Trái Tim Chúa, một Trái Tim rộng lượng, bao
dung và sẵn sàng ban tràn đầy cho những ai
muốn đón nhận.
Khi đáp trả tình yêu Thiên Chúa bằng chính
tình yêu của mình; bằng cách thực hiện những
điều Chúa mong đợi trên, là chúng ta đã an ủi
được Trái Tim yêu thương của Chúa.
Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu có nghĩa là:
- “Đền tạ những sai sót lỗi lầm mà con người
xúc phạm đến Thánh Tâm Chúa,
- Ý thức tín thác hoàn toàn vào tình yêu và
lòng thương xót vô biên của Chúa đối với gia
đình nhân loại,
- Và quyết tâm loan báo Tin Mừng cùng mở
rộng Nước Chúa là Nước chan hoà ánh sáng
Chân Lý và Tình Yêu, ánh sáng an bình”. (Lời
chỉ dẫn của ĐHY TGM Saigon)
- Một khi chúng ta đã hiểu biết bản chất, sự
tuyệt đối cần thiết, những ích lợi lớn lao và lịch
sử của lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu,
mỗi người chúng ta được Trái Tim Chúa Giêsu
mời gọi thiết tha để noi gương Mẹ Maria, cùng
Mẹ, nhờ Mẹ và với Mẹ để trở nên tri kỷ, trở nên
tông đồ và chiến sĩ của Thánh Tâm. Như vậy,
chúng ta sẽ tiếp tục viết lên những trang tình sử
tuyệt vời của chính mỗi người với Thánh Tâm
Giêsu trong lòng Hội Thánh.

Chiên Hiền
Nguồn: http://tgpsaigon.net/
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Một số phép lạ nhờ lời
chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima

N

gày 13 tháng 5 năm nay kỷ niệm
đúng 100 năm ngày Đức Mẹ Maria
hiện ra lần đầu tiên với ba em bé
mục đồng tại Fatima. Từ một làng
quê nghèo hẻo lánh, Fatima đã được cả thế giới
biết đến. Từ cây sồi năm xưa ấy, ngày nay đã
có một đền thờ to lớn, quảng trường rộng rãi,
mỗi năm đón tiếp hàng triệu người đến với Mẹ
Maria tại đây. Trong nhiều lý do lôi kéo các tín
hữu hành hương đến Fatima, chắc chắn không
thể thiếu lý do xin Mẹ cầu khẩn Chúa, ban ơn
chữa lành bệnh. Nhiều bệnh nhân với những căn
bệnh trầm trọng, y khoa không thể chữa khỏi, đã
được lành bệnh cách lạ lùng mà khoa học không
thể giải thích được. Sau đây chúng tôi xin thuật
lại một số vụ khỏi bệnh lạ thường và được xem
như các phép lạ nhờ lời cầu khẩn của Mẹ Fatima.
- Joaquim Duarte Oliveira là một người Bồ
đào nha, sinh sống tại thủ đô Lisbon. Ông bị ung
thư và nằm liệt giường từ 8 năm. Ông đã được
các bác sĩ chuyên khoa xuất sắc nhất Bồ đào
nha chữa trị, nhưng sau bao nỗ lực, kết quả vẫn
là con số không. Như một nỗ lực cuối cùng, vào
tháng 10 năm 1927, vợ của ông đã phó dâng ông
cho Mẹ Fatima và khi đưa cho ông vài giọt nước
thánh, bà đã khấn hứa với Đức Mẹ, mà chồng bà
không biết. Trên gối của ông, bà đặt một số báo
“Tiếng nói Fatima”, trong đó có kể lại cuộc khỏi
bệnh kỳ diệu của bác sĩ Agacio Ribeiro. Cảm
thấy tò mò, ông Joaquim bắt đầu đọc tờ báo đó.
Sau khi đọc bài báo, ông cảm thấy niềm tin của
mình và lòng hy vọng nơi Mẹ Maria được gia
tăng. Bất ngờ, ông bắt đầu cầu nguyện với Mẹ
Fatima để xin được lành bệnh, như Mẹ đã chữa
lành cho bác sĩ Ribeiro. Ngay chính lúc ấy, ông
cảm thấy được biến đổi hoàn toàn, được chữa
lành hoàn toàn và từ ngày hôm sau, ông sống
cuộc sống bình thường như lúc chưa bị bệnh.
Một tháng sau, ông đã cùng với gia đình đi đến
Fatima tạ ơn Đức Mẹ.

- Bác sĩ Agacio da Silva Ribeiro đã kể lại việc
mình được chữa lành như sau: “Vào chiều ngày
9 tháng 3 năm 1926, khi tôi đang lái chiếc motô
với tốc độ thật lớn, thì một chiếc lốp xe văng ra
khỏi niềng bánh xe. Tôi bị ngã xuống và bị gãy
một chân, gãy xương đòn, xương bàn chân, các
vết thương bầm dập nát. Tôi nghĩ đến vợ các con
của tôi đang chờ tôi ở nhà. Chỉ còn 300 hay 400
mét nữa là tôi đã về tới nhà. Tôi đã khấn cầu
Đức Mẹ Fatima và chờ chết. Nhưng tôi cảm thấy
là đầu óc mình vẫn hoàn toàn minh mẫn và tôi
cầu nguyện xin Đức Trinh nữ cứu tôi. Khi nhận
được tin báo tai nạn xảy ra, vợ tôi đã chạy đi
và với lòng đầy tin tưởng, bà quỳ gối trên đường
khấn cầu Đức Mẹ cứu giúp tôi. Tôi cảm thấy đau
đớn khủng khiếp. Khi vợ tôi cùng với các bạn
đến, họ chuyển tôi đến phòng khám, rồi sau đó
đến bệnh viện đại học Coimbra. Ở đây tôi được
chữa trị; tôi và các bạn của tôi đã ngạc nhiên
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vô cùng, vì tôi không bị sốt và không bị nhiễm
trùng tí nào. Thú thật là sự kiện này khoa học
không giải thích được; tôi không thể ngăn mình
gọi đó là phép lạ! Tôi đã tin là mình may mắn
nếu có thể sống sót ngay cả nếu bị cắt bỏ một
chân, nhưng ngược lại, tôi thấy mình được cứu
sống lành lặn, còn nguyên vẹn đôi chân và không
phải đi khập khiểng, không gặp tí khó khăn nào.
Tôi hoàn toàn tin rằng chỉ có nhờ sự can thiệp
của Đức Mẹ Fatima tôi mới được cứu sống.
- Emilia Martins, 42 tuổi, sinh tại Santiago,
đã nằm liệt giường 6 năm, hầu như không thể
nhúc nhích được. Thêm vào đó, bao tử của bà
không thể nhận được thức ăn nào. Tràn đầy niềm
tin, bà Emilia muốn đi đến Fatima, nhưng vì quá
nghèo nên bà không thể thực hiện lòng mong
ước. Một số giáo dân có lòng sùng kính Đức
Mẹ đã góp tiền thuê một chiếc xe hơi và Emilia
đã có thể đi cùng một y tá và hai người em đến
Fatima. Trên đường đi đến Fatima, tình trạng của
bà Emilia trở nên tệ hơn. Khi đến Oporto, Emilia
được nhận lãnh các bí tích sau cùng. Tuy nhiên,
sau đó bà đã có thể tiếp tục cuộc hành trình. Khi
đến Fatima, bà được đưa vào bệnh viện. Trong
thời gian nằm ở đây, vài lần bà bị mất ý thức,
tim ngừng đập và ngừng thở và có một lần bác sĩ
tuyên bố bà đã chết. Nhờ có máy móc trợ giúp,
tim của bà đã có thể đập trở lại. Người ta quyết
định đưa bà đến lãnh phép lành dành cho các
bệnh nhân. Vừa khi nhận được phép lành, bệnh
nhân tỉnh dậy như vừa ngủ một giấc, mở đôi mắt,
từ từ hồi tỉnh, lấy lại ý thức. Bà cảm nhận một sự
khỏe khoắn và la lên: “Tôi được chữa lành rồi!”.
… “Ngợi khen và cảm tạ Đức Mẹ Maria”. Bác sĩ
điều trị đã viết giấy xác nhận bà được chữa lành
hoàn toàn, trong đó ông xác định rằng sự việc
xảy ra trong thoáng chốc và do đó nó không thể
giải thích được theo y khoa.
- Carmina da Conceiçao là một thiếu nữ 17
tuổi, sống ở Lisbon. Cô bị lao nặng và biến chứng
từ 5 tháng trời, phải nằm trên giường vì những
cơn đau đớn hành hạ cả thân xác cô. Các bác sĩ
chuyên khoa chữa trị cho cô đã mất hết hy vọng
về việc cô sẽ được chữa lành. Tuy nhiên, sau khi
được cha xứ an ủi về tinh thần, cô bất ngờ tin
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tưởng và hy vọng vào Đức Mẹ Fatima: chỉ nhờ
lời khấn cầu của Mẹ, cô mới có thể được chữa
lành, và vì thế, Carmina đã xin được đưa đến
Fatima. Mẹ của cô đã thực hành yêu cầu của cô.
Ngày 2 tháng 6 năm 1931, thiếu nữ bệnh nhân
được đặt trên ghế nằm và đưa đến Fatima. Trong
chuyến hành trình kéo dài 10 tiếng đồng hồ, cô
đã liên tục ho ra máu. Khi vừa đến Fatima, cô
được đưa đến bệnh viện và ngày hôm sau, cô
nghe Thánh lễ và lãnh nhận phép lành. Carmina
trò chuyện với một linh mục và cho biết cô sẵn
sàng đón nhận thánh ý của Chúa và của Đức
Trinh nữ Maria. Ngay lập tức, Carmina bất ngờ
cảm thấy khỏe hơn; cô đứng dậy và với sự ngạc
nhiên, la lớn về phép lạ, trong khi nhiều người
chạy đến vui mừng vì phép lạ. Bác sĩ Pereira,
một vài giờ trước đó đã xác định chắc chắn về
tình trạng trầm trọng của bệnh nhân, đã tuyên
bố: “Đó là một phép lạ; một bệnh nhân đến đây
phải nằm trên giường, giờ đây tự đi lại được.”
Carmina trở về gia đình trong tình trạng được
chữa lành hoàn toàn.
- Assunta da Lanca Palma, 36 tuổi, từ năm
1925 bị bệnh gan, bị vàng da và đau đớn. Từ

năm 1935, các dấu hiệu nặng hơn bắt đầu xuất
hiện. Dù cho các bác sĩ chuyên khoa cố gắng
chạy chữa, tình trạng của Assunta trở nên nặng
hơn. Chứng ung thư làm cho cô bị ho ra máu
nặng nề. Ngày 12 tháng 1 năm 1941, Assunta
ho ra máu quá nặng đến nỗi tất cả nghĩ là cô
sắp chết. Cô được nhận các bí tích sau cùng.
Cô muốn được tham gia vào chuyến hành hương
của giáo phận, đến Fatima vào tháng 5, bởi vì
cô đã đặt tất cả hy vọng được chữa lành nơi Mẹ
Fatima. Sau khi nhận lãnh phép lành và Mình
Thánh Chúa do Đức giám mục giáo phận Leira
ban, cô cảm thấy như có một luồng điện giật và
tất cả sự đau đớn trước đó đều biến mất. Cô nhảy
lên, vẫy tay mừng rỡ. Trên hành trình trở về nhà,
bác sĩ của chuyến hành hương nói là tình trạng
của cô rất là tốt. Từ ngày được chữa lành, sức
khỏe của cô luôn tốt. (Papaboys 05/2017)

Cha thánh Piô được Đức Mẹ Fatima chữa lành ung thư màng phổi
Cha Thánh Piô làng Pietrelcina, một tu sĩ dòng
Capuchinô nổi tiếng làm nhiều phép lạ, lúc còn
sống cũng như khi đã qua đời, được Thánh Giáo
hoàng Gioan Phaolô II tôn phong lên hàng hiển
thánh vào năm 2002, là người có lòng sùng kính
Mẹ Maria cách đặc biệt. Lòng sùng kính của
ngài không phải chỉ là một tình cảm thoáng qua,
nhưng dựa trên nền tảng vững chắc, có nguồn gốc
từ mạc khải Kinh Thánh và trong lịch sử cứu độ.
Đối với cha thánh, Mẹ Maria chính là sợi dây
liên kết chặt chẽ và chắc chắn giữa ngài và Chúa
Giêsu. Ngài thường cầu khẩn Mẹ với các tước
hiệu trạng sư, đấng trợ giúp, người cứu chữa, vị
trung gian, vv. Đối với cha thánh Piô, tháng năm
là tháng của ân sủng, ngài vui mừng khi tháng
năm đến, vì đó là tháng dành cho Mẹ, tháng để
nói về tình yêu thương dịu dàng và vẻ đẹp của
Mẹ. Là người con hết lòng yêu kính Đức Mẹ, cha
thánh Piô đã nhân được sự chăm sóc hiền mẫu
của Mẹ trong cuộc sống của ngài. Chính cha Piô
đã được phép lạ lành bệnh ung thư màng phổi
khi cầu khẩn cùng Mẹ Fatima.
Năm 1959, Hội đồng Giám mục Italia công bố
năm cầu nguyện để chuẩn bị bước sang thập niên

mới. Để đánh dấu sự kiện này, tượng Mẹ Maria
đang được kính tại đền thờ ở Fatima sẽ được đưa
đến các thành phố lớn nhỏ của nước Ý. Ngày 25
tháng 4 năm, khi tượng được đưa ra khỏi đền thờ
ở Fatima, cha Piô đã ngã bệnh. Vì lòng kính mến
đối với cha Piô, hội đồng Giám mục Ý đã quyết
định đưa tượng Đức Mẹ đến tu viện của các cha
dòng Capuchinô ở San Giovanni Rotondo, nơi
cha Piô đang sống lúc bấy giờ. Như thế, ngoài
các địa điểm chính của tỉnh Poggia được đón
tiếp tượng Đức Mẹ, tu viện của các cha Piô được
hưởng một ngoại lệ, đón tiếp tượng Đức Mẹ. Để
chuẩn bị cho việc đón thánh tượng Mẹ Fatima,
nhiều buổi giáo lý được tổ chức và do chính cha
Piô giảng dạy, dù lúc đó cha đã bị bệnh nặng.
Trước ngày mùng 5 tháng 8, ngày tượng Đức Mẹ
được đưa đến, mỗi chiều, từ phòng của mình, cha
Piô cầm micro, kêu gọi các tín hữu chuẩn bị tâm
hồn cho cuộc viếng thăm của Mẹ Maria.
Ngày mùng 6 tháng 8, tượng Đức Mẹ được
đưa đến phòng thánh của nhà thờ của tu viện.
Cha Piô, ngồi trên một chiếc ghế, được đưa đến
phòng thánh. Để đến được nhà thờ, cha phải dừng
lại nhiều lần, vì sức khỏe của cha đã rất yếu và
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cha đang mang một căn bệnh trầm trọng trong
người. Cha cúi mình hôn tượng Đức Mẹ cách trìu
mến, rồi đặt vào tay Đức Mẹ một chuỗi Mân Côi
mà cha đã được một nhóm cầu nguyện tặng, để
tỏ lòng con thảo yêu quý Mẹ. Sau đó cha được
đưa trở lại phòng của cha. Trước khi rời thị trấn
San Giovanni Rotondo, tượng Mẹ Maria được đưa
đến các phân khoa của bệnh viện cho các bệnh
nhân kính viếng và cuối cùng, từ sân thượng của
bệnh viện, trực thăng chở tượng rời bệnh viện,
rời thị trấn San Giovanni Rotondo bé nhỏ này.
Trước đó 44 năm, ngày 1 tháng 5 năm 1912,
cha Piô đã viết thư cho cha Augustin, nói về tình
cảm trìu mến đối với Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên
tội: “Con ao ước có một giọng nói mạnh mẽ để
mời gọi các tội nhân trên toàn thế giới yêu quý
Mẹ. Nhưng vì điều này không nằm trong khả năng
của con, nên con đã cầu nguyện, sẽ cầu nguyện
thiên thần bé nhỏ của con làm giúp con điều này.”
Cha Piô được các tu sĩ trong dòng đưa đến một
ban công của nhà thờ, gần một cửa sổ. Từ cửa sổ
của ca đoàn ở nhà thờ, cha Piô có thể nghe thấy
tiếng reo hò của đám đông dân chúng và tiếng
ồn ào của trực thăng. Lúc này, đôi mắt ngấn lệ

vì xúc động, Cha Piô quay về Mẹ Maria và than
thở trong sự phó thác của người con: “Mẹ ơi,
Mẹ của con, con bị bệnh khi Mẹ đến thăm nước
Ý; giờ mẹ bỏ đi, Mẹ để con lại vẫn đau bệnh,
không chữa lành cho con sao?” Các phi công
đang lái máy bay rời San Giovanni Rotondo. Bất
ngờ, phi công thứ hai yêu cầu quay lại và bay
3 vòng trên đầu tu viện như cách chào tạm biệt
cha Piô. Ngay trong giây phút ấy, cha Piô cảm
thấy một cơn rùng mình chạy khắp người và cha
được lành khỏi bệnh mà các bác sĩ trước đó chẩn
đoán: ung thư màng phổi.
Cha Augustinô, một người bạn và linh hướng
cho cha Piô ngay từ khi cha còn là chủng sinh,
đã xác minh việc cha Piô được chữa lành ngay
lúc đó. Cha nói: “Trong một khoảnh khắc, cha
Piô cảm thấy như có một sức mạnh huyền nhiệm
trong thân thể ngài và ngài nói với các anh em
cùng dòng: ‘Tôi được chữa lành!’”
Bác sĩ Giuseppe Sala cũng làm chứng về việc
khỏi bệnh lạ lùng của cha Piô. Ông xác nhận:
“Vào lúc đó, cha Piô đã được lành bệnh ung
thư màng phổi. Cha cần nghỉ ngơi hàng tháng
trời, trừ khi có biến chứng, và buộc phải ngưng
các hoạt động thường
làm. Bác sĩ Sala
nhận thấy rằng “cha
Piô đã hồi phục cách
bất ngờ. Một nhóm
bác sĩ có dịp thăm
khám cho cha Piô đã
hoàn toàn xác nhận
đó là một cuộc khỏi
bệnh ngay tức khắc
và nhanh chóng, mà
cha Piô tin là nhờ
khẩn cầu với Đức Mẹ
Maria. Đức Mẹ đã
đến đây, bởi vì Mẹ
muốn chữa lành cho
Cha Piô.” (Papaboys
27/04/2017)
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Mễ Du từ Ủy Ban Giáo Hoàng
tới Đặc Sứ Giáo Hoàng

M

ấy ngày nay, tin
tức và bình luận về
Mễ Du bỗng sôi
nổi hẳn lên, khiến
nhiều người cho rằng sắp sửa có
giải đáp về vấn đề này. Mặc dù cả
Đức Hồng Y Muller, người đang
lo khía cạnh tín lý, lẫn Đức Tổng
Giám Mục Hoser, người đang lo
khía cạnh mục vụ, đều yêu cầu
mọi người nên nhẫn nại, vì vấn đề
càng phức tạp, ta càng cần nhiều
thì giờ hơn để xem xét.

Từ nhận định
của đấng bản quyền...
Hiện tượng Mễ Du quả không
đơn giản. Những vị như Đức Cha Ratko Peri,
Giám Mục sở tại của Mễ Du, trong rất nhiều
dịp, nhất là ngay trước khi Đức Tổng Giám Mục
Hoser tới Mễ Du, nhất quán và thẳng thừng bác
bỏ tính siêu nhiên của hiện tượng Mễ Du. Lời
tuyên bố của ngài áp dụng cho các lần nói là
Đức Mẹ hiện ra hiện nay mà cả những lần nói
là ngài hiện ra trước đây nữa, “bất luận lúc nào”.
Ngài viết như sau trên trang mạng của giáo
phận: “Xem xét mọi điều tòa này vốn tìm tòi và
nghiên cứu lâu nay, kể cả bẩy ngày đầu tiên nói
là hiện ra, ta có thể an lòng mà quả quyết rằng:
Đức Mẹ không hề hiện ra ở Mễ Du!”
Theo ngài, những lần hiện ra ấy chỉ là những
thao túng của các thị nhân và các linh mục làm việc
ở Giáo Xứ Thánh Giacôbê, tức các tu sĩ Phanxicô.

Đến lập trường của Tòa Thánh,
và thực tế...
Ai cũng biết, Tòa Thánh có lập trường khác
thế. Vì lợi ích của các linh hồn bao giờ cũng là
thiện ích tối thượng không thể cứ nhắm mắt bỏ

qua! Mà lợi ích của các linh hồn thì phải mở mắt
ra mới thấy, không thể chỉ suy nghĩ hợp luận lý,
kể cả hợp tín lý.
Nữ ký giả Inés San Martín, dù đi khắp đó
đây, nhưng chưa bao giờ tới Mễ Du, cho đến một
ngày theo cha mẹ đến đó “cho biết”. Cô kể lại:
“Bản thân tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy
những hàng nối đuôi dài để vào xưng tội, dù có
tới 35 tòa giải tội nói 7 thứ tiếng khác nhau. Tôi
cố gắng đếm. Có ít nhất 300 người đứng đợi!”
Cô gặp một linh mục đến từ Á Căn Đình đang
đứng đợi để thay thế một cha giải tội khác. Vị
này cho cô biết ngài vốn là người hoài nghi, đến
đây là vì con chiên trong xứ “lôi” ngài đi. Ấy
thế nhưng sau khi ngồi tòa một buổi chiều, ngài
không thể nào không tin rằng một điều gì đó siêu
nhiên đang diễn ra ở đây.
Ngài bảo: “cây xấu không sinh trái tốt được”
và cho rằng làm linh mục suốt 30 năm qua, chưa
bao giờ ngài nghe được những cuộc xưng tội sốt
sắng như ở đây.
Martín nhận định: “Bất cứ bạn làm gì với khối
lượng vô số các mạc khải nói là do Đức Maria
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tiết lộ suốt các năm qua, hay các căng thẳng
trong Giáo Hội quanh địa điểm này, những điều
tôi thấy nói với tôi rằng: thật khó mà lý luận
chống lại các trải nghiệm thiêng liêng tích cực
đang diễn ra trên mảnh đất này”.

Ủy Ban Giáo Hoàng
Nói cho ngay, sứ điệp Mễ Du không thua gì sứ
điệp Lộ Đức hay sứ điệp Fatima, cả hai đã được
Giáo Hội thừa nhận. Nó xoay quanh 5 chủ đề: hòa
bình, đức tin, hoán cải, cầu nguyện và ăn chay.
Chỉ có điều: Giáo Hội thường chỉ phán quyết
tính chân thực của các lần hiện ra khi chúng đã
chấm dứt. Trường hợp Mễ Du khác hẳn: chúng
vẫn liên tiếp diễn ra cho đến nay, không biết đến
bao giờ mới kết thúc!
Có lẽ một phần vì thế, mà theo đức Phanxicô
và tường trình mới đây của Báo Chí, Tòa Thánh
buộc phải phân biệt các lần hiện ra trước 1981 và
sau 1981 để “tạm” ra phán quyết, như nhận định
mới đây của Linh Mục Salvatore Perrella, một
thành viên của Ủy Ban, khi ngài nói với Cindy
Wooden của Catholic World News rằng: “Dù
Đức Giáo Hoàng Phanxicô chưa đưa ra tuyên bố
chính thức nào về các lần nói là hiện ra này,
nhưng ngài nghĩ đây là một ý tưởng tốt để làm
tan đi một số sương mù”.
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Việc phân biệt trên là thành quả của Ủy Ban
Giáo Hoàng do Đức Bênêđíctô XVI thiết lập năm
2010 dưới sự lãnh đạo của Đức Hồng Y Ruini để
khảo sát tường tận các biến cố ở Mễ Du.
Nhưng thực ra, hướng giải quyết biến cố Mễ
Du đã có trong tâm trí Đức Bênêđíctô XVI từ lâu
trước đó. Thực vậy, năm 1998, Đức Tổng Giám
Mục Tarciso Bertone, lúc đó là viên chức thứ
hai sau Đức Hồng Y Joseph Ratzinger tại Thánh
Bộ Giáo Lý Đức Tin, đã gửi một lá thư cho các
giám mục Nam Tư cho biết rằng trong khi chờ
phán quyết cuối cùng về vấn đề này, các cuộc
hành hương tại Mễ Du được phép “với điều kiện
chúng không được coi là để chứng thực cho các
biến cố vẫn còn đang diễn ra”.
Chỉ thị trên phù hợp với văn kiện năm 1991
của Hội Đồng Giám Mục Nam Tư. Văn kiện này
viết: “Chúng tôi, các giám mục, sau 3 năm xem
xét của một Ủy Ban, đã tuyên bố Mễ Du là một
nơi cầu nguyện và là một đền thánh của Đức
Mẹ… Còn về đặc tính siêu nhiên của các lần
hiện ra, chúng tôi đã tuyên bố: cho tới thời điểm
này, chúng tôi không thể xác quyết”.
Ủy Ban Giáo Hoàng về Mễ Du do Đức Hồng
Y Ruini làm chủ tịch có sự tham dự của các
vị Hồng Y Jozef Tomko, Vinko Puljić, Josip
Bozanić, Julián Herranz và Angelo Amato; tâm lý
gia Tony Anatrella, các nhà thần học Pierangelo
Sequeri, Franjo Topić, Mihály Szentmártoni
và Nela Gašpar, nhà thánh mẫu học Salvatore
Perrella, nhà nhân học Achim Schütz, nhà
giáo luật học David Jaeger, phát ngôn viên Bộ
Phong Thánh Zdzisław Józef Kijas, tâm lý gia
Mijo Nikić và viên chức Bộ Giáo Lý Đức Tin
Krzysztof Nykiel.
Nhiệm vụ của Ủy Ban là “thu lượm và khảo
sát mọi chất liệu” về Mễ Du và đệ trình “một
phúc trình chi tiết” tiếp theo một cuộc bỏ phiếu về
“bản chất siêu nhiên hay không” của các lần hiện
ra cũng như “các giải pháp mục vụ” thích đáng
nhất. Ủy Ban họp tất cả 17 lần, khảo sát mọi tài
liệu lưu giữ tại Vatican, giáo xứ Mễ Du và các
văn khố của sở mật vụ Nam Tư cũ. Ủy Ban nghe
mọi thị nhân và nhân chứng có liên hệ, và tháng
Tư năm 2012, thực hiện cuộc thanh tra tại Mễ Du.

Theo nhà báo kỳ cựu Andrea Tornielli, vốn
chuyên về Vatican, thì Ủy Ban đệ trình bản tường
trình của mình năm 2014. Mười ba phiếu của Ủy
Ban ủng hộ việc thừa nhận bản chất siêu nhiên
của 7 lần hiện ra đầu tiên (diễn ra cuối tháng Sáu
đầu tháng Bẩy năm 1981), một phiếu chống và
một phiếu tạm hõan, sẽ cho câu trả lời sau. Còn
đối với hiện tượng hiện ra từ cuối năm 1981 cho
tới nay, thì đa số phiếu xin tạm hõan và nhiều
phiếu hoài nghi.
Đối với 7 lần hiện ra đầu tiên, Ủy Ban cho
rằng các thị nhân lúc đó ổn định về tâm lý và
bỗng thấy mình can dự vào việc hiện ra. Nghĩa
là lúc ấy, chưa có gì chứng tỏ các em chịu ảnh
hưởng của các Cha Dòng Phanxicô sở tại và các
chủ thể khác. Các em còn chống lại việc phải
nói lại những điều đã xẩy ra dù bị cảnh sát bắt
giữ và đe dọa giết.
Còn đối với các lần hiện ra sau đó, thì Ủy Ban
cho rằng có sự can thiệp nặng nề gây ra bởi sự
tranh chấp giữa vị giám mục giáo phận và các
cha Dòng Phanxicô của giáo xứ, cũng như có sự
kiện này: các cuộc hiện ra, được thông báo trước
và được lên chương trình riêng cho từng thị nhân,
vẫn cứ tiếp tục với những sứ điệp lặp đi lặp lại.
Dù chính các thị nhân cho biết các lần hiện ra
sẽ chấm dứt, nhưng hình như sẽ chẳng bao giờ

chấm dứt. Ngoài ra, còn vấn đề “các bí mật” có
mùi vị khải huyền nữa cũng được các thị nhân
cho là do Đức Mẹ tiết lộ.
Về các lần hiện ra thứ hai trên, Ủy Ban bỏ
phiếu qua hai bước. Bước thứ nhất, căn cứ vào
các hoa trái thiêng liêng của Mễ Du nhưng bỏ
qua một bên tác phong của các thị nhân. Trong
bước này, 3 thành viên và 3 chuyên viên cho
biết: có những thành quả tích cực, 4 thành viên
và 6 chuyên viên cho là có những thành quả
lẫn lộn vừa tiêu cực vừa tích cực. Nhưng nếu
xét cả tới tác phong của các thị nhân, thì 8
thành viên và 4 chuyên viên cho rằng không
thể đưa ra ý kiến gì được, trong khi hai thành
viên khác bỏ phiếu chống lại bản chất siêu
nhiên của hiện tượng.
Ủy Ban cũng xem xét các giải pháp mục vụ
cho hiện trạng Mễ Du và đã ủng hộ việc bãi bỏ
lệnh cấm hành hương tại đây. Thêm vào đó, 13
thành viên và chuyên viên trong số 14 người hiện
diện đã bỏ phiếu tán thành việc thiết lập “một
thẩm quyền lệ thuộc Tòa Thánh” tại Mễ Du và
biến giáo xứ thành một đền thánh giáo hoàng,
để, nói như một thành viên trong đoàn là Cha
Perella, nơi này có một mục tử chứ không phải
một đại lý du lịch.
Các khuyến cáo trên dựa vào các lý do mục
vụ: chăm sóc hàng
triệu khách hành
hương, tránh hiện
tượng “hai Giáo Hội
song hành”, minh
bạch về các vấn đề
kinh tế, chứ không
hề ngụ ý thừa nhận
bản chất siêu nhiên
của các cuộc hiện ra.
Về sự tranh chấp
giữa Dòng Phanxicô
và Đức Giám Mục
sở tại, trong cuộc
phỏng vấn của Cindy
Wooden ngày 18
tháng Năm vừa qua,
Cha Perrella thừa
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nhận việc này và thêm:
“trong một số nói là sứ điệp,
Đức Maria về phe với các
cha Phanxicô”.
Nhân dịp này cha nhận
định rằng trong ủy ban, có
cả các nhà chuyên môn về
tâm lý học và phân tâm học,
“một thành tố luôn được đề
nghị trong bất cứ cuộc điều
tra chính thức nào về những
điều được coi là hiện ra”.
Cha cho biết thêm: “Hàng
loạt các nhân tố con người
và áp lực bên ngoài, chưa kể bệnh tâm thần, có
thể đóng một vai trò trong việc dẫn các người
nói là thị nhân đến chỗ sai lạc. Chúa Giêsu đã
chọn những con người tầm thường, chứ không
phải các ông thánh, làm tông đồ của Người thế
nào, thì Thiên Chúa cũng không chọn các người
thánh thiện làm thị nhân như vậy”.
Cha Perrella cũng cho rằng: Giáo Hội Công
Giáo đánh giá các cuộc nói là hiện ra như “ơn
phúc của Thiên Chúa và là dấu chỉ sự hiện diện
của Người vào một thời điểm nhất định, ở một
nơi chốn nhất định và với các thị nhân nhất định”.
Chứ “việc Mẹ Chúa Giêsu hiện ra, nếu đúng như
thế, như Đức Giáo Hoàng nói, không thêm gì và
cũng không thể thêm gì cho mạc khải của Chúa
Kitô, nhưng ngài nhắc mọi người và mời gọi họ
trở về với Tin Mừng”.

Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin
Tất cả các khuyến cáo như trên của Ủy Ban
Giáo Hoàng chỉ có tính tư vấn. Nên sau đó, bản
tường trình của Ủy Ban đã được đệ trình lên
Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin để khảo sát chính
thức. Thánh Bộ này tỏ vẻ hoài nghi cả hiện tượng
Mễ Du lẫn Bản Tường Trình Ruini. Năm 2016,
một “feria” (Feria IV) tức cuộc họp hàng tháng
của Thánh Bộ đã được triệu tập để thảo luận
biến cố Mễ Du và bản tường trình Ruini. Mỗi
vị Hồng Y và giám mục thành viên của Feria
IV đều nhận được bản văn của Ủy Ban và nhiều
tài liệu khác của chính Thánh Bộ. Trong phiên
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họp này, các thành viên được yêu cầu cho biết
ý kiến. Nhưng, Đức Phanxicô không muốn thấy
Bản Tường Trình Ruini, một bản tường trình ngài
rất qúy, bị đem ra “đấu giá”, nên đã yêu cầu các
ý kiến của Feria IV được gửi thẳng cho ngài.

Đặc Sứ Giáo Hoàng
Sau khi xem xét Bản Tường Trình Ruini và
các ý kiến của Feria IV, Đức Phanxicô quyết
định ủy thác cho Đức Tổng Giám Mục Henryk
Hoser, người Ba Lan, “sứ mệnh đặc biệt của Tòa
Thánh thu lượm sâu xa hơn sự hiểu biết về tình
trạng mục vụ” của Mễ Du, và “trên hết, các nhu
cầu của tín hữu đến đó hành hương” nhằm “gợi
ý bất cứ sáng kiến mục vụ nào trong tương lai”.
Đến mùa hè này, Đức Tổng Giám Mục Hoser
sẽ đệ nạp các kết quả điều tra của ngài để Đức
Giáo Hoàng quyết định. Ngài đã đích thân tới
Mễ Du gặp Đức Cha Ratko Peric, các thị nhân,
các mục tử và giáo dân của khu vực. Ngài ghi
nhận ý kiến của các người đã nhận được ơn ích
thiêng liêng nhờ tới Mễ Du hành hương, nhất là
con số ơn gọi làm linh mục, tôn thờ Thánh Thể
và lãnh nhận bí tích Hòa Giải.
Ngày 15 tháng Ba năm nay, trước khi lên
đường qua Mễ Du, Đức Tổng Giám Mục Hoser
xin mọi người cầu nguyện cho sự thành công của
sứ mệnh ngài. Nhân dịp này, ngài không ngại
cho biết quan điểm của ngài về hiện tượng Mễ
Du. Ngài nói với tờ Aleteia: “Nếu lòng sùng kính
Đức Mẹ triển nở ở Mễ Du, nếu ngần ấy đám
đông tới đó, thì nó là nơi lòng sùng kính sẽ tiếp

tục, vì Đức Mẹ có thể được sùng kính ở mọi nơi,
nhất là ở những nơi lòng sùng kính này đơm hoa
kết trái đến thế, như ta nghe thấy từ vô số các
chứng từ”.
Các chứng từ này hẳn không ít vì theo Đức
Tổng Giám Mục, hàng năm có từ 2 tới 2 triệu
rưỡi người khắp thế giới tới Mễ Du hành hương,
một điều mà Đức Tổng Giám Mục khuyên không
nên bỏ qua. Cũng theo ngài, có tới 50 tòa giải
tội tại đây với các vị giải tội nói nhiều thứ tiếng
khác nhau.
Một điều đáng chú ý là Đức Tổng Giám Mục
Hoser vốn tốt nghiệp đại học y khoa, từng thiết
lập Trung Tâm Y Khoa và Xã Hội tại Kigali,
Rwanda. Ngài từng đảm nhiệm hai sứ mệnh
quan trọng của Tòa Thánh, trong đó, sứ mệnh ở
Rwanda kéo dài tới mấy năm trước khi nước này
rơi vào họa diệt chủng.

Đức Phanxicô lưu ý
tới lòng đạo bình dân
Nhân dịp có mặt tại Nhà Thờ Thánh Giacôbê ở
Mễ Du cuối tháng Ba năm 2017, Đức Tổng Giám
Mục Hoser cho hay Đức Giáo Hoàng Phanxicô
rất lưu ý tới việc phát triển lòng đạo bình dân
tại Mễ Du. Điều này dễ hiểu vì Đức Phanxicô
nổi tiếng xưa nay là vị giáo phẩm biết đánh giá
cao sự quan trọng của lòng đạo đức bình dân.
Cha Juan Carlos Galli, một nhà thần học gần gũi
với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, có lần nói với tờ
Crux rằng: từ sớm, đức Phanxicô đã biết đánh
giá cao các phát biểu của lòng đạo như thế, coi
chúng không phải là kỳ cục hay hào nhoáng, mà
đúng hơn là viên đá góc của thần học và sinh
hoạt mục vụ. Hồi còn ở quê hương Á Căn Đình,
ngài năng lui tới các đền Đức Mẹ ở Luján và
San Cayetano; không những thế, ngài còn đồng
hành với hàng trăm ngàn người cuốc bộ 46 dặm
Anh tới Luján nữa.
Cùng hiệp ý với người đã sai mình, ngày 6
tháng Tư năm 2017, sau khi kết thúc chuyến
viếng thăm Mễ Du, Đức Tổng Giám Mục Hoser
không ngần ngại ví Mễ Du với Lộ Đức và Fatima.
Ngài ca ngợi Mễ Du như là “mảnh đất rất
mầu mỡ cho các ơn gọi tu trì”. Theo ngài, 610

vị linh mục đã cho Mễ Du là sức mạnh thúc đẩy
các ngài dấn thân vào ơn gọi của mình; phần lớn
các linh mục này xuất thân từ Hoa Kỳ, Ý và Đức.
Điều này hết sức có ý nghĩa khi trên thế giới
đang có cuộc khủng hoảng về ơn gọi.
Ở Mễ Du, người hành hương cũng tìm được
những điều họ không thấy ở quê hương. Vì “tại
nhiều nước theo Kitô Giáo lâu đời, việc xưng tội
cá nhân không còn nữa. Tại nhiều nước, không
còn việc thờ lạy Bí Tích Cực Trọng nữa. Tại
nhiều nước, không còn có việc đi đàng thánh giá.
Không còn lần hạt nữa… Những sự khô khan về
thiêng liêng này lẽ dĩ nhiên dẫn tới cuộc khủng
hoảng đức tin”.
Một đặc trưng khác của Mễ Du là tước hiệu
“Nữ Vương Hòa Bình” nói là do Đức Mẹ tỏ cùng
các thị nhân. Đức Tổng Giám Mục Hoser cho
rằng tước hiệu này hết sức đáng lưu ý trong một
thế giới mà Đức Phanxicô cho rằng đang lâm vào
“Thế Chiến 3” dù chỉ từng mảng.
Thực vậy, trong bối cảnh các cuộc chiến tranh
tàn khốc hiện nay, nhất là tại Syria, “kêu cầu Nữ
Vương Hòa Bình, Mẹ Thiên Chúa, đây chính là
vai trò chuyên biệt của Mễ Du. Vai trò này hết
sức quan trọng”.
Ngài kêu gọi: “Các bạn thân mến, các bạn hãy
loan các tin vui này đi. Và các bạn có thể nói
với toàn thể thế giới rằng ở Mễ Du, có một ánh
sáng… Chúng ta cần các đốm sáng này trong
thế giới ngày nay, một thế giới đang sa xuống
đêm đen”.

Vũ Văn An
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Thời sự Giáo Hội

Sự kiện Đức Mẹ hiện ra
ở Mễ Du, một hồ sơ khó khăn?
Lời dẫn nhập.
Mạc Khải là tác động Thiên Chúa tỏ mình
ra cho loài người chúng ta: ‘Thuở xưa, nhiều
lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha
ông chúng ta qua các Ngôn Sứ; nhưng vào thời
sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta
qua Thánh Tử’, Dt 1,1-2, Con của Người là Đức
Giêsu Kitô. Ngôi Lời nhập thể là ‘Con Người
đã được sai đến với loài người, nói tiếng nói
của Thiên Chúa, Ga,3,34, và hoàn thành chương
tình cứu rỗi của Chúa Cha giao phó cho Người
thực hiện’, Ga 5,36; 17,4. Vì thế, chính Người
là ‘Đấng mà ai thấy Người là thấy Chúa Cha’,
Ga,14,9, đã đến bổ túc và hoàn tất mạc khải
bằng tất cả sự hiện diện và tỏ mình qua lời nói
và việc làm, dấu chỉ và phép lạ, nhất là qua cái
chết và sự sống lại vinh quang từ kẻ chết, sau
cùng bằng việc phái Thánh Thần Chân Lý đến
làm chứng về Chúa Giêsu Kitô, Ga 16,14 ... Vậy
nhiệm cục Kitô giáo sẽ không bao giờ mai một,
vì là giao ước mới và vĩnh viễn. Chúng ta không
phải chờ đợi một mạc khải công cộng nào khác
nữa trước khi Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta,
hiện đến trong vinh quang .’ M.K. số 4.
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Dù vậy, Giáo Hội cũng công nhận rằng Thiên
Chúa có thể tiếp tục thông truyền sứ điệp qua
các thị kiến, các cuộc hiện ra của Đức Mẹ, các
thánh, không phải để bổ túc Mạc Khải, nhưng để
giúp loài người chúng ta sống đời sống đức tin
kitô giáo cách vững vàng trong những hoàn cảnh
khác nhau, vì các thị kiến, các cuộc hiện ra chân
thật được coi là ‘ơn phúc của Thiên Chúa và dấu
chỉ sự hiện diện của Người vào một thời điểm
nhất định, ở một nơi chốn nhất định với các thị
nhân nhất định.’

Sự kiện Đức Mẹ hiện ra ở Mễ Du
Ngày 26.02.2017, Đức Cha Ratko Períc, giám
mục sở tại Mostar, Bosnia-Herzégovina, bác bỏ
tính cách chân thật của sự kiện Đức Mẹ hiện ra
ở Mễ-Du. Lời tuyên bố của Đức Giám Mục địa
phương đã gây nhiều hoang mang cho các tín hữu
hành hương đến Mễ Du như là trung tâm hành
hương kính Đức Mẹ Hòa Bình để tôn kính Đức
Mẹ trong nhiều thập niên vừa qua.
Vì kể từ ngày 24 tháng 06 năm 1981, ngày
mà sáu em nhỏ ở làng Mễ Du cho biết đã nhìn
thấy một người phụ nữ bồng trên tay một hài nhi
ở đồi Pobrdo; và
trong nhiề u năm
sau, các thị nhân
này cho rằng họ
đã thấy Đức Mẹ
hiện ra hằng ngày
và truyền ban cho
họ ‘một sứ điệp’
và nhiều bí mật
khá c. Ngà y nay,
Mễ Du, một ngôi
là ng xa xôi hẻ o
lánh, trở thành một
nơi hà nh hương
nổi tiếng khắp thế

giới; và hàng năm, đã có hơn triệu khách hành
hương khắp nơi đã đến Mễ Du kính viếng Đức Mẹ.

Tài liệu điều tra
Để tránh những hiểu lầm sai trái, những tin
đồn vô căn cứ, điều hữu ích cần thiết là chúng
ta phải tìm hiểu tiến trình việc ‘điều tra’ về sự
hiện ra của Đức Mẹ ở Mễ-Du, Medjugorje, một
làng hẻo lánh thuộc giáo phận Mostar, BosniaHerzégovina.
Lịch sử Giáo Hội công giáo đã trải qua rất
nhiều ‘sự lạ siêu nhiên ’ như sự hiện ra của
Chúa, Đức Mẹ hay các thánh... đã buộc Giáo
Hội đặt ra nhiều tiêu chuẩn để biện phân minh
định thực hư các thị kiến, các sự kiện hiện ra...
Cộng Đồng Bale năm 1431 đã tra cứu những
thị kiến của thánh nữ Brigitte de Suède, và nhà
thần học Torquemada đã đặt ra những nguyên
tắc căn bản trong việc biện phân minh định thực
hư về những sự kiện siêu nhiên. Gần đây nhất là
tài liệu năm 1978 của Bộ Giáo Lý Đức Tin và
được chuẩn y bởi Đức Giáo Hoàng Phao-lô VI:
‘Những tiêu chuẩn của Tòa Thánh Vatican trong
tiến trình việc điều tra biện phân những sự hiện
ra và mạc khải giả định’.

