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3Lá Thư Chủ Nhiệm

Các gia đình, anh chị em là niềm hy vọng 
của Giáo Hội và của thế giới! 

Quý độc giả thân mến,
Dân Chúa Online số 41 tháng 9.2018 

được lên khuôn trùng vào đầu tháng 
chín, tháng khai giảng niên học mới tại hầu hết 
các quốc gia tại châu Âu. Chân thành mến chúc 
các em thiếu nhi và các bạn trẻ một năm học mới 
thành đạt về mọi phương diện: học thật giỏi, thật 
ngoan. Biết thu thập những túi khôn của thiên hạ, 
nhưng không bao giờ quên nguồn gốc của mình. 
Luôn trau dồi kiến thức về mọi khoa học tân tiến 
ngày nay với tâm hồn đạo đức và thức thời…Để 
sau này trở nên những người hữu dụng cho nhân 
loại, cho cộng đồng và gia đình.

Dân chúa Online số này xin gửi đến quý độc 
giả những tin tức của Hội Thánh khắp năm châu 
bốn bể, đặc biệt Đại Hội Gia Đình Thế Giới lần 
thứ 9 được tổ chức tại thủ đô Dublin, Ái Len 
trong tuần lễ từ 21.08 đến hết 26.08,  đặc biệt 
sự hiện diện quý giá của Vị Cha Chung là Đức 
Phanxicô với những lời nhắn nhủ tha thiết …
Mời quý độc giả đọc bài thời sự  “Đức Thánh 
Cha bắt đầu viếng thăm Dublin, Ailen “ Nhân 
cuộc gặp gỡ lần thứ 9 các gia đình Công Giáo 
thế giới“ do linh mục Giuse Trần Đức Anh OP 
giám đốc chương trình phát thanh Việt ngữ của 
đài Vatican tường thuật.

Nhân chủ đề “Tin Mừng của 
Gia Đình, Niềm vui cho thế giới“  
của đại hội gia đình thế giới vừa 
qua tại thủ đô Dublin, lá thư Dân 
Chúa xin được ghi lại đây những 
điểm chính trong diễn từ đầy ý 
nghĩa của Đức Thánh Cha trong 
Đêm Canh Thức Cuộc Gặp Gỡ 
Các Gia Đình Thế Giới đã diễn 
ra lúc 19g30 chiều 25.08.2018 
do tác giả J.B. Đặng Minh An 
trong Vietcatholic chuyển dịch:

Các gia đình thân mến,
1) Chủ đề của Cuộc Gặp Gỡ 

Các Gia Đình Thế Giới này là “Tin Mừng của Gia 
Đình, Niềm vui cho thế giới”. Thiên Chúa muốn 
mọi gia đình trở thành một ngọn hải đăng cho 
niềm vui của tình yêu Ngài trong thế giới chúng 
ta. Điều đó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là chúng 
ta, những người đã gặp được tình yêu cứu độ của 
Thiên Chúa, hãy cố gắng diễn đạt tình yêu ấy thành 
lời hay qua những hành động tử tế trong thói quen 
hàng ngày của chúng ta và trong những khoảnh 
khắc kín đáo nhất trong cuộc sống thường nhật.
Toàn bộ sự thánh thiện là như thế.  

2) Ơn gọi yêu thương và nên thánh không phải 
là một điều gì đó dành riêng cho một vài cá 
nhân ưu tuyển. Ngay cả lúc này đây, nếu chúng 
ta có đôi mắt để nhìn thấy, chúng ta có thể thấy 
ơn gọi ấy đang được sống xung quanh chúng ta. 
Nó âm thầm hiện diện trong trái tim của tất cả 
những gia đình trao ban tình yêu, sự tha thứ, và 
lòng thương xót khi họ nhìn thấy những người 
túng quẫn, và họ làm như vậy lặng lẽ, không phô 
trương ồn ào. Tin Mừng của gia đình thực sự là 
niềm vui cho thế giới, vì ở đó, trong gia đình của 
chúng ta, ta có thể gặp gỡ Chúa Giêsu, trong sự 
đơn sơ và thanh bần như Ngài đã làm trong mái 
ấm Thánh Gia Nazareth.

3) Hôn nhân Kitô giáo và đời sống gia đình 
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chỉ được nhìn thấy trong tất cả vẻ đẹp và sức 
hấp dẫn của chúng nếu chúng được neo trong 
tình yêu của Thiên Chúa, Đấng đã tạo ra chúng 
ta theo hình ảnh riêng của Người. Cha mẹ, ông 
bà, con cái cháu chắt: tất cả đều được mời gọi 
để tìm thấy, trong gia đình, sự viên mãn của 
chúng ta trong tình yêu. Ân sủng của Thiên Chúa 
giúp chúng ta hằng ngày sống đồng tâm nhất trí 
với nhau... Từ kho tàng Thánh Tâm của Ngài, 
Chúa ban cho chúng ta ân sủng cần thiết để chữa 
lành những yếu đuối của chúng ta và mở lòng trí 
chúng ta ra để nghe, hiểu và tha thứ lẫn nhau.

4) Chúng ta vừa nghe các chứng từ của 
Felicité, Isaac, và Ghislain, là những người đến 
từ Burkina Faso. Họ kể cho chúng ta một câu 
chuyện cảm động về sự tha thứ trong gia đình. 
Một nhà thơ nói rằng “sai lầm là chuyện người ta 
thường tình, còn tha thứ là nghĩa cử thần thánh”. 
Và đó là sự thật: sự tha thứ là một ân sủng đặc 
biệt từ Thiên Chúa chữa lành sự mỏng dòn của 
chúng ta và lôi kéo chúng ta đến gần với nhau 
và với Ngài hơn. Những hành động tha thứ nhỏ 
và đơn giản, được đổi mới mỗi ngày, là nền tảng 
mà cuộc sống gia đình Kitô vững chắc được xây 
dựng nên. Chúng buộc chúng ta phải vượt qua 
niềm tự hào, sự xa cách, và xấu hổ của chúng 
ta, và kiến tạo nên hòa bình. Tôi thích nói rằng 
trong gia đình chúng ta, chúng ta cần phải học 
ba từ: “xin lỗi”, “làm ơn” và “cảm ơn”. Khi anh 
chị em cãi nhau trong nhà, hãy chắc chắn rằng 
trước khi đi ngủ hãy xin lỗi và nói rằng anh chị 
em thấy ân hận. Ngay cả khi tranh cãi khiến bạn 

ngủ trong một căn phòng khác, một mình và tách 
biệt, hãy gõ cửa và nói: “Xin cho tôi vào được 
không?” Tất cả những gì cần là một cái nhìn, 
một nụ hôn, một lời nói nhẹ nhàng … và mọi thứ 
được trở lại như cũ! Tôi nói điều này bởi vì khi 
gia đình làm điều này, họ tồn tại được. Không 
gia đình nào hoàn hảo đâu; nếu không có tha 
thứ, gia đình có thể bị bệnh và dần dần sụp đổ.
“Tha thứ” có nghĩa là “cho đi” một cái gì đó của 
chính mình. Chúa Giêsu luôn tha thứ cho chúng 
ta. Nhờ quyền năng tha thứ của Người, chúng ta 
cũng có thể tha thứ cho người khác, nếu chúng ta 
thực sự muốn thế. Đó chẳng phải là điều chúng ta 
vẫn cầu nguyện khi chúng ta đọc kinh Lạy Cha 
đó sao? Trẻ em học cách tha thứ khi thấy cha 
mẹ tha thứ cho nhau. 

5) Cảm ơn Nisha và Ted, vì chứng tá của các 
bạn từ Ấn Độ, nơi các bạn đang dạy con cái 
mình làm thế nào để trở thành một gia đình thực 
sự. Bạn đã giúp chúng ta hiểu rằng phương tiện 
truyền thông xã hội không nhất thiết phải là một 
vấn đề đối với gia đình, nhưng cũng có thể giúp 
xây dựng một “web” của tình bạn, tình liên đới 
và hỗ trợ lẫn nhau. Các gia đình có thể kết nối 
thông qua internet và kín múc chất dinh dưỡng từ 
internet. Phương tiện truyền thông xã hội có thể 
mang lại lợi ích nếu được sử dụng với sự kiểm 
duyệt và thận trọng. 

6) Chúng ta đã nghe từ Enass và Sarmaad về 
cách thế tình yêu gia đình và đức tin có thể là 
một nguồn sức mạnh và bình an ngay cả trong 
bối cảnh bạo lực và hủy diệt gây ra bởi chiến 
tranh và khủng bố…Nhưng họ cũng chỉ cho 
chúng ta cách thức, bắt đầu từ gia đình, và nhờ 
tình liên đới được thể hiện bởi nhiều gia đình 
khác, cuộc sống có thể được tái xây dựng và hy 
vọng lại nảy sinh một lần nữa... Trong mọi xã 
hội, các gia đình kiến tạo hòa bình, bởi vì họ dạy 
dỗ đức ái, sự chấp nhận và tha thứ là liều thuốc 
giải độc tốt nhất cho hận thù, thành kiến và trả 
thù trả oán là những thứ có thể đầu độc cuộc 
sống của các cá nhân và cộng đồng.

7) Một linh mục thánh thiện Ái Nhĩ Lan đã 
dạy chúng ta, “gia đình nào cầu nguyện cùng 
nhau, sẽ ở lại với nhau” và tỏa sáng ánh quang 
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hòa bình. Một cách đặc biệt, một gia đình như 
vậy có thể là sự hỗ trợ cho các gia đình khác 
đang lục đục. Sau cái chết của Cha Ganni, Enass, 
Sarmaad, và gia đình họ đã chọn sự tha thứ và 
hòa giải thay vì lòng căm thù và oán giận. Họ 
đã thấy, trong ánh sáng của thập tự giá, cái ác 
đó chỉ có thể bị đánh bại bởi điều thiện, và hận 
thù chỉ có thể vượt qua bằng sự tha thứ. Hầu như 
không thể tin được, họ đã có thể tìm thấy an bình 
trong tình yêu của Chúa Kitô, một tình yêu canh 
tân tất cả mọi sự. Tối nay họ chia sẻ hòa bình 
đó với chúng ta.

8) Tình yêu của Chúa Kitô làm mới mọi sự, 
đó là điều làm khả thi hôn nhân và một tình yêu 
vợ chồng được đánh dấu bởi lòng chung thủy, 
không phai hòa, hiệp nhất, và cởi mở với cuộc 
sống. Đó là điều tôi muốn cử mừng trong chương 
thứ tư của Tông huấn Amoris Laetitia. Chúng ta 
thấy tình yêu này nơi Mary và Damian và gia 
đình mười đứa con của họ. Cảm ơn vì chứng từ 
của các bạn và chứng tá của các bạn cho tình 
yêu và đức tin! Các bạn đã trải nghiệm được sức 
mạnh của tình yêu Thiên Chúa thay đổi hoàn 
toàn cuộc sống của các bạn và chúc phúc cho 
các bạn với niềm vui của một gia đình xinh đẹp. 
Các bạn nói với chúng ta rằng chìa khóa cho 
cuộc sống gia đình của các bạn là sự trung thực.

9) Các gia đình ở khắp mọi nơi được thách 
thức để tiếp tục phát triển, để tiếp tục tiến lên, 
ngay cả giữa những khó khăn và hạn chế, như 
các thế hệ trước đã làm. Tất cả chúng ta là một 
phần của một chuỗi gia đình tuyệt vời trải dài 
từ thuở tạo thiên lập địa. Gia đình của chúng 
ta là một kho tàng của ký ức sống động, khi 
trẻ em lần lượt trở thành cha mẹ và ông bà. Từ 
nơi họ, chúng ta nhận được bản sắc, giá trị của 
chúng ta và niềm tin của chúng ta. Chúng ta thấy 
điều này nơi Aldo và Marissa, là hai người đã 
kết hôn được hơn 50 năm. Cuộc hôn nhân của 
họ là một tượng đài cho tình yêu và lòng trung 
tín! Con cháu của họ giữ cho họ trẻ trung; ngôi 
nhà của họ tràn ngập tiếng cười, hạnh phúc và 
nhảy múa. Tình yêu của họ dành cho nhau là 
một ân sủng từ Thiên Chúa, và đó là một món 
quà mà họ vui vẻ truyền lại cho con cái của họ.

Một xã hội không coi trọng các bậc ông bà là 
một xã hội không có tương lai. Một Giáo Hội 
không quan tâm đến giao ước giữa các thế hệ 
chung cuộc sẽ thiếu vắng điều thực sự quan 
trọng, đó là tình yêu. Ông bà của chúng ta dạy 
chúng ta về ý nghĩa của tình yêu vợ chồng, tình 
phụ tử và mẫu tử. Họ đã lớn lên trong một mái 
gia đình và trải nghiệm tình yêu của con cái, và 
anh chị em. Vì vậy, họ là một kho tàng kinh 
nghiệm và trí tuệ cho thế hệ mới. Thật là một 
sai lầm lớn khi không hỏi người cao niên về kinh 
nghiệm của họ, hoặc nghĩ rằng nói chuyện với họ 
chỉ là một sự lãng phí thời gian. Ở đây tôi muốn 
cảm ơn Missy vì những chứng tá của cô ấy. Cô 
ấy nói với chúng ta rằng, trong số những người 
phải bôn ba đây đó, gia đình luôn là nguồn sức 
mạnh và tình liên đới. Chứng tá của cô nhắc nhở 
chúng ta rằng, trong nhà của Thiên Chúa, có một 
chỗ ở bàn ăn cho mọi người. Không ai bị loại 
trừ; tình yêu và sự chăm sóc của chúng ta phải 
mở rộng cho tất cả mọi người.

Các gia đình, anh chị em là niềm hy vọng của 
Giáo Hội và của thế giới! Thiên Chúa, Chúa Cha, 
Chúa Con và Chúa Thánh Thần, đã tạo ra con 
người giống hình ảnh Ngài để chia sẻ trong tình 
yêu của Ngài, để trở thành một gia đình của các 
gia đình, và tận hưởng sự bình an mà chỉ mình 
Người có thể ban cho. Qua chứng tá cho Tin 
Mừng của mình, anh chị em có thể giúp giấc mơ 
của Thiên Chúa thành hiện thực. Anh chị em có 
thể giúp lôi kéo tất cả con cái Chúa lại gần với 
nhau hơn để họ có thể phát triển trong sự hiệp 
nhất và nhận ra những gì giúp cho toàn bộ thế 
giới được sống trong an bình như một gia đình vĩ 
đại. Vì lý do này, tôi muốn trao cho mỗi người 
trong anh chị em một bản sao của Tông huấn 
Amoris Laetitia, mà tôi đã viết như một loại lộ 
trình để hân hoan sống Phúc âm của gia đình. 
Xin Đức Maria Mẹ của chúng ta, Nữ vương các 
gia đình và Nữ vương Hòa bình, nâng đỡ tất cả 
anh chị em trong cuộc hành trình của cuộc sống, 
tình yêu và hạnh phúc!

Lm. Chủ nhiệm
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Suy tư Năm Mục vụ Gia đình 2018

Bài 8 : “Tự do
chứ không bị ép buộc”

Trong lễ cưới, trước khi nói lên lời ưng 
thuận, đôi bạn sắp kết hôn được linh mục 
hỏi công khai trước mặt những người 

chứng và cộng đồng về sự tự do, tự nguyện kết 
hôn. “Anh T… và chị T…, anh chị đến đây 
để kết hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc 
không?”, và “Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do 
không?”, “Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị 
có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt 
đời không?”, “Anh chị có sẵn sàng yêu 
thương và đón nhận con cái Chúa 
sẽ ban, và giáo dục chúng theo 
luật Đức Kitô và Hội Thánh 
không?”. Cô dâu và chú rể trả 
lời đơn sơ nhưng rất ý nghĩa: 
“thưa có”. Và như thế, họ 
đã xác nhận ưng thuận và 
sẵn sàng kết hôn với nhau. 
Công đồng Vatican II xác 
định hôn nhân như là một 
“cộng đồng thân mật của sự 
sống và tình yêu, được Đấng 
Tạo Hóa thiết lập và ban những 
qui luật riêng” (GS 48).

Tự bản chất của hôn phối mối 

dây liên kết giữa vợ-chồng phải là một cuộc 
chung sống trọn đời. Bởi thế, không thể bước 
vào hôn nhân mà không có sự chuẩn bị hay chỉ 
thuần dựa trên tình cảm. Kết hôn với một người 
vì chính người ấy, cùng với lời hứa giữ lòng 
chung thủy, yêu thương, tôn trọng, và kính trọng, 
phải là hành động xuất phát từ một quyết định 
chín chắn chung của cả hai người. 