Năng quyền minh định
sự kiện hiện ra
‘Việc công nhận hay bác bỏ’ những biến cố
siêu nhiên như là sự ‘thị kiến’ Chúa hoặc Đức
Mẹ hay những mạc khải riêng tư là ‘thuộc quyền
của các vị mục tử trong Giáo Hội Công Giáo.’
Đây là sứ vụ mục tử do Đức Giê-su Kitô trao phó
và dưới sự soi sáng hướng dẫn của Thánh Linh.
Tối thượng là quyền của Tòa Thánh Rôma qua
Đức Giáo Hoàng, nhưng trong thực tế trước tiên
là quyền của các Giám Mục địa phương nơi xẩy
ra hiện tượng siêu nhiên... Một Ủy Ban điều tra
được thành lập gồm các nhà thần học, giáo luật,
bác sĩ chuyên khoa và các nhà tâm lý để mở cuộc
điều tra xem xét sâu rộng để giúp ngài minh định
mà công nhận hay bác bỏ tính cách siêu nhiên
của sự kiện hiện ra, nhất là trong những trường
hợp có nhiều hồ nghi lạm dụng.
Như vậy, Đức Giám Mục địa phương là vị

có thẩm quyền xem xét minh định sự vụ vì ‘có
bổn phận phải cảnh giác và can thiệp’ để bảo vệ
truyền thống giáo lý đức tin của Giáo Hội.
Trong trường hợp có lời yêu cầu của Đức
Giám mục sở tại hay của đa số giáo dân, hay
sự kiện hiện ra liên quan đến vùng rộng lớn hay
toàn quốc, thì Đức Giám Mục địa phương hay
Ủy Ban điều tra với sự đồng ý của Giám Mục
chuyển ‘toàn bộ hồ sơ’ lên Hội Đồng Giám mục
cấp quốc gia. Ủy Ban điều tra của Hội Đồng
Giám Mục toàn quốc tiếp tục việc điều tra.
Trong trường hợp, Hội đồng Giám Mục toàn
quốc vẫn không đi đến kết luận được, và nếu
thấy là cần thiết thì hồ sơ vấn đề sẽ đệ trình lên
Tòa Thánh Vatican là Đức Thánh Cha, và ngài sẽ
trao cho Thánh Bộ Giáo Lý đức tin đảm trách và
Ủy Ban điều tra của Tòa Thánh tiếp tục điều tra.
Vì thế tiến trình điều tra đòi hỏi thời gian lâu
dài, có những trường hợp phải mất cả trăm năm.

Những tiêu chuẩn điều tra.
Ủy Ban điều tra:
1- Xem xét đời sống cá nhân của các thị nhân
và các chứng nhân có sức khỏe bình thường,
không mắc chứng bệnh tâm thần hay hoang
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tưởng, có một tâm lý quân bình, sự chân chính
trong suy xét đoán, và đời sống luân lý tốt lành,
với sự khiêm tốn, sự vâng lời chân thành đối
với giáo quyền, có sức mạnh chịu những nghịch
cảnh thử thách.
2- Phải xem xét tính cách siêu nhiên của
sự hiện ra, thị kiến và nội dung sứ điệp và lời
khai báo có đúng với Mạc Khải Thánh Kinh và
Truyền Thống của Giáo Hội.
Ủy Ban điều tra luôn có cách tiếp cận cẩn
thận khôn ngoan chú ý vào yếu tố chính là nội
dung sứ điệp hơn là vào các hiện tượng ngoại
thường, các điềm thiêng dấu lạ như chữ MIR,
có nghĩa là Hòa Bình, hiện ra trên bầu trời hay
cây Thánh giá bằng xi-măng chiếu sáng trên núi
Krizevach, Mễ Du...
Ở điểm nầy, cần phải chú giải nội dung thần
học của sứ điệp mạc khải riêng tư chiếu theo
Mạc Khải Kitô Giáo như là nền tảng tiêu chuẩn
của việc chú giải.
3- Xem xét kết quả của sự kiện hiện ra: sự
ăn năn sám hối trở lại, sự tôn sùng lành mạnh,
củng cố đời sống đức tin, đời sống đức ái theo
đúng Tin Mừng.

Những kết luận
Sau khi điều tra tìm hiểu một cách nghiêm
minh, Ủy Ban điều tra có thể đưa ra những kết
luận là công nhận hay bác bỏ sự kiện hiện ra,
thị kiến.
- Trong trường hợp chỉ có mạc khải riêng tư
mà không có sự thị kiến, hiện ra, Giáo Hội có thể
chỉ xác nhận: đúng với Mạc Khải Thánh Kinh và
Truyền Thống Giáo Hội, hoặc là trái nghịch lại .
- Trong trường hợp có sự hiện ra, sau khi điều
tra cẩn thận, Giáo Hội có thể minh định:
* Minh định sự hiện ra, thị kiến có cở sở vững
vàng mang tính cách siêu nhiên và đúng theo
Mạc Khải Thánh và Truyền Thống Giáo Hội, có
nghĩa là được công nhận là đúng đắng.
* Hoặc là nhận thấy sự hiện ra, thị kiến không
có cơ sở vững chắc về tính cách siêu nhiên, mang
tính cách giả tạo mê tín dị đoan, trái nghịch với
Mạc Khải Thánh Kinh và Truyền Thống Giáo
Hội, thì cần phải ngăn cấm và loại trừ.
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* Trong trường hợp chưa minh định được rõ
ràng dứt khoát, thấy cần có thêm thời gian để
điều tra bổ túc, và thấy cần, thì nên kháng nghị
đệ trình lên cấp trên trong Giáo Hội để điều tra
tiếp. Trong trường hợp này, Giáo Hội có thể cho
phép hành hương kính viếng vì ích lợi mục vụ.

Cẩn thận và khoan dung
Trong thế kỷ qua, trên thế giới có hơn 1.500
thị kiến về Đức Mẹ đã được trình báo cho Giáo
quyền địa phương và Trung Ương, nhưng chỉ
có chưa tới 20 sự kiện hiện ra được Giáo Hội
tuyên bố là đúng với Mạc Khải Thánh và Truyền
Thống Kitô giáo.
Trong trường hợp có sự sùng kính tự bộc phát
và phát sinh lòng sốt sắng thiêng liêng trong các
sự kiện mang vẻ siêu nhiên, Giáo Hội kêu gọi
Ủy Ban điều tra cần có sự cẩn mật thận trọng
và sự dè dặt, đồng thời cũng mang tính cách
khoan dung thông cảm; trong trường hợp này,
giáo quyền sở tại không nên can thiệp cách quá
cứng rắn trong các cuộc tập họp hay những nơi
sùng kính sự kiện hiện ra, trừ khi nhận thấy rõ
ràng có sự mê tín dị đoan hay sai lầm giáo lý
đức tin Kitô giáo.

Như ở Mễ Du, tháng 04 năm1991, Ủy Ban
điều tra chính thức tuyên bố ‘công nhận’ làng
Mễ Du là nơi ‘cầu nguyện và phụng thờ’. Những
khách hành hương được đến viếng thăm tôn kính
Đức Mẹ Mễ Du.
Lập trường của Tòa Thánh Vatican về Đức Mẹ
Mễ Du được thể hiện qua nhận định của tiến sĩ
Navarro Valls, phát ngôn viên của Tòa Thánh,
vào ngày 21 tháng 08 năm 1996: ‘Nếu khi quí
vị chưa tìm được bằng chứng ‘giả tạo’ tại làng
Mễ Du, thì quí vị không thể cấm khách hành
hương đến kính viếng tại đây. Khi người công
giáo đến làng Mễ Du với một đức tin vững bền
thì tâm hồn của họ cũng bình an. Do đó Giáo
Hội cũng không cấm đoán các linh mục muốn
tổ chức hành hương sùng kính Đức Mẹ Mễ Du
ở Bosnia- Herzegovina.’
Đức thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói:
‘Thế giới đang mất dần các cảm thức siêu nhiên,
người ta sẽ tìm được cảm thức đó khi đến Mễ Du.
Trong những trường hợp nầy, Giáo Hội nhắc
bảo hãy nghe lời khuyên khôn ngoan sáng suốt
đầy tinh thần tín thác của ông Gamaliên cho các
bậc vị vọng trong Thượng Hội Đồng Do thái về
cách xử lý với các môn đệ Đức Giêsu Kitô: ‘Vậy
giờ đây, tôi xin nói với quí vị: hãy để mặc những
người nầy. Cứ để cho họ ra về, vì nếu ý định hay
công việc nầy do người phàm, tất nhiên sẽ bị phá
hủy; còn nếu quả thật là do Thiên Chúa, thì quị
vị không thể nào phá hủy được; không khéo quí
vị lại trở thành những kẻ chống lại Thiên Chúa.’
Họ tán thành ý kiến của ông. Cv 5,38-39.

Sự kiện Đức Mẹ Mễ Du, một hồ
sơ khó khăn?
Đức Mẹ Mễ Du còn được gọi là Nữ Vương
Hòa Bình và làng Mễ Du đã trở nên trung tâm
hành hương có thể so sánh với Lộ Đức (Pháp),
Fatima (Bồ Đào Nha). Tại sao cho tới ngày hôm
nay, sau trên ba mươi lăm năm, Giáo Hội chưa
có phán quyết chính thức dứt khoát về sự kiện
hiện ra của Đức Mẹ Mễ Du?
Một trong những lý do khó khăn là sự kiện
hiện ra vẫn còn đang tiếp diễn. Thật vậy, từ ngày
26 tháng 06 năm 1981, ngày mà sáu người trẻ

đã cho biết: cho đến hôm nay, mỗi ngày vẫn còn
được thị kiến và nhận được sứ điệp của Đức Mẹ
Maria. Giáo Hội không thể quyết định bao lâu
mà sự kiện hiện ra vẫn còn tiếp tục xẩy ra, và
không biết khi nào mới chấm dứt.
Hơn nữa, tầm mức quốc tế, con số người hành
hương kính viếng càng ngày càng đông đến từ
khắp thế giới, cũng như nhiều chứng từ ‘ăn năn
sám hối hay canh tân đời sống thiêng liêng do
‘phép lạ’ Đức Mẹ Mễ Du làm áp lực cho giáo
quyền địa phương và trung ương làm cho tình
trạng trở nên rất phức tạp cho tiến trình biện
luận xét đoán hồ sơ nầy.
Thêm vào đó là sự tranh chấp giữa giáo quyền
địa phương và các cha dòng Phanxicô quản nhiệm
trung tâm hành hương Đức Mẹ Mễ Du, nhiều
thông tin trái ngược nhau về sự kiện hiện ra, và
khó khăn thiệt hại hơn là có nhiều tin đồn ‘không
kiểm chứng’ về sự kiện Đức Mẹ hiện ra. Cho đến
ngày nay, Giáo quyền địa phương Mễ Du vẫn
bác bỏ tính cách siêu nhiên của hiện tượng Mễ
Du, và trên mạng của giáo phận có ghi ‘Đức Mẹ
không hề hiện ra ở Mễ Du’.
Lúc ban đầu, một Ủy Ban điều tra của giáo
phận đã xem xét hồ sơ, dưới quyền Đức Giám
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Mục Zanic, và hồ sơ lại được chuyển lên Hội
Đồng Giám Mục Nam Tư vào năm 1986. Việc
chuyển hồ sơ nầy lại phát sinh nhiều bình luận
cắt nghĩa khác nhau.
Cuộc điều tra đi đến kết luận là lập trường
của Hội Đồng Giám Mục Nam Tư vào năm 1991
như sau: ‘Chúng tôi, các giám mục, sau ba năm
xem xét của Ủy Ban điều tra, đã tuyên bố Mễ
Du là một nơi cầu nguyện và là một đền thánh
của Đức Mẹ. Còn đặc tính siêu nhiên của các
lần hiện ra, cho tới thời điểm nầy, chúng tôi đã
tuyên bố: chúng tôi không thể xác quyết,’ có
nghĩa là đặt trên nền tảng những điều tra cứu
khảo sát cho đến ngày nay chưa cho phép Hội
Đồng giám mục tuyên bố khẳng định là có tính
cách siêu nhiên trong thị kiến Đức Mẹ và trong
các sứ điệp riêng tư.
Vào năm 2010, một cuộc điều tra mới được
thúc đẩy bởi Tòa Thánh và trao hồ sơ cho một
Ủy Ban điều tra quốc tế, dưới quyền giám sát
của Bộ Giáo Lý Đức tin và đã làm việc trong
vòng bốn năm qua.
Vào tháng sáu năm 2015, Đức Thánh Cha
Phan-xi-cô đã cho biết rằng những kết quả của
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cuộc điều tra đã được trao lại cho Ngài và sẽ do
Ngài quyết định. Kể từ nay, mọi người đều chờ
đợi sự quyết định tối hậu của Ngài.
Vào ngày 11 tháng 2 năm 2017, Đức Thánh
Cha Phan-xi-cô đã bổ nhiệm Đức Cha Henry
Hoser, Tổng Giám Mục Varsovie-Praga, làm
đặc sứ của ngài, sẽ đến trung tâm hành hương
Mễ Du, Medjugorje, với ‘sứ vụ đặt biệt của Tòa
Thánh thu lượm sâu xa hơn sự hiểu biết về tình
trạng mục vụ của trung tâm hành hương Đức
Mẹ Mễ Du, nhất là các nhu cầu thiêng liêng của
khách hành hương’ để tìm những gợi ý cho sáng
kiến mục vụ trong tương lai’; đây là một ‘chuyến
thăm thuần túy mục vụ’, và Ngài công khai tuyên
bố:’Dù gì đi nữa cũng không nên lo lắng’, vì lập
trường của Tòa Thánh là nhắm sự lợi ích của các
linh hồn là thiện ích tối thượng thì phải quan sát
tại chỗ mới có thể xác định được: ‘cây tốt không
thể sinh quả xấu và cây xấu không thể sinh quả
tốt được.’Mt 7,18. ‘Thật vậy, xem quả thì biết
cây.’ Lc 6,44.
Gần đây nhất là chiều ngày 13.05.2017, trên
chuyến bay từ Fatima trở về Rôma, trong cuộc
phỏng vấn báo chí có câu hỏi về sự kiện Đức
Mẹ Mễ Du, Bosnia-Herzégovina, Đức Thánh Cha
Phan-xi-cô nhắc lại nguyên tắc làm việc: ‘tất cả
các cuộc hiện ra đều thuộc về việc riêng tư, và
nó không thuộc về huấn quyền thường trực về
đức tin.’ Ngài ca ngợi việc làm của Ủy Ban điều
tra do Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI cắt đặt và
chủ trì bởi Đức Hồng Y Camillo Ruini. Việc làm
của Ủy Ban điều tra, được chuẩn y bởi Bộ Giáo
lý Đức Tin, ‘tôi nhận thấy là đúng’.
Về sự kiện hiện ra ở Mễ Du, Ngài nhấn mạnh
‘phải phân biệt ba điều:
- trước tiên, về những lần hiện ra đầu tiên
với 6 trẻ, nghĩa là từ ngày 24.06.1981 đến ngày
03.07.1981, có thể là chân thật, nhưng cần phải
được tiếp tục điều tra xem xét bổ túc.
- còn về những lần hiện ra giả định sau nầy,
Ủy Ban điều tra nhận thấy có những hồ nghi, cho
nên chưa phán quyết được.
‘Riêng ý kiến riêng của tôi: tôi thích có được
một Đức Mẹ có lòng từ mẫu hơn là người mẹ
bàn giấy hàng ngày gởi đi những sứ điệp. Người

mẹ nầy không phải là Mẹ của Chúa Giêsu’. Và
ngài nhấn mạnh đây là ý kiến cá nhân của riêng
tôi. Ngài cho rằng ‘những cuộc hiện ra giả định
nầy không có giá trị gì hơn chuyện đó.’
Còn về những ích lợi đời sống thiêng liêng và
mục vụ, ngài công nhận ‘có nhiều người hành
hương đến đó, họ đã trở lại với Chúa, những khách
hành hương gặp được Chúa và họ được ơn hoán
cải đời sống. Không ai có thể chối bỏ sự kiện linh
thiêng và mục vụ nầy’. Ngài cũng nhắc lại là ngài
đã gởi Đức Tổng Giám Mục Henryk Hoser, làm
đặc sứ đến Mễ Du để ‘xem xét nhận định về việc
mục vụ.’ Ngài kết luận: ‘Mọi việc sẽ tính sau.’

Thay lời kết...
Tại sao Đức Mẹ hiện ra ?
Trước tiên nên nhắc lại rằng, sự kiện Đức Mẹ
hiện ra không thêm gì cho Mạc Khải. Sách Giáo
Lý toàn cầu minh định rõ ràng: ‘các mạc khải
riêng tư không thuộc vào kho tàng ký thác đức tin.
Vai trò của mạc khải riêng tư không phải để cải
tiến hay bổ sung cho sự Mạc Khải chung cuộc
của Đức Giêsu Kitô, nhưng để giúp các tín hữu
sống Mạc Khải của Chúa Kitô cách đầy đủ hơn,
vào một thời nào đó của lịch sử.’ GLGHCG số 67.
Trong các cuộc hành hương kính viếng Đức
Mẹ tại các trung tâm hành hương, thường thì
khách hành hương muốn biết Đức Mẹ hiện ra
‘như thế nào’? Ít ai đặt ra câu hỏi: Tại sao Đức
Mẹ hiện ra ? Thiển nghĩ ‘câu hỏi tại sao Đức
Mẹ hiện ra’ đem lại nhiều lợi ích cho đời sống
thiêng liêng hơn cho các tín hữu, vì con người
phàm cần có những dấu chỉ cảm nhận được tình
yêu thương người mẹ đối với con cái mình: Đức
Mẹ hiện ra để an ủi, săn sóc, giúp đỡ, kêu mời
chúng ta sống Tin Mừng Đức Giê-su Kitô.

Giúp sống Tin Mừng
Đức Giêsu Kitô
Các cuộc hiện ra của Đức Mẹ được coi như là
những chứng tá sự hiện diện Đức Mẹ trong lịch
sử loài người và trong đời sống đức tin của các
kitô hữu với ba dấu chỉ: chứng tá lòng từ mẫu,
hướng dẫn đến Chúa Giêsu và giúp các kitô hữu
hướng đến tha nhân.

Đức Maria
là Người Mẹ các tín hữu
Như tất cả người mẹ trần gian, Đức Maria
muốn tỏ ra lòng từ mẫu cho các con cái của
Người. Trên thánh giá, trước khi chết, Đức Giêsu
Kitô đã trối Đức Mẹ lại cho thánh Gioan, (Ga
19,25-27), và qua thánh Gioan cho các tín hữu.

Hướng dẫn đến cùng Đức Giêsu Kitô
Do lòng từ mẫu, sự ưu tư của Đức Maria là
hướng dẫn con cái của mình đến với Chúa Giêsu
bởi suy gẫm chuỗi mân côi, sống Tin Mừng như
là con đường kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô và
cầu nguyện cho các tội nhân, cho thế giới.

Năng nhận lãnh các bí tích.
Ưu tư đến phần rỗi con cái mình, Đức Maria
khuyên bảo mời gọi siêng năng nhận các bí tích,
ý thức đến sự sống đời sau, mời gọi sám hối trở
về cùng Chúa.

Hướng đến tha nhân
trong cuộc sống
Nhờ Mẹ Maria mà đi đến Chúa Giêsu và tha
nhân: đó là con đường thiêng liêng lành mạnh mà
mỗi lần hiện ra bất cứ ở nơi nào, Đức Mẹ Maria
vẫn kêu mời con cái mình cầu nguyện cho phần
rỗi của tha nhân, nhất là ‘những ai cần đến lòng
thương xót của Chúa hơn’.
Các cuộc hiện ra của Đức Mẹ là bảo chứng
Thiên Chúa hiện diện và đồng hành với con cái
của mình trên con đường lữ thứ trần gian.Thật
vậy, người Kitô hữu sống đạo bằng đức tin, nhưng
cũng sống bằng những dấu chỉ cảm nhận được.
Một điều quan trọng cần phải nhắc là khi Giáo
Hội đã công nhận sự chân thật của sự kiện hiện
ra hay là của những thị kiến riêng tư; sự công
nhận này không bắt buộc các tín hữu phải tin
theo hay gia nhập. Đối với Giáo Hội Công Giáo,
tất cả những sự tỏ mình của Thiên Chúa chỉ có
mục đích duy nhất là củng cố đức tin vào Tin
Mừng và đời sống Đức Kitô, vì Đức Giêsu Kitô
là Mạc Khải toàn vẹn và tối hậu của Thiên Chúa.

Paul Đào
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Đức Thánh Cha tuyên bố
triệu tập Công Nghị
Tấn Phong Hồng Y
vào ngày 28 tháng 6 - 2017

T

rong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương
Thiên Đàng trưa Chúa Nhật 21 tháng
5, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tuyên
bố với các tín hữu rằng ngài sẽ triệu
tập Công Nghị Tấn Phong Hồng Y vào ngày 28
tháng 6 để tấn phong 5 vị tân Hồng Y.
Đức Thánh Cha nói: “Anh chị em thân mến,
tôi muốn thông báo với anh chị em rằng vào
ngày Thứ Tư, 28 Tháng Sáu, tôi sẽ triệu tập một
Công Nghị để tấn phong 5 Hồng Y mới”
Đức Thánh Cha nói thêm rằng “xuất xứ của
các vị là từ những nơi khác nhau trên thế giới
thể hiện tính Công Giáo của Giáo Hội, lan rộng
trên khắp trái đất “.
Một ngày sau ngày đó, vào ngày 29 tháng 6
Lễ Trọng Kính hai Thánh Phêrô và Phaolô, các
tân Hồng Y sẽ đồng tế Thánh Lễ với Đức Thánh
Cha Phanxicô tại Đền Thờ Thánh Phêrô cùng với
các vị tổng giám mục được bổ nhiệm trong vòng
một năm qua, là những vị được nhận dây pallium
từ Đức Thánh Cha trong buổi lễ đó.
Năm vị tân Hồng Y là: Đức Tổng Giám Mục
Jean Zerbo, của tổng giáo phận Bamako, Mali;
Đức Tổng Giám mục Juan José Omella của
Barcelona, Tây Ban Nha; Đức Giám Mục Anders
Arborelius của Stockholm, Thụy Điển; Đức Giám
Mục José Gregorio Rosa Chávez, là giám mục
phụ tá của San Salvador, El Salvador và Đức
Giám Mục Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun,
Đại Diện Tông Tòa của Pakse, Lào và Giám
Quản Tông Tòa của Viêng Chăn.
Trong danh sách các vị được tấn phong, điều
đáng kinh ngạc là ngài đã chọn Đức Cha José
Gregorio Rosa Chávez (75 tuổi), là giám mục
phụ tá của tổng giáo phận San Salvador thay vì
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chọn Đức Tổng Giám Mục Jose Luis Escobar
Alas (58 tuổi). Tổng giáo phận San Salvador đã
được Đức Tổng Giám Mục Oscar Romero chăn
dắt cho đến khi ngài bị bắn chết vào ngày 24
tháng Ba năm 1980, khi đang cử hành thánh lễ.
Đức Cha José Gregorio Rosa Chávez, lúc ấy là
một linh mục, được xem là một cộng sự viên
đắc lực của Đức Tổng Giám Mục Oscar Romero.

Chân dung vị tân Hồng Y Gregorio
Rosa Chavez
Đức Cha Gregorio Rosa Chavez, 75 tuổi, là
giám mục phụ tá tổng giáo phận San Salvador,
của El Salvador, vừa được Đức Thánh Cha
Phanxicô loan báo vinh thăng Hồng Y trong một
trường hợp gây kinh ngạc cho nhiều người trên
thế giới.
Vào ngày 28 tháng Sáu tới đây, Đức Cha
Gregorio Rosa Chavez, sẽ là vị Hồng Y tiên khởi
của El Salvador trong một trường hợp gây lúng
túng không ít cho hàng giáo phẩm quốc gia này.

Đức Thánh Cha đã không chọn Đức Tổng
Giám Mục Jose Luis Escobar Alas, năm nay mới
58 tuổi để vinh thăng Hồng Y; nhưng đã chọn
một Giám Mục Phụ Tá. Hơn thế nữa vị Giám
Mục Phụ Tá này trên thực tế chỉ là một cha sở
ở một họ đạo ven đô của thủ đô San Salvador.
Vị Hồng Y tân cử là con của một nông dân
nghèo. Nghèo đến mức, trong thời niên thiếu, cậu
Rosa Chavez chưa từng bao giờ dám mơ ước trở
thành một linh mục. Nhưng khi được 14 tuổi,
cha cậu đã nhờ một người bạn đưa cậu vào một
chủng viện.
Cậu Rosa Chavez có một sự thích thú đặc biệt
với radio. Mở mắt dậy là cậu nghe radio; và luôn
kết thúc một ngày với chiếc radio bên tai khi
đang chìm dần vào giấc ngủ.
Biết ngài có hứng thú đặc biệt với công
việc phát thanh; năm 1977, khi được bổ nhiệm
làm Tổng Giám Mục San Salvador; Đức Tổng
Giám Mục Oscar Romero đã bổ nhiệm cha Rosa
Chavez làm chánh văn phòng truyền thông của
Ngài. Cha Rosa Chavez thành lập một đài phát
thanh; và cùng nhau hai vị đối diện với những
khoảnh khắc khó khăn nhất của Giáo Hội trong
thời kỳ nội chiến tại nước này.
Chính đài phát thanh này đã phát ra những
lời nổi tiếng của Đức Tổng Giám Mục Óscar
Romero: “Trước lệnh giết người do ai đó ban ra,

luật pháp của Thiên Chúa theo đó ‘Ngươi chớ
giết người!’ phải thắng thế. Không một người
lính nào có nghĩa vụ phải tuân theo một lệnh lạc
chống lại luật pháp của Thiên Chúa... nhân danh
dân tộc đau khổ này, dân tộc mà tiếng kêu than
của họ bay tới trời cao càng ngày càng thống
thiết hơn, tôi van xin anh em, tôi khẩn cầu anh
em, và tôi ra lệnh cho anh em nhân danh Thiên
Chúa, ngưng ngay tức khắc sự đàn áp này”.
Một ngày sau diễn từ nẩy lửa này, hôm 24
tháng Ba, năm 1980, Đức Tổng Giám Mục Óscar
Romero bị bắn chết.
Sau khi Đức Tổng Giám Mục Fernando Sáenz
Lacalle là người kế vị Đức Tổng Giám Mục
Romero qua đời vào năm 1994, nhiều người tin
rằng cha Rosa Chavez sẽ lên thay, nhưng điều đó
không bao giờ xảy ra.
Cha Rosa Chavez đã rất thẳng thắn trong
cuộc chiến chống lại sự lạm dụng quyền hành
của chính phủ, công khai chỉ trích chính phủ đã
giết hại sáu linh mục Dòng Tên vào năm 1989.
Chính phủ El Salvador chụp mũ ngài là “cộng
sản” và ngài nhiều lần bị dọa giết.
Tuy nhiên, trong lòng các tín hữu, Đức Cha
Phụ Tá Rosa Chavez nổi danh là một người bình
dân, hiền hoà, chậm bất bình và nhanh chóng
mỉm cười

Một vị hồng y bất ngờ
Đức Cha Louis Marie Ling
Mangkhanekhoun, người Lào

N

ăm 2000, Đức Giáo hoàng Gioan
Phaolô II bổ nhiệm ngài là Đại diện
Tông tòa của Pakse ở miền nam
Lào. Việc này đã gây cho Cha Louis
Marie Ling Mangkhanekhoun, khi ấy 56 tuổi, một
“cú sốc”. Chủ Nhật 21 tháng 5 năm 2017, sau
lời nguyện “Lạy Nữ Vương Thiên Đàng”, Đức
Giáo hoàng Phanxicô tuyên bố vinh thăng 5 vị
hồng y mới trong một công nghị sẽ được tổ chức

Đặng Tự Do

vào ngày 28 tháng sáu tới đây. Đức Cha Louis
Marie Ling Mangkhanekhoun, 73 tuổi, một trong
năm hồng y mới mà Đức Thánh Cha Phanxicô
đã công bố, chính là một bất ngờ…
Sinh ngày 08 tháng 4 năm 1944 tại BonhaLouang, thuộc dân tộc Khmu (Khmu), Đức Hồng
y Louis Marie Ling được đào tạo tại viện Voluntas
Dei ở Quebec và được thụ phong linh mục vào
năm 1972. Ngày 30 tháng 10 năm 2000, ngài
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là Đại diện Tông tòa đầu tiên được tấn phong
ở Pakse kể từ khi thiết lập Tông tòa vào năm
1967. Ngài là chủ tịch Hội đồng Giám mục Lào
và Campuchia (CELAC) khóa 2009-2014, được
bổ nhiệm Đại diện Tông tòa của Vientiane vào
tháng giêng năm 2017, và từ nay ngài sẽ là vị
Hồng y đầu tiên xuất thân từ Lào.
Ở đất nước về mặt văn hóa là Phật giáo với
6,7 triệu dân, nơi mà Kitô giáo là một tôn giáo
bị coi là “đạo ngoại lai”, người Công giáo chỉ
có khoảng 50.000 người, chưa tới 1% dân số.
Đất nước truyền giáo, bốn Tông tòa (Savannakhet
tại Lào Thakhek-Center, Vientiane và Luang
Prabang và Pakse tính từ bắc xuống nam) được
coi sóc bởi khoảng hai mươi linh mục triều, ba
giám mục và, tính đến ngày 28 tháng sáu, một
hồng y. Một tình cảnh bất thường hơn đã diễn
ra: ngày 11/12, mười bảy vị tử đạo của Lào hy
sinh rất gần đây (từ năm 1954 đến năm 1970,
trong bối cảnh chính trị phức tạp của cuộc giải
phóng thuộc địa, chiến tranh giải phóng dân tộc
và chiến tranh lạnh), đã được tuyên phong chân
phước. Nghi lễ diễn ra tại Vientiane, với sự cho
phép và hiện diện của chính quyền dân sự, trong
lúc tự do tôn giáo trong nước còn rất hạn chế.
Pathet Lào (Đảng Cộng sản) lãnh đạo liền
mạch nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào
kể từ cuộc cách mạng năm 1975, sau khi tiến
hành một chính sách đàn áp chống lại Giáo hội
địa phương (đóng cửa của các tổ chức tôn giáo,
tịch thu tài sản nhà thờ, bệnh viện và trường
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học, trục xuất các linh mục và các dòng tu, cấm
hoạt động tôn giáo, …), chính quyền dân sự vẫn
còn dè chừng và có theo dõi chặt chẽ các hoạt
động của Giáo hội Công giáo. Việc thờ phượng,
phong chức và thuyên chuyển các giáo sĩ vẫn
còn phải tùy thuộc vào sự chấp thuận của chính
phủ. Việc được phép cử hành lễ tuyên phong 17
Chân Phước tại Vientiane cho thấy phần nào sự
sẵn sàng làm dịu tình hình của nhà chức trách.
Thụ phong linh mục một vài tháng trước khi
những người cộng sản lên nắm quyền, Đức Cha
Ling đã tham gia vào việc tìm kiếm “sự hài hòa”
với chính quyền dân sự. Sự hiện diện của ông
phó chủ tịch tỉnh Champassak trong thánh lễ
tấn phong Đức Cha Ling làm Ðại diện Tông tòa
Pakse vào năm 2000, cho thấy các nhà lãnh đạo
chính trị và tôn giáo đều muốn phát triển các
mối quan hệ hòa bình. Vào cuối buổi lễ phong
chân phước cho mười bảy vị tử đạo, và “trước
sự ngạc nhiên của quần chúng,” (theo báo cáo
của Cha Roland Jacques, dòng Hiến sĩ Đức Mẹ
Vô Nhiễm, phó thỉnh nguyện viên án phong chân
phước cho các vị tử đạo), ông phó Giám đốc của
Mặt trận xây dựng đất nước Lào, tổ chức nhà
nước giám sát tôn giáo từ rất lâu dưới sự lãnh
đạo của Đảng và Bộ Nội vụ, đã ca ngợi các học
thuyết và hành động Giáo hội Công giáo tại Lào.
Tuy nhiên, chính phủ đang chuẩn bị một quy
định mới về vấn đề tôn giáo, dường như không
nhằm tạo thuận lợi cho sinh hoạt của Giáo hội
Công giáo tại Lào. “Chính phủ không thách thức
sự tồn tại của Giáo Hội [nhưng] tôi
nghĩ rằng mọi thứ đang trở nên khó
khăn hơn”, gần đây Đức Cha Ling đã
giải thích cho tạp chí Eglises d’Asie
như vậy.
Ở đất nước này, nơi sự hiện diện
của các nhà truyền giáo nước ngoài
vẫn bị cấm đoán và vì sự vắng các
linh mục, Giáo hội từ lâu đã trao trách
nhiệm cho giáo dân. Đức Cha Ling đặc
biệt chú ý tới chất lượng của việc đào
tạo các linh mục tương lai. Sau bảy
năm học tập của họ trong chủng viện
quốc gia duy nhất (ba năm triết học

và bốn năm thần học), và một khi được truyền
chức, các linh mục trẻ tiếp tục được đào tạo triết
học và thần học tại Philippines. Ở chủng viện
Thánh Gioan Vianney, được thành lập vào năm
1998, việc thiếu linh mục, và do đó, thiếu những
người phụ trách đào tạo, là một điều rất đáng loa
ngại. Sự kiện ba tân linh mục được truyền chức
thánh tại nhà thờ St Louis ở Thakhek, vào ngày
16 tháng chín năm ngoái, đã làm nên một niềm
vui lớn cho Giáo hội tại một đất nước rất hiếm
khi có lễ truyền chức linh mục.
Là Ðại Diện Tông Tòa Pakse và Giám quản

Tông tòa Vientiane,
Đức Cha Ling coi sóc
một khu vực đặc biệt
lớn, thực sự là vùng
“ngoại vi” mà Đức
Thánh Cha Phanxicô
khuyến khích Giáo
hội dấn thân ở đó. Đức
Thánh Cha tuyên bố
rằng “các vị (tân) hồng
y đến từ các nơi khác
nhau trên thế giới, cho
thấy tính phổ quát của
Giáo hội, trải rộng trên
khắp trái đất.”
Đức Cha Jean Zerbo, 73 tuổi, Tổng Giám mục
Bamako (Mali), Đức Cha Anders Arborelius, 67
tuổi, Giám mục Stockholm (Thụy Điển), Đức
Cha Juan José Ornella, 71 tuổi, Tổng Giám mục
Barcelona (Tây Ban Nha), và Đức Cha José
Gregorio Rosa Chavez, 74 tuổi, Giám mục phụ
tá San Salvador (El Salvador), cũng sẽ được nâng
lên bậc hồng y vào ngày 28 tháng Sáu. Ngày
hôm sau, lễ hai thánh Phêrô và Phaolô, năm hồng
y mới sẽ đồng tế Thánh lễ với Đức Thánh Cha.

Văn Được (theo EDA)

Kitô hữu chiếm khoảng 1% trong số 6 triệu dân Lào, trong đó có khoảng 45.000 người Công giáo. Đức cha
Ling, 73 tuổi, người dân tộc Khamu, bộ lạc sống ở vùng đồi núi đến từ miền bắc Lào và miền nam Trung Quốc.
Năm 2000, Đức Thánh cha Gioan Phaolô bổ nhiệm ngài làm Đại diện Tông Tòa của Pakse thuộc miền nam Lào.
Người Công giáo ở Lào nói với ucanews.com rằng Đức cha Ling vừa cần mẫn vừa đối xử tốt với cộng đồng
địa phương. Đức tân hồng y còn là người tiên phong trong công tác đào tạo linh mục. “Điểm tích cực đó là chúng
tôi có các giáo lý viên đã có gia đình, họ là các thừa sai đích thực, đến sống trong các làng và trở thành ‘cội
nguồn’ của sứ mạng truyền giáo. Họ ra đi, sống và bắt đầu xây dựng mối quan hệ thân thiết …”, ngài nói với
Asia News năm 2015.
“Hiện nay chúng tôi có 8 thầy đại chủng sinh. Các thầy rất tận tâm với người dân, với các gia đình. Thông
qua hoạt động chia sẻ này, chúng tôi góp phần quan trọng nhất của mình đó là đức tin”.
Hạt đại diện Tông Tòa Pakse trông coi các tỉnh Champasak, Saravan, Xeguang và Attapu, có tổng cộng 1,3
triệu dân, trong đó có 15.120 người Công giáo, chủ yếu sinh sống ở tỉnh Champasak và Saravan. Người Công giáo
ở Pakse do 6 linh mục triều, một linh mục dòng, 9 thầy dòng và 16 nữ tu phục vụ.
Pakse là thành phố đông dân thứ hai ở Lào, có khoảng 7 triệu dân, đứng sau thủ đô Viên Chăn, và nằm ở miền
nam, rất gần Campuchia và miền nam Việt Nam. Pakse là một trong 4 Hạt đại diện Tông Tòa ở Lào. 3 Hạt đại
diện Tông Tòa còn lại là Thakhek-Savannakhet ở miền trung Lào, Viên Chăn và Luang Prabang thuộc miền bắc...
UCAN News
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Chứng từ

Gương hy sinh tuyệt vời
đã lìa đời
Xin cầu nguyện cho Cha Augustino Nguyễn Viết Chung (1955
- 2017), Tu hội thánh Vinh Sơn (CM), mới được Chúa gọi về khá
đột ngột.
Thánh lễ an táng cha Augustinô Nguyễn Viết Chung, CM
“Một Bác sĩ Phật Tử đã trở thành Linh Mục vì người nghèo, bệnh
nhân phong - Sida đã về với Chúa”

V

ào lúc 8g00
ngày
13/5,
thánh lễ an táng
cha Augustinô
Nguyễn viết Chung thuộc
Dòng Truyền Giáo Thánh
Vinh Sơn (CM), được cử
hành tại nhà thờ giáo xứ Phát
Diệm số 485 Nguyễn Kiệm,
P. 9, Q. Phú Nhuận. Chủ tế
thánh lễ do Đức Cha Aloisio
Nguyễn Hùng Vị, Giám mục
Giáo phận Kontum cử hành.
Cùng đồng tế với ngài có
khoảng 130 linh mục thuộc Dòng Truyền giáo
thánh Vinh Sơn, quí cha hạt trưởng, quí cha
thuộc các giáo phận Tp. HCM, Kontum... cùng
với sự tham dự gần 1.000 người gốm: gia đình
huyết tộc, quí tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân
khắp nơi về tham dự.
Sau thánh lễ, thi hài ngài được đưa đi hỏa
táng tại Bình Hưng Hòa. Trên đường đi, đoàn xe
tang đã ghé qua nhà để được vĩnh biệt gia đình
và bà cố đang nằm trên giường bệnh. Trước khi
thân xác ngài trở về bụi tro (Nguyễn Vĩnh Thân)
Sau đây là đôi dòng tưởng nhớ cố linh mục
Augustino Nguyễn Viết Chung :
Nguyễn Viết Chung học đại học y khoa Sài
Gòn sau tôi một năm. Ngay từ năm thứ nhất,
anh được học với một người thầy nước ngoài là
Marcel Lichtenberger, cũng là thầy dạy tôi, môn
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Mô học (Histology) và Di truyền học (Genetics).
Giáo sư Marcel Lichtenberger đồng thời cũng là
một Linh mục Công giáo người Bỉ. Ông giảng bài
bằng tiếng Pháp, tài liệu học tập cho sinh viên
cũng bằng tiếng Pháp. Ông giải đáp thắc mắc
cho sinh viên có thể bằng tiếng Pháp, Anh và
tiếng Quảng Đông vì ông đã sống ở Trung Quốc
15 năm cho đến khi Mao Trạch Đông lên trục
xuất hết các người phương Tây. Ông sang VN và
giảng dạy tại Đại học Y khoa Sài Gòn cho đến
tháng 4 năm 1975 thì về nước. Linh mục Giáo sư
có nhiều công trình nghiên cứu về di truyền học.
Các đàn anh nói rằng một công trình nghiên cứu
của ông đã được đề cử dự giải Nobel y học. Dù
không đoạt giải nhưng việc được đề cử thôi cũng
đã là điểm xuất sắc. Anh Nguyễn Viết Chung đã
có ấn tượng về người thầy vừa uyên bác vừa đạo
hạnh như LM GS Lichtenberger, nhất là lúc anh

xem ông cử hành lễ trong nhà thờ và làm việc
trong phòng thí nghiệm. Lúc đó Nguyễn Viết
Chung chưa phải là người Công giáo.
Nhân vật thứ hai có ảnh hưởng trên cuộc
đời anh Nguyễn Viết Chung là Linh mục Jean
Caissaigne người Pháp. Linh mục Jean Caissaigne
đã chọn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng ngày nay
để phục vụ. Ông mở trường học cho trẻ em và
đặc biệt là mở trại chăm sóc bệnh nhân phong
(cùi, hủi) nghèo khó, phần lớn là người dân tộc
thiểu số. Bệnh phong xưa kia là một trong 4 bệnh
hầu như không chữa được (tứ chứng nan y: phong
cùi hủi, lao, xơ gan cổ trướng, ung thư). Hồi đó,
người bệnh phong bị làng xã ruồng bỏ, cách ly
khỏi xã hội. Gia đình người bệnh phải làm cái
chòi trong rừng để ở, có người bị cọp beo ăn thịt.
LM Caissaigne đã trực tiếp chăm sóc cho người
bệnh như một y tá, hộ lý dù bản thân ông cũng
bị bệnh sốt rét, lao phổi. Có giai đoạn ông được
phong lên chức Giám mục cai quản giáo phận Sài
Gòn một thời gian. Hết nhiệm kỳ, ông trở lại trại
cùi Di Linh tiếp tục phục vụ người nghèo, người
bệnh. Khi ông bệnh nặng, người ta định đưa ông
về Pháp để chết, nhưng ông nói “Tôi là người
Pháp nhưng trái tim tôi là của người Việt Nam.
Tôi muốn sống trong đau khổ và chết nơi đây.
Việt nam là quê hương của tôi”. Hiện nay ngôi
mộ của ông vẫn còn ở Di Linh. Nói đến đây,
tôi thấy có cái gì từa tựa như bác sĩ Alexandre
Yersin khi ông phục vụ người Việt lúc còn sống
và chọn Nha Trang để gửi nắm xương tàn.
Hai nhân vật kể trên đã ảnh hưởng đến cuộc
đời anh Nguyễn Viết Chung. Sau 7 năm học y
khoa, vừa học vừa đạp xích lô để kiếm sống và
phụ giúp gia đình.
Ra trường, anh được phân công về phòng Sốt
Rét tỉnh Đồng Nai, sau đó về bệnh viện Da Liễu
TP. HCM để làm việc và học hỏi thêm bệnh
ngoài da để sau này chẩn đoán và chữa trị cho
bệnh nhân phong. Sau đó, anh tình nguyện về
làm việc ở trại phong Bến Sắn thuộc tỉnh Bình
Dương. Vậy là anh đã chọn con đường giống
Giám mục Caissaigne đã đi khi xưa. Tại đây, một
tấm gương thứ 3 đã tác động đến cuộc đời anh
Chung đó là Dì Hai Loan (nữ tu, soeur) người

tận tình phục vụ các bệnh nhân phong.
Thế rồi anh Chung quyết định theo đạo Công
giáo và đi tu để có điều kiện phục vụ. Sau 6-7
năm học, anh được thụ phong Linh mục ở tuổi
48. Anh sống khắc khổ, đơn sơ đến tiều tụy trông
thật tội nghiệp. Một người có dịp thăm LM BS
Chung kể:
“Phòng cha Chung chỉ vỏn vẹn một chiếc
giường gỗ với một chiếc chiếu trải lên đó. Bên
cạnh tủ sách là một chiếc ghế và một cái bàn
nhỏ. Có cái quạt máy treo tường nhưng không
thấy mở! Với khí hậu oi bức mùa hè ở Saigon,
tôi không hiểu làm sao cha có thể chịu đựng
được “cái nóng ghê người, nóng nóng ghê!”
Cha dẫn tôi đi xem phòng ngủ các thầy. Năm
sáu thầy nằm ngủ trong một phòng nhỏ: chỉ có
hai giường gỗ, ngoài ra là mấy chiếc chiếu xếp
lại, để trên sàn nhà. Thầy nào cảm thấy nằm trên
sàn nhà không được thì mới nằm trên giường”.
Hôm nay 10-5-2017, đột ngột nghe tin Linh
mục Bác sĩ Chung qua đời, tôi và các bạn của
anh thấy vừa ngỡ ngàng vừa thương cảm, vừa
ngưỡng mộ tấm gương hy sinh phục vụ quên
mình của anh, một Linh mục và cũng là một
đồng nghiệp.
(Tôi biết đạo Công giáo có không ít các Linh
mục học y khoa và họ vừa là Linh mục, vừa là
Bác sĩ. Đạo này có một dòng chuyên về y tế,
phục vụ miễn phí cho các bệnh nhân nghèo, nhất
là các bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS).