Đôi bạn kết hôn phải biết
những gì họ đang làm

Tuy nhiên, lời xác nhận “thưa có” ưng thuận 
ấy của đôi bạn phải thật sự tự do, được nói ra tự 
trong đáy lòng mình và hoàn toàn ý thức ý nghĩa 
của quyết định của họ. Người ta không thể bị ép 
buộc yêu. Tình yêu có tính chất không-thụ-nhận 
(non-receptivity) từ một áp lực bên ngoài nào, vì 
điều đó mâu thuẫn với yếu tính của hôn nhân.

Ngày nay người ta có nhiều tự do hơn xưa. Tự 
do đối với áp lực xã hội, tự do đối với những gì 
xã hội chỉ dẫn hay mong đợi, tự do đối với những 
luật lệ nghiêm ngặt về lối sống, đạo đức xã hội. 
Danh sách những khả năng chọn lựa dường như 
dài vô tạn, một đứa trẻ hay một bạn trẻ đã đối 
diện trước những tùy chọn khả thể ấy ngay từ 
đầu đời chúng. Điều đó càng làm cho người ta 

thấy khó khăn hơn khi phải quyết 
định. Nếu mọi sự xem ra 

được phép, và có giá trị 
như nhau, thì một câu 

hỏi nảy sinh: mọi sự 
có thật sự tốt hay 
không và nó có thể 
giúp tôi có một 
cuộc sống tốt đẹp 
hay không? Quyết 
định một phong 

cách hay một lối 
sống cần phải được 

cân nhắc, suy nghĩ 
chín chắn, vì nó quyết 

định cả một số phận.
Bởi thế, quyết định kết hôn 
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không thể căn cứ trên những lí 
do được xem xét hời hợt, chẳng 
hạn như vì ta muốn thoát li 
cha mẹ hay gia đình gốc, hoặc 
muốn thoát khỏi một tình cảnh 
khó khăn bất tiện như để giải 
quyết một ân tình, hay một 
món nợ. Công đồng Vatican II 
nhấn mạnh ý nghĩa của hành vi 
nhân linh tự do trong đó “hai 
vợ chồng tự hiến cho nhau và 
đón nhận nhau” (GS 48). Tự do 
vừa là tự do ‘đối với’ (ai/cái gì) 
và tự do ‘cho’ (điều gì). Tự do 
giúp chúng ta có thể chọn hôn nhân vì hôn nhân 
- về phương diện nhân bản thuần túy và theo 
nghĩa của một bí tích.

Hoàn cảnh có thể làm cho tự do này bị hạn 
chế hoặc giảm thiểu đến mức hầu như không còn. 
Một người quyết định kết hôn trong khi đang 
đau đớn vì một người thân yêu qua đời, hoặc 
khi chưa từng trải qua những hệ lụy của một 
biến cố bi thương trong cuộc đời, có thể sẽ quyết 
định theo những áp lực nặng cảm tính, thiếu tự 
do. Tương tự, một người đưa ra quyết định trong 
tình trạng nghiện ngập nặng như thế nào đó cũng 
có thể thiếu tự do. Ngày nay chúng ta thấy tình 
trạng rất phổ biến là người ta lệ thuộc nhiều vào 
các mạng thông tin xã hội toàn cầu. Điều đó 
không chỉ giới hạn tự do con người nhưng còn 
cản trở tương giao liên vị giống như người ta 
nghiện thuốc hay nghiện rượu vậy.

Một đôi bạn quyết định kết hôn trong tình 
trạng sợ hãi hoặc phải chịu những áp lực cưỡng 
bức bên ngoài cũng không có đủ tự do. Áp lực 
phải có con như từ phía xã hội xưa, ngày nay, 
ít nhiều không còn nữa. Nhưng những hình thức 
có tính ép buộc khác và nỗi sợ hãi nào đó vẫn 
thường có, đôi khi xuất phát chỉ từ một phía trong 
hai người. Không thể có quyết định thật sự tự do 
nơi nào, chẳng hạn như, khi có một người cứ đe 
dọa sẽ tự vẫn nếu hôn nhân bị từ chối, hoặc ở 
đâu một người tạo áp lực về tài chánh hoặc gây 
lo lắng sợ hãi cho người kia.

Đôi bạn phối ngẫu phải thật sự 
tự do và trưởng thành

Ngay từ đầu Giáo hội đã nhấn mạnh và giữ 
vững nguyên tắc hôn nhân phải dựa trên sự tự 
do lựa chọn của hai người. Quyết định kết hôn 
không phụ thuộc vào cha mẹ hay gia đình. Chính 
đôi bạn tự do chọn nhau và chọn kết hôn, nói 
lên lời ưng thuận lấy nhau làm vợ làm chồng. 
Họ cảm thấy mình thật sự tự do và học biết tự 
do khi tự đứng trên đôi chân của mình, tự mang 
lấy trách nhiệm, và từ đó mở ra một viễn cảnh 
hoàn toàn mới mẻ.   

Khi hai người ước muốn dâng hiến cho nhau 
và dấn thân vào cuộc sống hôn nhân bí tích, 
họ đang tiến hành một bước hết sức quan trọng 
trong đó có điều cốt yếu là họ phải thật sự tự do, 
nhưng đồng thời cũng hàm nghĩa họ phải trưởng 
thành về mặt nhân bản, tâm lí và tâm linh. Đôi 
bạn trưởng thành nhân bản khi họ có được những 
phẩm chất chắc chắn về tính cách có thể giúp ích 
cho cuộc sống chung. Họ cần có những giá trị cơ 
bản và các đức tính cần thiết làm kim chỉ nam 
cho cách ăn nết ở của mình, như: khôn ngoan, 
công bình, dũng cảm, và tiết độ. Ngoài ra, họ cần 
có nhân đức luân lí Kitô giáo như tuân giữ Mười 
Giới Răn và các nhân đức đối thần Tin - Cậy - 
Mến. Trong xã hội hôm nay, nói đến “nhân đức” 
có thể là điều kì dị, thế nhưng sự thật là, đôi 
bạn mà không trưởng thành về mặt nhân đức thì 
không thể có cuộc sống chung được. Thực hành 
sự tự do đòi hỏi cá nhân phải có những thái độ 
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căn bản thích hợp và sống các đức tính, và giá 
trị nền tảng ấy; chúng cần được lớn lên trong đời 
sống và là điều kiện cần cho cách ăn ở của người 
ta. Chính trên nền tảng ấy trước hết mà các quyết 
định chọn lựa có tính trách nhiệm.

Đừng lẫn lộn trưởng thành
với sự hoàn hảo

Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II lưu ý đừng 
lẫn lộn sự trưởng thành với sự hoàn hảo. Điều 
quan trọng hơn là đôi bạn sở hữu các điều kiện 
tiên quyết thiết yếu để có một cuộc sống hôn 
nhân thành công. Một người trưởng thành như 
thế không bị mắc phải những rối loạn hay bệnh 
hoạn tâm lí khiến người ta không thể đảm nhận 
được một cuộc sống chung thân mật suốt đời 
của hôn nhân. Một trường hợp thiếu trưởng thành 
tương tự: khi một trong hai người phối ngẫu bị 
lệ thuộc vào một chứng tật nào đó khiến giới 
hạn không những sự tự do của người ấy mà còn 
ảnh hưởng trên khả năng trung tín của họ với lời 
thề hứa hôn phối. Đó là trường hợp một người 
nghiện, hoặc một người quá gắn bó với cha mẹ 
ruột mình, trường hợp này không phải là hiếm.

Một điều nữa, rất nhiều người ngày nay lầm 
tưởng: họ nghĩ rằng hai người cần sống chung, 
sống thử với nhau một thời gian trước khi đưa 

ra quyết định kết hôn, để họ “chín chắn” hơn và 
để trắc nghiệm xem họ có ‘hợp’ với nhau không. 
Thực ra, trong những trường hợp đó họ ‘trượt dài’ 
chứ không hề có được những suy nghĩ trưởng 
thành để kết hôn, vì họ không có được trạng thái 
an tâm và hạnh phúc của hai người, vốn trong 
yêu thương tin tưởng nhau hoàn toàn, đã cam kết 
dấn thân dứt khoát thuộc về nhau mãi mãi. Tình 
trạng độc thân và thong dong vì chưa có ràng 
buộc với nhau ngay trước cuộc sống chung hôn 
nhân là điều kiện cần thiết để có một quyết định 
kết hôn thật sự tự do, ý thức, và có trách nhiệm.

Câu hỏi suy tư hay để thảo luận
1. Giao ước hôn nhân có ý nghĩa gì đối với bạn?
2. Đâu là những lí do tôi phải đưa ra để kết 

hôn hay nhận lời cầu hôn?
3. Tôi tự do tới mức nào trong quyết định kết 

hôn này?
4. Tôi nghĩ gì về bản thân mình? Tôi đã thực 

sự “trưởng thành” chưa?
5. Bạn quan tâm đến những giá trị nào, nhân 

đức nào khi dấn thân chung sống với một người?
6. Bạn đã thực sự có suy nghĩ nghiêm túc và 

quyết định kết hôn, hay đó chỉ là kết quả của 
một hứng khởi nhất thời?

Văn phòng HĐGMVN
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Một  trong những 
nguyên nhân dẫn đến 
việc gia đình đổ vỡ 

là vợ chồng không còn nói được 
với nhau, hoặc không muốn nói 
với nhau: hai vợ chồng sống 
trong im lặng. Theo văn chương 
chính trị là họ đang trong thời 
kỳ “chiến tranh lạnh”!

Nếu có dịp trao đổi và lắng 
nghe tâm sự của những cặp vợ 
chồng bất hạnh hoặc đang trên 
đà đổ vỡ, người ta sẽ được nghe 
hàng trăm câu chuyện, hàng 
ngàn lý do người này nói về người kia. Vợ phê 
bình, chê trách chồng, chồng ngược lại, cũng phê 
bình, chỉ trích vợ. Nhưng tất cả chỉ là một lối 
diễn tả độc thoại, hoặc nói trông trổng, nói bóng 
nói gió, nói theo kiểu: “nói đấy mà đây động 
lòng”. Rất tiếc theo tâm lý học, cũng như theo 
sinh lý học, Thượng Đế đã sáng tạo bộ óc con 
người để làm nhiều việc, ngoại trừ việc phải hiểu 
hoặc biết được vợ hay chồng mình muốn gì!

NGUYÊN NHÂN
Dĩ nhiên trong tất cả những lý do đưa đến 

việc vợ chồng khắc khẩu, không lắng nghe nhau, 
không muốn nói và không nói được với nhau đều 
có sự góp mặt của cả hai người: người chồng 
cũng như người vợ. 

Vợ chồng là hai nhân tố chính, ngoài ra còn 
có sự can thiệp, ảnh hưởng của cha mẹ, anh chị 
em, bạn hữu của hai bên.  

1. Thiếu tìm hiểu tâm lý 
Nói theo tính cách chuyên môn hơn, thì cuộc 

sống vợ chồng thường gặp phải những khó khăn, 
những chuyện bất đồng là vì tâm lý khác biệt 
giữa nam và nữ, ảnh hưởng tâm lý giáo dục gia 
đình, tôn giáo, học đường, xã hội, trong đó bao 
gồm ảnh hưởng của công ăn việc làm, của môi 

trường sống và bạn bè. 
Với từng ấy những phức tạp như vậy, ai dám 

nói mình hiểu chồng hoặc vợ 100%. 
Ai dám nói mình biết vợ hay chồng mình 

muốn gì? 
Người Việt Nam biểu cảm về sự hiểu biết ấy 

bằng một câu nói rất vô thưởng, vô phạt chưa 
nói tới là phản tâm lý: “Tôi đi guốc trong bụng 
ông ấy.” Cái lối “suy bụng ta ra bụng người” 
này rất nguy hiểm và cũng là nguyên nhân gây 
nên những bế tắc trong việc tìm hiểu, trao đổi 
giữa vợ chồng. 

Sigmund Freud, cha đẻ của ngành Phân Tâm 
Học, sau 20 năm miệt mài nghiên cứu về tâm lý 
cũng phải thốt lên, đại khái: “Tôi mà biết đàn bà 
muốn gì, tôi chết liền!”. 

Một cách tương tự, hiểu biết về ước muốn của 
đàn ông cũng không phải là việc làm dễ dàng.     

2. Cái tôi quá lớn
Bên trong những nguyên nhân thường gây ra 

tranh cãi, bất đồng giữa vợ chồng còn có một 
ngãng trở rất khó vượt qua, đó là cái tôi. 

Nhiều nhà tâm lý, nhiều bác sỹ tâm thần, 
nhiều nhà Tâm Lý Thần Kinh, nhiều Tâm Lý Gia 
Trị Liệu và Khảo Cứu không chỉ là những nạn 
nhân của sự cãi vã, tranh chấp trong gia đình, 

TẠI SAO VỢ CHỒNG PHẢI NÓI
CHO NHAU NGHE
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mà rất nhiều người đã phải chấp nhận đau thương 
của hôn nhân đổ vỡ không phải vì họ không biết 
tâm lý, không hiểu về sự khác biệt tâm lý nam 
nữ, nhưng chỉ vì cái tôi của họ qúa lớn. 

Lớn đến độ không thể hạ mình xuống dù thấp 
hơn một chút, và người đối diện là vợ hay chồng 
dù cố gắng lắm cũng không có thể nhìn thẳng 
vào mắt họ để hiểu được những gì họ đang suy 
nghĩ trong đầu. 

Đó cũng là hình ảnh thông thường cho những 
cặp vợ chồng mà cái tôi của người này to hơn 
cái tôi của người kia. 

Hoặc cả hai cái tôi đều lớn như nhau.
Tôi phải đúng. Tôi phải vùng lên. Tôi phải 

cho nó biết tay. 
Tôi. Tôi. Và tôi. 
Như con cóc trong truyện ngụ ngôn của La 

Fontaine. Nó nhìn con bò rồi cứ phùng mang, 
trợn mắt hít vào cho căng phồng cái bụng đến 
độ nổ tung banh xác. Người có cái tôi quá lớn 
luôn luôn hành động như vậy cho mình hoặc 
cho vợ hay chồng mình. Họ phải làm sao cho 
đối phương phải phùng mang, trợn mắt, tức càng 
hông cho đến khi nổ tung ra qua tranh cãi, chửi 
bới nhau mới thôi. 

Kết quả họ chẳng được gì, và người phối ngẫu 
cũng chẳng được gì ngoài trừ sự giận hờn, câm 
nín, và dè chừng nhau.      

3. Ích kỷ trong lối sống và suy nghĩ
Như vậy, theo phân tâm học, họ chính là người 

ích kỷ dù là dưới cái nhìn tự tôn, tự tin, tự ty, 
hay tự kỷ. Những người vợ hoặc người chồng này 
không một chút nhường nhịn hay ít nhất là công 
bằng với nhau. Họ suy nghĩ, hành động, và trong 
tất cả chỉ vì họ, vì cái tôi, vì tự ái cá nhân, hoặc 
vì những đam mê của chính họ. 

Họ không có can đảm nói ra những suy nghĩ 
ích kỷ ấy trước mặt vợ hoặc chồng. 

Họ cũng không chấp nhận nếu vợ hoặc chồng 
chỉ cho họ lối suy nghĩ, hành động thiếu trưởng 
thành ấy. 

Tóm lại, họ rất tự tôn nhưng lại cũng rất tự 
kỷ và tự ty. 

Họ không dám đối diện với sự thật, dù cho 

sự thật ấy giúp họ thoát ra khỏi lối sống ích kỷ, 
khỏi suy nghĩ hẹp hòi mà họ đang gây ra cho 
vợ, cho chồng, cho gia đình họ.  

Tóm lại, họ là người ngại nghe sự thật, luôn 
tránh né sự thật, và phản ứng của họ trước những 
sự thật thường là rất tiêu cực qua ngôn ngữ cũng 
như hành động. 

4. Tình yêu hời hợt
Nhưng nếu bảo họ là không có tình cảm, 

không yêu dành cho vợ hay chồng, lập tức họ 
sẽ phản ứng mạnh mẽ. Họ nói họ yêu vợ, yêu 
chồng, yêu con. Họ sẵn sàng hy sinh tất cả vì 
gia đình, vì các con. Và điều nay đúng một phần. 

Cái không đúng còn lại chính là cái mà họ 
dành cho mình là cái tôi: Tôi trước giờ cũng vậy. 
Tôi giữ vững lập tường. Yêu hay không yêu tự 
hành động của tôi đã nói rõ.

Khi gặp một người chồng hay người vợ như 
vậy, đến các nhà tâm lý và chuyên gia về hôn 
nhân, gia đình cũng thấy rất khó khăn. Bởi vì 
nếu nói họ không yêu vợ hay chồng, hoặc con 
cái họ, lập tức họ phản đối. Họ cho là nhà tâm 
lý hoặc chuyên gia không biết họ, không hiểu họ. 