Nguồn: Fb Phan Văn Tú
TĐMVSK
tongdomucvusuckhoe.net
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Câu chuyện của Carlotta,
cô gái trẻ mang thập giá
với niềm vui

N

gày chúa nhật Lễ Lá
2013. Đức Giáo hoàng
Phanxicô nói với giới
trẻ đang tề tựu ở
Quảng trường thánh Phêrô nhân
Ngày Giới trẻ Thế giới. Ngài nói:
‘Các con không xấu hổ vì thập giá.
Ngược lại, các con ôm lấy, bởi các
con hiểu rằng khi trao đi bản thân
là chúng ta có niềm vui thật, và các
con biết Thiên Chúa chiến thắng
ma quỷ bằng tình yêu.’
Lúc đó, Carlotta Nobile theo
dõi buổi lễ trên truyền hình ở nhà
mình, tại Benevento, nước Ý. Cô
nghe những lời của Đức Phanxicô,
và lúc đó cô hiểu ra mọi sự: bệnh tật của cô,
đau khổ của cô và cuộc đời của cô đang đi đến
đích ở tuổi 22.
Carlotta Nobile là một nghệ sỹ vỹ cầm tài
năng dù còn rất trẻ, một sinh viên nghệ thuật tại
La Sapienza, Roma và Đại học Cambridge cũng
như học viện Sotheby ở New York, cô còn là tác
giả của hai quyển sách. Cô lao đi trong cuộc đời
thật nhanh thật đẹp.
Năm 2007, cô viết, ‘Tôi như một dòng sông,
để chảy ra biển lớn thì luôn luôn chọn con đường
dài nhất, gian nan nhất. Khó khăn nhất. Có lẽ là
bởi sâu bên trong, tôi tin rằng một chiến thắng
dễ dàng cũng có gì đó giống như thất bại, và khi
mình đã nỗ lực tột cùng thì thất bại trước một
điều bất khả thi lại giống như một chiến thắng.
Đây là cuộc đời tôi, một thách thức. Và tôi nghĩ
đời tôi sẽ luôn là thế.’
Thật vậy, khi Carlotta biết mình bị ung thư,
cô xem căn bệnh này là một thử thách để vượt
qua. Tháng tư 2012, cô mở trang Facebook với
tên ‘Ung thư, và rồi …’ trên đó cô đăng các suy
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nghĩ của mình, chia sẻ với nhiều người cũng đang
chiến đấu với bệnh tật, giúp đỡ họ về tinh thần.
Cô chia sẻ với gia đình thứ hai của mình trên
truyền thông xã hội về ‘điều phi thường’ đã xảy
đến cho cô trong bệnh viện Milan, ‘sau khi biết
tin về di căn ở não, phổi và gan.’
Cô viết: ‘Tôi tìm thấy đức tin và chịu đựng, để
tin rằng thập giá ung thư này là một CƠ HỘI ĐỂ
LỚN LÊN cho tôi, dù cho đôi khi những người
bị ung thư chúng ta thấy thật khó để sống với
tình trạng này. … Cách tôi sống với bệnh ung
thư này (ngay bây giờ, khi nó cực kỳ nguy ngập)
đã trở nên thanh bình và tin tưởng vô song. …
Và tất cả là nhờ ĐỨC TIN và Đức Giáo hoàng
Phanxicô phi thường của chúng ta …người nói
rằng người trẻ phải mang thập giá với niềm vui.’
Mọi người gần gũi với Carlotta, là cha mẹ,
anh trai Matteo, và hôn phu Alessandro, cùng
với bạn bè, đã chứng kiến sự tin tưởng phi
thường của cô, sự vâng thuận vô điều kiện của
cô với Chúa như lời kinh Lạy Cha mà cô đọc
không ngừng.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch

Hỏi - Đáp Giáo Lý

Nghi thức Rửa tội
trong Thánh lễ được qui định
như thế nào?
Giải đáp phụng vụ
Giải đáp của Cha Edward McNamara,
Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng
Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học
Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh
Tông Đồ), Rôma.
Hỏi: Thưa cha, liệu chữ đỏ đã thay đổi khi
có lễ Rửa tội trong Thánh Lễ chăng? Hiện giờ,
Thánh lễ này bắt đầu với việc tuyên xưng đức tin,
thay vì tuyên xưng đức tin sau bài giảng. Điều
này bỏ qua lời nguyện mở đầu và kinh Thú nhận
(Confiteor, Kinh cáo mình). Đối với tôi đó là một
sự gián đoạn, và mỗi khi tôi đi dự Thánh lễ như
thế, tôi tự hỏi điều gì sẽ diễn ra tiếp theo. - J.
S., Houston, Texas, Hoa Kỳ.
Đáp: Thay vì mạo hiểm đưa ra câu trả lời cá
nhân, tôi sẽ trình bày ở đây nhiều trích đoạn từ
ba tài liệu, vốn làm rõ quan điểm của Giáo hội
về vấn đề này.
Tài liệu đầu tiên do Tổng Giáo Phận Brisbane,
Úc, đưa ra, đã đề cập trong nhiều việc khác nhau
vấn đề cho sự phù hợp của sự thực
hành này. Xin mời đọc:
- Nghi lễ Rửa tội cho Trẻ em
mạnh mẽ khuyến nghị rằng lễ Rửa
tội nên diễn ra vào ngày Chúa
Nhật, ngày Chúa Phục Sinh, trong
một buổi lễ chung cho một số trẻ
em. Nó cổ vũ giá trị chào đón các
thành viên mới vào Giáo hội trong
một phụng vụ, vốn bao gồm sự
tham gia tích cực của cộng đoàn,
cũng như âm nhạc, lễ rước, biểu
tượng, và tất cả các yếu tố của một
lễ kỷ niệm đích thực.
- Cách thức rõ ràng để đáp ứng

các khuyến nghị này là đưa lễ Rửa Tội vào
Thánh Lễ Chúa nhật của giáo xứ. Theo Nghi lễ,
thực hành này được khuyến khích, bởi vì nó cho
phép toàn thể cộng đoàn có mặt, và nêu rõ mối
quan hệ giữa Phép Rửa tội và Phép Thánh Thể.
- Điều này có nghĩa là thay vì một nhóm nhỏ
gia đình và bạn bè tụ tập khá lúng túng trong
một nhà thờ trống rỗng và có lẽ xa lạ, cho một
buổi lễ gần như riêng tư được thực hiện trong
một độc thoại ảo, họ được chào đón trong cuộc
tụ họp vui vẻ của cộng đoàn giáo xứ, nơi đó họ
được phục vụ bởi nhiều thừa tác viên, và được
hỗ trợ trong lời cam kết của họ.
- Tuy nhiên, Nghi lễ cũng nói rằng lễ Rửa tội
vào Thánh lễ Chúa nhật ‘không nên được thực
hiện quá thường xuyên’. Thật vậy, đáng ngạc
nhiên là một vài giáo xứ đã làm cho nó trở thành
một nét đặc trưng thường thấy trong thực hành
phụng vụ của họ. Có một số lý do phổ biến đằng
sau cả hai tuyên bố này.
- Từ quan điểm của cộng đoàn thờ phượng,
có thể có sự phản kháng đối với Thánh Lễ Chúa
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Nhật được kéo dài một cách thường xuyên, hoặc
phần các bài đọc Chúa nhật và bài giảng thường
bị ngắt bớt. Đối với các linh mục, nhạc công
và người đặc trách phụng vụ, là những người đã
hoàn toàn bận bịu với các yêu cầu của Thánh Lễ
Chúa nhật, có vẻ như quá nhiều để họ thực hiện“.
Tổng Giáo phận sau đó đưa ra một số gợi ý,
để tìm ra sự cân bằng giữa hai thực tại trong bối
cảnh mục vụ của mình.
Tài liệu thứ hai được công bố năm 1984 bởi
Văn phòng Phụng vụ của Hội đồng Giám mục
Anh Quốc và Xứ Wales, và tôi tin rằng nó bao
gồm hầu hết câu hỏi của độc giả về sự phù hợp
và động lực, để thỉnh thoảng cử hành phép Rửa
tội trong Thánh Lễ Chúa Nhật.

Tầm quan trọng của Rửa tội trẻ
em
1. Thuật ngữ “trẻ em“ (Children) hoặc “trẻ sơ
sinh“ (infants) nói đến các người chưa đến tuổi
biện phân, và do đó không thể tuyên xưng đức
tin cá nhân của họ.
2. Ngay từ thời ban sơ, Giáo Hội, mà sứ vụ
rao giảng Tin Mừng và sứ vụ Rửa tội được giao
phó, đã Rửa tội không những cho người lớn,
mà còn cho trẻ em. Chúa chúng ta nói: “Nếu ai
không tái sinh trong nước và Chúa Thánh Thần,
người đó không thể vào Nước Chúa được”. Giáo
Hội luôn luôn hiểu các từ ngữ này có nghĩa là
trẻ em không nên bị loại khỏi Rửa tội, bởi vì họ
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chịu phép Rửa tội trong đức tin của
Giáo Hội, một đức tin được cha mẹ
và người đỡ đầu tuyên xưng thay
cho họ; vì cha mẹ và người đỡ
đầu đại diện cho cả Giáo hội địa
phương và toàn thể các thánh và
các tín hữu: “Toàn thể Giáo Hội là
mẹ của tất cả mọi người và mẹ của
từng người“.
3. Để hoàn thành ý nghĩa thực
sự của Bí Tích, trẻ em sau đó
phải được giáo dục trong đức tin,
mà trong đó họ đã chịu phép Rửa
tội. Nền tảng của sự giáo dục này
sẽ chính là bí tích, mà họ đã tiếp
nhận. Sự giáo dục Kitô giáo, vốn là
của họ, tìm cách hướng dẫn họ dần dần để học
hỏi kế hoạch của Thiên Chúa trong Chúa Kitô,
để cuối cùng họ có thể chấp nhận cho mình đức
tin, mà trong đó họ đã chịu phép Rửa tội.

Các thừa tác vụ và vai trò trong
lễ Rửa tội
4. Dân Thiên Chúa, tức là Giáo Hội, được hiện
diện bởi cộng đoàn địa phương, giữ một phần
quan trọng trong việc Rửa tội trẻ em và người
lớn. Trước và sau khi cử hành Bí tích, đứa trẻ có
quyền yêu thương và giúp đỡ cộng đoàn. Trong
nghi thức, ngoài các cách tham gia của cộng đoàn
đã được đề cập trong phần Dẫn nhập Khai tâm
Kitô giáo số 7, cộng đoàn thi hành nhiệm vụ
của mình, khi thể hiện sự đồng ý của mình cùng
với chủ tế, sau phần tuyên xưng đức tin của cha
mẹ và người đỡ đầu. Bằng cách này, rõ ràng
rằng đức tin, mà trong đó các em được Rửa tội,
không phải là sự sở hữu cá nhân của gia đình
riêng, nhưng là tài sản chung của toàn thể Giáo
Hội của Chúa Kitô.
5. Do các mối quan hệ tự nhiên, cha mẹ có
một sứ vụ và một trách nhiệm trong việc Rửa
tội các trẻ sơ sinh, quan trọng hơn so với người
đỡ đầu.
(1) Trước khi cử hành Bí Tích, điều rất quan
trọng là các cha mẹ, được tác động bởi đức tin
riêng của mình hoặc với sự giúp đỡ của bạn bè

hay các thành viên khác trong cộng đoàn, nên
chuẩn bị để tham dự nghi thức với sự hiểu biết.
Họ phải được cung cấp các phương tiện thích hợp
như sách, thư gửi cho họ, và giáo lý dành cho
các gia đình. Cha xứ có bổn phận đến thăm họ
hoặc xem họ đã được thăm viếng chưa; cha nên
cố gắng tập hợp một nhóm gia đình lại với nhau,
và chuẩn bị họ cho lễ Rửa tội sắp tới, bằng lời
khuyên mục vụ và cầu nguyện chung.
(2) Điều rất quan trọng là các cha mẹ phải có
mặt trong buổi cử hành, mà trong đó con của họ
được tái sinh trong nước và Chúa Thánh Thần.
(3) Trong cử hành phép Rửa tội, cha và mẹ có
các phần đặc biệt để thực hiện. Họ lắng nghe lời
mà vị chủ tế nói với họ, họ tham dự cầu nguyện
cùng với cộng đoàn, và họ thực hành một sứ vụ
chân chính khi:
a. Họ công khai xin cho con trẻ được Rửa tội;
b. Họ làm dấu thánh giá trên con, sau khi chủ
tế làm dấu thánh giá trên con trẻ;
c. Họ từ bỏ Satan và đọc lời tuyên xưng đức
tin;
d. Họ (và đặc biệt là người mẹ) mang trẻ đến
giếng Rửa tội;
e. Họ cầm nến được thắp sáng;
f. Họ được chúc lành với lời nguyện đặc biệt
riêng dành cho các cha mẹ.
(4) Một người cha hay người mẹ, do không
thể tuyên xưng đức tin (thí dụ, người ấy không
là người Công giáo), có thể giữ im
lặng. Một người cha hay người mẹ
như vậy, khi xin cho con được Rửa
tội, chỉ được yêu cầu sắp xếp ổn
thỏa, hoặc ít nhất là cho phép con
mình sẽ được giáo dục trong đức
tin của phép Rửa của nó.
(5) Sau khi con Rửa tội, trách
nhiệm của cha mẹ, trong sự biết ơn
của họ đối với Thiên Chúa và trung
thành với bổn phận mà họ đã nhận,
là giúp con cái biết Thiên Chúa, vì
con trở thành con của Chúa, để
chuẩn bị cho nó lãnh phép Thêm
sức và tham dự vào phép Thánh
Thể. Trong bổn phận này, họ lại

được giúp đỡ bởi cha xứ bằng các phương cách
phù hợp.
6. Mỗi đứa trẻ có thể có bõ đỡ đầu (patrinus)
và mẹ đỡ đầu (matrina), từ ngữ người đỡ đầu, vú
bõ“ (godparents) được sử dụng trong nghi thức
để mô tả cả hai người.
7. Ngoài những gì đã nói về thừa tác viên
thông thường của Bí Tích Rửa tội trong phần Dẫn
nhập Khai tâm Kitô giáo, các số 11-15, cần lưu
ý các điều sau đây:
(1) Bổn phận của linh mục là chuẩn bị các
gia đình cho lễ Rửa tội của con họ, và giúp họ
trong việc giáo dục Kitô giáo mà họ đã thực hiện.
Nhiệm vụ của Giám mục là phối hợp các nỗ lực
mục vụ trong giáo phận với sự trợ giúp của cả
các phó tế và giáo dân.
(2) Bổn phận của linh mục cũng là sắp xếp
cho việc Rửa tội luôn được cử hành với phẩm
cách xứng đáng và, nếu có thể, thích nghi với
hoàn cảnh và mong muốn của các gia đình liên
quan. Tất cả những người thực hiện nghi thức
Rửa tội phải làm với sự chính xác và tôn kính;
họ cũng phải cố gắng hiểu biết và thân thiện với
tất cả mọi người. [...]

Sự thích nghi của thừa tác viên
9. Nếu lễ Rửa tội diễn ra trong Thánh Lễ Chúa
Nhật, thì Thánh Lễ cho Chúa Nhật này được
dùng, hoặc, vào các ngày Chúa nhật Mùa Giáng
Sinh và Chúa nhật Mùa Thường niên, Thánh Lễ
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Rửa tội cho trẻ em, buổi cử hành
diễn ra như sau:
(1) Nghi thức tiếp nhận các em
(số 33-43) diễn ra ở đầu Thánh lễ,
và câu chào cùng nghi thức sám
hối ở đầu Thánh Lễ được bỏ qua.
(2) Trong phụng vụ Lời Chúa:
a. Các bài đọc được lấy từ Thánh
Lễ Chúa Nhật. Nhưng trong mùa
Giáng sinh và Mùa Thường niên,
các bài đọc có thể được lấy từ các
bài trong Sách Bài Đọc cho Thánh
lễ (111, 474-489) hoặc trong sách
nghi lễ Rửa tội (số 44, 186-215).
b. Khi một Thánh lễ nghi thức bị cấm, một
trong các bài đọc có thể được lấy từ các bản văn
được cung cấp cho việc cử hành Rửa tội cho trẻ
em, với sự quan tâm đến lợi ích mục vụ của các
tín hữu và đặc tính của ngày phụng vụ.
c. Bài giảng được dựa trên các bài đọc, nhưng
phải chú ý đến phép Rửa tội sắp diễn ra.
d. Không đọc Kinh Tin Kính (Credo), bởi vì
lời tuyên xưng đức tin của cả cộng đoàn trước
khi Rửa tội thay thế kinh Tin Kính.
(3) Các lời nguyện tín hữu được lấy từ các lời
được sử dụng trong nghi lễ Rửa tội (số 47-48).
Tuy nhiên, cuối cùng trước khi cầu xin các thánh,
nên thêm lời cầu cho Giáo Hội phổ quát và các
nhu cầu của thế giới.
(4) Việc cử hành lễ Rửa tội tiếp tục với lời
nguyện trừ tà, xức dầu và các nghi lễ khác được
mô tả trong nghi thức (số 49-66). Sau khi cử
hành lễ Rửa tội, Thánh lễ tiếp tục theo cách
thông thường với việc dâng lễ vật.
(5) Về sự chúc lành cuối Thánh lễ, linh mục
có thể sử dụng một trong các công thức trong
sách nghi thức Rửa tội (số 70, 247-249).
30. Nếu lễ Rửa tội được cử hành trong Thánh
Lễ vào các ngày trong tuần, nó được sắp xếp về
cơ bản giống như trong ngày Chúa nhật, nhưng
các bài đọc cho phụng vụ Lời Chúa có thể được
lấy từ các bài trong sách nghi thức Rửa tội (số
44, 186- 194, 204-215)“.
Các qui chế tương tự được ban hành bởi nhiều
giáo phận và các Hội Đồng Giám mục. Phần trích
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dẫn thứ ba và cuối cùng của chúng tôi là của
Tổng Giáo phận Dublin, Ireland, trong khi nhắc
lại một số các quy chế trên, cũng đưa ra một số
quan điểm mới và hướng dẫn mục vụ như sau:

Lễ Rửa tội trong Thánh Lễ Chúa
Nhật. Tại sao Rửa tội trong Thánh
Lễ?
’Cộng đoàn Kitô hữu chào đón các bạn với
niềm vui lớn lao’. Đây là lời của linh mục khi
bắt đầu nghi thức Rửa tội. Vì vậy thật tuyệt vời
nếu cộng đoàn tụ họp để chào đón các Kitô hữu
mới. Việc Rửa tội thường được xem như một
chức năng gia đình tư nhân, chứ không phải là
cử hành một Bí Tích, vốn có ảnh hưởng đến toàn
thể cộng đoàn. Nếu có quá nhiều người tụ tập để
chia tay một thành viên trong cộng đoàn tại lễ
an táng người ấy, tại sao không có nhiều người
chào đón một thành viên mới giữa chúng ta trong
buổi lễ Rửa tội. Rõ ràng là sẽ không thể, hay
không ước muốn, có tất cả các lễ Rửa tội được
cử hành trong Thánh Lễ Chúa nhật, nhưng tốt
hơn là hãy làm việc này vào một dịp thích hợp,
như Lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa. Đây cũng là
dịp để mọi người trải nghiệm điều gì đó khác,
so với trong Thánh Lễ Chúa Nhật. Đây là cơ hội
cho mỗi người xem lại và suy nghĩ về ơn gọi
Rửa tội của mình.
Cử hành phép Rửa tội trong Thánh Lễ cần
một sự điều chỉnh nhẹ đối với cuộc họp chuẩn
bị và buổi lễ. Các thay đổi chính là như sau:

1. Việc xức dầu cho người dự tòng có thể
diễn ra trong cuộc họp chuẩn bị. Thật đáng yêu
để có các em bé hiện diện cho một sự thay đổi,
nó có thể tạo ra một bầu không khí yêu thương
tại cuộc họp. Nó tạo cơ hội để giải thích rằng
trong thời Giáo Hội ban sơ, người ta đã dành
nhiều thời gian để chuẩn bị cho Lễ Rửa tội, và
buổi lễ được trải ra trong vài tuần. Đối với người
lớn, việc xức dầu dự tòng diễn ra nhiều lần, như
là một phần của việc chuẩn bị cho Bí Tích Rửa
tội. Vì vậy, thật là rất phù hợp cho chúng ta tiếp
tục thỉnh thoảng làm điều này. Lời cầu bên tai và
miệng cũng có thể được nói trong cuộc họp này.
2. Cuộc rước vào và bài ca nhập lễ diễn ra,
sau các nghi thức mở đầu của phép Rửa tội.
3. Nghi thức sám hối có thể được bỏ qua.
4. Nước dùng để Rửa tội có thể được làm phép
trước buổi lễ, hoặc tốt hơn nữa trong Thánh lễ
trước đó.
5. Lời tuyên xưng đức tin được thay thế bởi
việc Nhắc lại lời hứa Rửa tội.
6. Lời chúc lành cho người vừa được Rửa tội
và các cha mẹ có thể diễn ra, sau lời nguyện sau
Hiệp lễ, trước khi ban phép lành cuối lễ.
7. Một cách lý tưởng, việc đổ nước lên đầu
nên diễn ra tại Giếng rửa tội, trừ khi giếng này
không được ai nhìn thấy. Trong trường hợp này,
có thề sử dụng một chậu lớn trong cung thánh.
8. Điều rất quan trọng là cộng đoàn có thể
nhìn thấy và nghe những gì đang xảy ra.

Rửa tội có một vai trò tích cực và rõ ràng trong
buổi lễ, và rằng giáo xứ nhận thức được tầm quan
trọng của nhóm Rửa tội.
- Có một băng rôn Rửa tội ghi rõ tên các
người mới được Rửa tội. Đặt băng rôn này ở một
vị trí nổi bật cho tất cả các Thánh lễ ngày Chúa
Nhật ấy.
- Để Dầu Thánh (oil of Chrism) vào một cái
bình nhỏ, sao cho nó có thể được nhìn thấy trong
các Thánh lễ khác nữa.
- Các dấu hiệu dành riêng cho cha mẹ khi họ
tham gia đoàn rước
- Mi-crô không dây ...
- Các điểm khác về Buổi họp chuẩn bị cho lễ
Rửa tội trong Thánh lễ:
- Nhấn mạnh vai trò quan trọng của Cộng
đoàn Kitô hữu.
- Mời các thành viên trong gia đình đọc Lời
Nguyện Tín Hữu và mang lễ vật.
- Trong buổi họp, cần cử hành một buổi cầu
nguyện nhỏ cho việc xức dầu dự tòng. Hãy đọc
đoạn Sách Thánh và cùng nhau đọc kinh Lạy
Cha.
- Yêu cầu các gia đình mang các em bé bọc
trong một tấm chăn màu vào ngày Rửa tội, và
giữ chăn trắng cho đến thời điểm thích hợp.
Sự thay đổi màu sắc là rất ấn tượng“. (Zenit.org
16-5-2017)

Nguyễn Trọng Đa

Các việc khác cần làm:
- Qui định ngày giờ trước.
- Liên lạc với các người đọc sách thánh của
giáo xứ, và cho họ biết điều gì đang xảy ra.
và liệu gia đình có đọc lời nguyện tín hữu hay
không.
- Liên hệ với ca đoàn và nói với họ về sự thay
đổi trong cuộc rước vào, và xin họ hát các bài
hát thích hợp trong các phần khác nhau của buổi
lễ, thí dụ: lúc đổ nước Rửa tội, khi thắp nến, khi
mặc áo trắng.
- Hãy viết về ngày lễ trong bản tin của giáo
xứ, và để cho mọi người biết vào Chúa Nhật
trước đó khi nào lễ Rửa tội sẽ diễn ra.
- Hãy chắc chắn rằng các thành viên của nhóm
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15 lý do người ta thường đưa
ra để tránh không phải đi lễ

N

hiều khi, rất dễ để tìm ra được một
lý do nào đó để bỏ một buổi lễ. Nói
chung là quá dễ dàng để tìm ra một
lý do nào đó để không phải đi lễ.
Nhưng, thánh lễ là một trong những ân sủng lớn
lao nhất Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta!
Bài viết hôm nay tìm đến một số trong rất
nhiều lý do người ta thường vin vào và những
cách người ta biện minh cho mỗi trường hợp.
Thưa anh chị em, chúng ta chưa bao giờ tạ ơn
Thiên Chúa cho đủ vì những ơn sủng Người đã
ban cho chúng ta trong bí tích Thánh Thể! Đây
là một ân sủng quá lớn lao và đó là lý do tại
sao chúng ta phải đi lễ ngày Chúa nhật là việc
rất quan trọng. Đi lễ không phải chỉ để đọc kinh,
nhưng là để rước Thánh Thể, bánh Mình Thánh
Chúa Giê-su Ki-tô, Người đã giải thoát chúng ta,
đã tha thứ cho chúng ta, kết hợp chúng ta cùng
với Chúa Cha. Đây là một hành động thật đẹp
anh chị em cần phải làm. Và chúng ta cần phải
đi lễ mỗi Chúa Nhật vì đó là ngày Phục Sinh của
Đức Ki-tô. Và đó là lý do tại sao ngày Chúa Nhật
vô cùng quan trọng với chúng ta. ĐGH Phanxicô

1- Nhà thờ toàn những người đạo đức
giả hay xét đoán
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“Nhà
thờ
không phải là
khách sạn dành
cho các vị thánh,
đây là một bệnh
viện dành cho
các tội nhân.“ trích theo thánh
Augustine
Nhà thờ chắc
chắn không phải
toàn là những
người hoàn hảo.
Tất cả chúng ta
cố gắng để nên như Chúa Giê-su, chúng ta vẫn
là các tội nhân. Chỉ mình Giê-su là toàn thiện
và Người là lý do chính để chúng ta tới tham
dự thánh lễ. Chúng ta đến nhà của Thiên Chúa
để tìm kiếm Lòng thương xót và ân sủng của
Người. Chúng ta đi dâng lễ vì chúng ta đang cần
sự tha thứ mà chỉ có Chúa Giê-su mới có thể cho
chúng ta điều đó. Đừng để hành vi của những
người khác làm ảnh hưởng đến sự cảm nghiệm
lòng thương xót, ân sủng, và tình yêu trong cuộc
sống của bạn.
Cho dù có nhiều thiếu sót trong chi thể của
Đức Ki-tô, nhưng vẫn có rất nhiều hoa trái tốt
tươi trổ sinh từ đức tin Công giáo. Giáo hội đã
trung thành phục vụ người nghèo khó, những quả
phụ, người đau yếu, tù tội và nhiều người khác
trong lịch sử của mình. Có hàng triệu người Công
giáo đã chiến đấu để sống một đời sống công
chính và thánh thiện theo đức tin. Hãy nhìn đến
những người đang làm các công việc tốt đẹp hơn
là những người chưa sống đức tin của mình.
“Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên
Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì
anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy;
và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng

sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái
rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà
trong con mắt của mình thì lại không để ý tới?”
(Matt 7:1-3)

2 - Thiên Chúa hiện diện ở khắp nơi,
tại sao tôi phải đi nhà thờ mới đến
được với Người?
Thánh Maximilian Kolbe nói, “Nếu các Thiên
thần mà ganh tị với con người, thì chắc các ngài
ganh vì một lý do duy nhất: Thánh thể.“ Thật
là một câu nói mạnh mẽ diễn tả ân sủng của Bí
tích Thánh Thể. Đúng là Thiên Chúa ở mọi nơi,
nhưng Người đã từ trời xuống và đi vào thân
mình chúng ta qua hình thức Bánh Thánh. Chúng
ta không thể nào cảm nhận được sự gần gũi như
vầy ở bất cứ nơi đâu trên trái đất này.
“Chịu Lễ là một con đường ngắn nhất và an
toàn nhất để lên Trời. Cũng còn những cách khác
như: trong trắng, nhưng chỉ có được nơi những
trẻ nhỏ; sám hối, nhưng chúng ta lại thường sợ
điều này; cam chịu những thử thách cuộc đời,
nhưng khi thử thách đến chúng ta thường than
khóc và xin cho qua. Như vậy cách chắc chắn
nhất, ngắn nhất là Bí tích Thánh Thể.” - Đức
Thánh Cha Pius X

3 - Thánh lễ chán lắm
Có bao giờ bạn phải chịu đựng một ai đó say
mê nói về chủ đề bạn chả thích thú tí nào? Người
đó có thể nói dài hàng nhiều giờ đồng hồ về hóa
học, thể thao, nhạc cổ điển v.v… Thông thường
chúng ta thấy
những điều này
chán vì chúng ta
không hiểu được
tính phức tạp của
vấn đề. Chúng
ta không cần
mất thời gian để
tìm hiểu bóng
đá nếu chúng ta
không thích nó,
nhưng chúng ta
thực sự cần phải
mất thời gian để

hiểu được Thánh lễ vì ơn cứu rỗi của chúng ta
tùy thuộc vào đây. Chúng ta càng tìm hiểu sự
vĩ đại và niềm vui của Thánh lễ, thì chúng ta
càng cảm thấy hoan hỉ về vẻ đẹp của đức tin và
những truyền thống của chúng ta. Một cách khác
để tránh không cảm thấy chán là hãy tham gia
vào các công tác, như xếp chỗ ngồi, đọc thánh
thư, hay làm ca viên. Phục vụ trong nhà thờ là
một cách giúp bạn ngày càng hiểu và trân trọng
thánh lễ.
“Thánh lễ quá dài‘, nếu bạn nói vậy, thì tôi
sẽ nói: “Vì tình yêu của bạn quá ngắn.‘ - Thánh.
Josemaria Escriva

4 - Tôi không Rước lễ, vậy việc gì tôi
phải đi dự Lễ?
Đúng là Thánh Thể là trung tâm điểm của
Thánh lễ, nhưng Thánh thể cũng không phải là
ân sủng quan trọng duy nhất chúng ta nhận được
trong mỗi Thánh Lễ Chúa nhật. Đức Ki-tô là
Ngôi Lời (Gioan 1:14). Khi chúng ta đế tham dự
Thánh lễ và lắng nghe Phúc âm là chúng ta lắng
nghe chính Lời của Đức Ki-tô. Tâm hồn chúng
ta cũng được nuôi dưỡng bằng Lời Người giống
như Bí tích Thánh thể. Chúng ta được nuôi dưỡng
và lớn lên trong sự thánh thiện qua việc tham dự
Thánh lễ. Chúng ta đến với Thánh lễ với lòng ao
ước không chỉ là đón nhận ơn sủng, nhưng còn
là trao tặng lại món quà của chính chúng ta cho
Thiên Chúa. Thánh thể (Eucharist) là một từ Hy
lạp có nghĩa là Tạ ơn (thanksgiving). Khi chúng
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ta đi tham dự Thánh lễ chúng ta dâng lời tạ ơn
Thiên Chúa về tất cả những gì Người đã làm và
sẽ tiếp tục làm cho chúng ta.
Nếu với lòng ước ao, bạn có thể chịu lễ thiêng
liêng. Hãy đọc kinh này của thánh Alphonsus
Liguori : Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa
con ngự trong Phép Mình Thánh, con kính mến
Chúa con trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy
Chúa con trong linh hồn con. Song le bởi vì bây
giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa con cho thật
được, thì xin Chúa con ngự vào linh hồn con
cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa
con đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy cùng hợp
làm một cùng Chúa con cho trọn, xin Chúa con
chớ để cho con lìa bỏ Chúa con bao giờ. Amen.

5 - Đi lễ mà dẫn mấy đứa trẻ đi
theo giống như một trận đấu vật vậy.
Chúng ồn ào, leo trèo lên người tôi,
tôi không thể ngồi yên. Đi lễ như vậy
làm gì?
“Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng
nó; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ
giống như con trẻ ấy. Quả thật, ta nói cùng các
ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời
như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ.”
Mc 13-16
Không thể để sự bực bội riêng của chúng ta
cản trở chúng ta và gia đình dâng lễ. Vâng, thật
khó và đúng là ồn ào nếu mang con nhỏ đi lễ.
Chúng tôi không phủ nhận điều đó. Không có
điều gì dễ dàng hơn mỗi sáng Chúa nhật khi
chúng ta đem con trẻ là chúng ta đã mang đến
dâng Người món quà quý giá nhất chúng ta có.
Nhiệm vụ của chúng ta là giảng dạy và giáo huấn
con cái chúng ta có đức tin (CCC 2226). Chúng
ta được kêu mời dạy con cái cách cầu nguyện và
giúp chúng nhận biết mình là con Thiên Chúa.
Mục tiêu trên hết là dẫn dắt con cái chúng ta về
cõi trường sinh là thiên đàng. Chúng ta không thể
làm được điều này nếu không cho chúng đi dự lễ.
Hãy tìm cách nào đó giúp con cái của bạn
biết tập trung. Trước khi đi lễ, hãy đọc kinh cùng
với con mình và xin Chúa Thánh Thần giúp giữ
chúng ngồi im lắng nghe trong thánh lễ. Hãy
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mang theo những sách Công giáo để chúng đọc
thầm. Ngồi ở phía trước - con bạn có thể cô thái
độ tốt hơn nếu chúng nhìn thấy những gì đang
diễn ra trên bàn thánh. Hãy giữ chúng sát bên
và thì thầm vào tai chúng từng phần của Thánh
lễ. Sau lễ thứ hỏi nhanh vài câu về các bài đọc.
Thưởng cho chúng một món quà nhỏ cho bé nào
trả lời đúng. Bạn nên đặt câu hỏi đúng với độ
tuổi để chúng có thể trả lời dễ dàng. Cũng có thể
diễn kịch thánh lễ tại nhà.
Đây là một sự hy sinh sẽ đem lại hoa trái tốt
tươi. Bạn sẽ thấy con mình lớn lên trong tình
gắn kết với Đức Ki-tô khi bạn cố gắng thực hiện
những việc đó.
“Mục tử của các em nhỏ, dẫn dắt trong tình
yêu và chân lý, qua nhiều đường lối quanh co;
Chúa Ki-tô, Đức Vua chiến thắng vinh quang của
chúng con, chúng con đến để ca vinh danh Người.
Và đây là những em nhỏ chúng con mang đến,
để hát to câu ca khen Ngài.” - Thánh Ambrose

6 - Chẳng có đoạn nào trong Thánh
Kinh nói rằng tôi phải đi tham dự
Thánh lễ
Kinh Thánh Duy Kinh (Sola Scriptura) là một
khái niệm của Giáo hội Tin Lành. Là người Công

giáo, chúng ta tin rằng đức tin của chúng ta và
sự thực hành đức tin là kết quả của cả Thánh
Kinh và những truyền thống của Giáo hội. Đánh
giá sai giá trị của các truyền thống của chúng ta
là một sai lầm lớn. Có rất nhiều chứng ngôn của
Giáo hội sơ khai và các tài liệu khác cho chúng
ta những bằng chứng rõ ràng cách thức những
cộng đoàn Ki-tô hữu sơ khai đã tụ họp và lắng
nghe Lời Người và tôn kính Thánh Thể. Trong
Thánh Kinh cũng có một số chỗ nói về Thánh
Lễ. Sau đây là một vài ví dụ:
“Hãy nhớ giữ ngày Sabbath Thánh.“ (Xuất
hành 20:8), “Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời
chúc tụng, tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ
và nói: ‘Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em,
Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.“ (Lc
22: 14, 19) Phúc âm theo thánh Luca đoạn 24
kể về câu chuyện hai môn đệ về làng Emmaus,
cũng phản ánh điều này. Bạn có thể bỏ Thánh
Lễ được không?

7 - Tôi không thích đi lễ
Khi bạn đọc lên câu này, bạn hãy thử đọc
nhẩm trong đầu với một giọng như ngựa hí và
thậm chí hãy hình dung mình đang bước đi nước
kiệu như ngựa. Nhưng tôi không thích đi lễ! Nó
là một kiểu cách rất trẻ con - nhảy cẫng lên trước
những việc các trẻ không thích làm, nổi quạu lên
và từ chối làm những gì được yêu cầu phải làm.
Chúng ta không thể nào bước vào đời một cách
trưởng thành nếu cứ để cho tình cảm và cảm xúc

quyết định hành động như những trẻ em. Hãy thử
tượng những điều chắc chắn không bao giờ có
kết quả nếu bạn đơn giản quyết định không làm
chỉ vì bạn không thích: “Tôi không thích nghe
những chẩn đoán của bác sĩ,” “Tôi không thích
ăn kiêng”; “Tôi không thích trả các hóa đơn”;
“tôi không thích tới trường”; “Tôi không thích
dậy sớm để đi làm,” v.v.. Nếu cuộc sống của
chúng ta được thống trị bởi hệ thống luật vô tổ
chức thì chắc chắn xã hội sẽ là một thảm họa đầy
những hỗn độn và rối loạn. Để sinh tồn, chúng
ta thường khi phải làm những điều minh không
thích làm. Chúng ta phải trưởng thành mới khám
phá ra rằng những hy sinh và quên cái tôi đi là
một phần nền tảng quan trọng của cuộc sống. Khi
chúng ta kiên trì và quyết chí vượt qua những
công việc và hoạt động chẳng vui thích đó thì
chúng ta mới bắt đầu nhận ra được nét đẹp và
giá trị to lớn của những công việc khó khăn nặng
nhọc và kỷ luật.
Nếu chúng ta không đi lễ chỉ đơn giản vì
chúng ta không thích, cuộc sống của chúng ta có
thể sẽ gặp đầy những trắc trở. Đi tham dự thánh
lễ, ngay cả khi chúng ta không cảm thấy thích, sẽ
dẫn đưa chúng ta dần dần tới con đường đức tin
trưởng thành và cho chúng ta sự bình an tâm hồn
rất cần thiết cho cuộc sống trên trái đất này. Tại
sao? Vì trong Thánh lễ chúng ta có thể kết hiệp
trọn vẹn với Đức Ki-tô qua Thánh Thể. Chúng
ta không bao giờ gần Thiên Chúa hơn bằng giây
phút Mình Người ngự trong chúng ta. Chỉ một
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ân sủng đó thôi chẳng có thú vui và giải trí nào
có thể tạm so sánh được. Cho dù vì bất kỳ lý do
gì làm bạn không thích Thánh lễ, thì chính tình
yêu của Đức Ki-tô hiện diện trong Phép Thánh
Thể sẽ lấp đầy tất cả.
“Mỗi một thánh lễ, nếu được dâng lên với trọn
tâm hồn, sẽ làm tâm hồn chúng ta tràn đầy ơn
phúc, những ân sủng cho đời sống tinh thần và
vật chất mà chính bản thân chúng ta nhiều khi
không nhận biết. Trái đất có thể tồn tại không có
mặt trời chứ không thể tồn tại nếu không có Hy
lễ Hiến tế Thánh.” - Thánh Padre Pio

8 - Chủ nhật là ngày nghỉ duy nhất
của tôi
À. Chủ nhật. Ai lại chẳng thích có được một
ngày thoát khỏi những công việc bận rộn suốt
tuần để ngả lưng thư giãn và không làm gì cả?
Ai cũng nghĩ đến việc phải tìm chỗ thư giãn nghỉ
ngơi trên ghế trường kỷ xem một bộ phim, đi
mua sắm ở trung tâm thương mại, hay dành thời
gian lướt Pinterest để tìm ý tưởng mới. Và Đức
Giê-su đã cho chúng ta một hướng dẫn: “Tất cả

những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy
đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.“
(Mt 11:28) Cách duy nhất để tìm lại được sự
phục hồi thực sự và bình an cho tuần làm việc
là hãy dành một giờ trong ngày nghỉ của chúng
ta với Thiên Chúa. Người sẽ bổ sức cho chúng
ta, động viên chúng ta, và tăng thêm sức mạnh
cho chúng ta trong suốt tuần. Bạn sẽ thấy rằng
mình còn rất nhiều thời gian để tận hưởng ngày
Chúa nhật sau khi tham dự Thánh lễ. Nếu bạn
vẫn cảm thấy khó khăn không thể bớt được 1 giờ
ngày Chúa nhật bạn vẫn có thể đến các nhà thờ
có dâng lễ chiều Thứ Bảy.
“Người đã tạo dựng nên chúng con cho chính
Người, Lạy Chúa, tâm hồn con sẽ không bao giờ
được nghỉ ngơi cho đến khi nào con được nghỉ
an trong Chúa.“ - Thánh Augustine thành Hippo
“Cho đến khi nào chúng ta chưa có được một
tình yêu thiết tha dành cho Đức Ki-tô trong Phép
Thánh Thể thì chúng ta sẽ chẳng làm được việc
gì trọn vẹn.“ - Thánh Peter Julian Eymard

9 - Chà, bắt tay hả. Lây vi khuẩn. Tôi
không thể nào chịu được việc bắt tay
với tất cả những người đó
Thánh lễ là một buổi họp mặt cộng đoàn xây
dựng tình huynh đệ trọn vẹn để nên một chi thể.
Trong Thánh lễ mọi sự đều trở nên một. Thân
xác, linh hồn và tâm trí. Mọi cái đều kết hiệp với
Đức Ki-tô là đầu của chi thể. Khi chúng ta bắt
tay với những anh em xung quanh là chúng ta
đang tìm thấy khuôn mặt của Đức Ki-tô nơi họ.
Cha Hurtado nói “Bằng sự hiến tế của Đức
Ki-tô đã sinh ra một dân tộc mới, một dân tộc
là chi thể của Đức Ki-tô trên trái đất cho đến
ngày tận cùng của thế giới. Những ai đón nhận
Đức Ki-tô sẽ trở nên chính Ngài.” Chúng ta đến
với nhau để tạo nên một chi thể của Đức Ki-tô,
và khi thực hiện việc này là chúng ta đang sống
trong Người và thi hành sứ mạng của Người.
Tư tưởng thần học này có thể không thuyết
phục bạn nếu bạn là người sợ vi trùng. Nếu bạn
vẫn không muốn bắt tay với anh chị em xung
quanh trong tình huynh đệ Ki-tô, hãy mang theo
một chai nước rửa tay sau những cử chỉ chúc bình
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an cho nhau. Hãy nghĩ đến việc này như một hy
sinh nhỏ của bạn để có thể đến với Chúa và lãnh
nhận Người trọn vẹn trong bí tích Thánh Thể.
“Mẹ nhìn thấy Chúa Giê-su trong mỗi con
người. Mẹ luôn tự nhủ rằng đây là Chúa Giêsu đang đói, ta phải cho Chúa ăn. Đây là Đức
Giê-su đang đau bệnh. Người này thì bị phong
cùi hay hoại tử, ta phải rửa cho họ và chăm sóc
họ. Mẹ phục vụ vì mẹ yêu Giêsu.” - Mẹ Teresa

10 - Chỉ người già mới đi lễ
Khi đến dự thánh lễ, bạn có thể nhìn thấy
xung quanh mình toàn là bạn bè của ông bà của
bạn. Tuy nhiên, đây là một thói quen thường thấy
các bà cụ thường ngồi chật các hàng ghế. Bạn
có thể không nhìn thấy họ trong các lễ lúc 8 giờ
sáng, nhưng giới trẻ thường năng động trong đức
tin của mình. Hãy thử làm vài khảo sát nhỏ và
bạn sẽ tìm ra rằng rất nhiều hoạt động tông đồ
được giới trẻ thành lập để đốt lên ngọn lửa đức
tin. Khi nào bạn thực sự cảm thấy buồn chán và
cô đơn, hãy lên Google và tìm “World Youth
Day image“ (Hình ảnh ngày giới trẻ thế giới).
Hãy sửa soạn tinh thần vì bạn sẽ bị choáng ngợp
trước những con số khổng lồ giới trẻ Công giáo
hành hương mỗi năm để tham gia sự kiện này.
Nếu bạn sống trong một khu vực mà đa số giáo
dân là người cao tuổi, bạn hãy nhớ lời khuyên
của Đức Thánh Cha Phanxico, “Các ngài không
phải là gánh nặng, nhưng như Kinh Thánh nói,
các ngài là một kho chứa đựng sự khôn ngoan
(Sir 8:9). Giáo Hội luôn luôn trọng kính và biết
ơn các ngài, làm cho các ngài cảm thấy được tôn
trọng và luôn là một phần của cộng đoàn.” Còn
rất nhiều điều cần phải học từ những kinh nghiệm
và đời sống của các vị lớn tuổi. Chúng ta có thể
trọng kính và tôn vinh các ngài bằng việc tham
dự Thánh lễ cùng với các anh chị em của chúng
ta trong chúa Ki-tô.