Nhưng yêu như họ lại không phải là yêu. 
Đó chỉ là một sự trao ban tình cảm. 
Đó chỉ là một quan niệm và lối sống bình 

thường của một người gọi là vợ hay chồng đối 
với nhau. Nhưng họ cho đó là đầy đủ phận sự, 
và họ là người chồng hoặc người vợ tốt.

Yêu không chỉ dừng lại ở những suy nghĩ và 
hành động theo cảm tình, theo lối sống và quan 
niệm bình thường ai sao tôi vậy. 

Yêu là phải biết hy sinh. 
Không phải yêu một cách mơ hồ, yêu có điều 

kiện, tức là lúc nào thích thì yêu, không thích 
không yêu. 

Nhưng phải yêu “cho đến chết” như Chúa đã yêu. 
Tuy nhiên, cái chết ở đây trong tình yêu chân 

thật là vợ chồng chấp nhận nhường nhịn nhau, 
lắng nghe nhau, và sửa đổi phần nào lối sống cho 
phù hợp với nhau. 

Cũng có thể nói : “Yêu là chết trong lòng 
một ít”. 

Và trong đời sống thường ngày vợ chồng cũng 
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chỉ cần những cái “ít” ấy với sự quan tâm là đủ 
hạnh phúc.  

TRỊ LIỆU
Với những khó khăn như vậy liệu hai vợ 

chồng có thể hóa giải được những xung khắc để 
kiến tạo một gia đình hạnh phúc không? 

Thưa có.

1. Tâm linh
Bạn nên tạo một nếp sống tâm linh để bù lại 

cho chồng hay cho vợ mình. Tóm lại, quan niệm 
về tâm linh luôn luôn phải có một chỗ đứng vững 
vàng trong đời sống tinh thần của bạn. 

Hãy nhớ lại dụ ngôn “Nước lã hóa rượu ngon”, 
và bạn tự biết mình phải làm gì, cần gì trong lãnh 
vực tinh thần. Hãy đến với Đức Trinh Nữ Maria 
khi bình rượu tình yêu của các bạn cảm thấy bị 
vơi cạn. Và hãy nói với Mẹ: “Chúng con hết 
rượu rồi!”

Không chỉ Thánh Kinh mới nhấn mạnh đến 
tâm linh, trong cái nhìn tâm lý trị liệu, những nhà 
tâm lý có nội tâm cũng khám ra bí quyết hạnh 
phúc và chữa lành ngay trong đời sống đạo và 
mối tương giao với Thiên Chúa. Nếu có dịp mời 
bạn đọc tác phẩm God, Faith, and Health của 
Jeff Levin, Ph.D. 

Tóm lại, nếu chồng bạn không nghe bạn, vợ 
bạn cũng không nghe bạn thì bạn vẫn còn Chúa, 
còn Đức Trinh Nữ Maria luôn đồng hành và sẵn 
sàng nghe bạn. 

Điều quan trọng là bạn có muốn tâm sự với 
các Ngài hay không? 

Và có muốn lắng nghe các Ngài hay không?

2. Lắng nghe nhau
Lắng nghe nhau là một nghệ thuật trong 

phương pháp trị liệu hôn nhân. Đã là nghệ thuật 
thì bạn phải trau dồi và học hỏi không ngừng. 
Một trong những bài học căn bản của nghệ thuật 
trao đổi, tâm sự, chia sẻ giữa vợ chồng là bài học 
“lắng nghe”. 

Chỉ khi lắng nghe bạn mới hiểu được người 
phối ngẫu của mình đang nghĩ gì và đang mong 
muốn ở bạn những gì? Nếu không lắng nghe, bạn 

rất dễ rơi vào võ đoán, kết án bừa bãi, tạo sự khó 
chịu, bực bội cho chồng hoặc vợ bạn.

Trong nghệ thuật lắng nghe, bạn cũng đừng 
bao giờ phớt lờ những gì vợ hoặc chồng bạn 
muốn nói hoặc đã nói. Hậu quả không hề nhỏ 
như bạn tưởng, vì từ những dồn nén tâm lý ấy 
sẽ nẩy sinh rất nhiều điều khó lường khi mà sự 
chịu đựng câm nín của người ta đã đến lúc cần 
phải được giải tỏa.

Về phần người nói dù là vợ hay chồng cũng 
phải theo nguyên tắc căn bản này, đó là:

“Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói 
cho vừa lòng nhau”,

Và: “Nói ngọt nó lọt đến xương”.
Như vậy không phải hễ mình muốn gì là nói. 

Nói bất cứ lúc nào? Nói với bất cứ thái độ nào? 
Và nói bằng bất cứ ngôn ngữ nào? Đấy không 
phải là nói, mà là tra tấn lỗ tai, tra tấn trí tưởng 
tượng, và tra tấn tình cảm của chồng hoặc vợ. 

Để có những phần trả lời chuyên môn hơn, 
và để có một hiểu biết đầy đủ hơn về Tâm Lý 
Khác Biệt Nam Nữ, thế nào là Nghệ Thuật Nói 
và Nghe trong hôn nhân, 

Mời bạn tham dự với chúng tôi một Khóa 
Nazareth tổ chức tại Tustin, CA 

từ 6giờ chiều Thứ Sáu, ngày 14 tháng 9 - đến 
5giờ chiều Chúa Nhật, ngày 16 tháng 9 năm 2018. 

Để biết thêm chi tiết, bạn hãy liên lạc theo số 
điện thoại: 714-334-5369. Hoặc 949-344-5252.

Trần Mỹ Duyệt 
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Đức Thánh Cha bắt đầu viếng thăm 
Dublin, Ailen
Nhân cuộc gặp gỡ lần thứ 9
các gia đình Công Giáo thế giới

Đức Thánh Cha bắt đầu viếng 
thăm Dublin, Ailen

Sáng ngày 25-8-2018, ĐTC Phanxicô đã lên 
đường, bắt đầu chuyến viếng thăm dài 33 tiếng 
đồng hồ tại Dublin, thủ đô Cộng hòa Ailen, nhân 
dịp Cuộc gặp gỡ lần thứ 9 các gia đình Công 
Giáo thế giới.

 Trước đó, chiều tối thứ sáu 24-8-2018, ĐTC 
đã đến viếng Đền thờ Đức Bà Cả, đặt bó hoa 
và cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là Phần Rỗi 
của dân Roma, để xin ơn phù trợ của Mẹ Thiên 
Chúa cho cuộc viếng thăm của ngài tại Ailen. 
Đây là lần thứ 60 ngài đến kính viếng Đức Mẹ 
tại đây trước và sau mỗi biến cố quan trọng. Đây 
là chuyến viếng thăm thứ 24 của ĐTC Phanxicô 
tại nước ngoài và là lần đầu tiên từ 39 năm nay, 
một vị Giáo Hoàng đến viếng thăm Ailen.

Chủ đích cuộc viếng thăm
Chủ đích nguyên thủy và chính yếu của chuyến 

viếng thăm là gặp gỡ các gia đình Công Giáo thế 
giới, từ 116 nước, tựu về thủ đô Ailen nhân cuộc 
gặp gỡ kỳ 9 với chủ đề “Tin 
mừng gia đình, niềm vui cho 
thế giới”. Hai sinh hoạt quan 
trọng nhất của Đại hội này là 
lễ hội của các gia đình vào tối 
thứ bẩy 25-8 tại sân vận động 
công viên Croke lúc gần 8 giờ 
tối và thánh lễ bế mạc vào lúc 
3 giờ chiều chúa nhật 26-8-
2018 tại công viên Phoenix, 
dự kiến có 600 ngàn tín hữu 
tham dự.

 Ra tới phi trường quốc tế 
Fiumicino của Roma lúc 8 giờ 

sáng, và 30 phút sau đó, chiếc máy bay Airbus 
320 của hãng Alitalia, đã cất cánh chở ĐTC cùng 
với khoảng 30 người thuộc đoàn tùy tùng và hơn 
70 ký giả Italia và quốc tế. Máy bay trực chỉ phi 
trường thành phố Dublin, cách Roma gần 1900 
cây số về hướng tây bắc.

Giáo Hội tại Cộng hòa Ailen
 Cộng hòa Ailen chỉ rộng 70 ngàn cây số 

vuông. Miền bắc đảo Ailen rộng gần 14 ngàn 
cây số vuông là một trong 4 miền họp thành 
Vương Quốc Hiệp nhất Anh và Bắc Ailen. Về 
mặt Giáo Hội, Công giáo toàn đảo Ailen họp 
thành một HĐGM duy nhất, và có 5,3 triệu tín 
hữu Công giáo trên tổng số 7 triệu dân cư. Giáo 
Hội tại đây có 26 giáo phận với tổng cộng 4.300 
LM triều và dòng, 760 nữ tu và 50 tu huynh. Cả 
nước có 150 đại chủng sinh.

 Trên máy bay, ĐTC đã chào thăm các ký 
giả tháp tùng ngài và cho biết ngài thích gặp gỡ 
các gia đình và đây là lần thứ hai ngài tham dự 
cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới, sau cuộc gặp 
gỡ tại Philadelphia cách đây 3 năm. ĐTC cũng 
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nói: ”Tôi trở lại Ailen sau 38 năm: hồi đó tôi đã 
đến Ailen để thực tập tiếng Anh. Tôi có một kỷ 
niệm đẹp, đánh động tâm hồn tôi”.

Đến phi trường Dublin
 Sau hơn 3 giờ bay, máy bay đã đáp xuống 

phi trường quốc tế của thủ đô Dublin lúc 10 giờ 
rưỡi. Từ trên máy bay bước xuống, ĐTC đã được 
phó thủ tướng cùng với hai vị Hồng Y và các vị 
TGM người Ailen tiếp đón. Hai em bé trong y 
phục cổ truyền tặng hoa cho ĐTC. Liền đó, ngài 
lên xe tiến về phủ tổng thống cách đó 17 cây số, 
nơi diễn ra nghi lễ đón tiếp chính thức.

Gặp gỡ Tổng thống Higgins
 Tổng thống Michael Higgins và phu nhân đã 

đón tiếp ĐTC tại cổng vào và một gia đình tị 
nạn và một gia đình Ailen đón tiếp người tị nạn 
đã được giới thiệu với Ngài. Lễ nghi tiếp đón, 
như thông lệ, đã diễn ra với quốc thiều Vatican 
và Ailen, cùng với hàng quân danh dự. Tiếp đến 
có phần giới thiệu các thành phần của hai phái 
đoàn, trước khi ĐTC được mời vào trong dinh 
Tổng Thống.

 Trong sổ lưu niệm tại đây, ngài viết: ”Với 
lòng biết ơn vì sự tiếp đón nồng nhiệt tôi nhận 
được, tôi đoan chắc với Tổng Thống và toàn dân 
Ailen lời cầu nguyện của tôi, xin Thiên Chúa 
toàn năng hướng dẫn và bảo vệ tất cả quí vị”.

 Tiếp đến ĐTC đã hội kiến riêng tới tổng 
thống, và chào thăm gia đình Ông. Tổng thống 
Higgins năm nay 77 tuổi (1941), nguyên là một 

giáo sư xã hội học và chính 
trị, thuộc đảng Lao Động và 
từng làm bộ trưởng nghệ thuật 
và văn hóa của Ailen. Ông kết 
hôn với bà Sabine Coyne và 
có 4 người con.

 Sau cùng tại khuôn viên 
của Phủ Tổng Thống, ĐTC đã 
trồng một cây lưu niệm, giống 
như Đức Gioan Phaolô 2 đã 
làm cách đây 39 năm.

ĐTC Phanxicô gặp gỡ 
chính quyền, các giới chức xã 
hội Ailen

Trong buổi gặp gỡ chính quyền, và các giới 
chức xã hội, ngoại giao, sáng ngày 25-8-2018, 
ĐTC Phanxicô tái bày tỏ quyết tâm bài trừ nạn 
giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.

Giã từ phủ tổng thống Ailen, ĐTC đã đến Lâu 
Đài Dublin cách đó 5 cây số vào lúc quá 12 giờ 
trưa để gặp chính quyền và đại diện xã hội dân 
sự cùng với ngoại giao đoàn, tổng cộng khoảng 
250 người tại hội trường của Lâu Đài.

Hội kiến với thủ tướng
 Thủ tướng Ailen, Ông Leo Varadkar, đã 

đón tiếp ĐTC và mời ngài ký vào sổ vàng lưu 
niệm, và hội kiến với ngài. Ông năm nay 39 tuổi 
(1979), đã từng làm bộ trưởng bảo vệ xã hội, bộ 
trưởng y tế và bộ trưởng giao thông, du lịch và 
thể thao, trước khi được bầu làm thủ tướng hồi 
năm 2017. Sau đó, lúc 12 giờ rưỡi, ĐTC cùng 
thủ tướng tiến vào Hội trường thánh Patrick, nơi 
diễn ra cuộc gặp gỡ với các khách mời.

 Lên tiếng sau lời chào mừng của thủ tướng 
Ailen, trong đó ông cũng nhắc đến tệ nạn giáo sĩ 
lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, ĐTC nhắc 
đến mục đích cuộc viếng thăm của ngài:

Gặp gỡ và nêu cao các giá trị của 
gia đình

 “Như quí vị biết, lý do cuộc viếng thăm của 
tôi là để tham dự Cuộc gặp gỡ các gia đình thế 
giới, năm nay diễn ra tại Dublin. Giáo Hội là gia 
đình của các gia đình, cảm thấy cần nâng đỡ các 
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gia đình trong nỗ lực trung thành và hân hoan 
đáp lại ơn gọi Chúa trao cho họ trong xã hội. 
Đối với các gia đình, cuộc gặp gỡ này là cơ hội 
không những để tái khẳng định quyết tâm chung 
thủy yêu thương, giúp đỡ nhau và tôn trọng đối 
với hồng ân sự sống mà Chúa ban dưới mọi hình 
thức nhưng cũng để làm chứng về vai trò có một 
không hai mà gia đình đảm trách trong việc giáo 
dục các phần tử của mình và trong sự phát triển 
một mô thức xã hội lành mạnh và triển nở”.

 ĐTC cũng đề cập đến những khó khăn các 
gia đình đang gặp phải ngày nay trong đời sống 
hôn nhân và gia đình, nhưng ngài tái khẳng định 
tầm quan trọng của gia đình đối với mỗi người 
và với xã hội.. Ngài đề cao vai trò của gia đình 
với những đức tin của nó đối với xã hội rộng lớn 
hơn. Ngài khẳng định rằng:

Nhân loại như đại gia đình
 “Sở dĩ chúng ta nói về toàn thế giới như một 

gia đình duy nhất, chính là vì chúng ta nhìn nhận 
những liên hệ trong nhân tính chung của chúng 
ta và trực giác được lời mời gọi đoàn kết, hiệp 
nhất và liên đới, nhất là đối với những anh chị 
em yếu thế nhất. Nhưng quá nhiều khi, chúng ta 
cảm thấy bất lực đứng trước những tai ương còn 
kéo dài như sự oán ghét về chủng tộc và bộ tộc, 
đứng trước những cuộc xung đột và bạo lực khôn 
tả, sự khinh rẻ phẩm giá con người và các nhân 
quyền căn bản, sự gia tăng hố chia cách giữa giàu 
và nghèo. Chúng ta rất cần phục hồi trong mọi 

lãnh vực của đời sống chính trị và xã hội, cảm 
thức là một gia đình thực sự của các dân tộc! Và 
không bao giờ mất hy vọng, và can đảm kiên trì 
trong giới răn luân lý là trở thành những người 
xây dựng hòa bình, hòa giải và giữ gìn nhau.

20 năm sau cuộc xung đột tại 
Bắc Ai Len

 ĐTC cũng nhắc đến tình trạng 20 năm trước 
đây những xung đột tại miền bắc Ai Len, và hiệp 
định ký kết ngày thứ sáu tuần thánh đã chấm dứt 
tình trạng ấy và bày tỏ hy vọng tiến trình hòa 
bình vượt lên trên mọi chướng ngại còn tồn đọng 
và tạo điều kiện để nảy sinh một tương lai hòa 
hợp, hòa giải và tín nhiệm nhau.

Quan tâm đến những người bị 
gạt bỏ trong xã hội

 Đề cập đến tình trạng những người bị gạt bỏ 
không được hưởng sự thịnh vượng kinh tế, do sự 
tăng trưởng của một nền văn hóa duy vật, gạt bỏ, 
khiến con ngừơi ngày càng dửng dưng đối với 
những người nghèo và các phần tử yếu thế nhất, 
những người vô phương tự vệ trong gia đình nhân 
loại, kể cả những thai nhi chưa sinh ra, không 
được quyền sống. Có lẽ thách đố khích động 
lương tâm chúng ta nhiều nhất trong thời đại này 
là cuộc khủng hoảng lớn về di cư, chưa có dấu 
hiệu biến mất và giải pháp cho cuộc khủng hoảng 
này đòi phải có sự khôn ngoan, nhìn xa trông 
rộng,và quan tâm về nhân đạo, đi xa hơn những 

quyết định chính trị ngắn hạn.

Giáo hội Công giáo 
và nạn giáo sĩ lạm 
dụng tính dục trẻ em

 Trong bối cảnh những anh 
chị em dễ bị tổn thương nhất, 
ĐTC nói vế gương mù trầm 
trọng xảy ra tại Ailen do nạn 
lạm dụng tính dục trẻ vị thành 
niên do các thành phần của 
Giáo Hội có nhiệm vụ bảo vệ 
và giáo dục các em. Ngài nói:

“Sự thất bại của giáo quyền 
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- các GM, các bề trên dòng, các LM và những 
người khác, trong việc xử lý một cách thích hợp 
các tội ác đáng kinh tởm này đã tạo nên sự phẫn 
nộ và tiếp tục là nguyên nhân đau khổ và ô nhục 
cho cộng đoàn Công Giáo. Chính tôi cũng chia sẻ 
những tâm tình ấy. Vị tiền nhiệm của tôi, ĐGH 
Biển Đức, đã không dè sẻn lời nói khi nhìn nhận 
tình trạng trầm trọng ấy và yêu cầu đề ra những 
biện pháp ”thực sự hợp với tinh thần Tin Mừng, 
chính đáng và hữu hiệu” để chống lại sự phản bội 
lòng tín nhiệm (Xc Thư mục vụ gửi các tín hữu 
Công Giáo Ailen, 10). Sự can thiệp thẳng thắn 
và quyết liệt của Ngườii tiếp tục là một khích lệ 
các cố gắng của giáo quyền để sửa chữa những 
lỗi lầm quá khứ và đề ra những qui luật nghiêm 
ngặt nhắm bảo đảm cho những sai lầm ấy khỏi 
tái diễn.”

Các trẻ em là hồng ân quí giá 
cần bảo vệ

 ĐTC nói thêm rằng “Mỗi trẻ em là một 
hồng ân quí giá của Thiên Chúa cần phải bảo 
tồn, khích lệ để triển nở các năng khiếu của các 
em và đưa tới sự trở thành tinh thần và sung 
mãn về mặt nhân bản. Giáo Hội tại Ailen đã giữ 
trong quá khứ và hiện nay một vai trò thăng tiến 
thiện ích của các trẻ em, vai trò ấy không thể 
bị lu mờ. Tôi mong ước rằng sự trầm trọng của 
những gương mù vì lạm dụng, đã cho thấy những 
thiếu sót của bao nhiêu người, giúp nhấn mạnh 
tầm quan trọng của việc bảo vệ trẻ vị thành niên 

và những người lớn dễ bị tổn 
thương từ phía toàn thể xã hội. 
Theo nghĩa đó tất cả chúng ta 
cần ý thức nhu cầu cấp thiết 
phải cống hiến cho người trẻ 
một sự đồng hành khôn ngoan 
và các giá trị lành mạnh cho 
con đường tăng trưởng của các 
em”.

 Sau cuộc gặp gỡ với các 
giới chính quyền, ĐTC đã về 
tòa Sứ Thần Tòa Thánh cách 
đó 5 cây số để dùng bữa trưa 
và nghỉ ngơi. Khi ngài đến 

đây có một nhóm các bạn trẻ đón tiếp và bên 
trong có một ca đoàn hát mừng ngài...

ĐGH Phanxicô viếng thăm Nhà 
Thờ chính tòa Dublin

 Lúc 3 giờ rưỡi chiều 25-8-2018, ĐTC đã 
đến Quyền Nhà Thờ Chính Tòa Đức Bà (Pro-
Cathedral St. Mary) của tổng giáo phận Dublin 
để viếng thăm. Đây là thánh đường quan trọng 
nhất và đẹp nhất ở thành phố Dublin theo kiểu 
tân cổ điển, được xây dựng và thánh hiến cách 
đây 193 năm (1825).

 Khi đến gần bàn thờ, ĐTC được một đôi vợ 
chồng trẻ trao bó hoa để ngài đặt trên bàn thờ 
trước Nhà tạm Mình Thánh Chúa và cầu nguyện 
trong thinh lặng. Tiến sang nhà nguyện nhỏ bên 
cạnh, ĐTC đã thắp lên một ngọn nến sáng, với 
ý hướng cầu nguyện cho các nạn nhân bị lạm 
dụng tính dục.

 Một đôi vợ chồng cao niên, Ông bà Vincent 
và Têrêsa đã chào mừng ĐTC và hai đôi vợ 
chồng trẻ nêu hai câu hỏi với ngài.

Mời gọi lắng nghe và học kinh 
nghiệm người già

 Trong lời đáp từ, ĐTC cám ơn chứng từ của 
ông Vincent và bà Teresa về kinh nghiệm 50 
năm hôn phối và đời sống gia đình, về những 
lời khích lệ đối với những thách đố đối với các 
thế hệ các đôi vợ chồng trẻ và những người đính 
hôn, không những tại Ailen này nhưng trên toàn 
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thế giới. Điều quan trọng là lắng nghe những 
người già và các ông bà nội ngoại. ĐTC nói:

 “Cùng nhau tăng trưởng trong đời sống chung 
yêu thương, anh chị em đã cảm được nhiều niềm 
vui và chắc chắn là cả những đau khổ. Cùng với 
tất cả những đôi vợ chồng đã thực hiện cuộc 
hành trình dài, anh chị em là những người gìn 
giữ ký ức tập thể của chúng ta. Chúng tôi luôn 
cần chứng từ đầy đức tin của anh chị em. Đó là 
một nguồn mạch quí giá cho các đôi vợ chồng 
trẻ, những người đang xúc động hướng nhìn về 
tương lai trong niềm hy vọng.. và có lẽ với cả 
sự lo lắng phần nào nữa.

 ĐTC cũng cám ơn các đôi vợ chồng trẻ hiện 
diện với những câu hỏi được nêu lên và ngài 
nhận là không dễ trả lời các câu hỏi ấy. Denis 
và Sinnead sắp thành hôn và hỏi làm sao có thể 
giúp người khác hiểu rằng hôn phối không phải 
chỉ là một định chế, nhưng còn là một ơn gọi, 
một quyết định ý thức và suốt đời chăm sóc, giúp 
đỡ và bảo vệ nhau.

Tình yêu có thể kéo dài trọn đời?
 ĐTC nói: “Chắc chắn chúng ta phải nhận 

rằng ngày nay chúng ta không quen với những gì 
thực sự kéo dài trọn đời.. Thật khó theo kịp thế 
giới, vì chung quanh mọi sự đều thay đổi, người 
đi người đến trong cuộc đời chúng ta, những lời 
hứa được đưa ra nhưng thường bị vi phạm hoặc 
không được thực hiện. Có lẽ điều mà anh chị em 
đang hỏi tôi, trong thực tế cũng là một điều căn 
bản hơn: ”Phải chăng chẳng 
có gì quí giá có thể kéo dài? 
Dù đó là tình yêu?”. Chúng 
ta biết ngày nay chúng ta dễ 
trở thành tù nhân của một 
nền văn hóa tạm bợ, phù du. 
Thứ văn hóa này tấn công tận 
gốc rễ tiến trình trưởng thành, 
sự tăng trưởng của chúng ta 
trong hy vọng và tình yêu. 
Trong nền văn hóa phù du 
này, làm sao chúng ta có thể 
cảm nghiệm điều thực sự kéo 
dài?

Tình yêu sinh ra sự sống mới
 Đây là điều tôi muốn nói với anh chị em: “ 

Trong số tất cả những hình thức phong phú của 
con ngừơi, hôn nhân là điều có một không hai. 
Đó là một tình yêu sinh ra một sự sống mới. Nó 
bao hàm trách nhiệm hỗ tương trong việc thông 
truyền hồng ân sự sống Chúa ban và mang lại 
một môi trường ổn định trong đó sự sống mới có 
thể tăng trưởng và triển nở. Hôn nhân trong Giáo 
Hội, nghĩa là bí tích hôn phối, đặc biệt tham 
gia vào mầu nhiệm tình yêu vĩnh cửu của Thiên 
Chúa. Khi các tín hữu nam nữ Kitô kết hiệp với 
nhau trong mối giây hôn phối, thì ơn thánh của 
Chúa làm cho họ có khả năng tự do hứa với nhau 
một tình yêu nhất phu nhất phụ và dài lâu. Như 
thế sự kết hiệp của họ trở thành dấu chỉ bí tích 
về một giao ước mới mẻ và vĩnh cửu giữa Chúa 
và hiền thê của Ngài là Giáo Hội. Chúa Giêsu 
luôn hiện diện giữa họ. Ngài nâng đỡ họ trong 
cuộc sống hiến thân cho nhau, trong sự chung 
thủy và kết hiệp không thể phân ly (Xc GS 48). 
Tình yêu của họ là đá tảng và là nơi nương náu 
trong thời kỳ thử thách, nhưng nhất là đó là một 
nguồn tăng trưởng liên lỷ trong một tình yêu tinh 
tuyền và mãi mãi.

 Làm sao giáo dục đức tin cho 
con cái?

 ĐTC cũng trả lời câu hỏi của đôi vợ chồng 
trẻ Stephen và Jordan nêu lên, một câu hỏi rất 
quan trọng, đó là làm sao cha mẹ có thể thông 
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truyền đức tin cho con cái. 
Ngài nói:  “Tôi biết là Giáo 
Hội tại Ailen đã chuẩn bị kỹ 
lưỡng các chương trình giáo 
lý để huấn luyện về đức tin 
tại các trường học và giáo xứ. 
Điều này chắc chắn là quan 
trọng. Nhưng môi trường đầu 
tiên và quan trọng nhất để 
thông truyền đức tin chính 
là gia đình, qua tấm gương 
thường nhật và an vui của 
cha mẹ yêu mến Chúa và 
tín thác nơi lời Chúa. Trong 
Giáo Hội tại gia ấy, con cái học được ý nghĩa 
sự chung thủy, lương thiện và hy sinh. Con cái 
nhìn thấy cha mẹ cư xử với nhau như thế nào, 
chăm sóc nhau và tha nhân, yêu mến Chúa và 
Giáo Hội như thế nào. Nhờ đó con cái có thể thở 
hít bầu không khí tươi mát của Tin Mừng và học 
cách hiểu, phán đoán và hành động xứng đáng 
với đức tin họ thừa hưởng. Đức tin được thông 
truyền quanh bàn ăn trong gia đình, trong cuộc 
nói chuyện thường nhật, qua ngôn ngữ mà chỉ có 
tình yêu trường kỳ mới có thể biết diễn tả.

Khuyến khích cầu nguyện chung 
trong gia đình

 Vì thế, ĐTC nói, anh chị em hãy cầu nguyện 
chung trong gia đình; hãy nói về những điều tốt 
lành và thánh thiện, hãy để Mẹ Maria, Mẹ chúng 
ta đi vào đời sống gia đình của anh chị em. Hãy 
cùng nhau cử hành các lễ Kitô giáo. Hãy sống 
trong tình liên đới sâu đậm với những ngừơi đau 
khổ và ở ngoài lề xã hội. Khi anh chị em cùng 
nhau thi hành điều đó cho con cái, thì tâm hồn 
chúng dần dần sẽ tràn đầy tình thương quảng đại 
đối với tha nhân..

 Sau khi ban phép lành cho mọi người, ĐTC 
giã từ nhà thờ chính tòa Đức Bà và đến thăm 
Trung Tâm của các cha dòng Capuchino.

ĐGH Phanxicô viếng thăm trung 
tâm bác ái của dòng Capuchino

Chiều 25-8-2018, ĐTC Phanxicô đã viếng 

thăm trung tâm của dòng Capuchino chuyên giúp 
đỡ hàng ngàn người vô gia cư. Trung tâm này 
được cha Kevin Crowley cùng dòng thành lập 
cách đây gần 50 năm, và hiện vẫn còn là người 
quản trị kiêm đồng giám đốc của trung tâm.

Các hoạt động của Trung Tâm
 Năm ngoái, Trung tâm này cung cấp gần 400 

ngàn dịch vụ cho những người vô gia cư, các gia 
đình nghèo. Số người này gia tăng tại Ailen do 
cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chánh. Trong 
số các dịch vụ ấy có quán ăn thường nhật cung 
cấp bữa ăn sáng và ăn trưa, kể cả những ngày lễ. 
Bình quân mỗi ngày có khoảng từ 250 đến 300 
người. Tiếp đến là dịch vụ cung cấp các gói quần 
áo, nhiều khi đến 1.400 gói mỗi ngày, và cũng 
có những túi ngủ. Mỗi tháng một lần có dịch vụ 
cắt tóc cho nam giới và sửa tóc cho nữ giới, các 
bác sĩ toàn khoa và chuyên khoa chẩn bệnh.

 Các dịch vụ trên đây do những người thiện 
nguyện đảm trách. Ngoài ra có sự cộng tác của 
dịch vụ Safetynet Primary Care, dành 4 bác sĩ 
mỗi tuần cho trung tâm, các phòng chữa răng 
và săn sóc chân.. Toàn bộ hoạt động của Trung 
Tâm tiến hành được là nhờ sự trợ giúp tài chánh 
của các tư nhân và nhiều tổ chức khác, kể cả các 
nhóm giáo xứ, trường học và hội đoàn.

Viếng thăm
 Khi đến nơi vào lúc 4 giờ rưỡi chiều, ĐTC 

được 10 cha dòng Capuchino đảm trách Trung 
Tâm cùng với các nhân viên và những người thiện 
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nguyện tiếp đón nồng nhiệt. Sau lời chào mừng 
của tu huynh giám đốc, ĐTC thăm hỏi những 
nghèo hiện diện và chúc lành cho mọi người. 
Ngài tặng cho trung tâm một bức tranh sơn dầu 
diễn tả thánh Phanxicô mang 5 dấu thánh.

 Sau đó, ĐTC đã về tòa Sứ Thần Tòa Thánh 
để dùng bữa ăn nhẹ, trước khi đến Sân vận động 
công viên Croke để gặp gỡ các gia đình thế giới.

ĐGH Phanxicô hành hương Đền 
Thánh Đức Mẹ Knock, Ailen

Sáng chúa nhật 26-8-2018, ĐTC Phanxicô đã 
hành hương kính viếng Đức Mẹ tại Đền thánh 
Knock và chủ sự kinh Truyền Tin với 45 ngàn 
tín hữu tại đây.

 Lịch sử Trung Tâm Thánh Mẫu Knock
 Knock, một làng chỉ có 972 dân cư, cách thủ 

đô 180 cây số về hướng tây bắc. Giáo xứ địa 
phương đã trở thành trung tâm hành hương kính 
Đức Mẹ do sự kiện có cuộc hiện ra của Đức Mẹ, 
Thánh Gioan và thánh Giuse tại đây trên mặt tiền 
nhà thờ giáo xứ ở địa phương hồi tháng 8 năm 
1879. Cuộc hiện ra kéo dài hai tiếng đồng hồ, 
trước tiên trước mắt của hai phụ nữ và sau đó 
trước hàng chục dân trong làng.

 Gần 3 tuần sau đó, tháng 10-1879, Đức 
TGM giáo phận Tuam sở tại, đã thành lập một 
Ủy ban điều tra về tính chất xác thực của các 
cuộc hiện ra. Sau đó Ủy ban thứ hai được thành 
lập năm 1936. Cả hai Ủy ban đều nhìn nhận 

chứng từ của những người đã 
chứng kiến các cuộc hiện ra 
là ”đáng tin và có sức thuyết 
phục”. Lòng sùng kính Đức 
Mẹ tại Knock lan rộng, cũng 
như một số cuộc khỏi bệnh lạ 
lùng tại đây. Năm 1976, một 
thánh đường lớn được xây cất 
gần nhà thờ giáo xứ.

 Ngày 30-9 năm 1979, 
nhân kỷ niệm 200 năm các 
cuộc hiện ra tại đây, ĐTC 
Gioan Phaolô 2 đã đến hành 
hương tại Đền Thánh Đức Mẹ 
Knock.

 Mẹ Têresa Calcutta cũng đến hành hương tại 
Đền thánh hồi tháng 6 năm 1993. Hiện nay, mỗi 
năm có khoảng 1 triệu rưỡi tín hữu đến hành 
hương tại Đền Thánh và mỗi ngày có 6 thánh lễ 
được cử hành tại đây.