11 - Ngồi. Quỳ. Đứng. Tôi chả biết
mình đang làm gì
Một cảm giác thật không thoải mái tí nào nếu
nhìn chung quanh thấy bạn là người duy nhất
vẫn đang đứng! Cũng thật ngượng nếu bạn luôn
là người làm sau những người khác. Những hành

động này không phải là những hành động tùy ý
trong suốt Thánh lễ, mỗi hành động đều mang
một ý nghĩa cầu nguyện riêng. Chúng ta cầu
nguyện không chỉ bằng tâm trí thầm lặng, nhưng
với trọn tâm hồn. Khi chúng ta làm những cử
điệu này, đó là biểu trưng nghi thức lễ tế và thân
thể để diễn tả lời cầu nguyện của chúng ta. Khi
đứng, chúng ta thể hiện sự tôn trọng và vinh danh
Lời của Thiên Chúa. Khi quỳ, chúng ta thể hiện
sự tôn vinh và kính cẩn cao nhất đối với Đức
Ki-tô. Đây cũng là một dấu hiệu cho sự vâng
nghe Người và lòng khiêm nhường của chúng
ta. Chúng ta cúi đầu trong kinh Tin Kính để tôn
vinh sự kiện quan trọng nhất trong mọi lịch sử
- khi Thiên Chúa xuống thế làm người. Những
hành động này thể hiện niềm tin của chúng ta.
Cách duy nhất để có thể quen và cảm thấy
thoải mái với trật tự nghi thức của Thánh lễ là
tham dự tích cực! Như người ta vẫn thường nói,
thực hành sẽ giúp hoàn thiện. Sách lễ Roma (có
thể mua trên Amazon hay các nhà sách Công
giáo) có thể giúp học và hiểu các phần của
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Thánh lễ. Đừng để chi tiết nhỏ bé này cản trở
bạn cảm nhận được sự vĩ đại và quyền năng của
Thiên Chúa.
“Hãy làm cho mọi gối phải quỳ trước Người,
Ôi Thiên Chúa vĩ đại của con, Người đã quá
hạ mình trong phép Thánh Thể. Xin cho mọi
con tim biết yêu mến Ngài, mọi tâm hồn tôn
kính Ngài và mọi dự định đều hướng về Ngài!”
- Thánh Margaret Mary Alacoque

12 - Tôi không hiểu linh mục nói gì
Có trên 412,000 linh mục trên toàn thế giới.
Mỗi người đều có một khả năng riêng biệt về
sự thông thái, lối nói và kỹ năng giao tiếp. Một
số trong chúng ta có thể được diễm phúc sống
trong giáo xứ có linh mục có khả năng giảng
thuyết tốt khơi gợi và thúc đẩy để đức tin chúng
ta lớn mạnh. Một số có thể sống ở nơi có cha
xứ giảng thuyết những vấn đề quá mức hiểu của
chúng ta hay bài giảng nghe không cuốn hút. Bất
kể vị linh mục nào đang cử hành Thánh lễ trong
nhà thờ thì chúng ta phải nhớ rằng vị linh mục
đó không phải là lý do để chúng ta đi dâng lễ.
Chúng ta đi dâng lễ để được kết hiệp với Đức
Ki-tô trong phép Thánh Thể.
Trên tất cả, hãy kiên nhẫn với linh mục. Hãy
tìm những cách để động viên ngài để ngài thể
hiện khả năng Chúa ban. Ngài là người đã chọn
tận hiến đời sống để vinh danh Chúa. Hãy cầu
xin Chúa Thánh Thần soi sáng và thúc đẩy tất
cả các linh mục.

13 - Tôi vẫn đi lễ, nhưng tôi chẳng
thấy mình thay đổi gì
Đầu mùa xuân, chúng ta phải cẩn thận khi
đi ra ngoài. Chúng ta không cảm thấy nóng nên
chúng ta thường không xoa kem chống nắng
nay cả khi mặt trời đã lên cao. Nếu chúng ta
ở ngoài quá lâu, vào trong chúng ta sẽ bị rám
nắng. Chúng ta không cảm nhận được những tia
năng lượng của mặt trời, nhưng chúng thực sự
ảnh hưởng trên chúng ta. Mặt trời thay đổi chúng
ta, nhưng chúng ta không thấy được cho đến mãi
về sau.
Với Thánh Lễ cũng có thể giống như vậy. Có
thể bạn không để ý thấy được những thay đổi
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trong đời mình. Bạn vẫn gặp những khó khăn.
Tội lỗi vẫn là những gì bạn phải chiến đấu. Tuy
nhiên cho đến khi nào chúng ta thực sự ở trong
Chúa Con, chúng ta sẽ được thay đổi. Chúng ta
phải vững niềm tin rằng Thiên Chúa luôn hoạt
động trong tâm hồn chúng ta thậm chí cả khi
chúng ta không thể nhìn thấy được những gì
Người đang thực hiện trong ta.
“Khi bạn nhận lãnh Người, tâm hồn bạn hãy
vui lên và tôn vinh Người, hãy tâm sự với Người
về đời sống tinh thần của mình, hãy giữ lấy Người
trong linh hồn bạn là nơi Người hiện diện để ban
cho bạn sự viên mãn; hãy đón nhận Người với
hết cả tâm trí, và hãy cư xử thánh thiện với anh
em mình để làm sao hành động của bạn là một
bằng chứng cho sự Hiện Diện của Người. - Thánh
Francis de Sales

14 - Tôi sẽ đi lễ khi nào tôi cảm thấy
cần. Bắt buộc hả, không bao giờ
Có ai dám nói rằng họ chỉ cảm thấy đói lúc
này lúc kia thôi và vì vậy họ chỉ ăn khi nào họ
cảm thấy cần ăn, và khi nào họ thấy thật thuận
tiện? Không ai dám. Cơ thể chúng ta nghiêm túc

đòi hỏi chúng ta phải nuôi dưỡng nó. Đây là vấn
đề của sự sống hay chết. Điều này quá rõ ràng.
Một tình trạng tương tự cũng xảy ra với sự đó
thiêng liêng với những tiếng kêu thúc bách từ tận
sâu thẳm tâm hồn chúng ta. Chúng ta không thể
nào không có cảm nhận cần Chúa Giê-su. Chúng
ta không thể nào không muốn nuôi dưỡng tâm
hồn chúng ta. Nếu chúng ta không nuôi dưỡng
linh hồn chúng ta bằng Thiên Chúa thì chúng ta
sẽ lấp đầy nó với những thứ thuộc về thế gian
này mà nó sẽ không bao giờ làm chúng ta thỏa
mãn. Vì vậy ở đây chúng ta gặp lại câu hỏi sống
hay chết: “mỗi con người có một nhu cầu thậm
chí còn mạnh mẽ hơn, một sự đói khát thậm chí
còn khốc liệt hơn một người đói đang cần bánh
ăn, một cái đói Thiên Chúa trong tâm hồn. Chỉ
chính Người mới có thể làm thỏa mãn cơn đói
này vì Người nói: “nếu các con không ăn thịt của
Con Người và uống máu Người, con sẽ không
được sống lại. Những ai ăn thịt Ta và uống máu
Ta sẽ được sống đời đời, và Ta sẽ cho người
đó sống lại trong ngày sau hết.‘ Ga 6: 53-55) Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II.

một vấn đề trong thời gian lâu. TV và Internet
là thiên đường cho những ai thích tiểu thuyết và
“những cú nhấp” (clicks). Nếu điều gì đó không
còn giữ được sự tập trung của chúng ta, chúng
ta hãy thay đổi cách. Một vấn đề rắc rối ở đây
là tất cả đều tập trung vào sự thèm khát giải trí
của chúng ta. Và ngay cả khi chúng ta cố gắng
ra vẻ là không cần thì cái loại thức ăn vô bổ “nội
tâm” này vẫn không bao giờ làm chúng ta hết
thèm! Nhưng trong Thánh Lễ, chúng ta được mời
gọi phải làm ngược lại: Nếu Thánh lễ không còn
giúp chúng ta cầm trí, chính CHÚNG TA phải
thay đổi. Điều này chắc chắn là một thách thức,
nhưng ở đó, và chỉ tại đó, chúng ta mới đạt đến
sự trọn vẹn cho những gì chúng ta khao khát!

15 - Tôi không thể cầm trí được lâu!

- See more at: http://conggiao.info/15-lydo-nguoi-ta-thuong-dua-ra-de-tranh-khongphai-di-le-d-34972#sthash.qwcG5AeY.dpuf

Ngày nay đây là điều rất bình thường khi
chúng ta phải chiến đầu để giữ tập trung vào

Becky Roach
[Chuyển ngữ: TRI KHOAN]
[catholic-link.org]
(Becky Roach vốn ở Ohio với chồng và 5
đứa con. Khi nào không làm công việc giặt
ủi hay chơi đùa với các con, Becky thích
uống cola chay và đi dạo đêm với chồng.)
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Ký tự IHS có nghĩa là gì?

M

ỗi khi bạn bước vào một nhà thờ
Công giáo, thật dễ nhìn thấy các
ký tự IHS khắc trên thánh giá hay
trên cửa kính màu. Ý nghĩa của
những ký tự này là gì?
Ngược với suy nghĩ thường có của mọi người,
những ký tự này không phải là chữ viết tắt của “In
Hoc Signo” (Nhờ dấu này, con sẽ chiến thắng.)
IHS là một biểu tượng để nói về Chúa Giêsu
Kitô, là cách viết cổ của “Chúa Giêsu Kitô”.
Chúng ta cùng quay ngược lại thế kỷ III, các
Kitô hữu viết tắt tên của Chúa Giêsu bằng ba
ký tự đầu tiên của tên Ngài trong tiếng Hy Lạp,
ΙΗΣ (từ tên đầy đủ ΙΗΣΟΥΣ – Giêsu). Ký tự
Hy Lạp Σ (sigma), tương đương với ký tự “S”
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trong tiếng La Tinh, nên cuối cùng tên viết tắt
này được viết thành IHS.
Trong các thế kỷ đầu của Giáo hội tiên khởi,
đây như là một ký hiệu bí mật, thường được khắc
lên mộ của các Kitô hữu. Rồi đến thế kỷ XV,
thánh Bernadine thành Siena đã rao giảng để
thăng tiến lòng tôn kính với Danh Thánh Chúa
Giêsu, và khuyến khích các Kitô hữu khắc chữ
IHS lên cửa nhà mình. Một thế kỷ sau, vào năm
1541, thánh Inhaxiô đã lấy những ký tự này để
biểu trưng cho dòng mà ngài mới lập, Dòng Tên,
hay chính xác là Dòng Chúa Giêsu. Biểu tượng
cổ này giờ hiện diện trong nghệ thuật Kitô giáo
trên toàn thế giới.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch

Thời sự Việt Nam

Phiêu lưu không lối thoát

GNsP (18.05.2017) - Việt Nam đã đút đầu
vào rọ kinh tế-chính trị mệnh danh “Một Vòng
Đai - Một Con đường” (MVĐMCĐ) của Trung
Hoa mà không biết số phận sẽ ra sao.
Chuyện xẩy ra ngày 15.05.2017 ở Bắc Kinh,
thủ đô nước Cộng hòa Nhân dân Cộng sản Trung
Hoa có số dân 1,4 tỷ người đang cần đất sống.
Sáng kiến của Trung Hoa, được Chủ tịch nước,
Tổng Bí thư đảng Cộng sản Tập Cận Bình trình
bầy tại Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế có tên
là “Vành đai và Con đường”, lấy hợp tác kinh tế
và phát triển làm trọng tâm để giúp nhau thịnh
vượng và cùng có lợi.
Tin của phía Trung Hoa cho biết tham dự diễn
đàn có 57 lãnh đạo cấp cao của 29 quốc gia
và vùng lãnh thổ, trong đó có Nga, Việt Nam,
Kazakhstan, Cộng hòa Czech, Thụy Sĩ, Italy,
Tây Ban Nha, Pháp, Đức,Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan,
Nhật, Úc, Tân Tây Lan, Campuchia, Malaysia,
Indonesia, Philippines, Lào, Myanmar, Thái Lan,
Kenya, Chile, Argentina v.v….
Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Chủ tịch Ngân
hàng Thế giới (WB), và Tổng Giám đốc Quỹ
Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng dự hội nghị.
Ấn Độ, nền kinh tế lớn ở Nam Á Châu không
tham dự Hội nghị 2 ngày ở Bắc Kinh, mặc dù
được mời.

NGUỒN GỐC MVĐMCĐ
Nhưng MVĐMCĐ có từ bao giờ? Tài liệu của

Trung Hoa cho biết đây là sáng kiến
của ông Tập Cận Bình đưa ra năm
2013 nhằm kết nối Trung Hoa với 6
hành lang kinh tế qua đường bộ:
1) Chạy từ phía Tây Trung Hoa
xuyên qua Tây Á đến vùng miền Tây
của Nga.
2) Từ Trung Hoa qua Mông Cổ để
nối liền vùng bắc Trung Hoa với đông
bộ Nga
3) Dùng hành lang Trung HoaTrung Á-Tây Châu Á để nối miền Tây
Trung Hoa với Thổ Nhĩ Kỳ.
4) Hành lang Trung Hoa-Bán đảo Đông Dương
(Việt-Miên-Lào) để nối liền miền Nam Trung
Hoa với Tân Gia Ba.
5) Hành lang Trung Hoa-Pakistan sẽ nối liền
vùng Tây Nam Trung Hoa với Pakistan
6) Hành lang Bangladesh - China - India Myanmar (Miến Điện) sẽ chạy từ Nam Trung
Hoa tới Ấn Độ.
Ngoài ra còn có hành lang thứ 7 gọi là “Tơ Lụa
trên biển” chạy từ bờ biển Trung Hoa sang Tân
Gia Ba và Ấn Độ, tới vùng biển Mediterranean để
kết nối với Bắc Đại Tây Dương và bắc Châu Phi
Với tham vọng bành trướng kinh tế và chính
trị rộng lớn như thế, tất nhiên không phải để
Trung Hoa tiếp tục đứng sau kinh tế Mỹ mà sẽ
có cơ hội lãnh đạo cả thế giới.
Đài phát thanh Quốc tế Trung Hoa (China
Radio International, CRI, ngày 10-09-2015) giải
thích rằng: “Sáng kiến “Một vành đai, một con
đường” là tên gọi tắt của “Vành đai Kinh tế Con
đường Tơ lụa” và “Con đường Tơ lụa trên biển
thế kỷ 21”, phương án quy hoạch liên quan đến
65 nước và 4,4 tỷ dân số trên dọc tuyến. Cơ chế
hợp tác của “Một vành đai, một con đường” bao
gồm tích cực thúc đẩy kết nối chiến lược phát
triển của các nước dọc tuyến với nhau.”
CRI viết: “Giáo sư Viện Khoa học-xã hội
Trung Quốc Cốc Nguyên Dương cho biết, Trung
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Quốc đề xuất khái niệm “hợp tác kết nối” để thúc
đẩy sự hợp tác giữa Trung Quốc và các nước trên
dọc Con đường Tơ lụa.”
Ông nói: “Phương thức hợp tác kết nối không
phải đơn nhất, mà là đa dạng, có thể hợp tác
kết nối đa phương, cũng có thể hợp tác kết nối
song phương. Các phương thức kết nối chủ yếu
bao gồm: Một là, kết nối việc xây dựng ‘Một
vành đai, một con đường’ với ‘chiến lược phát
triển’ của các nước trên dọc tuyến. Ví dụ, Mông
Cổ thực thi chiến lược phát triển ‘Con đường
Thảo nguyên’, vì vậy, Trung Quốc và Mông Cổ
kết nối Vành đai Kinh tế Con đường Tơ lụa với
chiến lược phát triển ‘Con đường Thảo nguyên’;
hai là, xây dựng ‘Con đường Tơ lụa’ có thể kết
nối với ‘cơ chế hợp tác’ hiện nay của các nước
trên dọc tuyến”.

MỸ RA - TRUNG VÀO
Kế họach mở rộng ảnh hưởng kinh tế của
Trung Hoa được xúc tiến ngay sau khi Tổng
thống Mỹ Cộng hòa Donald Trump rút Hoa Kỳ
ra khỏi Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược
Xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Strategic
Economic Partnership Agreement, gọi tắt là TPP),
với lý do TPP không đem lợi cho công nhân Mỹ.
Sau 7 năm vất vả thương thuyết để được ký kết
ngày 4.02.2016
tại Tân Tây Lan
(New Zealand),
TPP là tổ chức
quy tụ 12 nước
gồm Úc, Brunei,
Canada, Chile,
Japan, Malaysia,
M e x i c o ,
Singapore, New
Zealand, Peru,
Mỹ và Việt
Nam.
Khối kinh tế
này, nếu hoạt
động, sẽ có trị
gía 28,000 Tỷ
dollars ($28
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trillion dollars), chiếm lối 40% tổng sản lượng
của Thế giới và là một khối kinh tế hùng mạnh
có khả năng cầm chân Trung Quốc.
Hành động của ông Trump không những đã
giúp Bắc Kinh hóa giải được áp lực kinh tế của
TPP mà còn giúp Trung Hoa rảnh tay hơn để
thành hình khối kinh tế 16 nước được gọi là
Regional Comprehensive Economic Partnership
(RCEP), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu
vực (RCEP). Nga đã ngỏ ý hợp tác với Trung
Hoa để loại ảnh hưởng Mỹ ra khỏi khu vực Á
Châu-Thái Bình Dương.
Đối với Việt Nam, dù có mất TPP nhưng Việt
Nam vẫn có chân trong khối RCEP, cùng với
9 nước khác của AQSEAN, Hiệp hội các nước
Đông Nam Á và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn
Quốc, Australia, New Zealand, và Ấn Độ.
Việt Nam còn có nhiều thoả hiệp hợp tác kinh
tế song phương với Hoa Kỳ, Châu Âu, Nam Hàn,
Nhật Bản, Ấn Độ và nhiều nước khác.
Giờ đây, sau Hội nghị ở Bắc Kinh ngày
15.05.2016 vị trí kinh tế của Việt Nam đã được
tăng cường trong khối MVĐMCĐ do Trung Quốc
đứng đầu. Nhưng sự hợp tác kinh tế trong tương
lai với các quốc gia trong khối sẽ còn nhiều khó
khăn vì Việt Nam là nền kinh tế nhỏ và hạn chế
kỹ thuật tân tiến. Nếu phải nhờ Trung Hoa đỡ

đầu trang bị máy móc hiện đại thì Việt Nam sẽ
mang nợ Trung Hoa đến cạn kiệt.

VIỆT NAM VÀO RỌ
Tuy nhiên, sự có mặt của Việt Nam tại Diễn
đàn “Một Vòng Đai-Một Con Đường” không phải
là một lựa chọn tình nguyện mà vì không cưỡng
lại được. Theo các chuyên gia kinh tế thì nếu
Việt Nam không tham gia MVĐMCĐ của Trung
Hoa thì Việt Nam sẽ bị các nước bỏ lại sau lưng
để tụt hậu không ngóc đầu lên được.
Vì vậy, tại diễn đàn Bắc Kinh, Chủ tịch nước
Việt Nam Trần Đại Quang đã phát biểu: “Việt
Nam chủ trương nỗ lực thúc đẩy liên kết kinh
tế và kết nối giao thông với các quốc gia láng
giềng. Nhiều bước đi, giải pháp cụ thể đã được
triển khai, trong đó có việc hợp tác cùng các
nước Tiểu vùng Mekong phát triển Hành lang
kinh tế Đông - Tây, Hành lang kinh tế phía Nam,
Hành lang kinh tế Bắc - Nam, hướng tới xây
dựng Tiểu vùng Mekong trở thành cầu nối giữa
Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Bên cạnh đó,
Việt Nam cũng tích cực tham gia thực hiện Kế
hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN; hợp tác với
Trung Quốc nghiên cứu khả năng kết nối “Hai
hành lang, một vành đai” với sáng kiến “Vành
đai và Con đường”; quan hệ hợp tác kinh tế giữa
Việt Nam và Trung Quốc ngày càng được mở
rộng, đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực.”
Kế họach kinh tế “Hai hành lang, một vành đai”
là dự án hợp tác giữa Việt Nam và Trung Hoa.
Chi tiết Việt Nam Cộng sản tự đặt mình trong
vòng tay Trung Hoa được Đài Phát thanh Quốc
tế Trung Hoa (China Radio International, CRI)
kể ngày 10.09.2015 rằng: “Ngày 20.5.2004, trong
chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Thủ tướng
Việt Nam lúc đó Phan Văn Khải đã đề xuất
sáng kiến cùng xây dựng “Một vành đai, một
con đường” với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia
Bảo. Ngày 6 và ngày 7.10.2004, Thủ tướng Ôn
Gia Bảo thăm chính thức hữu nghị Việt Nam,
trong thời gian ở thăm, Chính phủ hai nước đã ra
“Thông cáo chung Trung - Việt”. Thông cáo đã
trọng điểm đề cập hai bên đồng ý thành lập nhóm
chuyên gia trong khuôn khổ Ủy ban Hợp tác kinh

tế-thương mại của Chính phủ hai nước, tích cực
tìm kiếm và thảo luận tính khả thi của hành lang
kinh tế “Côn Minh-Lào Cai-Hà Nội-Hải PhòngQuảng Ninh”, “Nam Ninh-Lạng Sơn-Hà Nội-Hải
Phòng-Quảng Ninh” và vành đai kinh tế Vịnh
Bắc Bộ. Như vậy, “Hai hành lang, một vành đai”
trở thành ý tưởng hợp tác của chính phủ hai nước.
Thông qua việc xây dựng “Hai hành lang, một
vành đai”, Trung Quốc và Việt Nam sẽ bổ sung
cho nhau trong quá trình hợp tác, thực hiện cùng
thắng, chiến lược phát triển vùng miền Tây của
Trung Quốc và chính sách phát triển kinh tế-xã
hội vùng miền núi ở miền Bắc Việt Nam sẽ được
lợi rất nhiều. Tháng 7 năm nay (2015), Phó Thủ
tướng Trung Quốc đương nhiệm Trương Cao Lệ
khi thăm Việt Nam đã đề xuất kết nối “Một vành
đai, một con đường” với “Hai hành lang, một
vành đai”.

TỪ TRỌNG ĐẾN QUANG
Áp lực Việt Nam của Tập Cận Bình đã được
lập lại trong chuyến thăm Trung Hoa của Tổng
Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng từ ngày
12-15.1.2017.
Thông cáo chung hồi ấy viết: “Tăng cường
hơn nữa hợp tác thực chất về kinh tế thương mại.
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Làm tốt quy hoạch chiến lược tổng thể trong hợp
tác song phương. Tích cực thúc đẩy kết nối chiến
lược phát triển giữa hai nước, bao gồm kết nối
khuôn khổ “Hai hành lang, một vành đai” với
sáng kiến”Một vành đai, một con đường”. Tăng
cường trao đổi về hợp tác năng lực sản xuất giữa
hai nước, triển khai thực hiện có hiệu quả “Bản
ghi nhớ về danh mục các dự án hợp tác năng
lực sản xuất giữa Bộ Công thương Việt Nam với
Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung
Quốc”. Tích cực bàn bạc thống nhất để sớm ký
kết “Phương án tổng thể xây dựng khu hợp tác
kinh tế qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc”.
Bây giờ, 5 tháng sau, họ Tập lại nhắc Trần
Đại Quang, sau chuyến thăm Trung Hoa của
đòan Việt Nam từ ngày 11 đến 15.05.2017.
Thông cáo chung nhắc nhở phía Việt Nam
cần: “Đẩy nhanh nghiên cứu, bàn bạc, ký kết
“Thỏa thuận tổng thể chung về xây dựng Khu
hợp tác kinh tế qua biên giới Việt Nam “Trung
Quốc” theo nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi,
tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh
thổ của mỗi nước, phù hợp với quy định pháp
luật của mỗi bên và thông lệ quốc tế.”
Trung Hoa cũng không quên thúc Việt Nam
cần: “Khẩn trương bàn bạc, ký kết Bản ghi nhớ
về hợp tác kết nối giữa khuôn khổ “hai hành
lang, một vành đai” và sáng kiến “Vành đai và
Con đường” phù hợp với lợi ích, khả năng, điều
kiện của mỗi nước; phát huy vai trò của Nhóm
công tác hợp tác về cơ sở hạ tầng trên bộ trong
việc tăng cường kết nối giữa hai nước; tích cực
thúc đẩy công tác nghiên cứu và xây dựng kế
hoạch hợp tác 5 năm trong lĩnh vực giao thông
và năng lượng trong hợp tác cơ sở hạ tầng trên
bộ, thúc đẩy khánh thành dự án đường sắt đô thị
Hà Nội tuyến số 2 (Cát Linh - Hà Đông) theo
kế hoạch, sớm hoàn thành lập quy hoạch tuyến
đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội Hải Phòng; chỉ đạo doanh nghiệp hai bên nhanh
chóng giải quyết các vấn đề tồn tại, vướng mắc
của các dự án hợp tác.”
Bên cạnh những nhắc nhở và thúc đẩy của Tập
Cận Bình với Trần Đại Quang, Đại sứ Trung Hoa
tại Hà Nội, Hồng Tiến Dũng còn tát nước theo mưa
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nói với báo chí Việt Nam trước ngày Quang đi Tầu
rằng: “Trung Quốc và Việt Nam có chung đường
biên giới dài 1.500km. Việt Nam có 7 tỉnh giáp với
Quảng Tây, Vân Nam, Trung Quốc. Nhằm thúc đẩy
kinh tế khu vực biên giới phát triển, hai bên cũng
đang xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới,
đây cũng là một phần quan trọng của việc kết nối.
Về mặt này, hai bên cần sớm bàn bạc về ký văn
kiện liên quan, chỉ đạo các tỉnh và khu tự trị sớm
tiến hành hợp tác kết nối.”
Nên nhớ, sau chuyến thăm Tầu của Trương
Tấn Sang, khi ấy là Chủ tịch nhà nước Việt
Nam từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 6 năm 2013,
Thông cáo chung hai nước cũng đã hứa: “Hai
bên nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác giữa các
tỉnh, khu tự trị biên giới hai nước, nhất là giữa
7 tỉnh của Việt Nam gồm Điện Biên, Lai Châu,
Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng
Ninh với 4 tỉnh (khu tự trị) của Trung Quốc gồm
Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Vân Nam;
phát huy vai trò của cơ chế hợp tác liên quan
giữa địa phương hai nước; tập trung thúc đẩy hợp
tác trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, cơ sở
hạ tầng giao thông, khoa học, giáo dục, văn hóa,
y tế…; thúc đẩy các tỉnh, khu tự trị biên giới hai
nước cùng phát triển.”

Nhưng tại sao đến nay chưa có tiến bộ trong
thương thuyết dối với dự án lập khu kinh tế ViệtTrung ở biên giới hai nước? Không có bất cứ
giải thích công khai nào của đôi bên, nhưng mọi
người Việt Nam đều chưa quên những thảm họa
mà Quân đội Trung Hoa đã gây ra cho người
dân tại 6 Tỉnh biên giới trong 2 cuộc chiến từ
1979 đến 1990.
Các thống kê bán chính thức ghi tổng số
thương vong của binh sỹ và người dân ở Lai
Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn
và Quảng Ninh đã lên đến khoảng 45,000 người.
Những tổn thất về quân số của Việt Nam ở mặt
trận Vỵ Xuyên (Hà Tuyên cũ) được ghi lại là
“thảm khốc”.

Vậy mà ngày nay đảng và nhà nước CSVN
đã “gục mặt bước dồn” để không cho phép dân
và quân lính được tổ chức tưởng niệm hàng năm
những người Việt Nam đã hy sinh trong cuộc
chiến bảo vệ Tổ quốc đẫm máu này.
Bây giờ đảng và nhà nước CSVN lại xếp
hàng chui vào rọ khống chế của Trung Hoa, qua
hình thức hợp tác kinh tế như trao trứng cho ác
qua hai đường “Một vành đai, một con đường”
và”Hai hành lang, một vành đai” thì có khác nào
họ đã kéo thêm một lá cờ trắng nữa, sau khi đã
mở cửa rước giặc vào nhà ở Bauxite Tây Nguyên
và Formosa Hà Tĩnh.-.-

Phạm Trần

Thông Cáo Báo Chí
Vận động quốc tế và trao
Thỉnh nguyện thư về thảm hoạ
Formosa

Thảm hoạ do Forrmosa gây ra quá khủng khiếp đối với người dân
và môi trường miền Trung nói riêng và Việt Nam nói chung. Tệ hại
hơn, một năm sau, Formosa vẫn chưa có động thái khôi phục môi
trường biển và giải pháp đền bù thiệt hại công bằng, thoả đáng.
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Vận động quốc tế và trao Thỉnh nguyện thư
về thảm hoạ Formosa
Những ngày đầu tháng 5/2017, hơn một năm
sau ngày xảy ra thảm hoạ, Ban hỗ trợ nạn nhân
ô nhiễm môi trường biển thuộc Giáo phận Vinh
đã có chuyến hành trình đặc biệt qua Âu châu
để trao Thỉnh nguyện thư về việc giải quyết thảm
hoạ môi trường do Công ty TNHH Gang thép
Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ra.
Thảm hoạ này quá khủng khiếp đối với người
dân Miền Trung nói riêng và Việt Nam nói chung.
Tệ hại hơn, một năm sau, Formosa vẫn chưa có
động thái khôi phục môi trường biển và giải pháp
đền bù thiệt hại công bằng, thoả đáng. Trong khi

đó, nhiều nỗ lực đi đòi công lý của các nạn nhân
qua các kiến nghị, những cuộc xuống đường, tuần
hành, hay khởi kiện đều bị nhà cầm quyền ra sức
cản trở, thậm chí đàn áp bằng bạo lực.
Chính vì thế, Ban hỗ trợ nạn nhân ô nhiễm
môi trường biển Giáo phận Vinh đã khởi xướng
Thỉnh nguyện thư này nhằm đưa vấn đề ra trước
công luận quốc tế. Thỉnh nguyện thư đã đạt được
gần 200,000 người ký, trong đó hầu hết là các
nạn nhân trực tiếp và gián tiếp của thảm họa
Formosa. Cũng có một số cá nhân hoạt động
trong lĩnh vực tôn giáo, bảo vệ môi sinh, nhân
quyền, chính giới, đồng bào trong và ngoài nước
ký tên với tư cách là những người ủng hộ, đồng
hành với nạn nhân.
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Để chuyển thỉnh nguyện thư tới các tổ chức
và các định chế quốc tế, phái đoàn đến từ Giáo
phận Vinh bao gồm:
- Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp - Giáo
phận Vinh
- Linh mục Giuse Phan Sỹ Phương - Quản hạt
Cửa Lò, Quản xứ Tân Lộc - Trưởng Ban
- Linh mục Antôn Nguyễn Thanh Tịnh - Quản
xứ Cồn Sẻ, Quảng Bình - Thư ký
- Linh mục Phêrô Trần Văn Thành - Quản xứ
Tam Toà, Quảng Bình - Thành viên
- Linh mục Phêrô Trần Đình Lai - Quản xứ
Đông Yên, Kỳ Anh - Thành viên
- Linh mục JB. Bùi Khiêm Cường Quản xứ
Đông Sơn, Kỳ Anh - Thành viên
Phái đoàn đã trao Thỉnh nguyện thư và tiếp
xúc với: Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Âu Châu,
một số Bộ Ngoại Giao, tổ chức thuộc Giáo Hội
Công Giáo và một số tổ chức xã hội dân sự với
mong muốn cùng nhau hỗ trợ tích cực hơn cho
các nạn nhân.
Sau đây là những nơi mà phái đoàn đã tiếp
xúc và làm việc trong những ngày qua:
Oslo, Na Uy
- Đức Giám mục và Đức ông Tổng Đại diện
Giáo phận Oslo
- Caritas, Hội Đồng Liên Tôn và bộ phận
Quan hệ quốc tế của Giáo hội Tin Lành Na Uy
(Council of Ecumenical and
International Relations Church of Norway & Caritas)
- Cứu trợ Hội Thánh Tin Lành Na Uy; Tổ
chức Norwegian Christian Aid.

- Dân biểu thuộc Uỷ ban Đối ngoại và quốc
phòng của Quốc Hội Na Uy
- Hội thảo tại Viện Nhân Quyền Na Uy
(Norwegian Centre for Human Rights)
- Bộ Ngoại Giao Na Uy - Bộ phận trách nhiệm
Đối thoại nhân quyền giữa Na Uy và Việt Nam.
Bonn, Đức
- Đại diện Uỷ Ban Công Lý Hoà Bình của
Hội Đồng Giám Mục Đức, Dr. Daniel Legutke
và ông Ulrich Poner
Tại Brussels, Vương quốc Bỉ
- Đức Hồng Y Jozef de Kesel, Chủ tịch Hội
Đồng Giám Mục Giáo Hội Công Giáo tại Bỉ
- Bộ Ngoại Giao Bỉ - Bộ phận Giao Thương,
Phát Triển và Hợp tác với Á Châu
- Đại diện Đảng Xanh của Quốc Hội Liên
Hiệp Âu Châu
- Văn Phòng Đối Ngoại EU
- ClientEarth - Tổ chức luật sư chuyên về môi sinh.
- Tổ chức nhân quyền Front Line Defenders
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chuyên môn của chúng tôi vì thực sự chúng tôi
không được đào tạo để thực hiện những chuyến
đi như vậy. Chúng tôi là những người làm mục
vụ. Đáng lẽ những chuyến đi như vậy phải là của
những người cầm quyền”.

Từ chối giúp đỡ của quốc tế

- Các Dân Biểu thuộc Uỷ Ban Giao Thương EU
Tại Geneva, Thụy Sỹ
- Chương Trình Môi Sinh Liên Hiệp Quốc &
Phản Ứng Thảm Hoạ Môi Sinh (Joint unit UNEP/
OCHA)
- Văn phòng Cao Uỷ Nhân Quyền Liên Hiệp
Quốc (OHCHR)
- Tổ chức Quyền Phổ Quát (Universal Rights
Group)
-Tiếp tân tại Toà Đô Chánh thành phố Geneva.
Thị trưởng Guillaume Barazzone đón tiếp phái
đoàn tại phòng tiếp chính khách của Geneva
Thông tin về chuyến vận động quốc tế của
phái đoàn sẽ được cập nhật trên website: https://
thamhoaformosa.com.
Fatima, 13/5/2017

Ban Hỗ trợ nạn nhân ô nhiễm môi
trường biển Giáo phận Vinh
Liên lạc
Thư ký Ban: Lm. Ant. Nguyễn Thanh Tịnh
Email: banhotrogpv@gmail.com

Trong chuyến đi kéo dài hai tuần tới Na Uy,
Đức, Bỉ và Thụy Sĩ, phái đoàn của Giáo phận
Vinh đã có những cuộc tiếp xúc với Liên Hiệp
Quốc, Liên Hiệp Châu Âu, một số Bộ Ngoại
giao, các tổ chức thuộc Giáo Hội Công Giáo và
các tổ chức xã hội dân sự.
Chia sẻ với VOA về kết quả chuyến đi, Giám
mục Nguyễn Thái Hợp nói các cuộc tiếp xúc với
các tổ chức quốc tế càng khiến ông thêm đau lòng.
“Buồn vì cách xử sự của những người cầm
quyền, của những người đại diện của dân. Chẳng
hạn, một điều cụ thể mà chúng tôi nhận thấy, khi
ở Việt Nam tôi cũng đã nghe, là một số nước
muốn đến để giúp đỡ cho Việt Nam, giúp cho
Việt Nam có thể nghiên cứu tìm ra nguyên nhân
của thảm họa và nhất là xử lý thiên nhiên đã
bị thảm họa đó bằng những phương pháp khoa
học, kỹ thuật hiện đại để trả lại vùng biển miền
Trung, và cho người dân biết thảm họa đến bao
nhiêu, thảm họa kéo dài bao nhiêu, bao giờ có
thể ăn cá được, bao giờ có thể đi ra biển được
v.v.. Không những nhà nước đã từ chối một số
nước, mà ngay cả cơ quan của Liên Hiệp Quốc
cũng đã có những đề nghị đó mà không hiểu tại
sao những người đại diện của dân cũng từ chối
đề nghị của cơ quan Liên Hiệp Quốc. Điều đó
khiến tôi cảm thấy đau lòng”.

GM. Nguyễn Thái Hợp: Mị dân và vô trách nhiệm
Một chuyến đi đau lòng!
Hơn một năm sau khi xảy ra thảm họa

Khánh An / VOA
Đang trong chuyến đi vận động quốc tế ở
châu Âu và trao thỉnh nguyện thư về thảm họa
Formosa, Giám mục Giáo phận Vinh Phaolo
Nguyễn Thái Hợp nói với VOA rằng ông đau
lòng khi phải thực hiện một chuyến đi mà lẽ ra
là của những người cầm quyền.
“Đây là chuyến đi ngoài dự phóng cũng như

môi
trường lịch sử, Giám mục Nguyễn Thái Hợp nói
những câu hỏi rất căn bản của người dân như
nguyên nhân của thảm họa, tác hại của nó thế
nào, kéo dài bao lâu, khi nào biển miền Trung
được khôi phục trở lại… vẫn chưa được trả lời
thỏa đáng.
“Cho tới hôm nay, tôi thấy rằng chúng tôi chỉ
gặp được những câu trả lời một cách rất mị dân
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và vô trách nhiệm. Chẳng hạn có những quan
chức, khi thảm họa xảy ra ít lâu, đã xuống biển
tắm để nói với dân rằng ‘Tắm đi!’. Có những
người trả lời một cách vô trách nhiệm rằng biển
miền Trung cũng như dân tộc Việt Nam oai hùng
nên nó tự có thể tẩy xóa được thảm họa, những
chất độc trở lại tình trạng ban đầu”.
Phái đoàn của Giáo phận Vinh trong chuyến
đi vận động quốc tế và trao thỉnh nguyện thư về
thảm họa Formosa.

Những “cuộc xung đột đau lòng”
Kể từ khi xảy ra thảm họa môi trường ở vùng
biển miền Trung hồi tháng 4/2016, nhiều cuộc
biểu tình đã diễn ra tại địa phương và trên khắp
các tỉnh thành đòi chính quyền và Formosa phải
minh bạch thông tin về thảm họa và bồi thường
xứng đáng cho người dân.
Mặc dù phía chính quyền nói đã phân phối số
tiền đền bù 500 triệu đôla của Formosa tới các
nạn nhân trực tiếp của thảm họa, nhưng nhiều
người dân không đồng tình với cách giải quyết
của chính quyền. Gần đây, các cuộc biểu tình
tiếp tục diễn ra, đặc biệt tại tỉnh Nghệ An.
“Nguyên nhân sâu xa vẫn là chưa đền bù
xứng đáng. Có những người lẽ ra phải được đền
bù xứng đáng thì vẫn chưa được vào danh sách
[đền bù]. Có những người không liên quan gì đến
thảm họa môi trường, không phải là nạn nhân thì
đã được đền bù. Tại sao vậy? Phải chăng vì tham
nhũng, vì lợi ích nhóm?”, Giám mục Nguyễn
Thái Hợp đặt câu hỏi.
Tỉnh Nghệ An vốn không được chính quyền
xếp vào danh sách bồi thường của thảm họa
Formosa, nhưng nhiều người dân địa phương nói
họ đã mất nguồn sinh kế, lâm vào cảnh nợ nần
vì ảnh hưởng trực tiếp của thảm họa.
Giám mục Nguyễn Thái Hợp cho biết ông đã
hai lần làm việc với chính quyền tỉnh Nghệ An
và được chính quyền tỉnh cho biết đã đề đạt ra
trung ương để đưa một số khu vực ở Nghệ An
vào danh sách nạn nhân cần được bồi thường.
Tuy nhiên cho tới nay, ông vẫn chưa nhận được
câu trả lời cho vấn đề này. Theo ông, chính
sự phẫn uất của người dân đã dẫn đến những
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"cuộc xung đột đau lòng" giữa người dân và
chính quyền.
“Chuyện này đáng lẽ giải quyết một cách êm
thắm giữa người dân và chính quyền, mà cuối
cùng không được giải quyết, đưa đến những cuộc
xung đột. Những cuộc xung đột đó thật sự rất đau
lòng. Càng đau lòng hơn khi người dân bị đánh
đập trong khi họ là những nạn nhân cần được
đền bù xứng đáng”.
Người dẫn đầu phái đoàn của Giáo phận
Vinh cho biết chuyến đi vận động lần này là
một chuyến đi “tiếp cận”, giúp cho các thành
viên biết cách nghiên cứu, sắp xếp và đề đạt các
thỉnh nguyện của người dân một cách cụ thể hơn
để gửi tới nhiều cơ quan, tổ chức quốc tế khác
nhau, với mong muốn giúp cho các nạn nhân của
Formosa sớm tìm được câu trả lời cho những băn
khoăn của họ và được đền bù thỏa đáng.
Tính đến sáng 18/5, thỉnh nguyện thư về thảm
họa Formosa trên trang www.thamhoaformosa.
com đã có trên 195.000 người ký tên.
Giáo phận Vinh có quyết định thành lập Ban
Hỗ trợ các nạn nhân thảm họa ô nhiễm môi
trường biển miền Trung vào tháng 9/2016, 5
tháng sau khi bắt đầu xảy ra hiện tượng hải sản
chết hàng loạt, khiến đời sống kinh tế trong khu
vực gần như tê liệt.

THƯ NGỎ
V/v. PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO
LẦN CHUỖI MÂN CÔI ONLINE
VÌ CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH CHO
QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM

K

ính 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:
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
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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 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
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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

GHI DANH TẠI ĐÂY
Tên Thánh
Họ và Tên
Bậc sống
Giáo xứ
Giáo phận

Lần Hạt Mân Côi:
(bắt đầu) Làm Dấu Thánh Giá và đọc Kinh Tin Kính
Đọc Kinh Lạy Cha - Đọc 3 Kinh Kính Mừng - Đọc Kinh Sáng Danh
Đọc Mầu Nhiệm thứ nhất và Kinh Lạy Cha - Đọc 10 Kinh Kính Mừng
Đọc Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Mân Côi
Đọc Mầu Nhiệm thứ hai, rồi đọc Kinh Lạy Cha
Lặp lại mục 6 và 7 => và tiếp tục cho đến hết các Mầu Nhiệm thứ 3, 4 và 5
Đọc Kinh Lạy Nữ Vương, Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy
Làm Dấu Thánh Giá
Hôn Thánh Giá Chúa với tâm hồn kính mến. (hết)
* Khi lần Chuỗi Mân Côi, xin lưu ý cố gắng sốt sắng và đừng đọc nhanh quá!

Cách Chọn Mầu Nhiệm Cho Từng Ngày Trong Tuần:
Thứ
Thứ
Thứ
Thứ

Hai & Thứ Bảy => Mầu Nhiệm VUI
Ba & Thứ Sáu => Mầu Nhiệm THƯƠNG
Tư & Chúa Nhật => Mầu Nhiệm MỪNG
Năm => Mầu Nhiệm SÁNG

Ngoại trừ những ngày đặc biệt sau:
Những ngày Chúa Nhật Giáng Sinh => Mầu Nhiệm VUI
Những ngày Chúa Nhật Mùa Chay => Mầu Nhiệm THƯƠNG
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CỬ TRI PHÁP BẦU QUỐC HỘI
NĂM 2017

S

au khi được cử tri Pháp tín nhiệm vào
chức vụ Tổng thống ngày 07.05.2017,
ông Emmanuel Macron đã nhậm chức
ngày 14.05.2017. Ngày 15.05.2017. Tân
Tổng thống đã chọn, sau nhiều giờ dân Pháp chờ
đợi, Dân biểu Edouard Philippe (đảng Những
người Cộng hòa, LR, Les Républicains), mặc dù,
nhiều lần trước đó, ông Macron tuyên bố muốn
cử một người nữ vào chức vụ này… Cuối cùng,
việc công bố thành phần tân chính phủ cũng đã
trễ hơn một ngày so với dự kiến ban đầu do muốn
tôn trọng những thăng bằng về nam nữ ; về người
thuộc tả, hữu và trung phái ; về người từng làm
chính trị hay đến từ các tổ chức xã hội dân sự…
Tổng thống và Thủ tướng mới cần có một chánh
phủ tuyệt đẹp để có thể tồn tại, sau khi Quốc hội,
với 577 Dân biểu, được bầu cử ngày 11 (vòng
một) và ngày 18.06.2017 (vòng hai, nếu cần).