Hành hương của ĐTC
 Khi ban tổ chức bắt đầu nhận đơn xin của 

các tín hữu muốn tham dự cuộc gặp gỡ và đọc 
kinh truyền tin với ĐTC tại đây, chỉ trong một 
thời gian ngắn, 45 ngàn vé đã được giữ chỗ hết. 
Đó là con số tối đa mà khu vực Đền thánh có 
thể đón nhận.

 ĐTC đến Phi trường Knock lúc 9 giờ rưỡi giờ 
địa phương. Trời mưa nhẹ và lạnh, nhưng ngài 
còn dành 15 phút để bắt tay chào thăm hàng trăm 
người, trong đó có đông đảo các em học sinh, 
chờ đợi ở sân bay. Rồi ngài lên xe đi thêm 20 
cây số để đến Đền Thánh Đức Mẹ.

 Khu vực trước Đền thánh đầy các tín hữu 
mặc áo mưa và áo lạnh nhiều màu. ĐTC đùng 
xe bọc kính tiến qua các lối đi để chào thăm mọi 
người, bầu không khí thật phấn khởi và hân hoan. 
Rồi ngài được cha Quản đốc Đền Thánh hướng dẫn 
vào nhà nguyện Hiện Ra. Tại đây đã có 200 tín hữu 
chờ sẵn để cùng cầu nguyện với ĐTC trong thinh 
lặng, trước tượng Đức Mẹ, Thánh Gioan và thánh 
Giuse. Ngài dâng kính Đức Mẹ đóa hoa hồng vàng, 
trước khi tiến ra bục cao ở quảng trường bên ngoài 
để chủ sự buổi đọc kinh Truyền Tin.
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Huấn dụ của ĐTC
 Trong bài huấn dụ ngắn nhân dịp này, ĐTC 

nói: ”Trong nhà nguyện Hiện Ra, tôi đã phó thác 
cho sự chuyển cầu yêu thương của Đức Mẹ tất cả 
các gia đình trên thế giới, đặc biệt các gia đình 
của anh chị em, gia đình Ailen. Đức Maria Mẹ 
chúng ta biết những vui mừng và cơ cực mà mỗi 
gia đình cảm nghiệm hằng ngày. Mẹ giữ những 
điều ấy trong Khiết Tâm Mẹ và dâng lên tòa Con 
của Mẹ với tình yêu thương.

 ĐTC cũng nói rằng: ”để kỷ niệm cuộc viếng 
thăm của tôi, tôi đã dâng tặng đóa Hoa Hồng 
Vàng. Tôi biết tại đất nước này, truyền thống 
đọc kinh Mân Côi trong gia đình là điều rất quan 
trọng. Bao nhiêu tâm hồn cha mẹ, con cái đã kín 
múc được an ủi và sức mạnh qua dòng thời gian 
nhờ suy niệm về sự tham dự của Đức Mẹ vào 
các mầu nhiệm vui, ánh sáng, đau thương và vinh 
quang trong đời sống Chúa Kitô.

Cầu nguyện cho các gia đình 
Ailen

 ĐTC nhắn nhủ các tín hữu rằng ”Đức Maria 
Mẹ chúng ta cũng là Mẹ Giáo Hội và hôm nay, 
chúng ta phó thác cho Mẹ hành trình của dân tộc 
trung thành với Thiên Chúa tại ‚Đảo Xanh‘ này. 
Chúng ta cầu xin cho các gia đình được nâng đỡ 
trong việc dấn thân phổ biến Nước Chúa Kitô và 
chăm sóc những người rốt cùng nhất trong các 
anh chị chúng ta. Giữa bão tố đang thổi vào thời 
đại chúng ta, ước gì các gia đình là những thành 

trì đức tin và lòng từ nhân, theo những truyền 
thống tốt đẹp nhất của Ailen; ước gì các gia đình 
chống lại được tất cả những gì muốn làm suy 
giảm phẩm giá con ngừơi được dựng nên theo 
hình ảnh Thiên Chúa và được kêu gọi tiến về vận 
mạng cao cả của cuộc sống vĩnh cửu.

Cầu nguyện cho các nạn nhân bị 
lạm dụng

 Xin Đức Mẹ từ ái nhìn đến tất cả các phần 
tử đau khổ trong gia đình Con của Mẹ. Khi cầu 
nguyện trước tượng Đức Mẹ, tôi đã đặc biệt dâng 
lên Mẹ tất cả các nạn nhân bị lạm dụng do các 
phần tử của Giáo Hội ở Ailen. Không ai trong 
chúng ta có thể miễn chuẩn cho mình khỏi xúc 
động vì những lịch sử của các trẻ vị thành niên 
đã bị lạm dụng, họ bị tước đoạt sự thơ ngây trong 
trắng và bị bỏ mặc cho vết thương kỷ niệm đau 
đớn. Vết thương này còn mở toang đòi chúng ta 
phải kiên quyết tìm kiếm sự thật và công lý. Tôi 
khẩn cầu ơn tha thứ của Chúa vì những tội này, 
vì gương xấu và sự phản bội mà bao nhiêu người 
cảm nghiệm trong gia đình của Thiên Chúa. Tôi 
cầu xin Đức Mẹ chuyển cầu cho sự chữa lành 
tất cả những ngừơi đã bị bất kỳ thứ lạm dụng 
nào và xin Mẹ củng cố mỗi thành phần của gia 
đình Kitô trong quyết tâm không bao giờ để cho 
những tình trạng ấy tái diễn.

Chào thăm nhân dân Bắc Ailen
 ĐTC cũng nhắc đến nhân dân Bắc Ai Len 

và nói rằng: ”Cuộc hành hương của tôi tại Đền 
Thánh Knock này cũng cho tôi 
ngỏ lời chào thân ái tới nhân 
dân yêu quí ở miền bắc Ailen. 
Mặc dù cuộc viếng thăm của 
tôi để dự Cuộc Gặp gỡ các gia 
đình thế giới không bao gồm 
cuộc viếng thăm ở miền Bắc, 
nhưng tôi bảo đảm với anh chị 
em lòng quí mến và sự gần 
gũi của tôi với anh chị em 
trong kinh nguyện. Tôi cầu 
xin Đức Mẹ nâng đỡ tất cả 
các thành phần của gia đình 
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Ailen, để họ kiên trì trong công cuộc hòa giải, 
như những người anh em chị em với nhau. Với 
lòng biết ơn vì những tiến bộ đại kết và sự tăng 
trưởng đáng kể của tình thân hữu và sự cộng tác 
giữa các cộng đoàn Kitô, tôi cầu nguyện để tất 
cả các môn đệ Chúa Kitô kiên trì tiếp tục những 
cố gắng để làm cho hòa bình được tiến bộ và xây 
dựng một xã hội hòa hợp và công chính cho tất 
cả các con cái ngày nay. Với các ý nguyện trên 
đây, ĐTC mời gọi tất cả mọi người cùng đọc 
kinh Truyền Tin.

 Sau khi ban phép lành cho mọi người, ĐTC 
còn ngỏ lời chào đặc biệt tất cả những người nam 
nữ đang ở trong tù tại Ai Len và đặc biệt cám 
ơn những người đã viết cho ngài khi biết ngài sẽ 
đến thăm nước này.

 Ngài bay trở lại thủ đô Dublin, về tòa sứ thần 
Tòa thánh dùng bữa trưa và nghỉ ngơi, chuẩn bị cử 
hành thánh lễ vào ban chiều tại Công viên Phoenix.

Hơn 80 ngàn người tham dự Lễ 
Hội gia đình tại Dublin với ĐTC

ĐTC Phanxicô đã kết thúc ngày đầu tiên trong 
cuộc viếng thăm tại Dublin, Ailen, với hơn 80 
ngàn người tham dự Lễ Hội gia đình tại Sân vận 
động Croke Park, chiều tối ngày 25-8-2018.

Sân vận động Croke Park là sân vận động lớn 
nhất Âu Châu, có thể đón tiếp 82.300 khán giả 
và được dùng cho mọi loại biến cố, từ những 
cuộc đấu bóng, các cuộc tranh tài thể thao, cho 
đến các buổi hòa nhạc và lễ hội quốc tế, hội chợ. 
Hồi năm 2012, thao trường này cũng là nơi đón 
tiếp hơn 75 ngàn người từ 35 quốc gia, tham dự 

lễ bế mạc Đại Hội Thánh Thể 
quốc tế lần thứ 50.

 Đến nơi vào lúc 7 giờ 15 
tối, ĐTC đã được Đức TGM 
Diarmuid Martin của giáo phận 
Dublin đón tiếp và đi xe vòng 
quanh thao trường để chào các 
tín hữu trong bầu không khí rất 
nồng nhiệt. ĐTC tươi vui vẫy 
chào các tín hữu.

ĐHY Kevin Farrell 
chào mừng

 Lên tới bục cao trước khán đài, ĐTC đã được 
ĐHY Kevin Farell, người Ailen, Chủ tịch Bộ giáo 
dân, gia đình và sự sống, chào mừng và thưa với 
ngài rằng:  ”Trong 3 ngày qua, chúng con đã học 
hỏi và thảo luận về Tông Huấn Amoris Laetitia 
và đạt được những trực giác mới. Hôm nay chúng 
con ở đây với ĐTC để cùng nhau cử hành và để 
thế giới biết về vẻ đẹp và ân thánh cần tìm trong 
hôn nhân và gia đình Kitô”.

 Và ĐHY Farrell kết thúc với một kinh nguyện 
chính thức của Cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới 
tại Dublin.

Văn nghệ và chứng từ
 Lễ hội diễn ra xen kẽ phần văn nghệ, với 

các chứng từ, vũ điệu và các bài ca do các danh 
ca, các ca đoàn và ban nhạc nổi tiếng trình diễn. 
Trong số các danh ca có Patrick Bergin, Andrea 
Bocelli và Celine Byrne.

 Mở đầu là chứng từ của gia đình người Ấn 
độ từ Mumbai gồm cha mẹ và 3 người con về 
ảnh hưởng của kỹ thuật trên các gia đình ngày 
nay. Chứng từ của gia đình Canada gồm 2 ông bà 
và 3 người cháu từ Toronto, về tầm quan trọng 
của các thế hệ trong gia đình. Chứng từ của gia 
đình người Irak gồm cha mẹ và hai người con, 
từ Karemlash (gần Mossul), Irak, nhưng nay đang 
sống tại Australia (không có gia đình nào từ Irak 
được thị thực nhập cảnh vào Ailen). Họ nói về 
gia đình như nguồn sức mạnh trong nghịch cảnh. 
chứng từ của bà Missy Collins, đại diện cho các 
gia đình Ailen du mục. Tiếp đến là chứng từ 
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của một gia đình người Ailen gồm cha mẹ và 
10 người con từ Ashbourne gần Dublin, nói về 
hôn nhân là một nguồn mạch sự sống và hy 
vọng. Sau cùng là chứng từ của một gia đình từ 
Burkina Faso bên Phi châu gồm cha mẹ và một 
người con trai 37 tuổi, nói về gia đình, sự tha 
thứ và tình yêu vô điều kiện.

Huấn dụ của ĐTC
 Trong bài huấn dụ kết thúc, ĐTC giải thích 

đề tài của cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới ”Tin 
mừng gia đình niềm vui cho thế giới”: Thiên 
Chúa muốn rằng mỗi gia đình là một ngọn đèn 
pha chiếu tỏa niềm vui tình thương của Ngài 
trong thế giới. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa 
là chúng ta, sau khi đã gặp tình thương của Thiên 
Chúa cứu độ, chúng ta cố gắng, bằng hoặc không 
bằng lời nói, biểu lộ tình thương ấy qua những 
cử chỉ từ nhân bé nhỏ trong đời sống hằng ngày 
và trong những lúc đơn giản nhất trong ngày.

Nên thánh trong hôn nhân và đời 
sống gia đình

 Điều này có nghĩa là sự thánh thiện. Tôi 
thích nói về các thánh ”ở cửa bên cạnh”, tất cả 
những người thường phản ánh sự hiện diện của 
Thiên Chúa trong đời sống và lịch sử thế giới 
(Xc Tông huấn Gaudete et exsultate, 6-7). Ơn 
gọi yêu thương và nên thánh không phải là cái 
gì dành riêng cho một thiểu số ưu tiên. Cả bây 
giờ, nếu chúng ta có mắt để thấy, chúng ta có 
thể nhận ra sự thánh thiện quanh chúng ta. Sự 
thánh thiện ấy âm thầm hiện 
diện giữa lòng tất cả các gia 
đình trao tặng tình thương, tha 
thứ và lòng từ bi khi họ thấy 
có nhu cầu và họ làm điều 
đó trong âm thầm, không thổi 
kèn đánh trống. Tin mừng gia 
đình thực sự là niềm vui cho 
thế giới, vì, tại đó, trong các 
gia đình chúng ta, Chúa Giêsu 
có thể luôn được tìm thấy; tại 
đó ngài ở trong sự đơn sơ và 
thanh bần, như Ngài đã làm 

trong thánh gia thất Nazareth.
 Hôn nhân Kitô và đời sống gia đình được 

hiểu trong tất cả vẻ đẹp và sự thu hút nếu được 
ăn rễ trong tình thương của Thiên Chúa, Đấng 
đã dựng nên chúng ta theo hình ảnh của Ngài, 
để chúng ta có thể làm vinh danh Chúa như hình 
ảnh tình thương và sự thánh thiện của Chúa trong 
thế giới. Cha mẹ, ông bà nội ngoại, con cháu: tất 
cả đều được kêu gọi tìm thấy trong gia đình sự 
viên mãn của tình yêu. Ơn thánh của Chúa giúp 
chúng ta hằng ngày sống tâm đầu ý hiệp. Cả các 
bà mẹ chồng và nàng dâu! Không ai nói đó là 
điều dễ dàng...

 ĐTC lần lượt nhắc đến chứng từ của các đôi 
vợ chồng và nêu lên những nhận xét từ đó:

Xin lỗi và tha thứ trong hôn nhân
 Chúng ta vừa nghe chứng từ của Felícité, 

Isaac và Ghislain, đến từ Burkina Faso bên Phi 
châu. Họ đã kể cho chúng ta một câu chuyện 
cảm động về sự tha thứ trong gia đình. Một thi 
sĩ đã nói: ”sai lầm là điều phàm nhân, tha thứ là 
điều thần linh”. Và đúng vậy, tha thứ là một ơn 
đặc biệt của Chúa chữa lành các vết thương của 
chúng ta và làm cho chúng ta xích lại gần nhau 
và gần Ngài. Những cử chỉ tha thứ bé nhỏ và đơn 
sơ, được lập lại mỗi ngày, chính là nền tảng trên 
đó chúng ta xây dựng một đời sống gia đình Kitô 
vững chắc. Những cử chỉ ấy buộc chúng ta phải 
vượt thắng tính kiêu ngạo, sự xa cách và thái độ 
ngượng nghịu để làm hòa với nhau. Đúng vậy, tôi 
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ưa nói rằng trong các gia 
đình cần học 3 từ này: xin 
lỗi, xin vui lòng, và cám 
ơn. Khi những cãi vã xảy 
ra trong gia đình, anh chị 
em hãy thu xếp làm sao để 
trước khi đi ngủ, hãy xin 
lỗi nhau và tỏ lòng hối 
tiếc. Cả khi bạn bị cám dỗ 
đi ngủ trong phòng khác, 
riêng rẽ một mình, hãy gõ 
cửa và nói: ”Anh, (em) có 
thể vào được không?” Điều 
cần ở đây là một cái nhìn, 
một nụ hôn, một lời dịu 
dàng.. và tất cả trở lại như trước! Tôi nói điều 
này vì khi các gia đình làm như thế thì sẽ sống 
còn. Không có gia đình nào hoàn hảo; nếu không 
có thói quen tha thứ, thì gia đình sẽ bệnh hoạn 
và dần dần sụp đổ.

Sống tha thứ theo kinh Lạy Cha
 ĐTC giải thích thêm rằng tha thứ có nghĩa là 

trao ban một cái gì tự bản thân mình. Chúa Giêsu 
luôn tha thứ cho chúng ta. Với sức mạnh của sự 
tha thứ, cả chúng ta cũng có thể tha thứ cho người 
khác, nếu chúng ta thực sự muốn. Chẳng phải đó 
là điều chúng ta cầu xin, khi chúng ta đọc kinh 
Lạy Cha sao? Các con cái cũng học tha thứ khi 
chúng thấy cha mẹ tha thứ cho nhau. Nếu chúng 
ta hiểu điều đó, chúng ta có thể quí chuộng giáo 
huấn cao cả của Chúa Giêsu về sự chung thủy 
trong hôn nhân. Thay vì là một sự bó buộc của 
luật lệ lạnh lùng, đây chủ yếu là một lời hứa mạnh 
mẽ về sự trung tín của chính Thiên Chúa đối với 
lời Ngài và ơn thánh vô biên của Ngài. Chúa Kitô 
đã chết cho chúng ta để đến lượt chúng ta có thể 
tha thứ cho nhau, hòa giải với nhau...

Gia đình và việc sử dụng các 
mạng xã hội

 ĐTC cám ơn Nisha và Ted vì những chứng 
tá từ Ấn độ, qua đó anh chị dạy con cái trở 
thành một gia đình thực sự. Anh chị cũng giúp 
cả chúng tôi hiểu rằng các mạng xã hội tự chúng 

không nhất thiết là một vấn đề cho các gia đình, 
nhưng có thể góp phần xây dựng một mạng thân 
hữu, liên đới và nâng đỡ nhau. Các gia đình có 
thể liên kết với nhau qua Internet và rút ra những 
ích lợi từ đó. Các mạng xã hội có thể mưu ích 
nếu được sử dụng điều độ và thận trọng. Ví dụ 
anh chị em đang tham dự cuộc gặp gỡ thế giới 
này của các gia đình, anh chị em họp thành một 
mạng tinh thần, một liên mạng thân hữu và các 
mạng xã hội có thể giúp anh chị em duy trì liên 
hệ ấy và mở rộng ra cho các gia đình khác ở bao 
nhiêu nơi trên thế giới.

 Nhưng điều quan trọng là các phương tiện 
này không bao giờ được trở thành một đe dọa 
cho mạng thực sự của các tương quan bằng 
xương bằng thịt khi cầm tù chúng ta trong một 
thực tại tiềm thể và cô lập chúng ta với những 
tương quan đích thực, là tương quan kích thích 
chúng ta đóng góp phần tốt nhất của mình trong 
niềm hiệp thông với tha nhân. Có lẽ chuyện của 
Ted và Nisha có thể giúp tất cả các gia đình tự 
hỏi về sự cần thiết phải giảm bớt thời giờ dành 
cho các phương tiện kỹ thuật, và dành nhiều thời 
gian tốt đẹp hơn cho nhau và với Thiên Chúa.

 Sống tình liên đới
 Chúng ta đã nghe Enass và Sarmaad cho thấy 

tình yêu và đức tin trong gia đình có thể là nguồn 
sức mạnh và an bình, thậm chí giữa bạo lực và 
tàn phá vì chiến tranh và bách hại. Câu chuyện 
của họ làm chúng ta nghĩ đến những tình trạng 
bi thảm hằng ngày làm cho bao nhiêu gia đình 
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đau khổ, buộc lòng phải bỏ gia cư đi tìm kiếm 
an ninh và hòa bình. Nhưng Enass và Sarmaad 
cũng cho chúng ta thấy, từ gia đình và nhờ tình 
liên đới của nhiều gia đình khác, đời sống có thể 
được tái tạo và hy vọng có thể tái sinh. Chúng ta 
đã thấy sự nâng đỡ này trong video của Rammy 
và em là Meelad trong đó Rammy bày tỏ lòng 
biết ơn sâu xa vì sự khích lệ và giúp đỡ mà gia 
đình họ nhận được từ bao nhiêu gia đình Kitô 
khác trên thế giới, làm cho họ có thể trở về làng 
cũ. Trong mỗi xã hội các gia đình tạo nên hòa 
bình, nếu họ dạy yêu thương, tiếp đón và tha 
thứ, những linh dược chống lại oán thù, và trả 
đũa làm cho đời sống cá nhân và cộng đoàn bị 
nhiễm độc.

Cầu nguyện chung trong gia đình
 Như một LM tốt lành ngừơi Ailen đã dạy: 

”Gia đình cầu nguyện là gia đình keo sơn với 
nhau” và chiếu tỏa an bình. Một gia đình như vậy 
có thể là một nâng đỡ đặc biệt cho các gia đình 
khác không được sống trong an bình...

 Cuối bài huấn dụ, ĐTC nói thêm rằng ”Trời 
đã trễ rồi và anh chị em mệt mỏi, nhưng hãy để 
tôi nói thêm một điều cuối cùng. Các gia đình 
anh chị em là hy vọng của Giáo Hội và thế 
giới! Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa 
Thánh linh đã sáng tạo nhân loại theo hình ảnh 
của Ngài để làm cho gia đình tham gia vào tình 
thương của Ngài, để trở thành gia đình của các 
gia đình và hưởng an bình mà chỉ mình Chúa 

có thể ban. Với chứng tá Tin Mừng, anh chị em 
có thể giúp Thiên Chúa thực hiện giấc mơ của 
Ngài. Anh chị em có thể góp phần làm cho mọi 
con cái Chúa xích lại gần nhau, để tăng trưởng 
trong sự hiệp nhất và học biết đâu là ý nghĩa đối 
với thế giới sự sống trong an bình như một đại 
gia đình với nhau. Vì thế tôi đã muốn trao cho 
mỗi người trong anh chị em một bản Tông Huấn 
Amoris laetitia (”Niềm vui yêu thương”) mà tôi 
đã viết để văn kiện này trở thành một thứ chỉ 
nam giúp vui sống Tin Mừng gia đình.

 Bài huấn dụ của ĐTC nhiều lần bị ngắt quãng 
vì những tràng pháo tay. Có lúc ngài ứng khẩu 
kêu gọi hãy rửa tội cho các trẻ em khi còn nhỏ, 
vì nhớ Chúa Thánh Linh, trẻ em như thế trở nên 
mạnh mẽ hơn, có sức mạnh của Chúa trong tâm 
hồn.

 Trong thời gian gần đây, có nhiều người 
ở Ailen, đứng đầu là bà cựu tổng thống Mary 
McAleese (1997-2011). Họ cho rằng rửa tội cho 
trẻ em là vi phạm nhân quyền của các em.

 Lễ hội kết thúc lúc gần 10 giờ đêm với phép 
lành của ĐTC.

Hơn 500 ngàn tín hữu tham dự 
Thánh Lễ với ĐTC tại Dublin

Công viên Phoenix
 Lúc gần 2 giờ rưỡi chiều, ĐTC đã đến Công 

viên Phoenix, cách tòa Sứ Thần 1,7 cây số để cử 
hành thánh lễ cho hơn nửa triệu tín hữu và cũng 
là thánh lễ duy nhất ngài cử hành trong cuộc 

viếng thăm tại Ailen. Trời đã 
tạnh mưa trước khi thánh lễ, 
nhưng bầu trời vẫn dầy đặc 
mây và gió thổi khá mạnh.

 Phoenix là một trong 
những công viên thành phố lớn 
nhất ở Âu Châu rộng hơn 700 
hécta cách trung tâm Dublin 
3 cây số về hướng tây bắc. 
Ngày 29.9.1979, ĐGH Gioan 
Phaolô 2 đã cử hành thánh lễ 
tại đây trước sự hiện diện của 
hơn 1 triệu người.
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 Đến Công viên, ĐTC được Đức TGM sở tại 
Diarmuid Martin tiếp đón và cùng đi xe tiến qua 
các lối đi để chào thăm các tín hữu tụ tập tại đây 
để tham dự thánh lễ. Đồng tế với ĐTC có hơn 
100 HY và GM các nước và hơn 300 linh mục 
Ailen và nước ngoài. Các bài đọc trong Thánh lễ 
theo Chúa nhật 21 thường niên năm B.

 Đầu thánh lễ, thay vì nghi thức thống hối 
thông thường, bằng tiếng Tây Ban Nha, ĐTC đã 
nhắc đến cuộc gặp gỡ của ngài chiều hôm trước 
đó với 8 nạn nhân đã từng bị lạm dụng tính dục 
và ngài dâng lên Thiên Chúa những lời khẩn 
nguyện ơn tha thứ vì những tội lỗi đó.

 Bài giảng của ĐTC
 Trong bài giảng, ĐTC đã quảng diễn bài Tin 

Mừng theo thánh Gioan, đoạn 6, trong có nhiều 
môn đệ và thính giả khác hoang mang, than 
phiền và thậm chí tức giận, không chấp nhận 
những lời ”cứng cỏi” của Chúa Giêsu trái ngược 
với sự khôn ngoan của người đời, và ngài đặc 
biệt nhắc đến bài đọc thứ hai, trích từ đoạn 6 thư 
thánh Phaolô gửi tín hữu thành Ephêso, trong đó 
thánh nhân nói rằng ”hôn nhân là một sự tham 
dự vào mầu nhiệm lòng trung tín ngàn đời của 
Chúa Kitô đối với hiền thê của Người là Giáo 
Hội (Xc Ep 5,32).

 Nhưng giáo huấn này, mặc dù là tuyệt vời, có 
thể bị một số người coi là ”một lời cứng cỏi”. Vì 
sống trong tình yêu, như Chúa Kitô yêu thương 
chúng ta (Xc Ep 5,2), bao hàm sự bắt chước 

chính sự hy sinh của Chúa, chết cho chính mình 
để tái sinh cho một tình yêu cao cả hơn và trường 
tồn hơn. Chỉ có tình yêu ấy mới có thể cứu thế 
giới khỏi nạn nô lệ tội lỗi, ích kỷ, tham lam và 
thái độ dửng dưng đối với những nhu cầu của 
những người kém may mắn. Đó là tình yêu mà 
chúng ta đã được biết trong Chúa Giêsu Kitô. 
Tình yêu ấy nhập thể vào thế giới này nhờ một 
gia đình, và nhờ chứng tá của các gia đình Kitô 
trong mỗi thế hệ, tình yêu này có năng lực phá 
vỡ mọi hàng ràng và hòa giải thế gian với Thiên 
chúa, và làm cho chúng ta trở thành điều mà 
chúng ta đã được tiền định từ đời đời: thành một 
gia đình nhân loại duy nhất sống chung với nhau 
trong công lý, trong sự thánh thiện và hòa bình.

 Không nản chí trước những thách 
đố tông đồ

 ĐTC nhìn nhận rằng ”Công tác làm chứng 
cho Tin Mừng không phải là điều dễ dàng. 
Nhưng những thách đố mà các Kitô hữu ngày 
nay đang phải đương đầu, cũng không kém phần 
khó khăn hơn những thách đố mà các thừa sai 
đầu tiên người Ailen đã gặp phải. Tôi nghĩ đến 
thánh Colombano, với một nhóm nhỏ các bạn 
đồng hành, đã mang ánh sáng Tin Mừng đến 
các phần đất Âu Châu trong một thời kỳ đen tối 
và sa đọa văn hóa. Sự thành công ngoại thường 
của các vị trong việc truyền giáo không dựa 
trên những phương pháp chiến thuật hoặc các kế 
hoạch chiến lược, nhưng dựa trên thái độ ngoan 

ngoãn, khiêm tốn có sự giải 
thoát, đối với những chỉ dẫn 
của Chúa Thánh Linh. Chính 
chứng tá hằng ngày của các vị 
về lòng trung thành với Chúa 
Kitô và với nhau đã chinh 
phục những tâm hồn nồng 
nhiệt ao ước một lời ân sủng 
và đã góp phần làm nảy sinh 
nền văn hóa Âu Châu. Chứng 
tá ấy vẫn là một nguồn mạch 
ngàn đời cho việc canh tân 
tinh thần và truyền giáo đối 
với dân thánh trung thành của 
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Thiên Chúa.
 ĐTC cảnh giác rằng ”Dĩ nhiên luôn có những 

ngừơi chống lại Tin Mừng, những ngừơi ”lẩm 
bẩm” chống lại những lời ”cứng cỏi” của Tin 
Mừng. Nhưng cũng như đối với thánh Colombano 
và các bạn đồng hành đã đương đầu với nước 
băng giá và bão tố trên biển đĂe theo Chúa 
Giêsu, chúng ta đừng bao giờ để cho mình bị 
ảnh hưởng hoặc nản chí vì cái nhìn băng giá của 
sự dửng dưng hoặc những bão tố thù nghịch.

 Bênh vực những người yếu thế
 Cụ thể hơn, ĐTC nói: ”Nếu lương thiện với 

chính mình, chúng ta phải khiêm tốn nhận rằng 
cả chúng ta cũng có thể thấy giáo huấn của Chúa 
Giêsu là cứng cỏi. Thật luôn luôn khó tha thứ 
cho những người làm thương tổn chúng ta! Đón 
tiếp người di dân và người xa lạ vẫn luôn là một 
thách đố! Chịu đựng thất vọng, sự từ khước hoặc 
phản bội là một điều đau khổ dường nào! Bảo vệ 
những quyền của người mong manh, những người 
chưa sinh ra hoặc người già cả hơn, thật là điều 
gây khó chịu, dường như họ làm xáo trộn cảm 
thức tự do của chúng ta!

 Nhưng chính trong những hoàn cảnh như thế, 
Chúa hỏi chúng ta: ”Cả con con nữa, các con 
có muốn bỏ đi hay không?” (Ga 6,67). Với sức 
mạnh của Chúa Thánh Linh Đấng khích lệ chúng 
ta và với Chúa luôn ở bên cạnh, chúng ta có 
thể thưa: ”Phải chăng chúng con đã chẳng tin 

nhận Thầy là Đấng Thánh của 
Thiên Chúa sao” (v.69)..

 Đáp lại ơn gọi môn 
đệ thừa sai

 Sau cùng, ĐTC nhắc nhở 
các tín hữu về ơn gọi làm 
môn đệ thừa sai của Chúa, 
ơn gọi chúng ta đã lãnh nhận 
khi chịu phép rửa tội, và thêm 
sức. ”Giáo Hội trong toàn 
bộ được kêu gọi hãy ”đi ra 
ngoài” để mang những lời 
sinh sự sống vĩnh cửu cho 
những miền ngoại ô của thể 

giới. Ước gì buổi lễ hôm nay 
củng cố mỗi người trong anh chị em, cha mẹ và 
các ông bà, các trẻ em, người trẻ, nam giới nữ 
giới, các tu huynh và nữ tu, những người chiêm 
niệm và thừa sai, phó tế và linh mục, trong việc 
chia sẻ niềm vui Tin Mừng! Ước gì anh chị em 
có thể chia sẻ Tin Mừng gia đình như một niềm 
vui cho thế giới!

 Lời cám ơn
 Cuối thánh lễ ĐHY Kevin Farrel, Bộ trưởng 

Bộ giáo dân, gia đình và sự sống đã cám ơn ĐTC 
và thông báo cho mọi người biết Đại hội các gia 
đình Công Giáo thế giới kỳ thứ 10 sẽ diễn ra tại 
Roma vào năm 2021, kỷ niệm 5 năm Tông huấn 
Amoris laetitia (Niềm vui yêu thương), do ĐTC 
Phanxicô ban hành.

 Về phần ĐTC, ngài cũng ngỏ lời cám ơn Đức 
TGM Martin và tổng giáo phận Dublin đã chuẩn bị 
và tổ chức cuộc gặp gỡ các gia đình Công Giáo thế 
giới. Ngài cũng cám ơn chính quyền Ailen, những 
người thiện nguyện từ Ai Len và nhiều nước khác 
trên thế giới, và bao nhiêu người khác đã cộng tác 
quảng đại, vào việc tổ chức các biến cố này.

 Thánh lễ kết thúc lúc gần 5 giờ chiều giờ 
địa phương. Tại nhà thánh, ĐTC đã chào thăm 
và cám ơn 10 người thuộc ban tổ chức Cuộc gặp 
gỡ các gia đình thế giới, và tiếp đến ngài tới nữ 
tu viện Đa Minh Đức Mẹ Mân Côi và Thánh 
nữ Catarina Siena, ở Cabra, chỉ cách Công viên 
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Phoenix gần 2 cây số, để gặp gỡ riêng HĐGM 
Ailen, gồm các vị chủ chăn của 26 giáo phận họp 
thành 4 giáo tỉnh toàn quốc.

 Sau cuộc gặp gỡ, vào lúc 6 giờ rưỡi chiều, 
ĐTC đã ra phi trường quốc tế của thành phố 
Dublin. Tại đây có đại diện chính quyền, các vị 
TGM và một gia đình tiễn biệt ĐTC, trước khi 
ngài lên máy bay trở về Roma.

Hội nghị gia đình thế giới tiếp 
theo sẽ được tổ chức tại Rome 
vào năm 2021

Thanh Quảng sdb
Hội nghị gia đình thế giới tiếp theo sẽ được 

tổ chức tại Rome vào năm 2021
Đức Hồng Y Kevin Farrell, Chủ tịch Bộ Giáo 

dân tại Vatican cho hay Đại hội Gia đình Thế 
giới tiếp theo sẽ diễn ra tại Rome vào năm 2021.