I.- GHI DANH ỨNG CỬ DÂN
BIỂU QUỐC HỘI.
Do ý niệm ‘Tổng thống toàn dân nước Pháp’,
ông Macron từ chức chủ tịch phong trào ‘Tiến
bước’, sau khi đổi tên thành ‘La République En
Marche’ (LREN, Cộng hòa Tiến bước) và truyền
tuyển ứng cử viên tham gia tranh cử Dân biểu
nhiệm kỳ 2017-2022 (nếu Quốc hội không bị giải
tán), với ước vọng chiếm được đa số tuyệt đối.
Nếu không, chính phủ Edouard Philippe rơi vào
tình trạng tế nhị :
a. Hoặc phải tìm thỏa thuận với dân biểu các
đảng khác hay dân biểu độc lập để đủ số phiếu
đa số tuyệt đối để thông qua sự tín nhiệm Thủ
tướng và các dự luật hay dự án luật. Trong trường
hợp này, hiện nay, Tổng thống Macron hy vọng
sẽ có những dân biểu LR đã tuyên bố ‘bắt tay
ông Philippe khi ông đưa ra’ và các ứng cử viên
dân biểu đang mang danh ‘majorité présidentielle’
(đa số Tổng thống).
b. Hoặc Thủ tướng E. Philippe phải từ chức
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(Tổng thống không có quyền bãi chức thủ tướng)
để Tổng thống Macron cử một thủ tướng mới hầu
có sự tín nhiệm đa số tại Quốc hội.
A. Số ứng cử viên ghi danh.
Ngày 11.05.2017, LREN công bố danh sách
428 được đảng nhận làm ứng cử viên chính thức
tranh cử chức Dân biểu. Ðể được sự chấp thuận
này, theo bà Christine Veyrac, cựu dân biểu Nghị
viện Âu châu UMP, một trong chín thành viên
Ủy ban Tuyển chọn (Commission d’investiture),
cho biết đã nhận được trên 14.500 hồ sơ dự
tuyển. Lúc đầu, đồng bào tưởng cuộc tuyển chọn
chỉ dành riêng cho những người làm chính trị
‘chuyên nghiệp’, nên có rất ít nữ giới. Sau khi
có lời mời gọi của ông Macron, số người nữ dự
tuyển gia tăng đủ đáp ứng yêu cầu ‘nam nữ bằng
nhau’ (parité) hoàn hảo với 214 nam và 214 nữ.
Nếu không đáp ứng, đảng bị phạt bằng trừ tiền
trợ cấp hàng năm.
Những điều kiện cần phải có để được trở thành
ứng cử viên mang tên LREM gồm : phải gia nhập
đảng này, có tư pháp lý lịch (casier judiciaire)
trong sạch, ký một ‘khế ước với quốc gia’ (contrat
avec la nation, văn kiện buộc người dự tuyển khi
trở thành Dân biểu cam kết bỏ phiếu thuận cho
những dự án luật cho phép thực hiện những mục
tiêu của ông Macron trong 6 lãnh vực). Ngoài ra,
còn phải có một đơn xin chi tiết, một lý lịch cá
nhân (Curriculum vitae), những thư ủng hộ của
cử tri trong đơn vị bầu cử (circonscription). Sau
cùng, người dự tuyển phải trả lời khá nhiều câu
hỏi liên quan đến đơn vị bầu cử này.
Tiền bồi thường (indemnité = lương trả cho

các vị dân cử) căn bản hàng tháng là 7.209 euro
nguyên (brut, trước khi khấu trừ các số tiền đóng
góp cho các quỹ an ninh xã hội). Từ đó, sau khi
trừ đi các khoản đóng góp (cotisations) này, nhất
là các quỹ hưu liễm. Cuối cùng, dân biểu còn
được bồi thường ròng (net, số tiền thật sự nhận
được) là từ 4.979 đến 5.381 euros hàng tháng.
Sau đó, số này còn phải cộng thêm những trợ cấp
chức vụ 7.267 euros nguyên cho Chủ tịch Quốc
hội ; 5.004 cho các quản trị tài chính và hành
chính (questeurs) ; 880 hay 1.038 euros cho Phó
chủ tịch và Chủ tịch các Ủy ban (commission).
B. Vài đặc điểm về các ứng cử viên dân
biểu năm 2017.
Ngày 23.05.2017, Bộ Nội vụ công bố danh
sách 7.882 vị. Xin nhắc lại các kỳ bầu Quốc hội
gần đây : có 6.603 vị (cho năm 2012), 7.600
(2007) và 8.400 (2002).
225 trong 577 dân biểu xuất nhiệm đã không tái
ứng cử. Số còn lại 352 tái ứng cử, chiếm 4,46% tổng
số ứng cử viên năm nay. Trong đó, khoảng 33%
được giới thiệu bởi đảng xã hội (Parti Socialiste, PS)
24% bởi LR và chỉ 6% bởi LREM. Số còn lại bởi
các đảng khác và là các ứng cử viên độc lập.
Với con số 7.882 ứng cử viên cho năm nay, tức
trung bình tại mỗi đơn vị bầu cử (circonscription)
có gần 14 ứng cử viên tranh nhau một ghế dân
biểu. Trong khi Ðơn vị bầu cử ‘Người Pháp ở
ngoại quốc thứ 9’ (9e des Francais de l’étranger),
thì tại đơn vị Wallis-et-Futuna, chỉ có 3 ứng cử
viên ghi danh.
Về tuổi tác, tuổi trung bình của các ứng cử
viên là 48,5 năm, so với 50 cho năm 2012 và
51 cho năm 2007. Ứng cử viên trẻ nhất là cô
Morgane Guerreau 18 tuổi, ứng cử tại đơn vị Val
de Marne-4 và lớn nhất là bà Odette Simonet 89
tuổi, ghi danh tại Ðơn vị bầu cử ‘Người Pháp ở
ngoại quốc thứ 9’. Tuổi trung bình của các ứng
cử viên thuộc LREM là 46 năm, FN là 47, PS
là 50 và LR là 51.
Về vấn đề thăng bằng giới tính (parité), các
đảng bị buộc phải đề cử số ứng cử viên nam
và nữ phải ngang nhau). Ðảng Cấp tiến tả phái
(PRG, Parti Radical de Gauche) và LREM đã
giới thiệu số ứng cử viên nữ nhiều hơn số người

nam. Mặt trận Quốc gia (FN, Front National)
và Phong trào Dân chủ (MoDem, Mouvement
Démocratique) tôn trọng nguyên tắc này. Nước
Pháp bất khuất (FI, France insoumise) chỉ với
48% ứng cử viên nữ. PS chỉ 44% và LR 38%.
Vi phạm nguyên tắc này, các đảng bị phạt bằng
giảm trợ cấp lài chính hàng năm.

II. QUỐC HỘI NƯỚC PHÁP.
Chiếu điều 24 Hiến pháp 1958, quyền Lập
pháp nước này được giao cho hai viện :
A. Thượng nghị viện (Sénat) gồm không quá
348 nghị sĩ (sénateurs) được bầu chọn theo thể
thức đầu phiếu gián tiếp, đại diện cho các cơ
quan công quyền địa phương. Ngày 24.09.2017,
170 trên 348 ghế hiện nay sẽ được bầu lại. Ðảng
LR đang chiếm đa số tại Viện này.
B. Quốc hội (Assemblée nationale) gồm 577
dân biểu (députés) được bầu chọn theo thể thức
đầu phiếu trực tiếp. Hiện nay, PS đang chiếm đa
số tại Quốc hội nhiệm kỳ XIV sẽ chấm dứt lúc
24 giờ ngày 20.06.2017 (Điều 121 Luật Bầu cử
ngày 15.05.2001: ngày thứ 3 thứ ba tháng sáu
năm thứ năm sau khi đắc cử). Các dân biểu tân
cử năm nay bắt đầu nhiệm kỳ XV từ 0 giờ ngày
thứ tư 21.06.2017.
Để nộp đơn ứng cử dân biểu, phải là công dân
Pháp đủ 18 tuổi (thay vì 23 như trước do quy định
của Luật tổ chức số 2011-410 ngày 14.04.2011).
Ứng cử viên không bắt buộc phải cư ngụ nơi
mình ứng cử vì khi đắc cử dân biểu, họ biểu
quyết luật cho quốc gia. Ứng cử viên ‘nhảy dù’
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(parachutage) là người được Trung ương Ðảng
bộ ở Paris gởi xuống một đảng viên ‘cấp to’ và
bảo vị dân biểu xuất nhiệm nhường chỗ cho vị
‘được thả dù’ này. Nếu không vâng lời, đương
sự xuất nhiệm bị coi là ly khai (dissident), bị
khai trừ khỏi đảng và hai người tranh cử để cử
tri phán quyết.

III. THỂ THỨC ĐẦU PHIẾU.
Đơn danh, đa số, hai vòng. Điều 123-L126
Luật Bầu cử quy định :
1.- Vòng một.
Để được tuyên bố đắc cử, ứng cử viên phải
đạt được đa số tuyệt đối tổng số những phiếu
bầu hợp lệ và số phiếu phải bằng một phần tư
số cử tri ghi danh. Nếu không ai đắc cử, vòng
nhì được tổ chức.
2.- Vòng nhì.
Không như bầu cử Tổng thống, chỉ hai ứng
cử viên có số phiếu cao nhất được vào vòng nhì.
Bầu dân biểu, các ứng cử viên đạt được nhiều
hơn hay bằng 12,50% số cử tri ghi danh đều có
thể tham dự vòng này. Chỉ cần đa số tương đối,
ứng cử viên được tuyên bố đắc cử. Trong trường
hợp hai ứng cử viên có số phiếu bằng nhau, ứng
cử viên cao tuổi hơn được tuyên bố đắc cử.

IV. TÀI CHÁNH CHO SINH HOẠT
CHÍNH TRỊ.
Lá phiếu bầu Dân biểu có giá trị để tính trợ cấp
cho đảng chánh trị trong suốt nhiệm kỳ lập pháp
và việc hoàn trả chi phí vận động bầu cử dân biểu.

A. Hoàn trả chi phí vận động và bầu cử.
1. Mức trần chi tiêu được phép.
Mỗi ứng cử viên được quyền chi tối đa với :
- mức cố định : 38.000 euros cho mỗi ứng
cử viên ;
- mức tỷ lệ theo dân số trong đơn vị bầu cử
(circonscription) được INSEE (Institut national de la
statistique et des études économiques, Viện Thống
kê) công bố ngày : 0,15 euros cho mỗi cư dân.
Sau khi cộng hai mức lại, không trường hợp
nào cao hơn 76.000 euro.
2. Điều kiện.
Ứng cử viên đạt được ít nhất hay bằng 5% số
phiếu hợp lệ được hoàn trả 50% mức trần chi tiêu
được phép nói trên.
B. Trợ cấp tài chính cho các đảng và nhóm
chánh trị.
Việc tài trợ từ ngân sách quốc gia này theo
hai tiêu chuẩn :
a. Kết quả bầu cử Quốc hội cho những đảng
có ứng cử viên tranh cử tại ít nhất 50 đơn vị bầu
cử theo luật ngày 20.02.1993. Theo đó, ngân sách
quốc gia cấp theo số phiếu mà các tập thể chánh
trị (đảng, nhóm…) đã giới thiệu ứng cử viên tham
gia tuyển cử Quốc hội thu được ít nhất 1% số
phiếu hợp lệ và hiện diện tại ít nhất 50 đơn vị
bầu cử, nhận được 1,42 euros cho mỗi lá phiếu
hàng năm trong trong suốt nhiệm kỳ (thường là
5 năm, nếu Quốc hội không bị giải tán.
Các đảng nhỏ ở các phần đất ở hải ngoại
(outre-mer) chỉ cần đạt được ít nhất 1% số phiếu
hợp lệ trong tất cả các đơn vị bầu cử mà đảng
có ứng cử viên tham gia tranh cử.
b. Tỉ lệ theo số dân biểu và nghị sĩ thuộc
từng chính đảng.
Ngoài ra, ngân sách quốc gia cũng chi trả
37.290 euros/năm/người để tài trợ việc đào tạo
các chính trị gia mới theo số Dân biểu và Nghị
sĩ mang đảng tịch những chính đảng hiện diện
tại Quốc hội và Thượng nghị viện. Trái lại, các
đảng không tuân theo luật ngày 06.06.2002 về số
ứng cử viên nam nữ phải bằng nhau, số tiền trợ
giúp công sẽ bị trừ bớt.

Hà Minh Thảo
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Công Giáo Tiến Hành
Giới thiệu Các Tổ Chức

Công Giáo Tiến Hành (7)

4. HƯỚNG ĐẠO CÔNG GIÁO
VIỆT NAM (1926-1975)
Nguồn gốc và lịch sử
Phong trào Hướng Đạo (HĐ) do huân tước
Baden Powell (B.P.) of Gilwell khai sinh năm
1907 tại Anh. Tôn chỉ và phương pháp hướng
đạo đặt trên căn bản 3 cuốn sách:
Sách Sói Con (The wolf cub’s handbook).
Hướng đạo cho trẻ em (Scouting for boys).
Đường thành công (Rovering to success).
Phương pháp giáo dục của B.P. đã hướng dẫn
trẻ em và mau chóng phát triển trên khắp thế
giới. Cuộc Họp bạn Hướng đạo Thế giới lần I
năm 1920 tại Olympia, Anh, với 34 quốc gia
tham dự và Họp bạn Thế giới lần XVIII tại Hà
Lan năm 1995 với 180 nước tham dự, năm 1999

tại Chilê và năm 2003 tại Thái Lan.
Đến hôm nay, HĐ có mặt tại 216 nước với 40
triệu hướng đạo sinh.

Hướng đạo Việt Nam
Từ năm 1930, phong trào HĐVN đã có trên
khắp ba miền Bắc, Trung, Nam. Năm 1932, HĐ
được chính thức thành lập tại Đông Dương.
Ngày 7/2/1946, ông Hoàng Minh Giám, Đổng
lý Văn phòng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng
Hoà, duyệt y “Quy định Nội lệ” HĐVN.
Ngày 31/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận
làm Hội trưởng Danh dự Hội HĐVN. Ngày
9/2/1953, bản Quy trình Nội lệ lần II được chính
quyền đương thời phê duyệt. Ngày 7/5/1957,
HĐVN được tổ chức HĐ Thế giới công nhận
chính thức.
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Đến cuối năm 1974, trên khắp miền Nam có
12.432 hướng đạo sinh với 4 ngành: ngành Ấu:
từ 8-12 tuổi, ngành Thiếu: từ 13-15 tuổi, ngành
Kha: từ 16-18 tuổi, ngành Tráng: từ 19-25 tuổi.
Sau năm 1975, đất nước thống nhất, các đơn
vị HĐ vẫn âm thầm sinh hoạt. Từ năm 1990 đến
nay, ở thủ đô Hà Nội, các cựu Hướng Đạo Sinh
(HĐS) sinh hoạt dưới hình thức sinh hoạt câu lạc
bộ, miền Trung, Tây Nguyên, miền Nam, nhất là
vùng TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phụ cận cũng
bắt đầu sinh hoạt dưới nhiều hình thức trong tinh
thần tôn trọng luật pháp. Tại TP. HCM, các đơn
vị đoàn, liên đoàn cũng sinh hoạt tích cực để
đóng góp vào việc lành mạnh hoá giới trẻ.

Lịch sử Hướng đạo Công giáo
Việt Nam
- Thời khởi thuỷ: 1926-1930: phong trào Hướng
đạo đến Việt Nam lúc khởi thuỷ do một số giáo
sĩ thừa sai trong Hội Thừa Sai Paris (MEP).
- Năm 1926, đơn vị hướng đạo đầu tiên
được tổ chức tại trường trung học Albert
Sarraut Hà Nội.
- Sau đó: lần lượt một số đơn vị được thành
lập ở các xứ đạo do các giáo sĩ người Pháp và
được các trưởng người Pháp điều hành như: Hà

Nội có nhà thờ chính toà ở phố Nhà Chung, nhà
thờ Hàm Long do linh mục Depaulis (cố Hương),
nhà thờ Cửa Bắc, ở Sơn Tây do linh mục Laubies,
ở Hải Phòng do linh mục Larmurier, ở Nam Định
do linh mục Vacquier (cố Cao).
- Trụ sở: Trụ sở HĐCG đặt tại Nhà Chung
Hà Nội (1926).
- Từ lúc khởi thuỷ (1926) đến lúc hội nhập với
Hội Hướng Đạo Việt Nam (1930-1932), Hướng
Đạo Công giáo luôn luôn vẫn là một thành viên
của Hội Hướng Đạo Việt Nam.
Mục đích
Quy chế HĐCG được thông qua trong Đại
Hội đồng Hướng Đạo Việt Nam và được Đức
Tgm. Phaolô Nguyễn Văn Bình phê chuẩn ngày
8/1/1965, xác định như sau: HĐCGVN theo đuổi
hai mục đích:
- Giáo dục: HĐCGVN áp dụng phương pháp
Hướng Đạo để theo đuổi tôn chỉ giáo dục Công
giáo (xác định trong thông điệp Representati in
Terra, 31/12/1929).
- Tông đồ: HĐCGVN thực hiện lời hứa hướng
đạo và đứng trong tổ chức Công giáo Tiến hành.
HĐCGVN đứng trong Công giáo Tiến hành
Việt Nam (CGTHVN) với tư cách là một hội
đoàn phụ tá (x. Hiến chương CGTHVN,
chương 7, đ. 30, đoạn B. 3) và chịu sự
điều khiển của Bộ Tổng uỷ viên Hội
HĐVN.
Đặc điểm phong trào hướng đạo
Hướng Đạo là một phong trào giáo
dục thanh thiếu niên đặt căn bản sự tự
nguyện, không hoạt động và cổ vũ về
mặt chính trị. Hoạt động được mở ra
cho tất cả mọi thanh thiếu niên không
phân biệt giai cấp, chủng tộc, tôn giáo,
quốc tịch. Mục đích căn bản của HĐ
là giáo dục trẻ trở thành những người
công dân hữu ích cho tổ quốc và xã
hội.
Phương pháp giáo dục
Để duy trì mục tiêu và nguyên lý
của phong trào HĐ, các phương pháp
sau đây được áp dụng:
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- Dùng luật và lời hứa để giáo dục.
- Cung ứng nhiều loại sinh hoạt như: trò chơi,
cắm trại, thám du…
- Học hỏi qua thực hành.
- Dùng đời sống ngoài trời làm môi trường
sinh hoạt.
- Dùng phương pháp hàng đội để huấn luyện
trẻ có cơ hội biết lãnh trách nhiệm.
- Giáo dục tình yêu quê hương, đất nước cùng
với tình hữu nghị và sự thông cảm quốc tế.
- Đồng phục hướng đạo là phương tiện giáo
dục hữu hiệu và đa dụng.

Gs. Giacôbê Lê Ngọc Bửu

5. PHONG TRÀO GIỚI TRẺ CON
ĐỨC MẸ (HỘI CON ĐỨC MẸ)
Nguồn gốc
Hội Con Đức Mẹ được chính Đức Mẹ ân cần
thiết lập khi hiện ra với Thánh nữ Catherine
Labouré, thuộc Tu đoàn Nữ Tử Bác Ái Thánh
Vinh Sơn, năm 1830, tại nguyện đường ở số 140,
rue du Bac, Paris, Quận 7, Pháp. Năm 1838, cha
Aladel, một linh mục Lazarist, đã thành lập thử
nghiệm các nhóm trẻ Con Đức Mẹ đầu tiên tại
các trung tâm từ thiện của Nữ Tử Bác Ái tại
Pháp, dành cho thanh thiếu nữ.
Hội đã được Đức Giáo hoàng Pius IX ban
hành sắc lệnh phê chuẩn ngày 20/6/1847. Ngày
19/7/1850, Bề trên Tổng
quyền dòng Thừa Sai và
Tu đoàn Nữ Tử Bác Ái
Thánh Vinh Sơn được
đặt làm Tổng Tuyên uý
và Tuyên uý của Hội Con
Đức Mẹ. Ngày nay, Hội
được gọi là Giới Trẻ Con
Đức Mẹ để mở rộng cho
cả nam lẫn nữ.
Tại Việt Nam, Hội
Con Đức Mẹ được các Nữ
Tử Bác Ái tại Gia Định
(nay là số 10 Phan Đăng
Lưu, Q. Bình Thạnh, TP.
Hồ Chí Minh) thành lập

ngày 7/9/1932 trong giáo phận Sài Gòn, và đã
phát triển trên khắp nước Việt Nam.
Trước năm 1975, Hội Con Đức Mẹ có mặt tại
nhiều giáo xứ ở miền Nam, một số ở miền Bắc
và miền Trung. Sau năm 1975, Hội tạm ngưng
sinh hoạt. Khoảng 10 năm gần đây, Hội sinh hoạt
trở lại và đang trong giai đoạn khôi phục. Hiện
tại, Hội đã xác định được vị thế xứng đáng của
các con cái Mẹ Maria trên quê hương Việt Nam
thân yêu này, với khoảng 2.500 thành viên tại
56 giáo xứ trên khắp ba miền đất nước, cho cả
hai giới nam và nữ, chia theo 3 nhóm tuổi: Bình
minh: 8-11 tuổi, Hoan ca: 12-15 tuổi, Ánh sáng:
16 tuổi trở lên.
Bản chất
Hội mang tính chất chung của các phong trào
Công giáo Tiến hành, hoạt động thuần tuý tôn
giáo trên phạm vi quốc tế, quốc nội và được đặt
nền tảng trên các giáo xứ thuộc các giáo phận.
Mục đích và tôn chỉ
* Đức Maria muốn quy tụ những người trẻ để họ:
- Được giáo dục về nhân bản và Kitô giáo để trở
thành người tốt và người Công giáo trưởng thành.
- Có khả năng truyền giáo: tham dự vào sứ
mạng truyền giáo của Giáo Hội bằng đời sống
đạo đức, việc phục vụ và dạy giáo lý khi có thể.
* Phương hướng hoạt động
- Sống thành nhóm: sống huynh đệ theo tinh
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thần Phúc Âm.
- Chiêm ngắm: biết nhìn
vào cuộc sống: học biết nhìn
mình và người khác dưới cái
nhìn Phúc Âm, nghĩa là cái
nhìn của Chúa Giêsu.
Nhờ thế, người trẻ Con
Đức Mẹ biết:
- Nhìn những gì xảy ra
trong cuộc đời mình với cái
nhìn đức tin để khám phá ra
tình yêu và quyền năng của
Thiên Chúa thực hiện nơi
mình.
- Nhìn người khác vượt
lên trên những dáng vẻ bên
ngoài, cách riêng những người nghèo khổ về vật
chất và tinh thần.
- Phục vụ: là con đường truyền giáo tốt nhất.
Tổ chức
Giới trẻ giáo dân là lực lượng chủ lực của Hội.
Ngoài thành phần giới trẻ (nam, nữ), Hội còn có
những thành viên đã trưởng thành ở bậc gia đình
hoặc độc thân, chấp nhận một cách sống đúng
quy luật và cam kết tuân theo linh đạo cũng như
kế hoạch của Hội. Qua Mẹ Maria, mọi thành viên
phải ra sức khám phá vai trò tích cực của Mẹ và
của bản thân đương sự, dưới sự hướng dẫn của
Chúa Thánh Thần, trong việc cộng tác trực tiếp
vào mầu nhiệm cứu độ nơi Đức Kitô và Giáo
Hội của Người.
Theo nội quy hiện nay, cha chính xứ là cha
linh hướng của Giới trẻ Con Đức Mẹ tại giáo xứ.
Thực hành cụ thể
Hội luôn đồng hành với giới trẻ, sống tình liên
đới và sống Phúc Âm bằng cách hành động cùng
với người khác ngay trong môi trường sống hàng
ngày. Hội tham gia hoạt động trực tiếp trong sinh
hoạt giáo xứ như: quét dọn nhà thờ, giúp lễ, ca
đoàn, dạy giáo lý hay dấn thân trong các môi
trường xã hội bằng cách chăm chỉ học tập các
nhân đức của Mẹ Maria hầu thăng tiến bản thân,
môi trường và xã hội…, nhất là để thánh hoá giới
trẻ và làm cho tuổi trẻ có ý nghĩa hơn. Ngoài ra,
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hội viên còn tham gia hoặc tổ chức các công tác
từ thiện, bác ái, thăm viếng, giúp đỡ những người
nghèo, tàn tật, neo đơn, ốm đau, già cả... Tất cả
đều quy về mục đích mở mang Nước Chúa trong
chính lòng người, góp công xây dựng giáo xứ,
cải thiện cuộc sống bằng mọi phương thức hiện
có của thời đại...

6. HIỆP HỘI THÁNH MẪU
(HHTM)
Nguồn gốc
Năm 1563, Cha Jean Leunis S.J., đã sáng lập
HHTM Truyền Tin đầu tiên cho các sinh viên đại
học Roma. Năm 1578, Đức Grêgôriô XIII hợp
thức hoá HHTM theo Giáo luật và ban nhiều đặc
ân. Ngày 27/9/1948, Đức Piô XII ra sắc chỉ “Bis
Saeculari” (Hai Thế Kỷ), chính thức công nhận
HHTM là hội đoàn Công giáo Tiến hành. Sắc
chỉ này có giá trị giống như Luật chung HHTM.
Tại Việt Nam, năm 1895, HHTM được thành
lập đầu tiên tại trường Taberd Sài Gòn và các
trường Sư huynh La San trong nước. Năm 1934,
HHTM được thành lập tại Phát Diệm và năm
1937 tại Bùi Chu. Đến năm 1955, Đức cha Phêrô
Maria Phạm Ngọc Chi, phụ trách giáo dân di
cư, đã kêu gọi thành lập HHTM cho giới thanh
thiếu niên tại các trại định cư. Năm 1957, Nữ
Đoàn Bác Ái và Thanh Thiếu niên HHTM được
thành lập tại Sài Gòn. Năm 1967, HHTM thế giới

chấp thuận “Những nguyên tắc chung” để canh
tân theo hướng mới của Công đồng Vatican II
và đổi tên thành “Những Cộng đồng Sống Kitô”.
Năm 1968, HHTM Việt Nam đã chấp thuận bản
“Tân Quy luật HHTM Việt Nam” và đã được
HĐGM VN chấp thuận ngày 5/1/1969. Từ năm
1955-1992, Lm Giacôbê Nguyễn Minh Lý làm
giám đốc HHTM.
Danh hiệu
HHTM hay những Cộng đồng Sống Kitô, gọi
tắt là “Hiệp Sống”, là sự liên kết các tín hữu
cùng một lứa tuổi, cùng một ý muốn nên thánh
và làm chứng cho Đức Giêsu bằng cách noi
gương Thánh Mẫu Maria.
Mục đích
HHTM nhằm ba mục đích chính: thánh hoá
bản thân hội viên, góp phần cải thiện xã hội, dấn
thân phục vụ Hội Thánh.
Sinh hoạt
về tu đức, hội họp và công tác của hội viên:
- Hằng ngày: thực hành các việc để hình thành
một nếp sống đạo vững chắc như: dâng ngày vào
buổi sáng và cám ơn vào buổi tối, đọc và suy
niệm 10 kinh Mân Côi, kinh Hoà Bình, dự lễ,
rước lễ, làm một việc bác ái cụ thể kèm theo lời
nguyện tắt.
- Hằng tuần: họp nhau theo từng Đội-Nhóm
để cầu nguyện luân phiên tại gia đình, làm công

tác tông đồ và bác ái được phân công như: quét
dọn nhà Chúa, thăm người lương dân, các gia
đình rối, bệnh nhân liệt giường, cầu nguyện cho
người mới qua đời...
- Hằng tháng: xưng tội vào đầu tháng, tham dự
thánh lễ của Đoàn và giờ chầu Thánh Thể “Cùng
Mẹ Thờ Chúa”, tham dự buổi họp Đoàn để cầu
nguyện cho nhau, học sống Lời Chúa, báo cáo
công tác và nhận công tác tông đồ bác ái mới.
- Hằng năm: tham dự các buổi tĩnh tâm hay
linh thao, dọn tâm hồn để mừng Lễ bổn mạng
Đoàn và các lễ trọng khác của Đức Mẹ, học tập
để tuyên hứa lên bậc hội viên.
Tôn chỉ
“Hiệp sống xin vâng để phụng sự”. Hội viên
hợp nhất thành một cộng đoàn, để giúp nhau
sống tinh thần Xin Vâng của Chúa Giêsu như
Mẹ Maria, cùng nhau phụng sự Chúa và phục vụ
tha nhân theo linh đạo HHTM.
Biệt hiệu: “Đến với Chúa Kitô nhờ Mẹ Maria”
(Ad Christum per Mariam). Câu này được viết tắt
là X.P.M. và trở thành biệt hiệu của HHTM. Biệt
hiệu này được in trên cờ hiệu cùng các văn bản
liên quan đến HHTM.
Dấu hiệu: Dấu hiệu của hội viên có hình lục
lăng, tượng trưng cho thế giới, ở giữa hình lục
lăng có ba chữ XPM chồng lên nhau. Dấu hiệu
của huynh trưởng có hình ngôi sao sáu cánh, ở
giữa ngôi sao là dấu hiệu
hội viên HHTM. Hai dấu
hiệu được phân biệt theo
màu xanh lá cây và xanh
biển đậm.
Giám đốc:
- Lm. Đa Minh Đinh
Văn Vãng (từ 1992)
Cơ sở: HHTM hiện có
hai cơ sở được Toà Tổng
giám mục TP. HCM trao
cho linh mục Đa Minh
Đinh Văn Vãng quản lý:
- Nguyện đường Trung
ương: 3-5 Mai Khôi, P.
7, Q. Tân Bình. Đt: 08
8638334.
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- Trụ sở Trung ương:
129B Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình. Đt:
08 8659028.
Thực trạng
- Trước năm 1975, HHTM đã có mặt tại nhiều
giáo phận miền Nam Việt Nam như: Ban Mê
Thuột, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Xuân Lộc, Phú
Cường, Sài Gòn, Long Xuyên...
- Do hoàn cảnh xã hội, từ năm 1975 đến nay,
HHTM tại các giáo phận vẫn đang ở trong tình
trạng cầm chừng, sinh hoạt chủ yếu về mặt đạo
đức tại nhà thờ. Riêng tại giáo phận TP. Hồ Chí
Minh, từ năm 1992 đến nay, HHTM đã bắt đầu
có các sinh hoạt thường xuyên hằng tháng cấp
Liên đoàn Giáo phận tại nguyện đường Trung
ương HHTM. Ngoài kinh nguyện, hội viên còn
được hướng dẫn học sống Lời Chúa và làm các
công tác tông đồ bác ái.
- Hiện nay, giáo phận TP. Hồ Chí Minh đã
có 36 xứ đoàn thuộc 26 giáo xứ trong 10 giáo
hạt có HHTM. Tổng số hội viên là 3.100, được
phân chia thành hai là Liên đoàn Bác ái Thánh
Mẫu và Liên đoàn Giới trẻ Thánh Mẫu:
+ Liên đoàn Bác ái Thánh Mẫu: có 2.500 hội
viên thuộc 17 xứ đoàn. Tại mỗi giáo xứ, các đoàn
Phụ huynh HHTM, Nữ đoàn Bác ái HHTM, Gia
trưởng Hiền mẫu HHTM, Học sống Lời Chúa
HHTM... sẽ liên kết với nhau thành một Liên
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đoàn Bác ái Thánh Mẫu.
+ Liên đoàn Giới trẻ
Thánh Mẫu: có 600 đoàn
viên thuộc 21 xứ đoàn
(15 Đoàn Giới trẻ TM
và 6 Đoàn Gia đình Trẻ
TM).
Hoạt động: từ năm
1997, HHTM Trung ương
kết hợp với Hội Phụ Nữ
phường 7 và quận Tân
Bình sử dụng Trụ sở
HHTM làm điểm dạy
nghề… Tại đây, Hội đã
liên tục mở các khoá dạy
nghề phổ thông như: cắt
may, uốn tóc, gia chánh,
cắm hoa và vi tính văn phòng... Các hội viên
HHTM cũng được khuyến khích làm các công
tác tông đồ truyền giáo và bác ái xã hội tại địa
phương.
Học tập: để các Hội viên HHTM có điều kiện
học tập về Linh đạo HHTM, học sống Lời Chúa
trong các buổi sinh hoạt hội họp, Ban Huấn
luyện đã soạn thảo và phổ biến một số tài liệu
học tập như: “Hiệp hội Thánh Mẫu Canh tân”
(gồm những nguyên tắc chung và Tân Quy luật
HHTM), “Hiệp sống Xin vâng Phục vụ” (Luật
sống Giới trẻ Thánh Mẫu), “Giao lưu Hiệp sống”,
“Hiệp sống Nguyện cầu”, “Hiệp sống Lời Chúa
theo Chúa Nhật”.

Lm. Đa Minh Đinh Văn Vãng,
Giám đốc HHTM

7. LEGIO MARIAE (Đạo Binh
Đức Mẹ)
Danh hiệu và nguồn gốc
Legio Mariae là một hội đoàn của người Công
giáo, được Giáo Hội phê chuẩn, để hoạt động
theo tinh thần chiến đấu của người lính, dưới
sự chỉ huy của Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm
Nguyên Tội để chống lại những gì là ác đức, xấu
xa (Thủ Bản, số 1 & 5).
Legio Mariae tự phát hình thành vào ngày

là presidium, concilium,
senatus và curia. Các hội
viên được gọi là chiến sĩ.
Mỗi presidium “nhóm,
đội” đều có hai cấp “sĩ
quan” và “quân binh”.
Cấp sĩ quan gồm: cha linh
giám, anh (chị) trưởng,
phó, thư ký, thủ quỹ. Cấp
quân binh, ngoài các hội
viên hoạt động thường
xuyên, còn có 3 loại
khác: hội viên danh dự,
hội viên tán trợ (giáo sĩ
hay giáo dân) và hội viên
hoạt động cấp cao.
Điều kiện gia nhập
Mọi tín hữu Công giáo
sống đạo đức, có tinh
thần Legio Mariae hay ít
là có ước muốn và sống
tinh thần đó, sẵn sàng chu
toàn nhiệm vụ theo nội
quy đòi hỏi, đều có quyền
gia nhập Legio Mariae.

7/9/1921, do một nhóm giáo dân thiện nguyện
tại Dublin, Ireland.
Mục đích
* Thánh hoá hội viên bằng việc cầu nguyện
với tinh thần và nhân đức của Mẹ Maria.
* Hoạt động tông đồ dưới sự lãnh đạo của
giáo quyền địa phương bằng cách xây dựng
những quan hệ tốt trong xã hội, nhằm mục tiêu
đưa “men Tin Mừng đến với bột nhân loại”.
Tổ chức
Hội đoàn Legio Mariae được tổ chức tương tự
như quân đội Roma. Đơn vị các cấp từ cơ bản

Hoạt động
Hoạt động đặc trưng
nhất của Legio Mariae
chính là việc tham dự hội
họp presidium hàng tuần
thật đều đặn, đúng giờ và
hoàn thành công tác như:
thăm viếng bệnh nhân, an
ủi người nghèo khổ, làm việc bác ái… Các chiến
sĩ Legio Mariae luôn thi hành công tác tông đồ
với lòng can đảm và trung thành tuyệt đối, hết
sức nhẫn nại dù gặp khó khăn thử thách. Trong
buổi họp presidium hàng tuần, các chiến sĩ chia
sẻ cho nhau các “thành tích chiến đấu” cách
khiêm tốn, chân thành.
Hiện nay, tuỳ theo hoàn cảnh của mỗi xứ đạo,
Hội Legio Mariae vẫn tiếp tục hoạt động và đã
đem lại nhiều hiệu quả tốt đẹp cho cộng đồng
giáo xứ cũng như xã hội.
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Trang La Vang
MARIA THẦN TIÊN
Khi chiều vừa buông xuống.
Hương thơm hoa Dạ Lan.
Đẹp loài bông rau muống.
Nét thiên thanh chảy tràn.

Đức Mẹ La Vang
Đấng đồng công
cứu chuộc

Con nép mình khẩn nguyện.
Ma-ri-a thần tiên.

MẸ LÀ TẤT CẢ
Mẹ là dòng suối cho con tắm mát.
Mẹ là biển rộng cho đời mênh mông.
Mẹ là núi đồi cho con thám hiểm.
Mẹ là phi thuyền cho con rong chơi.
Bầu trời thênh thang
không bờ không bến.
Mẹ ẵm Mẹ bồng, Mẹ bế trên tay.
Con nép vào ngực,
Mẹ hiền nhân hậu.
Mẹ giầu tình thương,
đầy ắp cuộc đời.
Bao la lòng Mẹ dạt dào sóng vỗ.
Mẹ là tất cả, Mẹ là hồng ân.
Từ Thiên Chúa Cha,
Đấng là thương xót.
Đấng đáng ngợi ca, Đấng gọi là yêu.
Mãi mãi muôn đời, Mẹ là tất cả.
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1. Ngày ghi nhớ Ơn Mẹ

N

gày 13.05.2017 vừa qua, ngày kỷ niệm 100
năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima lần đầu
tiên, ngày 13.05.1917. Hiệp thông cùng anh
chị em khắp bốn phương, nhất là cùng với
Đức Thánh Cha Phanxicô, Ngài cũng hành hương về
Fatima và trong dịp này Ngài phong thánh cho hai nhi
đồng Phanxicô và Giaxinta, là những trẻ đã được phúc
chiêm ngưỡng Đức Mẹ hiện ra tại làng quê Cova da Iria,
Fatima, nước Bồ Đào Nha.
Về hành hương Đức Mẹ La Vang trong trong tinh
thần sám hối của Năm Thánh Đức Mẹ Fatima, khách
hành hương phần nào cảm nhận tình thương của Mẹ đã
từ trời hiện xuống trần gian vì yêu thương nhân loại, yêu
thương con cái của Mẹ đang ở chốn khách đày này...
Người về La Vang trong dịp nầy cũng khá đông, cầu
nguyện, lần hạt, dâng hoa, dâng thánh lễ đồng tế: có cả
ba Miền Bắc- Trung-Nam. Mỗi nhóm diễn tả một cách
tỏ lòng tôn kính Mẹ rất đơn thành, sốt sắng... Hôm nay,
một ngày hồng ân, một ngày đáng ghi nhớ trong Năm
hồng ân 100 Năm Fatima, chắc hẳn ai là con của Mẹ
cũng muốn tìm về một chốn kỷ niệm êm đềm, linh thánh,
như tìm về Fatima, Lộ Đức, La Vang...

2. Nỗi đau của Mẹ và của Con
Sau khi viếng linh đài Đức Mẹ, lần hạt chung
với nhau, nhóm hành hương bé nhỏ chúng tôi,
mỗi người được tự do chọn một hình thức cầu
nguyện riêng... Từ đài ba cây đa của Trung Tâm
hành hương La Vang, nơi rất gần công trường
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, tại đây có đặt 14
chặng Đàng Thánh Giá. Tôi chọn cầu nguyện
gẫm Đàng Thánh Giá...(trước và sau tôi cũng có
người đang cầu nguyện qua hình thức nầy). Tôi
đã dừng lại khá lâu nơi chặng thứ Bốn (4): ĐỨC
CHÚA GIÊSU GẶP ĐỨC MẸ. Nhà điêu khắc
Nguyễn Tấn Tánh đã thể hiện hình ảnh này thật
sâu sắc. Tôi đã nhìn và đã thấy hình ảnh hai Mẹ
Con gặp nhau... (Thật sự thì trên đường dẫn tội
nhân đi hành hình, lý hình đâu dễ để cho thân
nhân đến gặp tội nhân trên đi chịu chết, vì như
thế, người ta có thể tổ chức để cướp lấy người tử
tội thì sao! nên quân lính canh giữ rất gắt gao,
thân nhân khó mà đến gần được...). Tại sao ở
đây, lý hình lại cho Mẹ của Chúa đến gặp Ngài
nhỉ? Phúc âm đã không nói đến sự kiện Đức Mẹ
gặp Chúa, mà chỉ nói đến Có nhiều phụ nữ đi
theo Chúa, vừa đấm ngực vừa than khóc Người
(Lc 23,27). Phải chăng, lòng đạo đức của các tín
hữu tiên khởi cũng hiểu rằng: chính Mẹ Chúa
Giêsu đã thông phần, đã nên một với Con của
Mẹ trong công cuộc cứu chuộc nhân loại.
Lời tiên tri của cụ già tiên tri Simêon năm nào
đã nói với Mẹ: “Này đây Con Trẻ sẽ là cớ cho
nhiều người vấp ngã và trỗi dậy trong Israel, và
em sẽ làm dấu hiệu cho người đời chống báng
... Còn chính Bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu
tâm hồn Bà” (Lc 2, 34-35). Chắc hẳn trong giây
lát hai Mẹ-Con gặp nhau trên đường lên đỉnh
núi Sọ, cuốn phim của Chúa Giêsu, Con của Mẹ
đã diễn lại... Tiếng “Xin Vâng” ngày truyền tin
có thể Mẹ đã chẳng thấu hiểu hết trong chương
trình nhiệm lạ của Thiên Chúa mà Mẹ được mời
cộng tác vào. Ngày dâng hiến lễ là chính Con
Mẹ trong đền thánh, hôm nay đã thực sự đổ
máu và Mẹ đang theo dấu máu của Con Mẹ lên
đỉnh Can-vê. Lời tiên tri ba mươi ba (33) năm
trước hôm nay đã hiển hiện một cách trọn vẹn.

Lưỡi gươm ấy cứ từng ngày đi vào lòng khổ đau
của Mẹ. “Như việc dân làng Nagiarét chống đối
Giêsu,”Họ lôi người ra khỏi thành...Họ kéo Ngài
lên tận đỉnh núi để xô Ngài xuống vực” (Lc 4,2830). Họ là những người đồng hương, là bà con
lối xóm, là anh em họ hàng của Mẹ, đó là điều
làm Mẹ cay đắng, xót xa... nỗi đau này nhân lên
gấp bội, tê tái buốt đau biết ngần nào!’ (ý của
cha Jean Galot, SJ).
Hôm nay, Mẹ gặp Con trên đường lên đỉnh
đồi hiến tế, đàng thánh giá, nỗi đau này không
thể diễn tả hết được. Mẹ CÙNG Con, Mẹ VỚI
Con, Mẹ TRONG Con vâng phục Thánh Ý Chúa
Cha. Hai Mẹ Con cùng một ý hướng, cùng một
nhịp tim, cùng một lòng thi hành Thiên ý cách
trọn vẹn thẳm sâu. Bức điêu khắc chặng thứ tư
này diễn tả hai khuôn mặt hướng về nhau, bốn
ánh mắt gặp nhau, tay Mẹ và tay Con chạm vào
nhau (tay kia Chúa Giêsu vẫn ôm lấy Thánh Giá
của Chúa trên vai). Nhìn hình ảnh đó, tôi liên
tưởng đến hành vi thiên linh Mẹ-Con đang thông
truyền cho nhau sức sống, sự can trường, tình yêu
tuyệt đối hướng về Chúa Cha và nhân loại tội lỗi
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cần được cứu vớt. Tình yêu và lòng Vâng phục
trong tiếng Xin Vâng Mẹ đã đáp lời, giây phút
mà chính Mẹ nhờ ân sủng đã nhận lấy Thánh
Thần ngày truyền tin. Thánh Thần đã bao phủ
lấy cả Mẹ và Chúa Giêsu trong giây phút Nhập
Thể và Mẹ đã trọn vẹn chuyển thông vào Hài
Nhi trong cung lòng Mẹ. Mẹ và Con cũng một
Thần Khí - thì giờ đây, Mẹ và Con đang chuyển
thông cho nhau chính sức sống Thần Linh này để
cả hai cùng làm trọn Thánh Ý Chúa Cha trong
tâm tình vâng phục trọn vẹn với công trình cứu
chuộc nhân loại qua lễ dâng của Chúa Giêsu và
của Mẹ Người... Đường khổ nạn vẫn tiếp tục cho
đến khi Mẹ chứng kiến lý hình lột áo Chúa, Mẹ
thấy và nghe tiếng đóng đinh chát chúa vào thân
xác cực thánh của Con Mẹ. Mẹ nghe tiếng Chúa
van nài “TA KHÁT”. Chắc hẳn lưỡi Mẹ cũng tê
cứng như Con của Mẹ. Mẹ hiến dâng trong đớn
đau cơ thể tử nạn của Chúa. Lạy Mẹ, Tình yêu
đối với Thiên Chúa trong Con yêu dấu của Mẹ,
Người Con của lễ tế tôn thờ và tình yêu hiến tế
nơi Mẹ cũng lên tới đỉnh cao. Hoàn toàn hiến
dâng để nên của lễ tôn thờ trước vũ trụ tạo thành
bị hư mất mà hôm nay Con Thiên Chúa đã chuộc
lại bằng giá máu cực trọng của Chúa Giêsu và
sự hiệp thông của Mẹ.