Chủ đề và địa điểm tổ chức chưa được công 
bố. Theo Đức Hồng Y Kevin Farrell, chủ tịch bộ 
đặc trách về Giáo dân công bố vào chiều Chúa 
Nhật tại Công viên Phoenix của Dublin, nơi Đức 
Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc lễ bế mạc Đại 
hội Thế giới lần thứ 9, với nhiều gia đình đến 
từ khắp đất nước Ireland và nhiều phần đất của 
thế giới.

Trong bài phát biểu kết thúc của mình, Đức 
Hồng Y Farrell lưu ý rằng hàng ngàn gia đình đã 
đến “để chia sẻ niềm vui của Tin Mừng. Họ đến 
với tinh thần hiệp thông và chia sẻ tình bạn trong 
Giáo hội”. Đức Hồng Y nói về các kinh nghiệm 

tham gia các Đại hội Thế giới 
về Gia đình là nguồn cảm hứng cho các gia đình 
và con cái của họ, những người sẽ „nhận thức rõ 
hơn về ý nghĩa của ơn gọi của họ và gia đình 
của họ trong Giáo hội khi họ trở về lại với cộng 
đoàn, với giáo xứ của họ ”.

Kỷ niệm năm năm Tông huấn 
Amoris laetitia
(Niềm Vui Yêu Thương)

Năm 2021 cũng là năm đánh dấu kỷ niệm lần 
thứ năm của Tông huấn Amoris Laetitia ra đời, 
Đức Thánh Cha Phanxicô khi nói về niềm vui 
của tình yêu, Amoris laetitia, đã cung cấp nhiều 
dữ liệu cho các Đại hội học hỏi suy tư trước cũng 
như trong Đại hội nghị thế giới về gia đình, nó 
còn là nguồn cảm hứng cho các chủ đề: “Tin 
Mừng của Gia Đình: Niềm vui cho Thế Giới”. 
Hội nghị gia đình thế giới tiếp theo sẽ được tổ 
chức tại Rome vào năm 2021.

Đức Hồng Y Kevin Farrell, Chủ tịch của bộ 
Giáo dân tại Vatican cho hay rằng cuộc họp thế 
giới tiếp theo của gia đình sẽ diễn ra tại Rome 
vào năm 2021. Địa danh cho Ngày Thế giới Gia 
đình kế tiếp là một bí mật được bảo mật chặt 
chẽ, chỉ ít người được biết, kể cả Đức Thánh 
Cha cũng tuân thủ quyết định của bộ Gia đình 
và Đời sống, là ủy ban có trách nhiệm tổ chức 
cho các sự kiện này.

G. Trần Đức Anh OP – Vatican
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 *Tin Mừng Gia Đình : Niềm Vui Cho Thế Giới. 
Hiệp thông cùng Đại Hội GĐTG lần 9 tại Dublin, 

Ái Nhĩ Lan ( 21-26/8/18 )
*”Các gia đình ngày nay phải đối diện với 

nhiều thách đố trong các nỗ lực của họ muốn 
hiện thân cho tình yêu trung thành, nuôi dưỡng 
con cái bằng các giá trị vững chắc và trở thành 
chất men cho sự tốt,

Tình yêu và quan tâm lẫn nhau trong cộng 
đồng lớn hơn…” (Trích Thông điệp ĐTC Phanxicô 
ngỏ lời chào mừng Đại Hội GĐTG tại Ái Nhĩ Lan)

Hãy hỏi Gia đình có phải là chốn,
Sau khi bạn không còn có nơi về ?
Nhưng dù bạn đã chối bỏ lời thề,
Vẫn còn bao cánh tay đang chờ đón

Bạn phải biết hôn nhân là ơn gọi,
Vì yêu thương Thiên Chúa đã lập ra,
Gia đình tiên khởi A-đam E-và,
Là bí tích đầu tiên trao nhân loại

Luật Chúa truyền ta không được hủy hoại, 
Suốt một đời sướng khổ vẫn bên nhau,
Sống trung trinh thắm thiết bạc mái đầu,
Tình yêu gắn bó đến khi vĩnh biệt

Hoa trái tình yêu chính là con cái,
Là phần thưởng tuyệt hảo của Chúa Trời,
Phải dưỡng nuôi giáo dục cho nên người,
Hữu dụng cho đời, rạng danh Giáo Hội.

Nếu hôn nhân đi lạc đường sai lối,
Đem bao trẻ thơ bất hạnh vào đời,
Không cha không mẹ vì bị bỏ rơi, 
Sa ngã đó mau hồi tâm xám hối

Ngày nay cuộc sống hôn nhân tội lỗi,
Bởi đam mê trụy lạc sống cho mình,
Sống buông thả, cho là nét văn minh,
Nhưng đó là văn minh của thần chết

Không Gia đình nhân loại bị hủy diệt,
Không Gia đình nhân loại sẽ về đâu,
Không Gia đình nhân loại trên địa cầu
Cũng chỉ là vật vô tri vô giác

Thảm họa đó được Giáo Hội minh xác :
‘Thượng Hội Đồng Ngoại Thường Về Gia Đình’
Tìm hướng đi cho thế giới hồi sinh,
Trong ơn gọi của Tình Yêu Thiên Chúa

Chẳng muộn đâu nếu biết mình thất hứa,
Nhưng thực tâm hối cải muốn quay về,
Như đứa con phung phá trở về quê,
Cha Nhân Từ sẽ thứ tha tất cả.

Đón trời mới muôn trăng sao sáng tỏa,
Hoa địa cầu nở rực rỡ sắc màu,
Chim hòa bình bay lượn khắp địa cầu,
Gia đình hạnh phúc, trẻ thơ ngoan đẹp

Gương sáng ngời Gia đình Na-gia-rét,
Thánh Giuse và Trinh Nữ Maria,
Cùng Chúa Giêsu yêu mến chan hòa, 
Thánh Gia Thất thật tấm gương cao cả !

Thánh Gia đã soi đường cho nhân loại,
Đem yêu thương trùm phủ khắp không gian,
Nơi hạ giới sẽ tựa chốn thiên đàng,
Vang lời ca Hòa bình cho nhân thế. 

ĐINH VĂN TIẾN HÙNG

Đại Hội Gia Đình Thế Giới
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Nhiều linh mục bị bỏ tù ở Thiểm Tây 
trong thời Cách mạng Văn hóa. Ảnh 
chụp người dân đọc áp phích chỉ trích 

Giáo hội Công giáo trong bảng thông báo trên 
phố. Ảnh: Lang Tao Sha

Thomas Zhang sinh ra tại làng Yaozhang 
thuộc hạt Liquan, tỉnh Thiểm Tây, miền trung 
Trung Quốc, năm 1944. Gia đình ông biết về đạo 
Công giáo từ bà ngoại, và một trong các cậu của 
ông là linh mục.

Sau khi tốt nghiệp trung học năm 1961, ông 
Zhang giúp gia đình làm trang trại và theo cậu 
mình và các cha chánh xứ khác truyền giáo 
trong vùng.

Trong cái gọi là Phong trào 4 Dọn dẹp do 
Mao Trạch Đông phát động năm 1963 nhắm mục 
tiêu vào những người được gọi là phản động, các 
hạt Jingyang, Gaoling và Sanyuan của Thiểm Tây 
bị ảnh hưởng nhiều nhất vì các thành viên trong 
nhóm làm việc do đảng Cộng sản Trung Quốc 
thành lập được bố trí trong từng nhà tín hữu, sống 
chung để tẩy não họ.

Ông Zhang, 74 tuổi, kể: “Lúc bắt đầu thời 
Cách mạng Văn hóa, xã hội hỗn loạn, vô tổ chức, 
vô kỷ luật. Nhiều linh mục bị bỏ tù và gia đình 
tôi cũng bị ảnh hưởng”.

Năm 1966, khi ông Zhang được 22 tuổi, các 
thành viên trong Giáo hội bị ép buộc giao nộp 
tượng thánh và sách thánh. Hồng vệ binh (sinh 
viên đại học hay học sinh trung học hiếu chiến) 
đánh trống và la hét trước cửa nhà của các tín 
hữu. Người Công giáo bị gọi là yêu quái.

Sinh viên trong thành phố Tây An, thủ phủ 
của Thiểm Tây, tổ chức tuyên truyền trên cả 
nước, một trong những biện pháp vận động xã 
hội được Mao áp dụng trong thời Cách mạng Văn 
hóa (1966-1976), từ nửa cuối năm 1966 đến đầu 
năm 1967. Hồng vệ binh đi tuyên truyền khắp cả 
nước Trung Quốc.

Những người trẻ này gây hấn với bất kỳ người 
nào không chịu nghe theo Mao và thường treo 
các tấm bảng lớn trước ngực người Công giáo và 
gán cho họ tội làm tay sai.

Ông Zhang cho biết nhiều thành viên trong 
Giáo hội còn bị ngược đãi. Có một người bị súc 
vật tấn công đã không được điều trị y khoa vì 
người đó là người Công giáo, và sau đó bị chết 
vì bệnh uốn ván.

Một ngày nọ có một hồng vệ binh đến làng 
của ông và hô vang: “Đảng Cộng sản muôn 
năm!”. Cậu của ông đáp lại: “Thiên Chúa muôn 
năm! Đức Giêsu Kitô muôn năm!”.

Người Công giáo Trung Quốc
không từ bỏ đức tin dù bị tra tấn
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Vị linh mục bị gán cho là phản động và bị bắt 
diễu hành qua các đường phố cùng với vợ chồng 
người em trai. Một người đánh cồng chiêng dẫn 
đường để thu hút sự chú ý của công chúng và 
mặt họ bị sơn màu đen và đỏ. Vị linh mục sau 
đó bị bỏ tù cùng với nhiều linh mục khác trên 
cả nước.

Mặc dù thời Cách mạng Văn hóa rất hỗn loạn, 
gia đình ông Zhang vẫn giữ vững đức tin.

Hàng đêm ông Zhang và người cậu làm linh 
mục lén lút đạp xe đạp đến các làng không có 
người giảng đạo để chia sẻ Lời Chúa và động 
viên các tín hữu ở đó. Lúc nào ông Zhang cũng 
đi cùng.

Họ giảng đạo trong nhà các tín hữu tin cậy. 

Trong lúc họ giảng đạo, các 
thành viên trong Giáo hội 
đứng canh ở cổng làng và tại 
cửa nhà. Nếu có người đáng 
nghi xuất hiện, các thầy giảng 
đạo sẽ rời khỏi đó ngay.

Ông Zhang đọc nhiều sách 
cất giấu trong nhà người cậu 
linh mục của mình. Các sách 
nói về Giáo hội làm giàu thêm 
kiến thức tâm linh của ông và 
giúp ông viết nhiều bài báo 
sau này để làm chứng cho 
Chúa.

Sau đó gia đình ông Zhang công khai tuyên 
bố từ chối bỏ đạo. Thế là người cậu cùng vợ 
cậu ấy bị làm nhục trước công chúng và anh trai 
cùng các anh chị em họ của ông Zhang bị phạt 
tù từ 2-10 năm.

Ông rất tức giận khi thấy người cậu cùng vợ 
cậu ấy, vốn chỉ là nông dân bình thường, bị ép 
đội mũ giấy vì từ chối tuyên bố bỏ đạo.

“Tôi không thể chịu được và đã bước lên chỗ 
họ bị làm nhục và tra tấn để lấy mũ của họ 
xuống”, ông Zhang kể.

Hồng vệ binh kéo ông xuống đất và gán cho 
ông là phản động. Ông bị sỉ nhục và tra tấn vào 
ban đêm. Sau đó ông bị đưa đến một đội sản 
xuất để lao động.

“Trong đội này, một người làm việc một ngày 
có thể kiếm được 10 điểm để đổi lấy thức ăn vào 
cuối tháng. Thậm chí những người được cho là có 
tư tưởng không trong sáng cũng có thể kiếm được 
8 điểm một ngày, nhưng tôi là kẻ phản động nên 
không có điểm nào cả”, ông Zhang kể.

Sau thời Cách mạng Văn hóa, ông Zhang vẫn 
hăng hái giảng đạo. Lúc 50 tuổi, đáng lẽ ông 
phải giúp gia đình làm nông trại nhưng ông lại đi 
giúp nhà thờ làm việc tình nguyện không lương.

Kể lại trải nghiệm trong thời Cách mạng Văn 
hóa, ông Zhang nói cách đầy xúc động: “Nếu 
không có Chúa giúp, tôi không được yên lành 
như thế này. Mọi việc đều do Chúa sắp đặt”.

Nguồn: vietnam.ucanews.com
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Đi tìm nhà thiết kế vĩ đại: một 
cái nhìn về Stephen Hawking

Stephen Hawking là một 
khoa học gia nổi 
tiếng, điều đó 

chẳng ai phủ nhận. 
Ông ngồi ghế giáo 
sư Toán ứng dụng 
và Vật lý lý thuyết 
suốt 30 năm ở đại 
học Cambridge. 
Ông cũng là thành 
viên của Viện Hàn 
Lâm Khoa học Giáo 
Hoàng. Ông viết nhiều 
sách về vũ trụ, được dịch 
và được đọc nhiều ở Việt 
Nam. Cuốn A Brief History of 
Time (Lược Sử Thời Gian, nxb Trẻ) 
được dịch và in lần thứ 20, cuốn The Grand 
Design (Bản Thiết Kế Vĩ Đại, nxb Trẻ) đã 
được in đến lần thứ 7. Ông được coi như nhà 
vật lý đương đại nổi tiếng ngang với Newton và 
Einstein. Điều đặc biệt nơi ông là sức mạnh tinh 
thần khiến ông lạc quan trước căn bệnh hiểm 
nghèo mà ông phải chịu. Việc ông bị liệt, phải 
ngồi xe lăn, cổ ngoẹo qua một bên, không nói rõ 
được, nhưng vẫn có cách để viết sách và tham dự 
hội thảo, đã làm cho những cuốn sách của ông có 
giá trị hơn. Chúng xuất hiện như những lời chứng 
hấp dẫn của một người đáng tin cậy.

Nếu Hawking chỉ nghiên cứu về vũ trụ mà 
thôi, thì chẳng có chuyện. Nếu ông cứ ở trong 
phạm vi khoa học mà thôi, thì chẳng có vấn đề 
gì, cùng lắm chỉ là vấn đề lý thuyết của ông 
đúng hay sai thôi về mặt khoa học. Xin mở một 
dấu ngoặc, đó là trong thực tế, Hawking đã từng 
sai về mặt khoa học. Ông đã tranh cãi quyết liệt 
và chối bỏ sự hiện hữu của một hạt do Peter 
Higgs đề xuất từ năm 1964. Mãi đến tháng 3 năm 
2013, hạt Higgs mới được chính thức công nhận 

là có thật và ông Higgs đã được giải 
Nobel vật lý, còn Hawking đã 

phải nhận mình sai. Có người 
bảo Hawking không được 

giải Nobel vì lý thuyết của 
ông về lỗ đen chưa kiểm 
chứng được. 

Nhưng điều chúng 
ta muốn bàn ở đây là 
mối quan tâm của ông. 

Ngay trang đầu của Bản 
Thiết Kế Vĩ Đại, ông đã 

đặt nhiều câu hỏi lớn: “Làm 
sao chúng ta có thể hiểu được 

thế giới, nơi chúng ta tìm thấy 
chính mình? Vũ trụ vận hành ra sao? 

Bản chất của thực tại là gì? Tất cả những 
thứ ấy đến từ đâu? Vũ trụ có cần một Đấng tạo 
hóa không?”Và ông đã đúng khi cho rằng đa số 
chúng ta đều có lúc hỏi như thế. Tiếc là ngay 
sau đó ông lại bảo những câu hỏi này “dành cho 
triết học” và vội vã khẳng định “triết học đã 
chết… vì không tiến kịp với sự phát triển của 
khoa học hiện đại, đặc biệt là vật lý học” Có 
thật như thế không? Vật lý học có trả lời được 
những câu hỏi “triết học” đó của kiếp nhân sinh 
không? Hawking nghĩ là có. Thế là nhà vật lý 
Hawking, sau khi khẳng định triết học đã chết, 
lại tiếp tục viết cuốn Bản Thiết Kế Vĩ Đại của 
mình với những suy tư triết học và siêu hình, để 
cố trả lời những câu hỏi trên! Ta gặp lại những 
câu hỏi lớn của triết học nằm ở cuối chương 1 
của cuốn sách trên!