3. Tình thương của Mẹ Maria La
Vang và nỗi đau của con người
Ngày xưa, Mẹ đã hiện đến La Vang với tổ
tiên chúng ta đang trốn lánh ở đó vì bị quan
quân lùng bắt người có đạo, tin theo Chúa Giêsu,
và Mẹ đã hiện đến an ủi đỡ nâng, che chở. Sự
thiếu thốn sinh ra đau đớn bệnh tật. Mẹ thương
ân cần, Mẹ hiểu được nỗi khổ của con cái, Mẹ
dạy cha ông chúng ta hái lá chung quanh đó mà
uống, làm thuốc thì sẽ lành... và đã xẩy ra như
vậy! Hôm nay, có nhiều người cũng được chữa
lành như thế!
* Câu chuyện sau đây nói lên sự kỳ diệu đó.
Anh Nguyễn Hoài 47 tuổi, hiện đang ở thành
phố Huế, thuộc giáo xứ Bến Ngự, anh kể câu
chuyện: Gia đình anh được ơn lạ Đức Mẹ La
Vang, vốn là vào khoảng năm 1930, ông cố
Nội của anh bị một mụn nhọt, người ta gọi là
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mụn đòng đanh, to bằng cái tô lớn, nơi bắp vế
đùi (cẳng chân trên), nhức nhối lắm, đã chữa
lâu ngày, nhưng thuốc gì cũng không hề thuyên
giảm... Ông thầy thuốc bó tay, bèn đề nghị với
người bệnh rằng: thôi ông đi khấn Đức Mẹ La
Vang, Ngài linh thiêng lắm! Mặc dầu là một
người ngoại đạo, nhưng người bệnh cũng vui
lòng đi. Đến La Vang, người bệnh khấn với Đức
Mẹ rằng: Nếu BÀ cho con lành bệnh, thì con
hứa cho một người con trong gia đình con theo
đạo công giáo, và ông ta đã được lành như lòng
mong ước. Ông giữ lời hứa với Đức Mẹ, ông cho
người con trai thứ tư theo đạo công giáo. Đó là
ông cố của anh Hoài, ông được làm con Chúa,
sau này con cái, cháu chắt của ông ta cũng được
rửa tội, sống đạo tốt. Gia đình anh Hoài hiện tại
tuy nghèo (anh bị mù, vợ anh bị đau thận 2 năm
nay), nhưng đã lo cho 3 đứa con gái học hành
đến nơi đến chốn, 2 cô học đại học, 1 đang là
học sinh giỏi trường Quốc Học, thành phố Huế.
Cả gia đình chơi nhiều nhạc cụ, phục vụ nhà thờ
và những nơi cần đến giúp vui trong các buổi
diễn văn nghệ nhỏ, vì các con của anh chị đang
còn phải đi học... Đây là một gia đình hạnh phúc

và cầu tiến. Các phái khác trong dòng họ anh
Nguyễn Hoài còn là lương dân.
Đức Mẹ của chúng ta như thế đó!
“Từ ấy, gót chân Mẹ bước đến, vẫn mãi đầy
ơn thiêng, ơn phần hồn, ơn phần xác, người bệnh
tật, kẻ ưu phiền, nào ai cầu khẩn mà Mẹ không
nhận lời”. (Kinh Thánh Mẫu La Vang).
* Mẹ “vẫn mãi đầy ơn thiêng”.
Ơn từ trời tuôn xuống. Ơn từ đất vọt lên. Mẹ
ban phát cho người lương cũng như kẻ giáo...
Ơn bình an trong tâm hồn. Ơn được lành bệnh.
Ơn nhẫn nại vui chịu những thử thách trong đời
sống gia đình. Ơn can đảm đón nhận những bất
ổn lo toan của cuộc sống. Ơn được trung thành
kiên trì đi theo Chúa trên con đường khổ giá. Ơn
chấp nhận những đắng cay hiểu lầm do chính anh
chị em gây ra... Mẹ đã từng đau khổ như chúng
ta. Mẹ đã từng bị hiểu lầm như chúng ta. Mẹ đã
từng bị chê bai như chúng ta... Mẹ đã từng xót
xa cay đắng như khi người ta đối xử tệ bạc với
Con của Mẹ. Mẹ là người thương những lỗi lầm
của chúng ta, vì Mẹ biết chúng ta quá yếu đuối
mỏng manh. Mẹ hiểu chúng ta vì Mẹ đã từng
kinh qua những khổ đau trong cuộc đời Mẹ. Hơn
thế nữa, trái tim Mẹ đã phải tan nát, đâm thâu,
xâu xé vì tội lỗi của chúng ta là những đứa con
Mẹ yêu dấu, những đứa con hư, những đứa con
tội lỗi đã được Máu châu báu của Con Mẹ đổ
ra cứu chuộc.
* Xin được về với Mẹ
Về với Mẹ La Vang trong năm kỷ niệm 100
năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, chúng ta hiểu
rằng, lời Mẹ nhắn nhủ luôn thiết thực luôn mang
tính thời sự: Ăn năn - Cải thiện đời sống - Tôn
sùng Mẫu Tâm - Siêng năng lần hạt Mân Côi.
Lời cầu nguyện có sức mạnh vạn năng cho người
tin tưởng, hy vọng... cho sự canh tân và đổi mới
con người. Bớt hận thù và chém giết lẫn nhau để
“bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống”
(Kinh Thánh Mẫu La Vang). Vì con người đã xúc
phạm đến Thiên Chúa, tước quyền sự sống của
các thai nhi, bạo lực và chém giết lẫn nhau, phạm
đủ thứ tội nhơ nhớp trước mặt Thiên Chúa... Hãy
lần hạt Mân Côi - Hãy hy sinh - Yêu mến và

chạy đến nơi Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ. Xin
Mẹ trợ giúp và chữa lành vết thương do tội lỗi
con người gây ra, làm mất đi vẻ đẹp Thiên Chúa
đã dựng nên vì yêu thương con người.
Để kết thúc, xin được trích lại lời Thánh Giáo
Hoàng Gioan-Phaolô II trong thông điệp gởi đại
hội, kỷ niệm 200 năm Đức Mẹ hiện ra tại La
Vang: “Tôi cầu chúc cho mỗi tín hữu được tìm
thấy một sức thúc đẩy tông đồ mới cho đời sống
kitô-hữu, và nhận lãnh ơn an ủi và sức mạnh
để đương đầu với những lo âu trong cuộc sống.
Tôi mời gọi họ nhìn thấy nơi Đức Maria một
người Mẹ mà chính Chúa Giêsu đã ban tặng cho
loài người, một người Mẹ sẽ dẫn dắt họ đến với
Người Con thần linh của mình.
Tôi ước mong mọi người hãy đặt tin tưởng vào
Đức Trinh Nữ rất thánh, Đấng đang đồng hành
với anh chị em trong cuộc lữ hành trần thế với
tất cả tình hiền mẫu. Dù sống bất cứ nơi đâu,
ước gì anh chị em là những môn đệ của Chúa
Kitô, trung thành và quảng đại làm chứng nhân
cho tình yêu thương của Thiên Chúa giữa anh chị
em mình”. (Sứ điệp của ĐTC Gioan-Phaolô dịp
Đại Hội La Vang, 15.8.1988).

Nt. Maria Nguyễn thị Tuyệt, MTG Huế
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Trang Y Khoa

Đường, Đường Và Đường…

A

i ghiền đường xin chú ý, tốt hơn hết
nên thay thế lon Coke bằng nước lọc
đun sôi, để nguội…

Ghiền đường & đường giả và
đường ruột

Nhiều bác sĩ đã từ lâu cảnh báo về tình trạng
“ghiền đường” mà vị ngọt của đường là một loại
ma túy nguy hiểm có thể giết người trong thầm
lặng.
Trong một bài viết trước đây về hội chứng
“Mỡ, Đường, Máu”, Bác Sĩ Minh có cho độc giả
một câu hỏi để suy gẫm: “Giữa một lon Coke
và một quả trứng gà, cái nào nguy hiểm cho tim
mạch hơn?”
Hôm nay chúng ta đã có một câu trả lời xác
đáng dựa trên nghiên cứu mới nhất đăng trên báo
Y Khoa của Hội Y Sĩ Hoa Kỳ (JAMA) tháng
2/2014, sau quá trình theo dõi 40,000 bệnh nhân:
“Trứng gà không gây ra đột quỵ tim mà thủ phạm
chính là đường”!
Sự “ghiền đường” dường như đã được in đậm
vào trong DNA của loài người chúng ta từ hằng
chục ngàn năm qua, cộng thêm với những ảnh
hưởng của xã hội làm cho ta khó thấy sự tác hại
của bệnh ghiền này, vì lẽ, mọi người, không ít
thì nhiều đều bị… nghiện đường.

Có bao nhiêu loại đường?
Đường là danh từ chung để chỉ một loại nhu
yếu phẫm cần cho con người. Trên thực tế, tất
cả loại cây cỏ, thảo mộc đều có chứa đường dưới
nhiều thể loại khác nhau. Thí dụ như cây lúa
chẳng hạn, từ hột lúa, rễ cây lúa, lá lúa đến thân
cây lúa, đều có đường trong đó. Tuy nhiên những
loại đường có trong thân cây, lá cây v.v… so với
các loài như trâu, bò ngựa…có thể hấp thụ được,
cơ thể chúng ta lại chịu thua. Để đơn giản hóa
vấn đề, đối với con người, có 3 loại đơn đường
chính có thể hấp thụ được: Glucose, Fructose
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(có nhiều trong trái cây), và Galactose (có nhiều
trong sữa). Đường cát đa phần được kết tinh từ
nước mía chứa một loại đường đôi gọi là sucrose,
được kết hợp từ đường glucose và fructose.
Đường phèn, đường cát, đường đen, đường
nâu, đường bông gòn, …tất cả đều được biến
chế từ đường mía mà ra.

Cần bao nhiêu đường thì đủ?
Cơ thể con người chỉ cần khoảng 5% đến 7%
tổng số lượng calories trung bình đến từ đường
mỗi ngày, tức là khoảng 2 hay 3 muỗng cà phê
đường. Trên thực tế chúng ta tiêu thụ đến mức
25% calories do đường cung cấp mỗi ngày.
Nghiên cứu trên đây cho biết, khả năng bị đột
quỵ tim tăng gấp đôi nếu chúng ta tiêu thụ 20%
tổng số calories đến từ đường, nhưng tăng gấp 4
lần nếu dùng trên 25% năng lượng đến từ bất kể
loại đường nào!
Từ khoảng năm 1970, để cạnh tranh kinh tế và
duy trì lợi nhuận cho nghành nông nghiệp Mỹ,
chính phủ Mỹ đã tăng thuế nhập cảng đường mía
từ các nước khác, và tăng cường sản xuất một
loại đường đặc chế từ hạt bắp gọi là “đường si rô
nồng độ cao từ bắp” (High Fructose Corn Syrup,

HFCS). Loại đường HFCS nầy về thành phần hóa
học thì hơi giống như đường mía, nhưng ngọt hơn
và dễ thấm nhanh vào máu hơn. Có người cho
là vì hai tính chất này mà HFCS độc hơn đường
mía, vì dễ ghiền và mau “phê” hơn là đường mía.
Trên thực tế cả hai thứ đều là “bad guys” (kẻ
xấu) hết.
Chỉ vì chính phủ Mỹ cố tình làm cho đường
HFCS rẻ hơn nên kỹ nghệ biến chế thức ăn tha
hồ tưới, nhét, trộn đường HFCS vào đồ ăn. Bạn
có để ý là nước ngọt Coca Cola ở Mỹ mùi vị hơi
khác hơn ở các nước khác không? Sự khác biệt là
do mùi vị khác nhau của đường HFCS và đường
mía. Nói đến Coca Cola, chỉ ½ lon soda có thể
làm tăng tỷ số bị đột quỵ tim lên đến 30%.
Bạn có biết là một muỗng tương cà chua
Heinz có nhiều đường hơn là một cái bánh quy
Oreo không? Hoặc, một hũ da-ua (fruit yogurt)
có nhiều đường hơn là một lon Coke? Hay trong
một tô cereal buổi sáng, 75% calories đến từ
đường? Ngay cả nước trái cây “bổ dưỡng” fruit
juice, nước uống “tăng cường năng lực”, nước
uống antioxidant, cà phê Starbucks v.v… hãy thử
đoán có bao nhiêu đường trong đó?

Tại sao đường gây ra tai hại?
Khi bạn mới uống hay ăn thức ăn có đường
vào cơ thể đa phần bạn sẽ có cảm giác thoải mái,
dễ chịu. Thứ nhất vì trên thực tế cơ thể chúng ta
cần một số ít đường để sống. Lượng đường nầy
thấm vào các tế bào, cung cấp năng lượng cấp
thời làm cho ta… thấy khỏe.
Thứ nhì có thể vì yếu tố tâm lý của đa số
bệnh ghiền, vì từ thuở nhỏ chúng ta đã quen với
vị ngọt của đường, nhất là những khi bé khóc là
bố mẹ dúi cho một cục kẹo hay một cây cà rem.
Vì thế bây giờ khi bị “stress” chúng ta dễ đi tìm
niềm an ủi với vị ngọt của đường.
Sau khi cảm giác “phê” qua đi, chúng ta sẽ
thấy cơ thể nặng nề vì những lượng đường dư
thừa sẽ tạo gánh nặng cho cơ thể. Lá gan và
pancreas cần phải “giải độc” khối lượng đường
phụ trội này bằng cách chế biến và chứa vào mỡ
đặc (triglycerides) làm cho ta béo phì ra, hay
làm tăng mỡ lỏng (cholesterol, LDL) làm cho

tim, mạch máu bị nghẽn. Ngoài ra, các tế bào bị
ngâm trong đường sẽ biến thành… mứt quất (mứt
tắc), để cân bằng nồng độ hai bên, nước từ bên
trong tế bào sẽ rút ra máu, làm khô nước bên
trong và dễ chết (bạn đã đọc bài “Yêu Nước”
chưa?). Càng ngâm trong đường càng lâu các tế
bào sẽ có hiệu ứng giống như bị “thắng đường”
khi các bà làm nước màu kho cá! Màng tế bào
của bạn sẽ giống như con tôm kho khô vậy đó.
Cuối cùng lá gan cũng đầu hàng, sanh ra bệnh
tiểu đường.
Vòng tròn tử vong tiếp tục xoáy tròn kéo mình
vào vực sâu của đáy huyệt một cách nhanh chóng.

Làm thế nào để bớt ghiền đường?
1. Không nên ăn đường giả (sugar substitute,
diet gugar)! Đường thật mà còn có hại huống chi
đường giả! Đường giả đa phần có cấu trúc giống
như đường có trong… lá cây, rễ cây v.v… để
lừa cơ thể chúng ta mà thôi. Tuy không làm tăng
calorie vì không tiêu được nhưng vẫn có những
tác hại tương tự như đường thật.
2. Nên để ý hàm lượng đường trong tất cả
các loại thức ăn. Tốt hơn hết là không ăn đồ ăn
đã chế biến mà chỉ ăn đồ ăn tươi do chính mình
nấu nướng lấy.
3. Ăn ít, ăn cân bằng và biết lựa chọn. Thí dụ
không ai cấm bạn ăn một quả chuối mỗi ngày,
miễn đừng ăn luôn cả nải chuối. Giữa một quả
Tháng 6- 2017 77

cam và một ly nước cam thì nên chọn…?
4. Ăn chậm, nhai chậm lại để tận hưởng vị
ngọt của thức ăn. Tôi bảo đảm với bạn sau khi
bạn nhai một miếng dưa chuột thật kỹ, thật lâu
bạn sẽ thấy vị ngọt của nó không thua gì một
múi cam. Mà có nhai một múi cam, thì cũng nên
bỏ thì giờ mà tận hưởng hương vị của nó. Nên
nhớ ngoài vị ngọt còn có những vị khác nữa.
5. Tập thể dục, thể thao mỗi ngày. Đi bộ tối
thiểu 15 phút trước hay ngay sau khi ăn, hoặc
cả hai càng tốt. Đi bộ sẽ làm cho các tế bào
mở rộng cửa để cho đường thấm nhanh vào bên
trong, giảm bớt nồng độ đường ngoài mạch máu.
Hôm nay nên bắt đầu ngày mới cho mọi người.
Chúc bạn đọc khỏe, vui vẻ vì bớt… “nghiện
đường”.
*****

Đường giả và đường ruột
Những thứ đường giả, đường nhân tạo, đường
hóa học mà bạn tiêu thụ hằng ngày trong các loại
thực phẩm, thức uống gọi là “diet” không an toàn
như bạn nghĩ.
Nghiên cứu mới nhất đăng trên báo khoa học
Nature hôm tháng rồi cho biết các thứ đường
saccharin, aspartame, và sucralose được bán dưới
các tương hiệu như “Sweet and Low”, Splenda,
Equal, NutraSweet… có thể làm thay đổi cách
cơ thể hấp thụ đường thật, tinh bột, đồ ăn dinh
dưỡng, qua tác động trên những con vi khuẩn
sống trong đường ruột và có thể gây ra hay làm
bệnh tiểu đường nặng thêm.
Như ta đã biết trong đường ruột con người
có hàng tỉ “sinh linh” các con vi khuẩn chung
sống hòa bình với chúng ta. Những sinh vật li ti
này vừa giúp ta tăng cường sức đề kháng, miễn
nhiễm mà còn giúp hệ thống ruột hấp thụ được
chất dinh dưỡng từ đồ ăn, trong đó có đường hay
đa đường có trong tinh bột như cơm, bánh mì,
phở hoặc… mì gói.
Bác Sĩ Eran Segal và các cộng sự từ Viện
Nghiên Cứu Weizmann Institute of Science, Do
Thái cho biết khi cho các chú chuột uống nước
có pha đường giả, sau 11 tuần, chúng có triệu
chứng bệnh tiểu đường so với những con chuột
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chỉ uống nước lạnh. Các chất đường giả hiệu nầy
làm thay đổi DNA của những vi khuẩn tạo ra
ảnh nhưởng tai hại cho việc hấp thụ đường thật.
Một nhóm nhỏ người tình nguyện cũng được cho
uống nước đường giả và kết quả cũng gần y…
chang như chuột.

Xuất xứ của các loại đường giả
Đường saccharin được khám phá năm 1879
khi các nhà hóa học làm việc với khói than đá.
Một cách tình cờ, một người liếm phải bồ hóng
dính trên ngón tay, và thấy ngọt. Chất benzoic
sulfimide có trong bồ hóng dính trên ống khói
được tinh chế và đặt tên là saccharin. Thật ra
đường saccharin đã được sử dụng trong các loại
thực phẩm từ 100 năm trước. Lý luận của những
thương hiệu có chứa đường saccharin để biện
minh cho sự an toàn của loại đường này là sau
100 năm, có thấy ai chết chóc gì đâu? Ở đây nên
biết, cấu trúc hóa học của đường saccharin có
nguồn gốc giống hệt như chất toluene có trong
các sản phẩm làm móng tay.
Đường sucralose (Splenda) được khám phá
khi các nhà hóa học đi tìm thuốc trị sâu rầy
hoành hành trong nông nhiệp, cấu trúc của đường
sucralose xuất phát từ đường thật nhưng lại giống
như thuốc chuột DDT, là hóa chất hiện nay bị
ngăn cấm dùng vì những nguy hại trên môi
trường sinh thái.

Đường aspeartam được khám phá ra năm 1965
khi dược phòng đang tìm thuốc trị loét bao tử.
Một người nghiên cứu tò mò liếm thử và thấy
ngọt vì thế đường aspartame được thương mại
hóa. Có thể so với hai loại đường kể trên, nguồn
gốc hóa học của đường aspartame có vẻ hiền
nhất vì biến chế từ amino acid có cùng chung
nhóm với bột ngọt. Đó là tại sao, bột ngọt lại…
ngọt. Tuy nhiên, khi vào trong cơ thể các sản
phẩm phụ từ đường aspartame này, một phần biến
thành formaldehyde (formol, thuốc ướp xác chết,
và một số công ty thực phẩm Trung Cộng dùng
để giữ đồ ăn cho… lâu hư). Đường aspartame
ngoài ra còn làm rối loạn một số hoạt động của
hệ thần kinh. So với bột ngọt, đường aspartame
độc hại hơn nhiều.
Đường stevia là loại đường mới nhất được cho
bán trên thương trường. So ra, có thể đây là loại
đường an toàn nhất vì đã được sử dụng ở Nam
Mỹ trong nhiều thế kỷ qua. Tuy nhiên, về cấu
trúc hóa học thì loại đường nầy trông giống như
các loại hormone. Ngoài ra các thương hiệu chỉ
có một phần rất nhỏ đường setvia… thật mà thôi.
Sự an toàn về lâu chưa được biết cặn kẽ.
Phản ứng phụ và triệu chứng lâm sàng của
các loại đường giả:
Tựu trung, các loại đường nầy đều… ngọt
hơn đường thật. Vì ngọt nên có thể lừa được con
người từ đầu lưỡi đến hệ thần kinh não bộ. Vấn
đề ở đây là, cơ thể tưởng lầm là đường thật nên
phản ứng như đường thật, khi đụng phải đồ giả,
lại sanh ra tai hại. Một vài thí dụ:
1. Khi đường giả vào trong cơ thể, chất insulin
bị kích thích tiết ra từ pancreas để đưa “đường”
vào trong cơ phận như bắp thịt và não bộ. Hệ quả
là lượng đường thật lại bị tụt giảm gây ra tình
trạng thiếu đường…thật (hypoglycemia).
2. Đường giả làm cho chất cortisol, hormone
tăng trong khi cơ thể bị stress. Như thế cơ thể bị
stress vô cớ, làm cho cơ thể chứa mỡ nhiều hơn.
3. Não bộ cần đường thật để sinh hoạt, vì có
đường giả cạnh tranh nên lượng đường thật bị ít
đi làm cho người ta lờ mờ kém tỉnh táo, nhức
đầu, chóng mặt.
4. Đường giả làm thay đổi khả năng dự trữ

năng lượng của cơ thể qua việc chứa đa đường
glycogen và chất béo.
5. Đường giả làm cho người ta thèm ăn hơn,
và mau mập hơn.
Tác dụng về lâu về dài của các loại đường giả
Mặc dù có nhiều nghiên cứu hay phàn nàn về
sự độc hại của đường giả, cơ quan FDA của Hoa
Kỳ vẫn cho sử dụng các loại đường giả nầy trong
khi nhiều nước Âu Châu đã tẩy chay vì FDA cho
rằng không có đủ bằng chứng để chứng minh sự
tác hại của chúng vì các nghiên cứu quá nhỏ. Tuy
nhiên, xin lưu ý ở đây là, muốn có những nghiên
cứu lớn, đại quy mô thì vấn đề đầu tiên là… tiền
đâu? Chỉ những công ty tầm cỡ như Coca Cola
hay Mc Donald mới có tiền mà tài trợ cho các
nghiên cứu, mà nếu có cho tiền, thì chỉ khi nào
nghiên cứu ấy có kết quả… xuôi tai thì mới có
tiền mà thôi.
Khi tôi còn là bác sĩ thực tập nội trú, có một
bác sĩ đàn anh mà tôi cho là khùng, khi mỗi lần
nhập bệnh bị ung thư gan, ruột, hay pancreas,
ông nhắc tôi: “Tao chắc với mày họ có uống diet
soda kinh niên”. Dĩ nhiên khi lập hồ sơ bệnh lý
cho những bệnh nhân ung thư nầy gần như 100%
đều thú nhận có uống diet soda, nhưng lúc ấy tôi
cho là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Sau hơn 30 năm,
tôi nghi là người bác sĩ đàn anh có thể đúng, và,
đã từ lâu, lâu lắm tôi chỉ uống nước… lạnh!

Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh
Nguồn: https://www.tvvn.org/
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Tin Thế Giới
Nam Điền

thể phải bị ngưng lại vào Tháng Mười này do
thiếu ngân quỹ. (TP) Nguồn (nguoiviet.com)

Liên Hiệp Quốc: 10 triệu dân
Chiến tranh hạt nhân nhỏ cũng
Bắc Hàn bị thiếu ăn
làm mất mạng hàng tỉ người

New York (NV) - Trong khi hầu hết các quốc
gia trong vùng Đông Á đều thoát khỏi nạn đói,
Bắc Hàn vẫn triền miên với tình trạng thiếu ăn,
theo báo cáo của hai cơ quan thuộc Liên Hiệp
Quốc. Hãng thông tấn UPI trích dữ liệu mới nhất
của Liên Hiệp Quốc cho thấy, gần 1 trong 5
người dân Bắc Hàn đang lâm vào tình trạng thiếu
thực phẩm nghiêm trọng, ở “cấp 3 và cao hơn.”
Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) tường thuật,
theo báo cáo năm 2017 của hai cơ quan Liên
Hiệp Quốc là Chương Trình Thực Phẩm Quốc
Tế (WFP) và Tổ Chức Lương Nông Quốc Tế
(FAO), 17% dân số Bắc Hàn, tức khoảng 4,4
triệu người đang ở trong tình trạng “khủng hoảng,
khẩn trương và đói khát.”
Khoảng 22% dân Bắc Hàn khác, hay 5.6 triệu
người, phải đối diện với mức độ “căng thẳng” do
thiếu ăn.
Cũng theo lượng định của cơ quan Liên Hiệp
Quốc, tổng số người Bắc Hàn trực diện với tình
trạng thiếu thực phẩm nghiêm trọng là vào khoảng
10 triệu. Báo cáo được công bố vào lúc cộng đồng
quốc tế cắt bớt viện trợ thực phẩm cho Bắc Hàn
vì chế độ Kim Jong Un không chịu từ bỏ chương
trình vũ khí nguyên tử. Hồi Tháng Tư, WFP nói
rằng viện trợ thực phẩm cho trẻ em Bắc Hàn có

Trẻ em Bắc Hàn trong một buổi ăn trưa ở
trường học. (Hình minh họa: Gerald Bourke/
World Food Programme via Getty Images)
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Hàng tỉ người trên khắp thế giới có thể sẽ thiệt
mạng ngay cả khi một cuộc chiến tranh hạt nhân
nhỏ nhất nổ ra, các nhà khoa học cảnh báo. Theo
Daily Star, Paul Doherty, nhà khoa học hành tinh
tại bảo tàng Exploratorium, San Francisco (Mỹ) nói,
mô phỏng trên máy tính cho thấy hàng trăm quả
bom hạt nhân sẽ được kích hoạt nếu chiến tranh nổ
ra giữa các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.
Chuyên gia Paul Doherty dự đoán thảm họa
tàn khốc nếu chiến tranh hạt nhân nổ ra. Thảm
họa như vậy có thể xóa sổ một phần ba dân số
thế giới, để lại những hệ quả vĩnh cửu, ngay cả
đối với những người sống ở khu vực cách xa nơi
bom hạt nhân kích nổ. Nhận định của chuyên gia
được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ,
Nga và Triều Tiên gia tăng.
Chuyên gia Paul Doherty nói, nếu kịch bản
chiến tranh hạt nhân nổ ra, hàng tỷ người sẽ
thiệt mạng vì phóng xạ lan tỏa trong vụ nổ, thậm
chí số nạn nhân chết vì căn bệnh liên quan đến
phóng xạ sau đó sẽ còn nhiều hơn số người chết
vì vụ nổ bom hạt nhân. Một khi hấp thụ vào cơ
thể, bụi phóng xạ strontium-90 phán tán từ bom
hạt nhân sẽ vĩnh viễn tồn tại trong xương nạn
nhân. Một khi lan tỏa đến xương, hoạt động phân
rã chất phóng xạ có thể phá vỡ ADN của tế bào,
dẫn đến ung thư xương và bệnh bạch cầu.

Hàng trăm quả bom hạt nhân được kích nổ
thậm chí còn có thể tạo ra đám mây phóng xạ
che phủ ánh sáng mặt trời, khiến cho nhiệt độ
toàn cầu giảm đáng kể. Đây kịch bản tồi tệ đối
với nguồn cung cấp lương thực của thế giới.
“Ngay cả khi bạn không chết vì vụ nổ hạt
nhân, bạn cũng sẽ không thể sống lâu được trong
môi trường như vậy”, ông Doherty nói.
“Chỉ trong vòng 2 tuần sau khi chiến tranh
hạt nhân nổ ra, 180 triệu tấn khói, bụi… sẽ bao
trùm lên toàn cầu, biến hành tinh xanh thành một
màu đen”, chuyên gia Mỹ nhận định. “Ánh sáng
sẽ giảm chỉ còn vài % so với hiện tại. Buổi trưa
khi đó sẽ chỉ giống như lúc tờ mờ sáng”. Theo
Khoa Học (Datviet.com)

trong khi Iran có 2 người bị giết. Khoảng 5.000
dân thường bị thiệt mạng và 3.000 người khác
bị thương. Theo ước lượng của Cao Ủy Tị Nạn
Liên Hiệp Quốc, hơn 630.000 người phải tị nạn
chiến cuộc.
Theo ước lượng của Bộ Quốc Phòng Iraq,
16.000 quân thánh chiến Hồi Giáo đã tử trận
trong 7 tuần qua. Số quân thánh chiến Hồi Giáo
còn lại khoảng 600 người vẫn kiểm soát được
khoảng 5% diện tích Mosul và vẫn dùng dân
thường làm bia đỡ đạn, chiến đấu cho đến chết
chứ không đầu hàng. (Đặng Tự Do)

Đặc sứ Liên Hiệp Quốc nói:
chiến tranh tại Mosul sắp kết
thúc - 16.000 quân thánh chiến
Hồi Giáo tử trận

Trong tuần qua, thế giới rất chú ý đến cuộc
tấn công trên mức độ hoàn vũ nhắm vào hệ thống
internet của trên 150 quốc gia. Cuộc tấn công
này đã khởi đầu ngày thứ sáu 12.05, mệnh danh
là Wannacry, muốn khóc, cài mã độc vi rút vào
máy tính và khóa các files lại, không cho máy
tính hoạt động nữa. Các hackers dùng các công
cụ tấn công mạng của cơ quan an ninh quốc gia
NSA của Hoa Kỳ, đòi phải trả tiền chuộc bằng
tiền Bitcoin, tức là đơn vị tiền ảo thì mới mở
khóa, bằng không sau một thời gian ngắn, các
files trong máy tính nhiễm vi rút sẽ bị xóa bỏ.
Nhiều hệ thống internet thế giới, chẳng hạn
như mạng vi tính của bộ y tế Anh quốc, bị thiệt
hại trầm trọng. May nhờ một thiếu niên người
Anh tình cờ tìm ra phương thế ngăn chặn cuộc
tấn công thứ nhất này. Tuy nhiên đợt tấn công
thứ hai đã tiếp tục suốt tuần qua và nhắm đặc
biệt đến hệ thống các máy vi tính Trung quốc.

Hôm 22. 5, trong cuộc điều trần tại Hội đồng
Bảo an Liên Hiệp Quốc, ông Jan Kubis vừa trở
về từ Iraq nói cuộc chiến giải phóng Mosul sắp
chấm dứt và ngày tàn của cái gọi là “Nhà nước
Hồi Giáo” đang đếm từng ngày.
Tuy nhiên, vị đặc sứ của Liên Hiệp Quốc tại
Iraq nói cuộc chiến vẫn còn là “một thách đố
to lớn” về nhân đạo, vì các chiến binh thánh
chiến đang ráo riết sử dụng thường dân làm lá
chắn sống trong “một nỗ lực cuối cùng trình bày
trước thế giới sự tàn bạo vô nhân đạo vốn có của
những kẻ khủng bố”.
Ông Kubis đã lên tiếng ca ngợi các lực lượng
an ninh Iraq và liên quân trước các cố gắng nhằm
hạn chế tác động tiêu cực của các hoạt động quân
sự trên thường dân “thậm chí nếu điều đó đi kèm
với giá phải trả là chiến dịch này phải kéo dài
và thương vong cao của quân đội”.
Chiến dịch giải phóng Mosul đã được khởi sự
từ đêm 16 rạng 17.10. 2016 và đã kéo dài hơn
7 tháng. Theo báo cáo của Bộ Quốc Phòng Iraq,
tính đến ngày 16. 5, phía Iraq có 774 binh sĩ bị
thiệt mạng và hơn 4,600 người bị thương. Quân
Kurd thiệt mất 30 binh sĩ và khoảng 100 người
bị thương. Hoa Kỳ có 2 quân nhân bị thiệt mạng

Cuộc tấn công mạng internet
mang tên WannaCry
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Các hệ thống chống tin tặc tiếp tục hoạt động để
đối phó với các âm mưu tấn công.
Cho đến nay, các chuyên viên vẫn chưa xác định
chắc chắn nguồn gốc phát sinh chiến dịch tấn công
Wannacry. Một số người cho là cuộc tấn công này
phát sinh từ Triều Tiên. Nhưng Văn phòng cảnh sát
châu Âu Europol khẳng định hôm thứ ba 16.05, là
còn quá sớm để xác quyết điều này.
Các chuyên viên an ninh mạng internet khám
phá là một khả thể liên kết cuộc tấn công với
Triều Tiên, nhưng chưa có gì là rõ rệt. Họ chỉ
biết một điều là nhóm hackers Shadow Brokers
dọa sẽ tung lên mạng hàng đống dữ liệu lấy cắp
được từ các ngân hàng chuyển tiền, các chương
trình tên lửa hạt nhân của Nga, Trung Quốc, Iran
và Triều Tiên; đồng thời hứa sẽ cung cấp các mã
độc mới cho bất cứ ai trả tiền mua, gia tăng nguy
cơ thâm nhập các bí mật thương mại lớn của thế
giới công nghệ.
Các chuyên viên kêu gọi cập nhật các thảo
chương và yêu cầu người dùng đừng mở những
điện thư không rõ xuất xứ chắc chắn để tránh
bị tấn công. Mỹ đã tránh được tổn thất nặng nề
trong lần tấn công này vì chỉ còn rất ít máy tính
xử dụng những phiên bản cũ của hệ điều hành
Windows. Đại đa số các máy tính khác đã được
nâng cấp hoặc cập nhật thêm những miếng vá
tránh các sơ hở khiến các mã độc như Wannacry
có thể xâm nhập và phá hoại. Theo hãng bảo mật
Avast của cộng hòa Czech, vụ tấn công bằng mã
độc Wannacry gây thiệt hại nặng nề nhất tại Nga,
Đài Loan, Ucraina và Ấn Độ.
Ông Daren Anstee giám đốc kỹ thuật của
Arbor Networks, đã bình phẩm về cuộc tấn công
Wannacry như sau: Biến cố này nêu rõ những
vấn đề liên quan đến việc phải liên tục cập nhật
hóa các cơ cấu vi tính. Càng điều tra kỹ lưỡng,
người ta càng nhận rõ hai điều. Trước hết thành
phần nhân sự của một cơ quan có thể trở thành
điểm yếu nhất về mặt an ninh bảo mật, nhất là
trong lúc này, khi những kỹ thuật cài mã độc
trong những thư giả lên đến mức độ tinh vi. Thứ
đến cần phải huấn luyện nhân viên biết nhận
dạng và không mở các thư giả ấy.
Ông Anstee cũng đề cập đến sự kiện một
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người trẻ chuyên truy lùng mã độc đã tình cờ
khám phá ra biện pháp để tắt mã độc Wannacry
giúp chặn đứng cuộc tấn công này và cảnh cáo
rằng không nên có ảo tưởng an ninh vì đây chỉ
là một loại an ninh nhất thời mà thôi. (Tổng Hợp
18.05.2017) (Mai Anh)

Anh : Khủng bố tại Manchester,
ít nhất 22 người chết

Cảnh sát ra lệnh sơ tán người dân ra khỏi trung
tâm thương mại Arndele, sau khi xẩy ra vụ khủng
bố, Manchester, Anh, 22/05/2017REUTERS
Anh Quốc một lần nữa bị khủng bố tấn công.
Đa số nạn nhân là thanh thiếu niên, trẻ em tham dự
buổi trình diễn của nữ ca sĩ nhạc pop Mỹ Ariana
Grande, ở Manchester. Thủ phạm chết tại chỗ. Thủ
tướng Anh Theresa May lên án “vụ khủng bố kinh
hoàng”. Chiến dịch vận động bầu cử Quốc Hội bị
đình hoãn. Đây là vụ khủng bố đẫm máu nhất tại
Anh Quốc từ 12 năm qua.
Từ Luân Đôn, thông tín viên Lê Hải cho biết

thêm chi tiết : “Ít nhất 22 người chết và 59 người
bị thương trong vụ đánh bom tự sát ở Manchester
tối hôm qua ở sân vận động Arena. Thông báo
của cảnh sát cho biết kẻ tấn công sử dụng bom
tự chế và chết ngay tại chỗ, sau tiếng nổ lớn
khiến 21.000 khán giả hoảng loạn, mà đa số là
thanh thiếu niên là fan hâm mộ đi tham gia đêm
nhạc của ca sĩ người Mỹ Ariana Grande. Cô sẽ
có tiếp các đêm diễn ở Luân Đôn và cho biết
sẽ tiếp tục diễn bình thường. Ariana Grande lên
mạng chia sẻ nỗi buồn từ sâu thẳm trong tim,

còn cảnh sát xác nhận có nhiều trẻ vị thành niên
trong số người chết và bị thương. Các đài truyền
hình Anh sáng nay nhắc nhở các em hãy cân
nhắc trước hiện tượng được mô tả là fake news,
tức là lan truyền tin giả trên mạng xã hội để gây
chú ý, khiến cho người khác lo sợ hoang mang,
vì nghĩ là người thân của mình bị thiệt mạng hay
thương tích trong vụ tấn công.
Hiện chưa có tổ chức nào nhận đã tổ chức vụ
tấn công được coi là khủng bố này, nhưng giới
chuyên gia an ninh cho biết các mạng lưới của
Daech - tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo - thể hiện sự
hoan hỉ về sự kiện này. Họ đánh giá Manchester
ở Anh và đêm nhạc của ca sĩ nổi tiếng người Mỹ
là mục tiêu mang tính quốc tế, vì rất nhiều người
biết đến trên thế giới.
Thái độ của người dân Manchester là sáng nay
vẫn đi làm bình thường bên ngoài khu vực bị
phong tỏa, thể hiện thái độ không khuất phục
trước khủng bố. Các nhà hoạt động xã hội cũng
nhanh chóng kêu gọi người dân đoàn kết và vượt
qua đau thương để tiếp tục cuộc sống và nỗ lực
xóa bỏ hận thù, hàn gắn vết thương đau lòng này.
Thủ tướng Anh tổ chức cuộc họp khẩn cấp
về an ninh, mang tên "Cobra", từ hồi nửa đêm.
Cũng như nhiều chính trị gia khác, bà Theresa
May sẽ tạm ngừng tất cả mọi hoạt động vận động
chính trị để đối phó khủng bố. Bộ trưởng Nội Vụ
Amber Rudd nói phe khủng bố đã nhắm đúng
vào điểm yếu của nước Anh.
Cảnh sát Manchester cho biết những người bị
thương đang được điều trị tại 8 bệnh viện lớn ở
Manchester và cảnh sát mang súng đi tuần tra
trên đường phố, nối tiếp lực lượng 400 cảnh sát
đã được triển khai làm nhiệm vụ từ đêm qua.
Thủ tướng Anh tổ chức cuộc họp khẩn cấp về
an ninh mang tên Cobra từ hồi nửa đêm. Cũng
như nhiều chính trị gia khác, bà tuyên bố sẽ tạm
ngừng tất cả mọi hoạt động vận động chính trị
để đối phó khủng bố. Bộ trưởng Nội Vụ Amber
Rudd nói phe khủng bố đã nhắm đúng vào điểm
yếu của nước Anh. Trong ngày hôm nay cũng
có thêm nhiều cảnh sát mang súng tuần tra ở
thủ đô Luân Đôn để sẵn sàng phản ứng và trấn
an dân chúng.
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Thủ tướng Anh Theresa May mô tả vụ tấn
công là hành động hèn nhát nhắm vào trẻ em vô
tội không có điều kiện tự vệ, mà lẽ ra phải được
giải trí trong một sự kiện văn hóa, đồng thời
khen ngợi phản ứng của lực lượng cứu hộ. Nước
Anh đang được đặt trong mức độ nghiêm trọng
về nguy cơ bị tấn công.
Trong số các phản ứng quốc tế đầu tiên, tổng
thống Pháp Emmanuel Macron chia sẻ “nỗi hãi
hùng” với Anh Quốc. Cựu tổng thống François
Hollande lên án “những kẻ hèn nhát tấn công vào
tuổi trẻ”. Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố
nước Đức “sát vai với dân Anh”. Tổng thống Nga
Vladimir Putin lên án vụ “tấn công thâm độc“
và đề nghị hợp tác với Anh “chống khủng bố”.
Tổng thống Donald Trump đang thăm Israel,
cũng như thủ tướng Benjamin Netanyahu, “cực
lực” lên án vụ khủng bố tại Luân Đôn. (Tú Anh,
Lê Hải)

Quỹ phụ nữ do ái nữ TT Trump
ủng hộ được tặng $100 triệu
RIYADH, Saudi Arabia (NV) - Saudi Arabia
và United Arab Emirates hứa tặng số tiền $100
triệu cho quỹ Women’s Empowerment Fund mà
cô Ivanka Trump công khai ủng hộ. Theo ABC
News, loan báo được đưa ra tại một sự kiện
mà cô Ivanka tham dự trong khi viếng thăm
Saudi Arabia, một phần trong chuyến đi ra
nước ngoài đầu tiên của cha cô là Tổng Thống
Donald Trump.
Ông Jim Yong Kim, chủ tịch World Bank,
người loan báo việc tặng số tiền, nói rằng hai
quốc gia này cam kết tặng tổng cộng $100 triệu
cho quỹ thuộc World Bank này. Ông thêm rằng
từ cam kết này cũng như những cam kết khác từ
phía Hoa Kỳ và những nước khác, hy vọng sẽ
tích lũy lên đến $1 tỷ từ hội nghị thượng đỉnh
G-20 vào Tháng Bảy này.
Một giới chức điều hành của World Bank
trước đây từng nói với hãng thông tấn AP rằng
mặc dù không có vai trò chính thức trong quỹ
Women’s Empowerment Fund, cô Ivanka sẽ là
một “nhà vận động mạnh mẽ.”
Quỹ này dự trù dùng để cung cấp nguồn tài
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chánh cho các công ty nhỏ và tầm trung của phụ
nữ. Ông Kim, người lần đầu tiên loan báo việc
thành lập quỹ này vào ngày 26.4, ra một thông
cáo ca ngợi và tri ân sự ủng hộ mạnh mẽ của cô
Ivanka và Thủ Tướng Đức Angela Merkel.
Tuy nhiên, việc cô Ivanka có liên hệ với quỹ
này khiến gây thắc mắc của ít nhất một thượng
nghị sĩ Hoa Kỳ, ông Ron Wyden (Dân ChủOregon). Ông Wyden quan ngại rằng việc cô
Ivanka không chịu tách rời quyền lợi kinh doanh
của riêng cô trong khi gây quỹ để lấy tiền từ
nước ngoài, tạo cơ hội cho sự ảnh hưởng bất hợp
lệ lên sự giao thương và chính sách ngoại giao
của Hoa Kỳ.
Trong thời gian tranh cử, ông Trump thường
xuyên chỉ trích tổ chức Clinton Foundation
đã nhận tiền hiến tặng từ Saudi Arabia cũng
những nước khác vốn có thành tích xấu về
nhân quyền. (TP)

Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Bắc Hàn: Bất chấp bách hại tàn
bạo, Kitô giáo vẫn đang phát triển
Dù cho chính quyền Bắc Hàn đang làm mọi
chuyện để đàn áp Kitô giáo, nhưng đức tin vẫn
lan rộng. Đây là lời chứng của một người đã tìm
cách thoát được khỏi Bắc Hàn cho biết, và ông
kêu gọi mọi người cầu nguyện và hành động cho
tự do tôn giáo ở đất nước này.
“Tôi cầu nguyện cho mọi cộng đoàn Kitô trên
khắp thế giới sẽ cầu nguyện cho những Kitô hữu
Bắc Hàn, thực sự giúp đỡ và khích lệ họ rao
giảng Tin mừng, không chỉ qua mạng lưới Giáo
hội hầm trú, mà còn yêu cầu chính quyền chấp
nhận tự do tôn giáo mà mọi người đang khẩn
thiết mong chờ,” ông Kim Chung-seong, một
người thoát được khỏi Bắc Hàn đã trả lời phỏng
vấn vào hôm thứ sáu 12-5, với sự giúp đỡ của
một thông dịch viên.
Ông Kim là nhà truyền giáo, và đã phát biểu
tại Hội nghị Quốc tế thường niên lần thứ nhất về
Bảo vệ các Kitô hữu bị Bách hại, được tổ chức
ở Washington. Hội nghị diễn ra trong hai ngày
11 và 12 tháng 5, với sự hiện diện của các cấp
lãnh đạo trong các phái Tin Lành, các giáo hội
Chính thống, và Giáo hội Công giáo La Mã. Các
Kitô hữu bị bách hại cũng đứng lên làm chứng
cho chuyện đời của họ.
Hội nghị này quy tụ
đại diện các Kitô hữu
trên 13 quốc gia và vùng
lãnh thổ, cũng như các
nhóm bảo vệ Kitô hữu
như tổ chức Cánh Cửa
Mở (Open Doors) và
Tiếng nói Tử đạo (Voice
of the Martyrs).
Phó Tổng thống Hoa
Kỳ Mike Pence đã có
bài phát biểu chính vào
hôm thứ năm, và cam
kết rằng “bảo vệ và
thăng tiến tự do tôn giáo
là ưu tiên hàng đầu trong
chính sách đối ngoại của

chính phủ Trump.” Ông cũng hứa sẽ cầu nguyện
và ủng hộ các Kitô hữu đang bị bách hại khắp
thế giới, và giúp đỡ cho cả những người thuộc
các tôn giáo khác cũng đang bị bách hại.
Theo Reuters, ông Kim đến Nam Hàn vào năm
2004. Ông Kim hiện đang là thành viên của một
chương trình phát thanh Kitô giáo ở Nam Hàn,
phát sóng đến nhiều vùng ở Bắc Hàn. Cùng với
chương trình phát thanh, ông còn giúp tìm cách
để gởi các thông điệp Phúc âm, nhạc thánh ca và
tin tức thế giới đến Bắc Hàn bằng những USB
hay thẻ nhớ điện thoại.
“Nhưng công việc quan trọng nhất là cho
người dân Bắc Hàn biết Chúa Giêsu Kitô, bởi
sự thật sẽ cho họ được tự do. Tôi thiết tha cầu
nguyện xin cho sự thật sẽ giải phóng các anh chị
em đồng bào Bắc Hàn của tôi.”
Chế độ độc tài Bắc Hàn được xem là một
trong những chế độ vi phạm nhân quyền nhất thế
giới. Theo báo cáo thường niên của Ủy ban Tự
do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ, thì “Tự do tôn
giáo không tồn tại, và tôn giáo bị đàn áp nặng
nề. Chính phủ Bắc Hàn không ngừng đàn áp và
trừng phạt những người theo đạo, bằng cách bắt
giam, tra tấn, bỏ tù, và đôi khi là xử tử. Một khi
bị bỏ tù, các tù nhân có đạo thường bị chuyển
đến các nhà tù chính trị, nơi họ bị đối xử vô
cùng tàn bạo.”
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Tổ chức Cánh Cửa Mở mới đây đã báo cáo
rằng Bắc Hàn là “nơi khủng khiếp nhất trên
trái đất đối với Kitô hữu” bởi chính phủ độc tài
không chấp nhận bất kỳ ai khác biệt chính kiến
và ép buộc tất cả mọi người thờ phượng lãnh tụ
quốc gia. Ước tính có khoảng 300.000 Kitô hữu
trong tổng số 25.4 triệu dân ở đây, và có khoảng
50 đến 70 ngàn Kitô hữu đang phải ở trong các
trại lao động. Sau khi các nhà truyền giáo vào
đất nước này và bắt đầu loan báo Phúc âm, thì
họ bị chính quyền liệt vào danh sách đen, và
hơn nửa số họ bị giam vào các trại lao động ở
khắp nước.”
Nhưng ông Kim cho biết, bất chấp tình trạng
khốn khó và mối đe dọa bị bỏ tù, con số Kitô
hữu ở Bắc Hàn vẫn đang tăng, và đức tin của họ
được củng cố qua bách hại.
“Điều mà chế độ Bắc Hàn sợ nhất, chính là sự
lan rộng của Phúc âm. Bởi Phúc âm nói sự thật.
Một khi ánh sáng chiếu vào nơi tăm tối, thì nơi
đó có ánh sáng.”
Các tín hữu chỉ cầu nguyện hay thờ phượng
trong phạm vi gia đình mà thôi, để tránh bị nhà
cầm quyền phát giác. “Các Kitô hữu ra khỏi nhà,
đến bờ sông, vùng núi, nơi nào đó hẻo lánh.
Chúng tôi không thể đến một tòa nhà nào cả,”
ông cho biết.
Chính quyền dùng một mạng lưới giả, là Liên
hiệp Kitô giáo Hàn Quốc, để phát giác những
Kitô hữu trong nước, và nhiều người được dạy
rằng Liên hiệp này có thật. Liên hiệp này cũng
đưa những thông tin giả mạo đến cộng đồng quốc
tế, để vờ như ở Bắc Hàn có tự do và đa nguyên
tôn giáo.
“Chính quyền sẽ làm bất kỳ chuyện gì để ngăn
chặn Phúc âm lan rộng ở Bắc Hàn. Nhưng như
bạn có thể thấy, chúng ta không thể lấy tay che
mặt trời,” ông Kim cho biết.
Ông xin mọi người cầu nguyện cho các Kitô
hữu ở Bắc Hàn, nhất là “cho sự tự do mà chúng
ta chỉ có thể tìm thấy Chúa Giêsu Kitô.”
Và ông cũng ngỏ lời, “xin cầu nguyện cho hai
quốc gia chúng tôi được thống nhất.”

J.B. Thái Hòa chuyển dịch
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Mẹ Têrêxa đã thay đổi cuộc đời
của một em bé Ấn Độ

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 sơ 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 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
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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 sơ tìm ngoài
đường như tôi nghĩ, nhưng chính mẹ ruột tôi đem
tôi đến trung tâm Sishu Bheevan. sơ 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 sơ. 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 sau 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
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Trung Quốc sẽ trở thành quốc
gia có dân số Kitô giáo lớn nhất
hành tinh
Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia có dân số
Kitô giáo lớn nhất hành tinh. Sự lan rộng nhanh
chóng của Kitô giáo ở quốc gia cộng sản hiện
nay đã được chứng minh một cách rõ ràng, cho
thấy rằng đất nước này sẽ trở thành quốc gia
có đông đảo các các tín hữu Kitô giáo nhất vào
năm 2030.
Điều này hoàn toàn phù hợp với Rodney
Pennington, một người nghiên cứu về sự phát
triển của Hội Truyền Giáo Hải Ngoại (The
Overseas Missionary Fellowship - OMF). Trong
một cuộc phỏng vấn với tờ ‘The Christian Post’,
ông Pennington cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng
với những điều mà Thiên Chúa đã thực hiện tại
đất nước Trung Quốc. Nhưng điều đó không có
nghĩa là nhiệm vụ đã hoàn thành”.
“Trong khi con số 200 triệu tín hữu Trung
Quốc vào năm 2030 có vẻ dường như là quá
tham vọng, điều đó chắc chắn tạo ra cho chúng
ta một mục tiêu mạnh mẽ để hướng tới việc
cầu nguyện”, ông Pennington nói. Ông tin rằng
Trung Quốc có thể trở nên sống còn trong Giáo
hội hoàn vũ. Trong những năm gần đây, chính
phủ Trung Quốc đã thực hiện một cuộc tấn công
chống lại các Kitô hữu. Chế độ cầm quyền cộng
sản đã trở nên thù nghịch đối với các Kitô hữu
cũng như đối với đức tin Kitô giáo.

Là một phần của những nỗ lực này, hàng trăm
nhà thờ đã bị san bằng, Thánh giá đã bị tháo dỡ
khỏi các ngọn tháp nhà thờ, nhiều linh mục và
Kitô hữu bị bắt bớ và tra tấn. Tuy nhiên, trong
bối cảnh của cuộc đàn áp đang ngày càng gia
tăng, Kitô giáo vẫn tiếp tục phát triển lớn mạnh.
Yu Jie - một nhà hoạt động Kitô giáo người
Trung Quốc, cho biết: “Thiên Chúa còn lâu mới
bị đánh bại bởi nhà cầm quyền Trung Quốc.”
Ông nói tiếp: “Không phải là bàn tay vấy máu
chết chóc của chủ nghĩa Cộng sản, cũng không
phải là sự ngụy tạo bất cần đạo lý của Khổng
giáo, cũng không phải là chủ nghĩa tư bản, cũng
không phải là dân chủ, cũng không phải là điều
gì trần tục sẽ quyết định số phận mảnh đất quê
hương chúng tôi”. (Minh Tuệ)

Đường lưu vong của Thánh gia ở
Ai cập trở thành di sản thế giới
“Con đường Thánh gia”, con đường mà theo
truyền thống, Đức Mẹ và thánh Giuse đã đưa
Chúa Giêsu trốn sang Ai cập khi chạy trốn vua
Herôđê, sẽ được định vị trên bản đồ các địa điểm
di sản quốc tế của tổ chức Unesco.
Quyết định của Unesco sẽ đem lại mối lợi
cho ngành du lịch của Ai cập, nơi có số lượng
du khách giảm sút vì lý do khủng bố và bất an
trong vùng. Theo nhật báo Ai cập, từ 2015-2016,
các chuyến bay đến nước này giảm khoảng 40%.
Trong những năm gần đây, bộ du lịch Ai cập
đã khởi xướng các chuyến hành hương theo hành
trình của Thánh gia, dựa trên Tin mừng và truyền
thống Kitô giáo. Chuyến viếng thăm Ai cập của
ĐGH Phanxicô được xem như là một cơ hội mở
ra ngành du lịch cho các tín hữu hành hương.
Hôm 09.05, không đầy hai tuần sau chuyến
viếng thăm của ĐTC, bộ trưởng du lịch Ai cập,
ông Yahiya Rashid đã đến Vatican để quảng bá
chương trình “Hành trình của Thánh gia”.
Các địa điểm dọc “Con đường Thánh gia”
được Giáo hội Chính thống và Đức Thượng phụ
Tawadros II chỉ định và chấp thuận.
Theo Nhật báo Ai cập, các tín hữu hành hương
sẽ viếng thăm các điểm khảo cổ:
- Giai đoạn I bao gồm nhà thờ thánh Sergio và

vùng lân cận ở miền Ai cập cổ, các đan viện của
Wadi El-Natrun thuộc tỉnh Beheira, Cây Trinh nữ
ở Matariya, đan viện Gabal El Teir ở Minya, và
tất cả các nơi khảo cổ ở Assiut.
Hành trình bắt đầu từ miền Ai cập cổ, được
biết như thành trì Babylon, nơi Thánh gia đã sống
trong một hang hiện nằm trong nhà thờ thánh
Sergio.
Hành trình sẽ bao gồm Nhà thờ Treo và sẽ
dẫn đến Maadi để thăm nhà thờ Đức Trinh nữ
Maria ở miền nam Cairo, rồi đi đến Wadi ElNatrun trên bờ tây của sông Nile, nơi có rất nhiều
đan viện và nhà thờ.
Hành trình sẽ tiếp đến đan viện Gabal El Teir
ở Minya và đến đan viện Muharraq ở Assiut, nơi
Thánh gia sống 6 tháng trong hang của đan viện.
Cuối cùng là núi Dronka; trên núi này có một
hang cổ xưa, là nơi Thánh gia cư trú trước khi
trở về quê hương. (Hồng Thủy)

Kitô hữu ở Aleppo ở Syria tận
hiến cho Đức Mẹ Fatima
Aleppo - Hiệp thông với ĐGH trong dịp kỷ
niệm 100 Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, các Kitô hữu
ở Aleppo thuộc quốc gia Syria đang trong chiến
tranh dành 3 ngày dâng kính Đức Mẹ Fatima và
sẽ tận hiến thành phố lớn thứ hai của Syria cho
Đức Mẹ.
Đức Cha Antoine Audo, TGM Công Giáo
Canđê ở Aleppo nhấn mạnh rằng tháng năm là
tháng quan trọng đối với các cộng đoàn Kitô tại
Aleppo. Tất cả các nhà thờ đầy các tín hữu đọc
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kinh Mân côi, lãnh nhận Thánh Thể, đọc các
kinh cầu. Đây là một thời điểm rất quan trọng,
cầu nguyện và hiệp thông xung quanh Mẹ Maria,
một truyền thống yêu thích và có nguồn gốc lâu
đời.” Đức Cha cũng nói: “Tháng năm là tháng
đặc biệt để cầu nguyện cho hòa bình, cho các
cuộc xung đột được chấm dứt.
Ba ngày dâng kính Đức Mẹ Fatima do sáng
kiến của giáo xứ Công Giáo Latinh thánh
Phanxicô sẽ bắt đầu với buổi cầu nguyện cộng
đoàn vào 5 giờ chiều 11.5. Trong ngày kế tiếp sẽ
có lần hạt Mân Côi, cầu nguyện với Mẹ Maria
cho hòa bình, các phim dâng kính Đức Trinh nữ
và các thánh lễ cộng đoàn.
Cao điểm của lễ hội được dự kiến là vào thứ
bảy 13.5. trùng với thánh lễ do ĐGH cử hành
tại Fatima, tại Aleppo cũng sẽ có Thánh lễ trọng
thể được cử hành tại nhà thờ chánh tòa của các
tu sĩ Phanxicô, với sự hiện diện của các Giám
mục và linh mục ở Aleppo. Các tín hữu của các
ngành Kitô giáo ở miền bắc, miền được xem là
tâm điểm của các xung đột, được mời tham dự
Cuối cũng sẽ có cuộc rước kiệu với tượng Đức
Mẹ Fatima và thánh hiến thành phố Aleppo cho
Đức Mẹ Fatima. Đây là một hành động có giá trị
biểu tượng mạnh mẽ, với hy vọng có thể đóng
góp vào việc kiến tạo hòa bình không chỉ ở Syria
mà cho toàn miền trung đông bị đẫm máu bởi
các cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ.
Theo Đức Cha, người ta có thể đáp lại thảm
kịch chiến tranh bằng sự cuồng tín hay hiệp
thông: Giáo Hội đã giúp chọn lựa điều thứ hai.
Niềm tin của các Kitô hữu vững mạnh và chắc
chắn và điều này mang lại điều lạc quan, ngay cả
nếu vẫn còn những bất ổn và bóng tối cho tương
lai. (Hồng Thủy)

Các Giám Mục Philippines ca
ngợi cuộc diễu hành xuyên quốc
gia phản đối án tử hình
Cuộc diễu hành 21 ngày được tổ chức bởi
Linh mục Edwin Gariguez -Thư ký điều hành
của Ủy ban hành động xã hội của HĐGM Công
giáo Philippines. Cuộc diễu hành bắt đầu vào
tuần trước tại thành phố Cagayan de Oro, và
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dự kiến sẽ đến thượng viện tại thành phố Pasay
vào ngày 24.5 - Lễ kính Đức Mẹ Phù Hộ Các
Giáo Hữu. Ủy ban Giám mục về giáo dân thuộc
HĐGM Philippines là một trong những nhà tổ
chức cuộc diễu hành.
Đây là động thái gần đây nhất của quốc gia
Công giáo nhằm phản đối việc phục hồi thi hành
bản án tử hình khắc nghiệt trong nước.
Giáo lý Giáo hội Công giáo dạy rằng hình
phạt tử hình có thể được sử dụng “nếu như đây
là cách duy nhất có thể để có thể bảo vệ hiệu
quả cuộc sống con người chống lại những kẻ gây
hấn bất công”. Tuy nhiên, phải thêm rằng những
trường hợp như vậy ngày nay “rất hiếm khi xảy
ra, nếu như phải nói không tồn tại trên thực tế”.
Ba vị Giáo hoàng gần đây nhất đã phản đối kịch
liệt đối với án tử hình.
Năm 2006, dưới thời của cựu tổng thống
Gloria Macapagal-Arroyo, Philippines đã bãi bỏ
luật áp đặt án tử hình đối với một số tội ác “tàn
khốc”. Tuy nhiên, một dự luật nhằm khôi phục
án tử hình là một trong những ưu tiên của tổng
thống đương nhiệm Rodrigo Duterte, người đã
thường xuyên đụng độ với các vị lãnh đạo Giáo
Hội đối với cuộc chiến đầy bạo lực và không
ngừng của ông ta đối với vấn đề ma túy.
Bất chấp sự phản đối từ Giáo hội, mà hơn 80%
người Philippin thuộc về, cũng như tổ chức LHQ
và các nhóm nhân quyền khác, hạ viện đã thông
qua vòng xem xét thứ ba và cuối cùng về dự luật
vào hồi tháng ba vừa qua. Tuy nhiên, biện pháp
này cũng không được mong đợi ở thượng viện.

Việc hồi phục luật án tử hình là trái với luật
pháp quốc tế, theo Công ước Quốc tế về Các
quyền Dân sự và Chính trị, trong đó Philippin là
người đã ký kết.
Các Giám mục nước này đã thẳng thắn phản
đối việc hồi phục án tử hình trong nhiều tháng
qua. Vào tháng Giêng, Đức TGM Villegas đã
nhắn nhủ với các Giám mục rằng “nhất trí phản
đối các đề xuất và trả lại vị trí cũ án tử hình vào
hệ thống pháp luật của Phillipin”.
Cuộc diễu hành của phe đối lập sẽ đi qua các
giáo phận Cebu, Palo, Caceres, Lipa, Legaspi,
và Lucena, và cuối cùng sẽ dẫn đến thượng viện
Phillipin. Trong suốt tháng Ba, những người hành
hương đã lên kế hoạch dừng lại để nâng cao nhận
thức về sự phản đối của họ đối với dự luật và để
thông báo cho công dân về dự luật sẽ làm cho
nền văn hoá sự chết trở nên xa vời như thế nào.
Điểm nổi bật của cuộc diễu hành là một cuộc tụ
tập tại Công viên Rizal vào ngày 19 tháng 5, dự
kiến sẽ thu hút 30.000 người ủng hộ chống lại
án tử hình, bao gồm cả sinh viên các trường đại
học Công giáo. (Minh Tuệ)

ÂU CHÂU

Vatican phát hành tem thư kỷ
niệm 100 Đức Mẹ hiện ra tại
Fatima
Vatican - Vài ngày trước cuộc hành hương của
ĐTC Phanxicô đến Fatima để kỷ niệm 100 năm
ngày Đức Mẹ Maria hiện ra với các trẻ mục đồng
ở Fatima, ngày 04.05.2017, văn phòng tem thư
Vatican đã phát hành một loại tem và một bưu
thiếp của bưu điện Vatican. Vài tháng tới, đồng
tiền cắc 2 euro kỷ niệm biến cố này cũng được
phát hành.
Cùng ngày này, Văn phòng tem thư Vatican
cũng phát hành các con tem về Đức nguyên giáo
hoàng Biển đức XVI và hai thánh tông đồ Phêrô
và Phaolô.
Giống như lời kể của Lucia, một trong 3 trẻ
mục đồng, trên con tem có hình Đức Trinh nữ
hiện ra từ một đám mây, mặc áo trắng phủ ánh
sáng và một tấm khăn choàng viền vàng phủ đầu

và vai của Mẹ. Trước Đức Mẹ, 3 trẻ mục đồng
đang cầu nguyện và tôn kính trong khung cảnh
miền quê, với sự bình an nhẹ nhàng của sự kiện.
Con tem có mệnh giá 2,55 euro.
Các cuộc hiện ra ở Fatima cũng là một trong
hai đề tài được Vatican chọn cho hai đồng tiền
kỷ niệm có giá 2 euro được phát hành năm nay.
Đồng tiền có hình 3 trẻ mục đồng và hình nền
là đền thánh Đức Mẹ. Một đề tài khác được chọn
cho đồng 2 euro là kỉ niệm 1950 năm cuộc tử
đạo của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Văn
phòng tem thư cũng phát hành 2 con tem, giá
0.95 euro và 1 euro nhân dịp kỷ niệm này.
Trước đây, vào năm 1967, Vatican đã phát
hành các con tem nhân kỷ niệm 50 năm các cuộc
hiện ra ở Fatima. Dưới thời ĐGH Gioan Phaolô,
Vatican đã 3 lần phát hành các con tem về Đức
Mẹ Fatima: các năm 1982, 1984 và 2000.
Lần phát hành ngày 04.05 này, còn có tem
nhân kỷ niệm sinh nhật thứ 90 của Đức nguyên
giáo hoàng Biển đức XVI. Con tem có giá 0,95
euro, có hình Đức Biển đức đang lần hạt Mân
côi. (Hồng Thủy)
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Tuyên bố chung Công Giáo và
Chính Thống: một mốc điểm
quan trọng.
9.5.2017 Đài phát thanh Vatican cho hay đang
khi ĐGH chuẩn bị cho chuyến thăm viếng mục
vụ tới Bồ Đào Nha vào thứ sáu 12.5 này thì các
nhà phân tích đang còn ngẫm suy về những kết
quả quan trọng và liên tôn của chuyến thăm lịch
sử của ĐTC tới Ai Cập tuần qua.
Trong số những hình ảnh gây ấn tượng nhất
của chuyến đi ngắn ngủi của ĐTC đến Cairo
là hình ảnh Ngài ôm hôn Giáo trưởng Imam
Al Azhar, Sheik Ahmed Al-Tayeb và cuộc cầu
nguyện chung tại nhà thờ chính tòa Chính Thống
giáo, nơi có 29 người chết trong vụ đánh bom
tự sát hồi tháng 12 năm ngoái. ĐTC cầu nguyện
trước bức tường còn vấy máu, đốt lên những ngọn
nến trước di ảnh của những người bị sát hại trong
cuộc tấn công.
Ngay trước khi nghi thức cầu nguyện đại
kết tại nhà thờ Thánh Phêrô và Phaolô, ĐTC
Phanxicô và Giáo chủ Chính thống giáo Coptic,
Đức Thượng Phụ Tawadros II, đã ký kết một
tuyên bố chung, khẳng định lại nguồn gốc chung
của hai tôn giáo về đức tin và nói rõ cả hai
mong muốn chấm dứt việc cần phải rửa tội lại
cho những người thay đổi di chuyển qua lại giữa
hai Giáo Hội. Lời tuyên bố cũng kêu gọi cả hai
Giáo Hội nên có một bản dịch chung về “Kinh
Lạy Cha” và một đồng thuận mừng lễ Phục Sinh
chung một ngày.
Để tìm hiểu thêm về tầm quan trọng của bản
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tuyên bố này, Philippa Hitchen đã phỏng vấn
vị nguyên viện trưởng của đại học Giáo hoàng
Thánh Anselm là Linh mục Mark Sheridan, một
tu sĩ dòng thánh Biển Đức (Benedictine), người
đã làm việc cho công tác đối thoại giữa các Giáo
Hội Công Giáo và Chính thống nhiều năm.
Theo cha Mark thì đây là vấn đề rất quan
trọng cho cuộc đối thoại đại kết rộng rãi hơn,
giúp cho các Giáo Hội Công Giáo và Chính
thống Ai Cập, rỡ bỏ được “một vấn đề gây ra
nhiều bất đồng trong quá khứ”.
Khi được hỏi về những khó khăn trong việc
thực hiện tinh thần của tuyên bố mới này, Cha
Mark nói: “Tuy còn nhiều điều trong nhiều lĩnh
vực cần được bàn thảo, nhưng điều tiến bộ quan
trọng đạt được trong cuộc đối thoại này là “những
người đang nắm giữ những cương vị tối cao của
hai Giáo Hội đã cùng đồng hành và sánh bước
với nhau”. (Nguồn đài phát thanh Vatican)

Hội nghị London về Dalits: phân
biệt đối xử là một ‘sự sỉ nhục’
đối với xã hội
Hội nghị đã diễn ra ngày 9 và ngày 10.5, do
Mạng Lưới Kitô Giáo Chống Phân Biệt Đối Xử
Đẳng Cấp (CNACD) tổ chức. Khách mời danh
dự là ĐHY Peter Turkson, lãnh đạo Bộ Thúc
Đẩy Sự Phát Triển Con Người Toàn Diện của
Tòa Thánh Vatican.
Ở Ấn Độ, vấn đề phân biệt đối xử đẳng cấp,
đặc biệt là chống lại Dalits (tức là các “tiện
dân”), là một vấn đề vẫn còn rất thời sự ngay
cả trong hàng ngũ Giáo Hội Công Giáo. Đây là
lý do tại sao năm ngoái các giám mục lần đầu
tiên đã phải đưa ra một kế hoạch chính trị nhằm
vượt qua sự loại trừ và giúp hội nhập các Dalits,
vốn đa số là người Công giáo (12 triệu trong tổng
số 19 triệu người).
Theo Đức Cha Sarat Chandra Nayak, Giám
mục Berhampur, “vấn đề là quá lớn và chúng ta
không thể xóa bỏ tội ác này mà không có sự hợp
tác của cộng đồng quốc tế. Và điều quan trọng
là các thiết chế làm tăng sự tập trung vào vấn
đề này.” Các sự phân biệt đối xử đẳng cấp, ngài
cho biết thêm, “tiếp tục là phổ biến và dai dẳng.

Không chỉ vậy, với toàn cầu hóa, vấn đề đã được
xuất khẩu và cùng với nó là những thách đố phải
giải quyết. Bởi bây giờ nó đã trở thành một hiện
tượng toàn cầu.”
Cha Bosco SJ, nhà hoạt động vì những người
Dalit, tin rằng “áp lực quốc tế có thể ảnh hưởng
lớn đến Giáo Hội và đất nước Ấn Độ.” (Ngọc
Huỳnh - theo AsiaNews)

Các lãnh đạo Công giáo đau buồn
về vụ khủng bố ở Manchester
ĐGH Phanxicô đã gửi điện thư do ĐHY
Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh ký, chia buồn
về thảm kịch gây thương vong, chết chóc, xảy ra
tại nhà thi đấu thành phố Manchester, Anh quốc,
tối 22.05.
Cảnh sát giao thông Anh xác nhận vụ nổ xảy
ra trong “phòng giải lao nhà thi đấu lúc 22g30
ngày 22.5, vào cuối buổi hòa nhạc do nữ ca sĩ
người Mỹ Ariana Grande biểu diễn. Nhóm khủng
bố Hồi giáo IS đã nhận trách nhiệm tấn công
buổi biểu diễn ca nhạc làm cho 23 người thiệt
mạng và hàng chục người bị thương. Đa số các
nạn nhân là người trẻ.
Trong điện thư, ĐGH bày tỏ đau buồn sâu
sắc và bày tỏ tình liên đới sâu đậm với tất cả bị
thương tổn bởi hành vi bạo lực vô ý nghĩa này.
Ngài khen ngợi các nỗ lực quảng đại của nhân
viên cứu hộ và an ninh và đảm bảo cầu nguyện
cho những người bị thương và những người đã
qua đời. ĐGH nhớ đến cách đặc biệt các trẻ em
và người trẻ đã bị thiệt mạng và nhớ đến các gia

đình đang đau khổ của họ. Ngài cầu xin Thiên
Chúa ban hòa bình, chữa lành và sức mạnh trên
đất nước Anh.
Các Giám mục ở Anh cũng lên tiếng tố cáo
hành động tội ác này. Đức cha John Arnold,
Giám mục giáo phận Salford nói là không có
lời biện minh cho bạo lực như thế. Giáo phận
Salford thông báo rằng đức cha Arnold cử hành
các Thánh lễ đặc biệt cầu cho các nạn nhân vào
ngày 23.05. ĐHY Vincent Nichols của tổng giáo
phận Westminster ở Luân đôn, đã gửi thư chia
buồn đến đức cha Arnold.
Cuộc tấn công tối thứ hai, 22.05 là cuộc tấn
công nặng nề nhất xảy ra ở Anh kể từ vụ nổ
bom ở hệ thống xe điện ở Luân đôn vào tháng
7.2005, giết hại 52 người. (SD.CNA 22.05.2017)
(Hồng Thủy)

MỸ CHÂU

Thư ĐTC gửi các Giám Mục
Venezuela
VATICAN. Trong thư gửi các GM Venezuela,
ĐTC bày tỏ xác tín: những vấn đề trầm trọng
của đất nước này có thể được giải quyết, nếu có
ý chí bắc cầu.
Trong thư đề ngày 5.5.2017, ĐTC cho biết
ngài lo lắng theo dõi tình trạng của nhân dân
Venezuela đang đứng trước những vấn đề trầm
trọng đồng thời ngài cũng bày tỏ đau buồn sâu xa
vì những cuộc đụng độ và bạo lực trong những
ngày qua làm cho nhiều người chết và bị thương,
chúng không giúp giải quyết các vấn đề, trái lại
càng gây thêm đau khổ.
ĐTC cám ơn các GM cùng với các LM, tu
sĩ và giáo dân chia sẻ tình cảnh đau khổ của
dân chúng, thiếu lương thực và thuốc men, một
số còn phải chịu những cuộc tấn công và những
hành vi bạo hành chống lại các thánh đường của
họ. Ngài viết:
”Tôi cũng cám ơn anh em vì đã liên tục kêu
gọi tránh bất kỳ hình thức bạo lực nào, tôn trọng
các quyền của công dân và bảo vệ phẩm giá con
người cũng như các quyền căn bản, vì như anh
em, tôi xác tín rằng những vấn đề trầm trọng
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của Venezuela có thể giải quyết được, nếu có ý
chí kiến tạo những nhịp cầu, nếu người ta muốn
đối thoại nghiêm túc và tôn trọng đã hiệp định
đã đạt được”.
Sau cùng, ĐTC khuyến khích các GM
Venezuela đừng để cho những người con yêu quí
của đất nước này để cho mình bị sự thiếu tin
tưởng và tuyệt vọng đánh bại, vì đây là những sự
ác thấu nhập vào tâm hồn con người khi người ta
không nhìn thấy viễn tượng tương lai.
Từ hơn 3 năm nay, Venezuela lâm vào tình
trạng khủng hoảng trầm trọng về kinh tế và chính
trị. Các tổ chức nhân quyền và Giáo Hội Công
Giáo phê bình cuộc bách hại chính trị chống phe
đối lập cũng như sự đàn áp các giá trị dân chủ
cơ bản. Làn sóng phản đối mới đây xảy ra khi
ngành tư pháp tại Venezuela toan tính tước quyền
của Quốc hội và vụ tổng thống Maduro truyên bố
triệu tập một tổ chức để soạn thảo hiến pháp mới
cho nước này. Từ đầu tháng 4 đến nay đã có hơn
35 người chết vì những xáo trộn tại Venezuela
(KNA 7-5-2017) (Lm. Trần Đức Anh OP.)

Tháng trước, cha Cirilo cho biết là mái của
công trình sẽ được lợp vào cuối tháng 6. Các ghế
ngồi và bàn thờ sẽ được đặt trong những tháng
tới để chuẩn bị cho Thánh lễ đầu tiên vào tháng
1 hay tháng 2.2018.
Sự hoàn thành của nhà thờ Lòng Thương xót
ở Sandino đánh dấu một bước tiến về tự do tôn
giáo và sửa đổi với các tôn giáo bị áp bức trong
những năm trước. Các tôn giáo như Mormon và
Hồi giáo được tạo điều kiện phát triển.
Ủy ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế
nhìn nhận các Giáo hội bị giải thể và các lãnh
đạo tôn giáo bị bắt ngay trong những năm trước.
Nhưng báo cáo cho thấy gần 70% dân số Cuba
là Công giáo, cộng thêm 5 % Tin lành, chứng
tỏ một sự gắn kết mạnh mẽ với đức tin dù cho
chính phủ can thiệp vào các vấn đề tôn giáo.
(CNA 18.09.2017) (Hồng Thủy)

Sau 60 năm, Cuba có nhà thờ
Công giáo đầu tiên được xây dựng

HĐGM Công Giáo Hoa Kỳ đã thông báo một
kế hoạch tái tổ chức các nỗ lực truyền thông
của mình, với trọng tâm mới là các phương tiện
truyền thông kỹ thuật số, theo cùng một khuôn
mẫu với việc cải cách truyền thông của Vatican.
Cách tiếp cận mới sẽ nhấn mạnh đến truyền
thông kỹ thuật số, các phương tiện truyền thông
xã hội và các chương trình truyền hình; trong khi
loại bỏ dần việc truyền thông qua các ấn phẩm.
Việc tái tổ chức sẽ liên quan đến việc tạo ra

Tampa, Florida - Một nhà thờ Công giáo mới
đang được xây dựng tại Cuba, nhờ sự tài trợ của
một giáo xứ ở Floria. Đây là nhà thờ đầu tiên
được xây dựng tại quốc gia này sau 60 năm.
Giáo xứ thánh Lôrenxô ở Tampa, Florida đã
tặng 95 ngàn đô la để xây nhà thờ ở Sandino,
ở miền cực tây Cuba. Cha xứ của giáo xứ thánh
Lôrenxô, cha Ramon Hernandez, cho biết cha và
các giáo dân vui khi thấy sự quyên góp của họ
tài trợ cho dự án này và cha mong đến lễ khánh
thành vào đầu năm tới.
Cha Hernandez là một linh mục gốc Cuba.
Cha đã từng cử hành Thánh lễ “chui” tại nhà của
các gia đình tín hữu. Năm 1980, cha rời Cuba.
Nhà thờ mới sẽ được gọi là giáo xứ Lòng
Thương xót ở Sandino và sẽ do cha Cirilo Castro
hướng dẫn. Nhà thờ có sức chứa 200 người. Dự án
giúp xây nhà thờ nhen nhúm từ năm 2010 do cha
cựu chánh xứ giáo xứ thánh Lôrenxô, người muốn
có sự liên kết tinh thần giữa Cuba và Tampa.
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HĐGM Hoa Kỳ quyết định cải tổ
truyền thông: tập trung vào kỹ
thuật số, từ bỏ báo in

mười chức vụ mới trong cơ cấu của HĐGM Hoa
Kỳ, trong khi 12 chức vụ hiện nay liên quan đến
việc xuất bản các ấn phẩm sẽ bị loại bỏ.
Ông James Rogers, giám đốc truyền thông
của HĐGM Hoa Kỳ, nói: “Đây là một vấn đề
hội nhập văn hóa. Nếu bạn muốn loan báo Tin
Mừng, bạn cần tiếp cận với mọi người nơi họ
đang hiện diện.”
Ông James Rogers, một chuyên gia về truyền
thông tại Washington DC, đã được bổ nhiệm làm
giám đốc truyền thông của HĐGM Hoa Kỳ ngày
10 tháng 2 năm 2015.
Ông nhận xét rằng cơ quan truyền thông của
HĐGM được xây dựng vào lúc báo in là lực
lượng chủ yếu trong giới truyền thông. Tình hình
đang thay đổi mạnh mẽ trong những năm gần đây
theo hướng tập trung vào một nền thông tin kỹ
thuật số, nơi mà các thông tin có thể được tìm
kiếm và chia sẻ tức thì.
Mặc dù các ấn phẩm sẽ được tiếp tục in trong
thời gian ngắn sắp tới, hầu hết các tài nguyên của
HĐGM Hoa Kỳ sẽ được dồn sang các phương
tiện truyền thông thị giác, kỹ thuật số và truyền
thông xã hội, ông Rogers nói. Những thay đổi
này không ảnh hưởng đến Catholic News Service,
là thông tấn xã được HĐGM Hoa Kỳ hỗ trợ,
nhưng các biên tập viên hoạt động trong một
khuôn khổ độc lập (Đặng Tự Do)

ĐHY Collins kêu gọi dân Canada
chấm dứt phá thai
Ottawa, Ontario - Con người có thể dùng tay
của họ, trái tim của họ và đầu của họ để tranh
đấu vì sự thánh thiêng của sự sống. Hôm 11.05,
trong cuộc tuần hành quốc gia vì sự sống lần thứ
20, ĐHY Thomas Collins của Toronto đã nói với
hàng ngàn người ủng hộ sự sống rằng eutanasia
(làm chết êm dịu) và sự chà đạp quyền lương tâm
“làm cho quốc gia chúng ta xấu hổ”.
ĐHY nói: Chúng ta ở đây thật là quan trọng.
Chúng ta không sở hữu sự sống. Chúng ta thật sự
được ủy thác món quà đó từ giây phút thụ thai
cho đến cái chết tự nhiên.”
Ngài nói rằng các nhà lập pháp và các quan
tòa đã quay lưng lại với sự thánh thiêng của sự

sống, khi để việc bảo vệ các trẻ chưa được sinh
ra và những người đang đối diện với cái chết tự
nhiên cho người khác bảo vệ.
ĐHY mời gọi mọi người dùng đôi tay của họ
để phục vụ những ai cần tình yêu và sự chăm sóc
để đưa họ ra xa khỏi eutanasia. Dân chúng có thể
dùng trái tim của họ, đặc biệt trong thinh lặng của
cầu nguyện, để xin Thiên Chúa hướng dẫn cách
thức chiến đấu cho sự sống cách có hiệu quả và có
thể dùng đầu của họ để lượng định điều họ đang
làm và hỏi ‘Nó có hiệu quả không?’
Bên cạnh cuộc tuần hành vì sự sống ở thủ đô
Canada với khoảng 15 ngàn người, các cuộc tuần
hành nhỏ cũng diễn ra tại Regina, Saskatchewan;
Edmonton, Alberta; và Victoria, British Columbia.
8 Giám mục Công giáo và hai Giám mục
Anh giáo cũng hiện diện ở đồi Quốc hội. Đức
TGM Terrence Prendergast của Ottawa giải thích
rằng các Giám mục Quebec đang đi “ad limina”
ở Roma và đã gửi những lời chúc tốt nhất đến
những người tham dự cuộc tuần hành. (CNS
12.05.2017) (Hồng Thủy)

Các Giám Mục Hoa Kỳ ký cam
kết chấm dứt án tử hình
“Án tử hình thể hiện sự thất bại của xã hội
chúng ta nhằm đáp ứng những đòi hỏi về phẩm
giá con người”, Mạng lưới Huy động Công giáo
(Catholic Mobilizing Network) cho biết.
Các Giám mục là những người đầu tiên ký
kết ‘Công ước Công giáo Quốc gia nhằm chấm
dứt án tử hình’ tại trụ sở của các Giám mục Hoa
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Kỳ hôm 9.5 vừa qua.
Mỗi thành phần cam kết giữ lời hứa sẽ thực
hiện việc giáo dục, cổ võ và cầu nguyện để chấm
dứt án tử hình.
“Tất cả mọi người Kitô hữu và những người
thành tâm thiện chí ngày nay được mời gọi để
đấu tranh không những đối với việc bãi bỏ án
tử hình, bất kể là hợp pháp hay bất hợp pháp,
và dưới mọi hình thức, mà còn đối với việc cải
thiện các điều kiện trong nhà tù, tôn trọng nhân
phẩm của những người đã bị tước đi quyền tự
do”, ĐTC Phanxicô nói. Trích dẫn này bắt đầu
cho cam kết trên.
Lời cam kết được tổ chức bởi Mạng lưới Huy
động Công giáo. “Án tử hình thể hiện sự thất bại
của xã hội chúng ta trong việc đáp ứng những đòi
hỏi về phẩm giá con người, như đã được minh
chứng bởi 159 người đã được ân xá vì sự vô tội
của họ từ năm 1973”, tổ chức cho biết.
Trích dẫn sách Giáo lý Giáo hội Công giáo,
mạng lưới nói thêm, “Án tử hình không cần thiết
để duy trì sự an toàn công cộng, hình phạt phải
‘tương xứng với những điều kiện cụ thể của công
ích và phù hợp hơn với phẩm giá con người’”.
Theo Mạng lưới Huy động Công giáo, sau khi
án tử hình đã bị đình chỉ một thời gian ngắn trên
phạm vi toàn quốc vào những năm 1970, đã có
hơn 1.400 người bị hành hình kể từ khi nó được
hồi phục trở lại cách đây 40 năm. “Bản chất kéo
dài của quá trình của án tử hình có thể kéo dài sự
chấn thương đối gia đình các nạn nhân cũng như
ngăn chặn cơ hội chữa lành và hòa giải như đã
được kêu gọi trong sứ điệp của Đức Giêsu Kitô”.
Đức Giám Mục Frank Dewane Địa phận
Venice, Florida - Chủ tịch Ủy Ban Công Lý Đối
Nội và Phát Triển Nhân Đạo của HĐGM Hoa
Kỳ, cho biết ngài và các vị Giám mục khác đã
bày tỏ quan điểm mạnh mẽ của họ với thống
đốc Rick Scott của tiểu bang Florida, nơi mà án
tử hình đã được hợp pháp hóa và nơi mà các tù
nhân đã bị hành hình.
Đức Giám Mục Dewane, khi nhắc lại lời kêu
gọi cá nhân hết sức thành công của ĐTC Gioan
Phaolô II đến thống đốc tiểu bang Missouri nhằm
cứu vãn sự sống của các tù nhân đang bị giam giữ
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chờ ngày thi hành án trong chuyến viếng thăm St
Louis vào năm 1999 của Đức Gioan Phaolô II,
cho biết cam kết này sẽ mang lại niềm hy vọng.
“Đó là một tiền lệ tuyệt vời”, Đức Cha Dewane
cho biết thêm. “Quý vị không bao giờ biết làm
thế nào để những lời nói của quý vị sẽ được thực
hiện, hoặc được chấp thuận”. (Minh Tuệ)

Tại Venezuela, bãi rác đã trở
thành nơi người dân tìm kiếm
cái ăn
Các bãi rác đã trở thành “nơi thân thuộc để

người dân tìm kiếm cái ăn” tại Venezuela, một
linh mục địa phương than thở về cuộc khủng
hoảng kinh tế và chính trị ngày càng nghiêm
trọng quốc gia này.
“Có rất nhiều đau khổ nơi đây”, Cha Victor
Salomon - một linh mục đang làm việc tại tổng
giáo phận Caracas, phát biểu với CNA.
“Đây là một điều có thể thường thấy nơi quốc
gia này. Nó thực sự là một điều gì đó vô cùng
đau đớn bởi vì người dân nơi đây đang thực sự
thiếu thốn cùng cực”.
Các cuộc bạo loạn đã lan rộng tại Venezuela
trong những năm gần đây, kết quả dẫn đến tình
trạng thất nghiệp, việc thiếu thốn lương thực và
thuốc men, cùng với chính sách độc đoán của
tổng thống Nicolás Maduro.
Việc kiểm soát giá vào năm 2003 đã làm cho
tỷ lệ lạm phát tăng lên do nhu cầu về các nhu yếu
phẩm thiết yếu, cản trở việc tiếp cận thực phẩm và

thuốc men đối với người dân nước này. Các chính
sách xã hội chủ nghĩa nghèo nàn đã ảnh hướng
đến khoảng 160 sản phẩm, và mặc dù chúng vẫn
có giá cả phải chăng trên kệ, thế nhưng chúng sẽ
sớm bị cuốn trôi và được bán trên thị trường chợ
đen với tỷ lệ lạm phát ba chữ số.
Các cuộc bạo động bạo lực đã thay đổi kể
từ cái chết của vị tổng thống tiền nhiệm Hugo
Chavez vào năm 2013, nhưng đã thu hút được
nhiều hơn sau khi các nhà lãnh đạo phe đối lập
bị bắt vào năm ngoái và những nỗ lực của ông
Maduro với nhiều quyền lực hơn bằng cách giải
tán cơ quan lập pháp vào hồi tháng 3 năm nay.
Phát biểu với CNA, Linh mục Salomon nói
rằng cuộc đàn áp đã tăng lên kể từ khi Tổng thống
Maduro công bố triệu tập Hội đồng lập hiến.
Về vấn đề này, Linh mục Salomon cho biết
rằng “một số cảnh tượng rất đau lòng đã xuất hiện,
chẳng hạn như cảnh xe bọc thép cán trên một
số người biểu tình, hoặc thậm chí ngay cả những
người từ lực lượng cảnh sát quốc gia đã thực hiện
một cuộc đàn áp chưa từng thấy trước đó, xả súng
vào khoảng trống giữa những người phản đối.
Cảnh tượng này thực sự hết sức đau lòng”.
Linh mục Salomon cho biết rằng người dân
Venezuela không muốn chứng kiến cảnh bạo lực,
việc thiếu hụt hoặc “tình trạng vi phạm hiến pháp
và nhân quyền” xảy ra thêm nữa tại quốc gia
của họ.
ĐTC Phanxicô gần đây đã gửi một thông điệp
đến các Giám mục nước này, kêu gọi họ tiếp tục
cổ võ nền văn hoá của sự gặp gỡ.
“Anh em thân mến, tôi khuyến khích anh em
đừng để cho con dân đất nước Venezuela rơi vào
sự nghi ngờ và thất vọng, bởi vì đây là những
điều tồi tệ vốn đã xâm nhập tâm hồn con người
khi họ không thấy viễn cảnh về một tương lai
tươi sáng”, ĐTC Phanxicô nói trong bức thư hôm
5.5 vừa qua.
“Tôi tin rằng những vấn đề nghiêm trọng của
Venezuela có thể được giải quyết nếu như có một
ý chí để cùng nhau xây dựng những cầu nối, để
cùng đối thoại một cách nghiêm túc và đồng thời
tuân thủ các thỏa thuận đã đạt được”. (Minh Tuệ)

PHI CHÂU

Người lớn tuổi nhất thế giới: 117
năm tình yêu cho Chúa Kitô
Bà Violet Mosse-Brown được mọi người yêu
thương gọi là Bà Dì V, bà là người lớn tuổi nhất
thế giới, bà cho biết mình sống thọ là nhờ đức
tin. Chính điều răn thứ mười là điều răn đã hướng
dẫn bà Violet Mosse-Brown trong suốt cuộc đời:
“Thảo kính cha mẹ để được sống thọ trên quả
đất đã được Chúa ban cho này”.
Bà Violet sinh ngày 10 tháng 3 năm 1900
tại Jamaica, bà nhớ trọn cuộc đời mình từ thuở
ban đầu khi đi chặt mía trong các đồn điền cho
đến khi chính bà điều khiển một đồn điền. Suốt
đời, bà trung thành với lời Thánh Kinh dạy, với
công việc dấn thân cho Giáo hội, khi thì làm thư
ký, người đánh đàn, người thợ may, cô giáo dạy
nhạc. Bà tuyên bố với hãng tin Jamaica Gleaner:
“Tôi mê Giáo hội, tôi được rửa tội năm 13 tuổi
và tôi phục vụ cho Giáo hội 50 năm”.
Đôi khi Bà Dì V thấy khó khăn khi ở trong
thế giới thường xuyên biến đổi: “Tôi nói cho quý
vị biết, người trẻ bây giờ có đời sống quá dễ
dàng. Có nước máy, có taxi, có xe buýt đưa họ
đi đâu họ muốn, theo sở thích của họ… Khi tôi
nhìn lại đời mình, tôi khóc vì đã sống quá khó
khăn, để nuôi sống gia đình.” Nhưng điều này
không ngăn cản tôi luôn cầu nguyện, cầu nguyện
cho mọi người.
Ngoài Lời Chúa giúp mình sống, Bà Dì V còn
vui vẻ tiết lộ một bí mật khác để giữ cho mình
được lành mạnh: “Tôi ăn tất cả mọi thứ, trừ thịt
heo và thịt gà, tôi không uống rượu rum hay các
thứ rượu khác”. Tôi luôn cầu nguyện, cầu nguyện
cho mọi người.
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Tin Giáo Hội Việt Nam
Phước Nam tổng kết

ĐHY Nguyễn Văn Thuận được
tôn phong là Đấng đáng kính
WHĐ (05.05.2017) - ĐTC Phanxicô đã phê
chuẩn các sắc lệnh của Bộ Tuyên thánh, tiến
thêm một bước trong các án tuyên thánh cho 12
vị, trong đó có Người Tôi Tớ Chúa Phanxicô
Xaviê Nguyễn Văn Thuận.
Hôm 4 tháng Năm 2017, trong buổi tiếp kiến
ĐHY Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Tuyên thánh,
ĐTC Phanxicô đã công nhận nhân đức anh hùng
của ĐHY Nguyễn Văn Thuận. Từng bị cầm tù
vì đức tin tại Việt Nam trong suốt 13 năm, trong
đó có 9 năm biệt giam, nay ĐHY Nguyễn Văn
Thuận được tuyên bố là Đấng đáng kính, thêm
một bước tiến quan trọng trong án phong thánh
cho ngài.
ĐHY Nguyễn Văn Thuận sinh năm 1928, thụ
phong linh mục năm 1953 và được bổ nhiệm
làm Giám mục Nha Trang năm 1967. Ngày
24.04.1975, ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám
mục phó của tổng giáo phận Sài Gòn, nhưng
không thể thi hành sứ vụ này vì bị chính quyền
cộng sản cầm tù trong trại cải tạo suốt 13 năm,
trong đó có 9 năm biệt giam.
Trong tù, ngài đã viết các sứ điệp trên các
tờ lịch cũ và sau đó được in thành sách “Đường
Hy vọng”.
Sau khi được ra tù, ĐHY Thuận còn bị quản
thúc tại gia 3 năm. Năm 1991 ngài được đi Roma,
nhưng không được phép trở về. Ngày 24.11.1994

ngài được bổ nhiệm làm phó chủ tịch Hội đồng
Toà Thánh Công lý và Hoà bình và đã từ nhiệm
Tổng giám mục Phó Sài Gòn. Năm 1998 ngài trở
thành Chủ tịch của Hội đồng Toà Thánh Công
lý và Hoà bình.
Năm 2000 ĐHY Thuận được mời giảng tĩnh
tâm Mùa Chay cho Giáo triều Rôma.
Ngài được Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II
đặt làm hồng y năm 2001, và qua đời ở Roma
ngày 16 tháng Chín 2002, hưởng thọ 74 tuổi.
(Minh Đức)

Giáo phận Bà Rịa: Đức cha
Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn kế nhiệm
Giám mục chính toà Bà Rịa

WHĐ (06.05.2017) - Hôm thứ Bảy 06.05.2017,
Phòng Báo chí Toà Thánh đưa tin:
ĐTC Phanxicô đã chấp thuận cho Đức cha
Tôma Nguyễn Văn Trâm được từ nhiệm nhiệm
vụ quản trị mục vụ giáo phận Bà Rịa. Kế nhiệm
Đức cha Tôma là Đức cha Emmanuel Nguyễn
Hồng Sơn, Giám mục phó của giáo phận này.
(Nguồn: press.vatican.va)

ĐTC Phanxicô bổ nhiệm Tân giám
mục Phụ tá giáo phận Xuân Lộc
WHĐ (02.05.2017) - Hôm mùng 02.05.2017 tại
Roma, tức 17g00 cùng ngày tại Việt Nam, Phòng
Báo chí Toà Thánh công bố: ĐTC Phanxicô đã
bổ nhiệm cha Gioan Đỗ Văn Ngân, hiện là phó
giám đốc đại chủng viện đặc trách phân ban triết
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học đại chủng viện và là tổng đại diện giáo phận
Xuân Lộc, làm Giám mục phụ tá giáo phận Xuân
Lộc, hiệu tòa Buleliana.
Sơ lược tiểu sử Đức Tân giám mục Gioan Đỗ
Văn Ngân:
- Sinh ngày 07.06.1953 tại Ninh Bình, giáo
phận Phát Diệm
- 1965-1973: học tại Tiểu chủng viện Thánh
Giuse, Sài Gòn
- 1973-1977: học tại Giáo hoàng Học viện
Thánh Piô X, Đà Lạt
- 14/01/1992: thụ phong linh mục cho giáo
phận Xuân Lộc.
Sau khi chịu chức linh mục, cha đảm nhiệm
các chức vụ:
- Năm 1992-1994: phó xứ Ninh Phát
- Năm 1994-2005: chính xứ Ninh Phát
- 1995-2005: công chứng viên của Toà án hôn
phối giáo phận Xuân Lộc
- 1998: đậu cử nhân văn chương Việt Nam
tại Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Tp.HCM
- 2005-2006: giáo sư Đại chủng viện Xuân
Lộc và quản nhiệm giáo xứ Suối Tre
- 2006-2010: học tại Đại học Santo Tomas
(Manila, Philippines) và tốt nghiệp cao học triết học.
- Từ 2010: Phó Giám đốc Đại chủng viện, đặc
trách phân ban Triết học Đại chủng viện
- Từ năm 2016: Tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc.
(Theo nguồn: press.vatican.va)

Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) một
tuần, Uỷ ban Thánh nhạc (UBTN) trực thuộc
HĐGMVN tổ chức hội thảo (hoặc đại hội) Thánh
nhạc. Và sau khi HĐGMVN kết thúc Hội nghị
thường niên kỳ I năm 2017 hôm 28.04, Hội thảo
lần thứ 40 của UBTN đã diễn ra lúc 8g00 ngày
thứ Ba, 02.05.2017 tại trung tâm mục vụ tổng
giáo phận Sài Gòn.TPHCM.
Dưới sự chủ tọa của Đức cha Vinh Sơn
Nguyễn Văn Bản, giám mục Ban Mê Thuột, chủ
tịch UBTN và cha Rôcô Nguyễn Duy, Thư ký
UBTN; cùng sự hiện diện của hơn 120 hội thảo
viên, Hội thảo đã diễn ra trang trọng và thu hút
sự quan tâm của những người tham dự, cùng với
một số vị ngoài Công giáo (tha thiết nghiên cứu
về âm nhạc).
Có hai sự kiện lớn được đề cập đến trong Hội
thảo này:
1. Lần đầu tiên đề tài được thuyết trình không
nằm trong giới hạn của “Thánh nhạc” (của riêng
nhà đạo) mà về âm nhạc nói chung, mang tính học
thuật cao: Một số kiểu âm nhạc Tây phương. Kiểu:
thuật ngữ được dùng trong Hiến chế Phụng vụ, số
124: “Giáo Hội không hề coi một kiểu nghệ thuật
nào như là của riêng” và trong Hướng dẫn Mục
vụ Thánh nhạc số 125 “Giáo Hội trước sau vẫn
công nhận và vui mừng tiếp nhận việc sử dụng các
kiểu âm nhạc khác nhau làm trợ tá trong phụng
vụ” (Không bao gồm âm nhạc phổ thông (popular
music). Cách trình bày rất khúc chiết và nhiều minh
họa cụ thể, sinh động khiến cho các hội thảo viên
dễ dàng tiếp nhận và nắm vững được sự đa dạng
và phong phú của các kiểu âm nhạc Tây phương.

Uỷ ban Thánh nhạc: Hội thảo
Thánh nhạc lần thứ 40
Theo thông lệ, sau Đại hội hay Hội nghị của
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2. Sự kiện thứ hai: Công bố văn kiện HƯỚNG
DẪN MỤC VỤ THÁNH NHẠC chính thức được
áp dụng cho mọi hoạt động thánh nhạc trong
Phụng vụ (đã được Đức cha Giuse Nguyễn Chí
Linh, Tổng giám mục Huế, Chủ tịch HĐGMVN
ký ngày 28.04.2017 trong Hội nghị Thường niên,
kỳ I của HĐGMVN diễn ra tại Tòa giám mục
Nha Trang).
Từ nay, văn kiện này như một quy luật phải
theo để thống nhất mọi hoạt động thánh nhạc
(sáng tác, sử dụng, trình bày các tác phẩm thánh
nhạc, thánh ca trong Phụng vụ) sao cho phù hợp
với huấn quyền.
Mọi người hân hoan tạ ơn Chúa và đón nhận
văn kiện này như một hồng ân trọng đại trong
năm mừng kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ Maria hiện
ra tại Phatima

Hội thảo cập nhật về toà án hôn
phối tại Giáo tỉnh Hà Nội
TGP HÀ NỘI - Trong 2 ngày thứ Năm và thứ
Sáu (11 và 12.05.2017), giáo tỉnh Hà Nội đã tổ
chức hội thảo về các vấn đề liên quan đến Toà
án hôn phối tại Toà Giám mục giáo phận Thái
Bình. Nội dung nhắm đến việc cập nhật những
thay đổi trong Tự sắc “Mitis Judes Dominus
Jesus” . Chúa Giêsu Thẩm Phán Nhân Từ, do
ĐGH Phanxicô ban hành và có hiệu lực từ ngày
8.12.2015. Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, Giám
mục giáo phận Hưng Hoá, là trưởng ban tổ chức
và điều phối chương trình. Cha Gioan Baotixita
Lê Ngọc Dũng, Đại diện tư pháp giáo phận Nha
Trang là vị diễn giả chính. Cùng tham gia thuyết
trình đề tài có cha Phaolô Nguyễn Văn Hiểu, Đại
diện tư pháp giáo phận Vinh. 48 tham dự viên,
bao gồm 1 giáo dân và 47 linh mục, là các đại
diện tư pháp, các nhân viên Toà án hôn phối tại
các giáo phận trong giáo tỉnh.
Các đề tài được đưa ra trong cuộc Hội thảo
liên quan đến những lý do khiến hôn nhân trở
nên vô hiệu như lầm lẫn, sợ hãi, lừa gạt, có
điều kiện, giả hình; và tiến trình xúc tiến một
vụ án dưới các hình thức khác nhau.
Trong buổi chiều thứ Năm, cuộc Hội thảo
có sự tham dự của các Đức Giám mục trong
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Giáo tỉnh. Buổi chiều thứ Sáu, các tham dự
viên chia tổ và tiến hành thực tập xét xử những
vụ án thực tế.
Kết thúc Hội thảo vào cuối giờ chiều ngày thứ
Sáu, Đức cha trưởng ban tổ chức cũng như các
tham dự viên đều muốn có thêm những cuộc hội
thảo, những khoá cập nhật tương tự trong thời
gian tới, nhằm giúp các Toà án giáo phận thi
hành chức năng của mình được hiệu quả hơn.
Được biết, đây là lần đầu tiên có cuộc Hội thảo
liên quan đến ngành tư pháp trong toàn Giáo tỉnh
Hà Nội.

(Nguồn: tonggiaophanhanoi.org)
Truyền thông TGP Hà Nội

Tin Cộng Đoàn

Thông Cáo Báo Chí của Liên Hiệp Truyền thông
Công giáo Việt Nam về tình hình tại Vinh
Liên Hiệp Truyền thông Công giáo Việt Nam

Trước những đợt tấn công được dàn dựng ngày càng nghiêm trọng
chống lại các linh mục Công Giáo và giáo dân tại giáo phận Vinh
của nhà cầm quyền Việt Nam
Liên Hiệp Truyền thông Công Giáo Việt Nam
Ngày 11 tháng 5 năm 2017
Sydney, ngày 11 tháng 5 năm 2017. Trước cộng
đồng quốc tế, Liên Hiệp Truyền thông Công Giáo
Việt Nam phản đối và mạnh mẽ lên án các đợt
tấn công được dàn dựng ngày càng nghiêm trọng
chống lại các linh mục Công Giáo và giáo dân
tại giáo phận Vinh của nhà cầm quyền Việt Nam.
Năm ngoái, một nhà máy thép thuộc sở hữu
của tập đoàn Formosa Plastics của Đài Loan đã
thải ra 12,000 mét khối chất thải độc hại vào biển
thông qua các đường ống thoát nước trong một
trường hợp tồi tệ nhất về môi sinh tại Việt Nam.
Chất thải này đã giết chết hàng trăm tấn cá,
ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của dân chúng
các tỉnh miền Trung Việt Nam. Khoảng 250 km
bờ biển bị thiệt hại môi trường nghiêm trọng và
hơn 40,000 ngư dân mất sinh kế.
Trong một thỏa thuận ngầm được ký kết giữa
tập đoàn Formosa và nhà cầm quyền Việt Nam,
Hà Nội đã nhận một khoản bồi thường 500 triệu
đô la Mỹ thay mặt các nạn nhân. Tuy nhiên, số
tiền này chưa bao giờ được trao cho các nạn nhân.
Sự chờ đợi lâu dài đã làm gia tăng cảm thức
về sự bất công và sự bất mãn của dân chúng đối
với một nhà nước tham nhũng và các chính sách
đầy những thất bại.
Cha Đặng Hữu Nam và Cha Nguyễn Đình
Thục, là những mục tử tại hạt Thuận Nghĩa - nơi
tai họa môi trường Formosa gây ra những ảnh
hưởng trầm trọng nhất, đã hỗ trợ những người bị
hại và bày tỏ thái độ đối với nhà cầm quyền về
những thiếu sót của họ.
Các linh mục đã tích cực tuyên bố và hành
động nhân danh các nạn nhân thảm họa môi

trường Formosa vì nhà nước Việt Nam vẫn cho
phép tổng công ty thép Formosa Hà Tĩnh tồn
tại; bao che cho công ty nguy hiểm này tiếp tục
thải chất thải độc hại ra biển; và không có bất
cứ ý định nào làm sạch môi trường vùng duyên
hải này.
Đáp lại các thỉnh cầu chính đáng, từ đầu năm
nay, nhà cầm quyền Việt Nam đã huy động một
số lượng lớn các cơ quan truyền thông nhà nước
trong một chiến dịch vu cáo các ngài.
Nghiêm trọng hơn, trong những ngày gần đây,
nhà cầm quyền đã sử dụng các tổ chức ngoại vi
của Đảng Cộng sản bao gồm các phong trào phụ
nữ, các hiệp hội thanh niên, và các tổ chức cựu
chiến binh để đe dọa các ngài. Hội cựu chiến
binh ở tỉnh Nghệ An thậm chí còn đe doạ cả Đức
Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp của Vinh nhằm
đòi ngài phải cách chức hai vị linh mục này.
Kể từ ngày 7 tháng 5 năm 2017, một loạt các
cuộc họp và các cuộc biểu tình chống lại hai vị
linh mục đã được tổ chức tại huyện Quỳnh Lưu.
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Học sinh, kể cả những cháu đang học tiểu học,
đã bị buộc phải tham gia vào các cuộc biểu tình
và hét lên những khẩu hiệu lên án các linh mục,
cáo buộc họ chống lại cách mạng, và yêu cầu
nhà cầm quyền bắt giữ các ngài ngay tức khắc
và phạt tù với những bản án rất nặng.
Khung cảnh tại những cuộc biểu tình này hoàn
toàn giống với những cuộc đấu tố trong thời kỳ
cải cách ruộng đất (1953-1956), khi hàng chục
ngàn người đã bị giết.
Như thường xảy ra ở Việt Nam, những cuộc
biểu tình này là lời mở đầu cho một cuộc đàn áp
sắp xảy ra đối với các linh mục và những người
dám bênh vực các nạn nhân của thảm hoạ môi
trường này.
Liên Hiệp Truyền thông Công Giáo Việt Nam
hoàn toàn ủng hộ cuộc đấu tranh ôn hòa, hợp lẽ
phải của giáo phận Vinh và xác tín rằng Giáo
Hội Công Giáo có nghĩa vụ đứng về phía lẽ phải,
bênh vực những người nghèo, và những nạn nhân
của một chế độ bất công và tàn bạo. Chúng tôi
nghiêm khắc lên án và tố cáo trước cộng đồng
quốc tế những hành động vô nhân đạo và bạo lực
của các cơ quan công quyền đối với Cha Đặng
Hữu Nam và Cha Nguyễn Đình Thục, và các nạn
nhân thảm họa môi trường Formosa; và yêu cầu
chính quyền cộng sản Việt Nam phải thực hiện
những điều sau:
1) Ngừng ngay các hành động khủng bố chống
lại các linh mục Công Giáo tại Thuận Nghĩa.
2) Chấm dứt việc bách hại Giáo Hội Công
Giáo và các tôn giáo khác.
3) Nghiêm túc tuân theo luật pháp do chính
nhà nước Việt Nam ban hành và đền bù thỏa
đáng cho các nạn nhân của thảm họa Fomosa.
4) Tôn trọng nhân quyền và tự do tôn giáo
theo Hiến chương Liên hợp quốc.
Với lòng tín thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa,
chúng tôi hiệp thông, chia sẻ và đồng hành cùng
các nạn nhân thảm họa môi trường Formosa, và
giáo phận Vinh trên con đường thập giá này.
Chúng tôi kêu gọi tất cả các Quốc hội, chính
phủ, các đảng chính trị của tất cả các quốc gia,
các tổ chức Nhân quyền, Tổ chức Ân xá quốc tế,
Uỷ ban Quốc tế về Nhân quyền, và mọi tổ chức
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quan tâm đặc biệt đến Tự do và Nhân quyền ở
Việt Nam, xin hãy cùng chúng tôi đồng hành
trong cuộc tranh đấu cho Nhân quyền và Tự do
Tôn giáo tại Việt Nam.
Liên hệ:
Lm. John Trần Công Nghi
Giám đốc Thông tấn xã VietCatholic
Lm. Anthony Nguyễn Hữu Quảng
Phó Giám đốc Thông tấn xã VietCatholic
Chủ Nhiệm Dân Chúa Úc Châu
Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu
Chủ Nhiệm Dân Chúa Âu Châu
Lm. Paul Van Chi
Phó Giám đốc Thông tấn xã VietCatholic
Liên Hiệp Truyền thông Công Giáo Việt Nam

CÁC TÍN HỮU ĐẾN TỪ VIỆT
NAM, HOA KỲ, ÂU CHÂU THAM
DỰ ĐẠI HỘI CURSILLO VIỆT
NAM TẠI FATIMA
Dưới ánh nắng chan hòa tỏa sáng trên thánh
địa Fatima, lần đầu tiên, một Đại hội Ultreya
Việt Nam quy tụ 160 thành viên đến từ ba châu
lục Á, Âu, Mỹ, dưới sự hướng dẫn của ba linh
mục: Đức Ông Giuse Mai Đức Vinh, Cha Cố
Phêrô Nguyễn Trọng Quý và Cha Stêphanô Bùi
Thượng Lưu. Đại hội diễn ra từ 04.05.2017 đến
08.05.2017, gồm ba phần : cầu nguyện, hành
hương và trao đổi. 160 cursillistas hành hương
về quê mẹ, đến từ Việt Nam, Hoa Kỳ, Pháp,
Đức, Bỉ và Thụy Sĩ. Ngoài các sinh hoạt chung

trong khuôn khổ Đại hội Ultreya Quốc tế lần thứ
V và Văn phòng Điều hành Châu Á Thái Bình
Dương, còn nhiều sinh hoạt phụng vụ và mục vụ
mang sắc thái quê hương. Tất cả thành viên đeo
khăn quàng xanh dương Thánh Mẫu của bầu trời
Bồ Đào Nha.
Trong diễn văn chào mừng, ông Nguyễn Minh
Dương, Chủ tịch Văn phòng Điều hành Phong
trào Cursillo Việt Nam cho biết : ‘‘Qua 24 năm
thành lập, kể từ hai khóa Cursillo năm 1993,
chúng ta đã có 36 khóa với 1204 Cursillistas trải
dài khắp các nước Âu Châu và các nước khác :
Pháp, Đức, Bỉ, Thụy Sĩ, Anh, Hòa Lan, Na Uy,
Đan Mạch, Ý, Hoa Kỳ, Úc, Việt Nam, Lào. Hiện
nay Phong trào có 2 Giám Mục, 37 Linh Mục,
7 Phó tế vĩnh viễn và 40 nam nữ tu sĩ. Ông
Nguyễn Minh Dương mời gọi Đại hội thực hiện
việc ‘‘ăn năn hối cải của Mẹ Fatima, sứ mệnh
Phúc âm hóa môi trường và Tình bạn trong sinh
hoạt Cursillo’’.
Sáng 05.05.2017, sau khi dự Thánh lễ Việt
Nam tại Nguyện đường Capelina, nơi Đức Mẹ
hiện ra, đoàn hành hương đã đi đàng Thánh giá
dưới cơn mưa giao mùa tầm tã. Cơn mưa nhắc
nhở mệnh lệnh cải thiện đời sống. Vào chặng
cuối là lúc cơn mưa nặng hạt vừa dứt. Cơn mưa
sớm dẫn nhập cho hai bài thuyết trình (rollos) về
mệnh lệnh Cải thiện đời sống.
Trong bài thuyết trình đầu tiên, Cursillista Đào
Kim Phượng nói về ‘‘Hoán cải trong tinh thần
Phúc âm’’: Ý nghĩa của hoán cải trong cuộc đời
Kitô hữu với tâm tình hoán cải và nhìn lại những
tội lỗi đã phạm để hướng về tương lai và ơn tha
thứ của Thiên Chúa. Tiếp đó, ông Vũ Ngọc Hiện
nhấn mạnh đến việc triển khai hoán cải trong
phong trào Cursillo, cụ thể là nơi mỗi thành viên,
qua suy niệm và hành động.
Tối đến, đoàn hành hương cùng nhau lần
chuỗi mân côi, cùng nhau thực hiện mệnh lệnh
thứ hai của Đức Mẹ Fatima tại Nguyện đường
Capelina. Linh mục Bùi Thượng Lưu hướng dẫn
bà Trần Thị Kim Chi, trong ban điều hành Phong
trào tại Pháp, và một cursillista tiến lên cung
thánh, đọc kinh Kính mừng bằng tiếng Việt, sau
đó cộng đoàn đáp lại bằng nhiều ngôn ngữ khác

nhau, kết thành chuỗi Mân côi toàn cầu, dâng
kính Đức Mẹ ngự trên cung thánh, đầu đội triều
thiên, chính giữa có gắn viên đạn mà tên hồi
giáo cực đoan Mehmet Ali Ağca đã bắn ngài vào
thứ tư 13.05.1981, trong buổi triều yếu chung
hàng tuần, trước 120 ngàn người hành hương.
Thời điểm này nhắc lại ngày 13.05.1917, Đức
Mẹ hiện ra lần đầu tại Fatima.
Đền thánh Fatima là khởi điểm để đoàn
hành hương đến cùng Chúa Kitô (Ad Jesum per
Mariam). Ngày 06.06.2017, phái đoàn Cursillo
Việt Nam kính viếng Đền thánh Kitô Vua
(Santuário Nacional de Cristo Rei) tôn thờ Thánh
tâm Chúa Giêsu. Chân tháp cao 133 mét nằm bên
dòng sông Tage, ngự trên cao là Thánh tượng
Chúa Kitô Vua 110 mét, dang cánh tay 10 mét,
ban phúc cho chúng sinh. Chân tháp là Nguyện
đường Nữ vương Hòa bình.
Cũng trong chủ đề Mẹ Maria dẫn con cái đến
với Chúa, đoàn hành hương còn đến kính viếng
Thánh đường Santarém, hữu ngạn sông Tage,
nơi lưu giữ thánh tích Mình Thánh Chúa rướm
máu vào năm 1225 để đền tội cho nhân trần.
Linh mục Stêphanô Bùi Thượng Lưu, Linh hướng
Cursillo Đức Quốc, chủ nhiệm báo Dân Chúa
Âu Châu, dâng Thánh lễ. Trong phần chia sẻ lời
Chúa, sau khi nhắc lại sự tích Thánh thể chảy
máu, ngài mời gọi các cursillistas ăn năn thống
hối, siêng năng lần hạt Mân Côi, khẩn cầu Thiên
Chúa ban cho thế giới được sống trong hòa bình,
tâm hồn chúng ta được bình an.
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Loan, Nguyễn Thị Thắm, Trần Thị Thanh Thúy,
Lê Thị Thu Thủy đem lại niềm vui cho hội trường
qua ca khúc ‘‘Chúa sống lại thật rồi’’ của Thu
An, hợp ca 4 giọng, rất điêu luyện. Trong Thánh
lễ bế mạc, Đức Ông Mai Đức Vinh cầu mong
sau chuyến hành hương, mỗi cursillista ghi nhớ
và thực thi ba mệnh lệnh của Đức Mẹ Fatima,
đem lại cho cuộc sống riêng của mỗi người và
chung của cộng đoàn sự sinh động theo tinh thần
của phong trào Cursillo : Decolores tiếng ca của
tình bác ái. Decolores nắm tay ta chào thân ái.
Fatima (Bồ Đào Nha), ngày 08.05.2017

Lê Đinh Thông

Phái Đoàn Việt Nam Tham Dự
Nhóm Châu Á Thái Bình Dương
Cursillo

Chủ đề Ultreya lần II, diễn ra tại hội trường
Santo Amaro vào chiều ngày 07.05.2017, là tình
bằng hữu. Trong bài thuyết trình, ông Trần Quốc
Doanh (phái đoàn Đức Quốc) nhấn mạnh : Nếu
không có tình bạn, nội tâm khép kín khiến ta
không thể dấn thân thực hiện công tác mà Thầy
Chí Thánh mong muốn. Linh đạo này được thể
hiện khi ta đến với nhau trong các sinh hoạt
trong phong trào.
Kết thúc Ultreya là nhiều chia sẻ và các ca
khúc. Tứ ca gồm các cirsillistas Nguyễn Vũ Thị
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Fatima (Bồ Đào Nha) 06.05.2017 - Trong
khuôn khổ Đại hội Ultreya Thế giới lần thứ V,
phái đoàn Việt Nam đã tham dự phiên họp Nhóm
Châu Á Thái Bình Dương (APG: Asia Pacific
Group) của Phong trào Cursillo Thế giới tại hội
trường Santo Amaro. Thành phần phái đoàn gồm
các đại biểu trong nước và hải ngoại:
1) Quốc nội: Ông Đaminh Vũ Đức Thịnh,
Văn phòng Điều hành Phong trào Cursillo VN.
2) Hải ngoại:
Hoa Kỳ: Bà Maria Nguyễn Thị Long, Trưởng
Trường Lãnh đạo Phong trào Cursillo Orange.
Ông Giuse Trần Hiếu, chủ tịch Phong trào
Cursillo San Jose.
Âu Châu: Bà Trần Thị Kim Chi, Văn phòng Điều
hành Phong trào Cursillo Việt Nam tại Âu Châu
Ông Trần Thiệu Đức, Văn phòng Điều hành
Phong trào Cursillo Việt Nam tại Âu Châu
Bà Phương Anh, Trưởng Phong trào Cursillo
Việt Nam tại Bỉ.
Từ năm 1990, Phong trào Cursillo Việt Nam
Hải ngoại do linh mục tuyên úy Chu Văn Chi đại
diện là thành viên chính thức của Nhóm Châu Á
Thái Bình Dương.
Trong phiên họp khoáng đại tại Hội trường
Santo Amaro (Fatima), toàn thể thành viên trong
văn phòng APG đã đồng thanh chấp thuận Phong
trào Cursillo Việt Nam Quốc Nội gia nhập APG.

Kể từ nay, Phong trào Cursillo Việt Nam Nội địa
là thành viên chính thức của APG, sát cánh cùng
Phong trào Cursillo Việt Nam Hải ngoại.
Tưởng cũng nên nhắc lại trong khu vực Châu
Á Thái Bình Dương, Phong trào Cursillo được
thành lập tại Phi Luật Tân. Các bài thuyết trình
(rollos) và tài liệu được dịch sang tiếng Anh
và đã được Phong trào Cursillo Việt Nam tại
Hoa Kỳ chuyển dịch sang Việt ngữ. Phong trào
Cursillo Thế giới (OMCC: Organisme Mondial
du Mouvement des Cursillos) đã công nhận APG
là nhóm ngôn ngữ thứ IV trên bình diện quốc tế.
Nhóm này gồm các nước Úc, đảo Guam, Triều
Tiên, Okinawa (Nhật Bản), Đài Loan, Phi Luật
Tân, Việt Nam Hải ngoại và Việt Nam Quốc
Nội. Fatima, ngày 07.05.2017 (Lê Đình Thông)

Ngày hành hương bên dòng suối
Đức Mẹ Banneux
Từ những năm qua (2010- 2017) vào ngày
chúa nhật thứ hai trong Tháng Năm, tháng hoa
kính Đức Mẹ Maria - Ở nhiều nước bên Âu châu
ngày chúa nhật thứ hai tháng Năm cũng là ngày
hiền mẫu nhớ ơn người mẹ sinh thành con người
theo phong tục văn hóa xã hội .
Năm nay vào ngày chúa nhật 14.05.2017 từ
10.00 giờ hàng ngàn người từ khắp các nước Bỉ,
Đức, Hòa-lan, Anh quốc, Lục-xâm-bảo, Pháp đã
về bên dòng suối nước Đức Mẹ Banneux.
1. Cộng đoàn Công giáo Bruexelles Vương
quốc Bỉ với Cha Phanxico Nguyễn Xuyên.

2. Cộng đoàn Nữ vương các Thánh tử đạo bên
Hòa Lan với Cha Giuse Trần đức Hưng.
3. Cộng đoàn Công giáo vùng Paderborn Essen
bên Đức với Cha Phanxicô Nguyễn ngọc Thủy
4. Cộng đoàn Công giáo vùng Frankfurt Mannheim
bên Đức với cha Đaminh Trần mạnh Nam
5. Cộng đoàn Công giáo vùng Muenster Osnabrueck
bên Đức với Cha Giuse Huỳnh công Hạnh
6. Cộng đoàn Công giáo VN vùng Lilles bên
Pháp với hai Cha Đaminh Thanh Lương và cha
Giuse Hữu Phước.
7. Cộng đoàn Công giáo Luxemburg với Cha
Gioan Lê Trung
8. Cộng đoàn Công giáo giáo xứ London bên
Anh Quốc, với Cha Simon Nguyễn đức Thắng.
9. Cộng đoàn Công giáo Wien bên Áo với cha
Phaolo Lê tấn Kính
10. Các Cộng đoàn Công giáo vùng Courtrais và
Anvers bên Bỉ với Cha Joakim Nguyễn ngọc Tám.
11. Phong trào Tông đồ Fatima với Cha Giuse
Lê văn Thắng
12. Cộng đoàn Công giáo Liege bên Bỉ
13. Cha Jean Marie Bùi văn Tráng bên Bỉ
14. Cha cố Pherô Nguyễn trọng Qúy, bên Đức
15. Cha bề trên Dòng Xitô Giuse Trần thanh
Hải, bên Đức
16. Cha Raphael Mai quang Khoa, cùng ba
Thầy Dòng Xitô, bên Đức.
17. Cha Ignatio Đoàn như Qúy thuộc giáo
phận Hải Phòng Việt Nam
18. Cha Phaolo Đào văn Thạnh, bên Bỉ
19. Cha Gioan Nguyễn văn Thông, bên Hòa Lan.
20. Cha Martino Vũ quốc Vinh, Dòng Ngôi
Lời bên Đức.
21. Cộng đoàn Công giáo vùng Saarland giáo
phận Trier bên Đức
22. Các Sơ Dòng Mến Thánh Gía Louvain bên
Bỉ và Bonn bên Đức.
19. Và Giáo đoàn Đức Mẹ Lavang Koeln Aachen
bên Đức với cha Daminh Nguyễn ngọc Long.
Xin chúc mừng các Cha: Cha Phanxico Nguyễn
Xuyên mừng 35 năm thụ phong Linh mục. Cha
Giuse Trần đức Hưng mừng ngân khách Linh
mục. Và Cha Giuse Huỳnh công Hạnh mừng
ngân khánh Linh mục.
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Kéo về thánh địa Banneux hành hương kính
viếng Đức Mẹ Maria, người mẹ trên trời xin ơn
phù giúp cho bản thân, cho gia đình. Nhưng
không quên công ơn sinh thành dưỡng dục của
các người mẹ chúng ta trên trần gian. Xin chúc
mừng các người mẹ nhân ngày hiền mẫu nhớ ơn
mẹ theo tập tục văn hóa xã hội.

Ngày hành hương
Ngày hành hương như từ những năm qua
(2010-2017), khởi đầu bằng cuộc rước Đức Mẹ
Banneux và di tích xương thánh các Thánh Tử
Đạo Việt Nam đi vòng xuyên qua khu rừng có
15 chặng đàng Thánh gía tiến vào nhà thờ lớn
tước hiệu Đức Mẹ của người nghèo .
Đòan tín hữu Chúa Kitô hàng ngàn người bước
đi theo con đường dài trong rửng thông tiến vào
nhà thờ Đức Mẹ của người nghèo. 10g45 giờ đoàn
rước bắt đầu theo con đường trong khu rừng có
15 chặng suy ngắm đàng thánh gía Chúa Giêsu.
Nơi dòng suối nước Đức Mẹ Banneux, đoàn kiệu
dừng lại suy niệm và ca tụng Đức Mẹ là suối
nước trong.
Đoàn kiệu uốn khúc đến trạm dừng chân thứ
hai suy niệm và ca khen nhân đức anh hùng thánh
đức của các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Đến trạm
thứ ba đoàn kiệu dừng lại tưởng nhớ tới 100 năm
Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, mọi người đọc kinh
dâng nước Việt Nam cho trái tim Đức Mẹ và hát
bài Năm xưa trên cây sồi làng Fatima xa xôi….
Sau cùng đoàn kiệu vào tới thánh đường chính
của trung tâm hành hương: Đức Mẹ của người
nghèo . Ngôi thánh đường lớn này có đủ chỗ ghế
ngồi cho 5.000 người.
Trước Thánh lễ các em thiếu nhi Giáo Đoàn
Đức Mẹ Lavang và cộng đòan Lilles dâng hoa
kính mừng Đức mẹ Chúa trời hiển vinh.
Sau phần rước kiệu tôn kính Đức Mẹ và di
tích xương các Thánh tử đạo Việt Nam ngoài trời
trong khu rừng là phần thánh lễ Misa lúc 12g00
giờ như cao điểm của ngày hành hương tại ngôi
nhà thờ lớn này.
Mọi người dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn
Đức Mẹ, cùng cầu Thiên Chúa và Đức Mẹ chúc
phúc lành phù hộ cho bản thân mỗi người, cho
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Giáo Hội, cho quê hương đất nước dân tộc Việt
Nam, cho các gia đình, cho con em bạn trẻ, và
cho các người thân yêu đã đi về cùng Chúa.
Sau phần thánh lễ là giờ mọi người gặp gỡ
nhau khoảng 14g30 giờ trong bữa ăn trưa tự túc
mang theo. Đây có thể nói được là một kiểu
“picnic“ tự động, mọi gia đình, mọi nhóm đứng
ngồi nơi các gốc cây, chỗ có ghế ngồi, chỗ tảng
đá...cùng chia sẻ với nhau bữa ăn huynh đệ tình
người. Thật là một cảnh nhộn nhịp mầu sắc,
mang sâu đậm hương vị ấm cúng giữa con người
với nhau quanh bữa ăn dã chiến giữa trời thinh
không bên bóng che chở của Đức Mẹ.
Đến 15g30 giờ đi viếng chặng đường thánh giá
Chúa Giêsu trong khu rừng. Và ngày hành hương
kết thúc lúc 16g30 giờ trong nhà thờ lớn Đức Mẹ
của người nghèo với buổi Chầu Thánh Thể và hôn
kính Xương các Thánh tử đạo Việt Nam.
Ngày hành hương Đức Mẹ Banneux từ 10g00
giờ sáng tới 17g30 chiều ngắn gọn đơn giản. Nhưng
diễn ra trong không khí đạo đức truyền thống long
trọng sầm uất cùng chan chứa tình tự con người với
Thiên Chúa, với Đức Mẹ và với nhau.
Năm 1933 Đức Mẹ Maria đã hiện ra và đã dẫn
Mariette theo con đường ra đến dòng suối nước.
Trên con đường nảy Đức Mẹ đã dẫn Mariette đi,
Đức Mẹ đi trước quay mặt về phía Mariette cùng
những người đi theo sau. Điều này nói lên, Đức
Mẹ hằng quan tâm đến mọi người, nhìn cùng lắng
nghe tâm sự của con người. Và cũng do cung cách
Đức Mẹ đã làm như thế, nên ở thánh địa Banneux,

kiệu tượng Đức mẹ Banneux đi
trước mặt quay về phía người
tín hữu đi theo sau kiệu. Đây là
một đặc điểm riêng ở thánh địa
Banneux, và hầu như không thấy
có ở nơi nào khác.
Năm nay hơn 6.000 người
tín hữu Chúa Kitô từ khắp các
nước trong Âu Châu gồm đủ
mọi thành phần dân Chúa, 22
linh mục, các tu sỹ nam nữ,
người lớn tuổi, bậc trung niên,
bạn trẻ, thanh thiếu niên, thiếu
nhi, người khoẻ mạnh, người
đau yếu, và có cả những người
không Công giáo cũng đi hành hương với.
Thật là cảnh tượng của một buổi lễ hùng vĩ
tráng lệ đạo đức, cùng uy nghi cảm động. Đây là
một bài giảng sâu sắc hùng hồn sống động của
hàng ngàn trái tim tâm hồn con người hôm nay
đã cùng diễn giảng tình yêu lòng thương xót cao
cả của Thiên Chúa và của Đức Mẹ, Đấng là Mẹ
Thiên Chúa và con người rồi.
Bài giảng này là một bài giảng thoát ra từ tâm
hồn lòng yêu mến, lòng cung kính và nguyện cầu
của con người. Như thế còn gì thần học đạo đức
thân thiết với đời sống bằng, còn gì văn chương
cao đẹp hơn cùng thời sự sống động sâu sắc hay
hơn nữa.

Tấm lòng chân tình
Xin ca ngợi cảm phục tấm lòng đạo đức của
mọi người đã về cùng hành hương kính Đức Mẹ
Banneux hôm qua, hôm nay và ngày mai.
Xin nói lên lời hoan hô cùng cám ơn tinh thần
nét sống trẻ trung phấn khởi của các em thiếu nhi
đội Dâng Hoa, các em hội Giúp Lễ, các bạn Trẻ
đã cùng tham dự ca hát, diễn xuất làm cho buổi
lễ hành hương có mầu sắc trăm hoa đua nở sống
động. Đây có thể nói được là một bài giảng sống
động khởi sắc, mà các con em bạn trẻ chúng ta
đã cùng rao giảng làm chứng cho vẻ đẹp xuân
xanh tươi tốt trong khu vườn của Thiên Chúa ở
trần gian.
Hằng năm mọi người về hàng hương thánh địa

Đức mẹ Banneux với tâm hồn song kính cùng vui
mừng cầu khẩn, họ mang theo thực phẩm nước
uống không chỉ cho mình, cho gia đình mà còn có
tấm lòng hiếu khách mời người khác cùng ăn uống
nữa. Thật là một không khí thấm đậm tình người.
Và đặc biệt hơn nữa ai nấy đều tự trọng không
xả vứt rác trên bãi cỏ, trên đường đi… Nhưng họ
ý thức thu gom tất cả hoặc đem vứt thùng rác
công cộng hoặc đem về nhà. Đây là nét sống văn
hóa vệ sinh tốt đẹp. Nó vừa bảo vệ giữ cho môi
trường công trình thiên nhiên được sạch sẽ , vừa
tạo nên khung cảnh thẩm mỹ cho thánh địa linh
thiêng Banneux.
Xin cám ơn sự hy sinh dấn thân của các Linh
mục, các anh chị trong Ban tổ chức đã nỗ lực
quảng đại cho việc chung, việc đạo đức kính thờ
Thiên Chúa, mừng kính Đức Mẹ Maria cùng tôn
vinh các Thánh Tử đạo Việt Nam của chúng ta.
Trước hết và sau hết xin cúi đầu chắp đôi tay
nguyện cầu dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cùng cám
ơn Đức Mẹ đã ban ân đức chúc phúc lành cho
ngày thánh mẫu hành hương Đức Mẹ Banneux
được diễn ra tốt đẹp, như lòng mong ước của
chúng ta.
Năm tới, chúng ta cũng cùng hẹn nhau vào
ngày Chúa nhật 13.05.2018 lại trẩy về thánh địa
Banneux hành hương kính Đức Mẹ Banneux lần
thứ IX.
Thánh địa Banneux, ngày 14.05.2017

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
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