Thật ra, chúng ta vẫn đau đáu về những câu 
hỏi như: Tại sao tôi có mặt trên đời? Đâu là mục 
đích đời tôi? Rồi tôi sẽ đi đâu? Ngoài vũ trụ hữu 
hình này, còn có gì khác nữa không? Hawking 
cũng vậy. Nhưng ông gây sốc lớn vì đã tuyên bố: 
“Bởi vì có một định luật như định luật hấp dẫn, 
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nên vũ trụ có thể và sẽ tự tạo ra từ hư không 
(nothing)”. Ông cũng tuyên bố trên truyền hình 
rằng: “Không có Thiên Chúa. Không ai tạo nên 
vũ trụ và không ai định vận mệnh của chúng ta. 
Điều này dẫn tôi đến một nhận thức sâu sắc rằng 
chắc hẳn cũng không có cả thiên đường lẫn thế 
giới bên kia.” 

Một số người, nhất là các bạn trẻ, có thể bị 
lôi cuốn bởi những tuyên bố trên, vì họ tưởng 
mọi câu nói của các khoa học gia nổi tiếng đều 
đúng. Tuy nhiên, thời nào cũng có những khoa 
học gia hữu thần và những khoa học gia vô thần. 
Thái độ hữu thần hay vô thần không đến từ khoa 
học. Nó đến từ người làm khoa học. Hơn nữa, 
một khoa học gia nổi tiếng có thể sai lầm khi 
khẳng định một điều không thuộc phạm vi khoa 
học của mình, cũng như một nhà thần học sẽ sai 
lầm khi đưa ra những khẳng định về khoa học.

John C. Lennox cho rằng có ba sự tự mâu 
thuẫn (self-contradiction) trong khẳng định sau 
đây của Hawking: “Vì có luật về lực hấp dẫn, nên 
vũ trụ có thể và sẽ tự tạo ra chính nó từ nothing”.
Sự tự mâu thuẫn đầu tiên, đó là Hawking khẳng 
định vũ trụ tạo ra chính mình từ nothing.Thật ra 
đối với các nhà vật lý, khi nói về nothing, họ 
thường muốn nói đến một chân không lượng tử 
(a quantum vacuum). Dĩ nhiên chân không này 
thật là một hiện hữu, chứ không phải là hư vô. 
Hawking cũng hiểu như vậy khi ông viết: “Chúng 
ta là một sản phẩm của những thăng giáng lượng 
tử trong vũ trụ lúc rất sớm”. 
Bởi đó nothing của Hawking 
không thật là nothing theo 
nghĩa là hư vô tuyệt đối như 
ta thường nghĩ (le néant, 
absolute nothingness). 

Sự tự mâu thuẫn thứ hai, 
đó là khẳng định vũ trụ tạo 
ra chính nó, nghĩa là vũ trụ 
tạo ra vũ trụ. Như thế hàm ý 
phải có một vũ trụ trước, rồi 
từ vũ trụ đó sinh ra vũ trụ 
sau. Hawking đã giả thiết sự 
hiện hữu của một vũ trụ có 
trước để giải thích về sự hiện 

hữu của vũ trụ ngày nay. Nhưng câu hỏi là vũ 
trụ có trước đó ở đâu ra.

Sự tự mâu thuẫn thứ ba đó là việc Hawking 
coi luật về lực hấp dẫn (law of gravity) có thể 
giải thích được “tại sao” có vũ trụ này. Luật này 
cho thấy sức hút của những vật thể trong không 
gian, và xác định xem chúng bị thu hút lại với 
nhau như thế nào. Như thế luật này giả thiết là 
đã có vũ trụ với những vật thể trong không gian 
rồi. Nó hoàn toàn không giải thích được tại sao 
lại có vũ trụ này như Hawking nghĩ.

Tóm lại, theo tôi, Hawking đã đi quá giới hạn 
của một nhà khoa học. Khoa học chỉ nghiên cứu 
về những gì đã hay đang có, chứ không có khả 
năng nghiên cứu về “hư vô”. Khoa học chỉ tìm 
hiểu về sự biến đổi từ vật thể này sang vật thể 
kia, chứ không tìm hiểu về sự biến đổi từ hư vô 
tuyệt đối sang một vật thể khác. Khoa học chỉ 
nghiên cứu về cái “thế nào” (how) của sự biến 
đổi vật chất, chứ không giải thích được cái “tại 
sao” (why): tại sao lại có một vật thể thay vì 
không có gì cả? Nhà khoa học cũng chỉ tìm ra 
những định luật chi phối vật chất, chứ không làm 
ra những định luật ấy. Mà dù có tìm ra được những 
định luật và diễn tả chúng bằng những phương trình 
toán học uyên bác, thì cũng chẳng trả lời được câu 
hỏi tại sao một vật hiện hữu. Để một vật hiện hữu 
cần có nguyên nhân tác thành (efficient cause). Tiếc 
thay nguyên nhân này lại không được nhắc đến 
trong khoa vật lý hay vũ trụ học.
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Hawking đã mất nhiều năm để xây dựng lý 
thuyết cho rằng những dao động lượng tử trong 
một chân không nguyên thủy có thể cung ứng 
một bối cảnh mà tự nó, do tình cờ, có thể sản 
sinh một điểm kỳ dị (singularity) trong không-
thời gian. Nhưng Hawking lại không cho biết bởi 
đâu có sự hiện hữu của những “dao động lượng 
tử trong một chân không nguyên thủy”? Guy 
Consolmagno, giám đốc Đài Thiên Văn Vatican, 
nói: “Thiên Chúa là lý do khiến cho chính sự 
hiện hữu hiện hữu. Thiên Chúa là lý do làm cho 
không gian và thời gian và các định luật của thiên 
nhiên có mặt, để các lực mà Hawking nói đến 
mới có thể hoạt động được”. Khi Isaac Newton 
khám phá ra luật về lực hấp dẫn, ông không nói: 
chẳng có Thiên Chúa. Trái lại, ông viết cuốn 
Principia Mathematica, cuốn sách nổi tiếng trong 
lịch sử khoa học, với hy vọng là “thuyết phục 
người biết suy tư” tin vào Thiên Chúa. Hy vọng 
những nghiên cứu sâu xa của Stephen Hawking 
về vũ trụ sẽ được bổ sung khi ông về với thế 
giới bên kia. Và hy vọng ông gặp được Đấng đã 
thiết kế Bản Thiết Kế Vĩ Đại.

Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Stephen Hawking và  Leonard Mlodinow, Bản 
Thiết Kế Vĩ Đại, dịch giả Phạm văn Thiều và Tô 
bá Hạ, nxb Trẻ, in lần thứ 7, 2018, tr. 13.

Sđd, tr. 13-14.
Sđd, tr. 18. Xem thêm trang 174.
“Because there is a law such as gravity, the 

Universe can and will create itself from nothing.”  
Xem Bản Thiết Kế Vĩ Đại, trang 184. 

John C. Lennox, God and Stephen Hawking: 
Whose Design Is It anyway? Oxford, England: 
Lion Hudson, 2011. Bản pdf, tr. 19-20. 

Hawking, Bản Thiết Kế Vĩ Đại, tr. 144.
Stephen Hawking, Lược Sử Thời Gian, dịch 

giả Cao Chi & Phạm văn Thiều, nxb Trẻ, 2005, 
tr. 180. Trong cuốn sách này Hawking có vẻ vẫn 
còn hữu thần khi viết: “Những định luật đó có 
thể là do Chúa ban hành, nhưng hình như sau 
đó Chúa đã để cho vũ trụ tự phát triển…theo 
những quy luật mà chúng ta có thể hiểu được” 
(tr. 180-81). 

Robert J. Spitzer, New Proofs for the Existence 
of God: Contribution of Contemporary Physics 
and Philosophy, (Grand Rapids, MI/Cambridge, 
U.K.: W.B. Eerdmans , 2010) p. 102-03.

Guy Consolmagno 

Ngày cụ ông Giovanni Fragiacomo, 96 
tuổi về nhà cha mọi người thân thiết đều 
thương tiếc tiễn đưa cụ. Giữa những người 

ngậm ngùi vì sự ra đi của cụ có các em nhỏ, những 
cậu bé và cô bé đã từng được cụ dạy giáo lý.

Những người tới tham dự thánh lễ an táng cho 
cụ đều nói lên niềm tiếc thương và thán phục. 
Một phụ huynh nói: “Cụ Giovanni thường hay 
nói: cám ơn Chúa vì Ngài đã đặt con tại nơi 
đây để phục vụ Ngài qua những người thân cận. 
Thật vậy ánh mắt trong sáng và khuôn mặt luôn 
tươi cười và thanh thản của Giovanni Fragiacomo 
dành cho tất cả mọi người”. Một người khác nói: 
“Cụ Giovanni đã 96 tuổi, nhưng việc dấn thân 
phục vụ Giáo hội và xã hội của cụ dường như 

vẫn chưa biết dừng lại. Chúng tôi đang ở trong 
phòng cầu nguyện của giáo xứ San Giuseppe ở 
Monfalcone, gần nhà máy đóng tàu Panzano. 
Chính nơi đây Giovanni được sinh ra và lớn lên”.

Toàn cuộc đời của cụ người ta nhận thấy cụ 
dành tất cả cho việc phục vụ cộng đồng. Cụ chia 
sẻ: „Bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời tôi đã 
diễn ra ở tuổi hai mươi. Khi đó tôi  tham gia vào 
Phong trào Công giáo Tiến hành. Từ đó theo sau 
một chuỗi các dấn thân trong lãnh vực chính trị 
và xã hội. Một khi các dấn thân xã hội kết thúc, 
tôi tiếp tục các hoạt động của tôi trong giáo xứ 
và trở thành một giáo lý viên. Sau nhiều năm 
dấn thân, tôi luôn luôn sống với một tinh thần 
của đức tin, tôi cảm thấy rằng đây là lựa chọn 

Dạy giáo lý là niềm vui
của cụ Giovanni Giáo lý viên 96 tuổi
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đúng khi dành thời than cho công việc này. Tôi 
ghi danh học thần học tại trường của giáo phận: 
đây một sự giàu có to lớn cho tôi». Những người 
theo học cùng với cụ Giovanni nói  rằng trong 
quá trình học, cụ luôn mang theo sổ sách và ghi 
chép đầu đủ những bài học, ngoài ra cụ còn cập 
nhật liên tục những điều đang được học.

Cụ Giovanni được mô tả là một người có một 
đức tin được nhập thể. Mỗi ngày, cùng với một 
nhóm giáo lý viên, cụ tham gia dạy các em đang 
chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Thêm sức. Nội dung 
giảng dạy của cụ trong các tiết học bao gồm: 
Giúp các em hiểu Lời Chúa của mỗi Chúa nhật, 
dạy cho các em cầu nguyện, kể cho các em nghe 
về gương sống tốt lành của các thánh cũng như 
những chứng nhân của các Kitô hữu ngày này 
;và từ những câu chuyện này cụ hướng các em 
đến việc sống đạo thực tế trong cuộc sống của 
các em vì theo cụ „điều quan trọng là đưa đức 
tin thể hiện trong cuộc sống“.

Về phần mình, các em rất quảng đại đáp lại 
sự nhiệt tình dấn thân của cụ. Các em luôn bày 
tỏ lòng biết ơn đối với cụ. Một điều rất đặc biệt, 
mặc dù có sự khác biệt về tuổi tác, nhưng dường 
như không có sự cách biệt nào giữa họ, ngược lại 
giữa cụ và các em luôn có một sự hiểu biết và 
cảm thông, có thể cùng đồng hành với nhau để 
chia sẻ không những về kiến thức giáo lý Công 
giáo mà còn là những kinh nghiệm sống thực tế. 
Đối với các em cụ Giovanni hay còn được gọi 
là Nino,  một cái tên rất thân thương mà các 
em thường gọi cụ, thực sự là một chứng nhân 
của đức tin. Có người hỏi cụ rằng cụ sẽ tiếp tục 
ở lại giảng dạy? Cụ mỉm cười và nói “tôi nghĩ 
rằng tôi sẽ trả lời là có. Tôi cảm thấy các em 
chấp nhận tôi, mặc dù tôi biết rằng các em không 
giống nhau“.

Trong đời sống xã hội, dấn thân phục vụ xã 
hội của cụ Giovanni là làm việc trong xưởng đóng 
tàu, nơi cụ bắt đầu làm việc khi tròn 14 tuổi, cụ 
trợ giúp trong việc thiết kế. Sau chiến tranh, với 
những khó khăn, nhưng Giovanni đã trở lại và 
tiếp tục làm việc. Từ đây Giovanni tìm cách dấn 
thân hoạt động mục vụ, sau đó là ở công đoàn. 
Trong lãnh vực chính trị Gioavanni giữ vai trò 

là ủy viên hội đồng thành phố trong ba nhiệm 
kỳ ở Monfalcone và trong một thời gian cũng là 
ủy viên hội đồng trợ giúp, một lĩnh vực mà cụ 
luôn cảm thấy được mời gọi dấn thân liên tục. 
Cụ nói: «một sự dấn thân mà tôi cảm thấy mình 
phải thực hiện, ngay cả ngày hôm nay».

Trong việc phục vụ cộng đoàn giáo xứ, cụ 
nói: “Là một thừa tác viên, tôi trao Mình Thánh 
Chúa trong Thánh Lễ Chúa Nhật và mang Chúa 
đến tận nhà cho 4 người bệnh. Khi các em tiến 
lên  Rước Lễ, các em  luôn mỉm cười với tôi, như 
thể muốn nói “chúng ta biết nhau“. Đối với tôi 
đây là một việc phục vụ hữu ích cho cộng đồng, 
nhưng, thậm chí còn nhiều hơn thế».

Dấn thân phục vụ Giáo hội, xã hội, tham dự 
Thánh lễ hàng ngày và trung thành phục vụ: tất 
cả điều này là điểm nổi bật của con người đơn 
giản này, nhưng ẩn trong đó là sự biểu lộ của  
một đức tin sâu sắc. Ông nói: “Người ta gọi tôi 
là ông nội và ông cố, nhưng tôi không cảm thấy 
mình chưa phải là ông cố vì tôi vẫn còn có thể 
hoạt động“. Đối với gia đình, cụ Giovanni nói:  
“Nếu tôi có thể làm thêm được điều gì nữa cho 
vợ tôi tôi sẽ sẵn sàng thực hiện, vì tôi còn nợ 
bà rất nhiều“.

Cụ Giovanni, giáo lý viên 96 tuổi người thực 
sự là mẫu gương cho tất cả. Không mệt mỏi 
trong việc phục vụ Chúa và tha nhân. Cụ chính 
là một ví dụ điển hình cho những lời của ĐTC 
Phanxicô thường hay nói về mối tương quan giữa 
các thế hệ. Ngài khuyên các em bé, các bạn trẻ 
nên thường xuyên đến với ông bà, vì ông bà là 
những người mang trong mình một khó báu đó 
là những kinh nghiệm sống quý báu.

Ngọc Yến - Vatican 
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Sau khi con trai qua đời vì ung thư máu, 
ông Michele Farina đã dành thời gian và 
sức lực thành lập nơi cư trú cho các em 

bé và gia đình ở xa phải về bệnh viện thành phố 
Bari để chữa trị ung thư.

Michele Farina là một nhân viên bưu điện ở 
thành phố Bari, miền nam nước Ý. Sau khi chàng 
thiếu niên 16 tuổi Vincenzo, con trai của ông, 
qua đời vì bệnh ung thư máu, với tất cả lòng can 
đảm, sự kiên trì và quảng đại của một người cha 
mất con, ông Farina chọn cách đưa tay ra với 
tha nhân, dấn thân giúp đỡ cho những người cha 
người mẹ có con bị ung thư máu. Từ nhiều năm 
nay, ông Farina đã đón tiếp nhiều gia đình có 
con bị ung thư phải nằm điều trị tại bệnh viện 
đa khoa Bari. Ban đầu ông đón tiếp họ tại chính 
ngôi nhà của ông, sau đó ông đã thành lập Hiệp 
hội Agebeo và tổ chức phi lợi nhuận “các bạn 
của Vincenzo”, ông bắt đầu thực hiện giấc mơ: 
thành lập ngôi làng đón tiếp.

Công việc của ông Farina không chỉ là một 
hứng khởi nhất thời, nhưng còn là công việc được 
linh hứng bởi tinh thần Kitô giáo cách mạnh mẽ, 
để xây dựng một công trình tương trợ, có khả thể 
đón tiếp những người cha mẹ và con cái của họ, 
những người thường bị buộc 
phải ở Bari lâu dài trong các 
chu kỳ chữa trị dài hạn.

Ông Farina chia sẻ: “Vào 
tháng 2 năm 2000, con trai 
tôi, Vincenzo, bắt đầu cảm 
nhận những dấu hiệu đầu tiên 
của căn bệnh. Khi đó cháu 14 
tuổi, là một thiếu niên năng 
động và tham gia phong trào 
hướng đạo. Hành trình khổ giá 
của cháu kéo dài khoảng 2,5 
năm, sau khi chẩn đoán cho 
biết cháu mắc bệnh ung thư 
máu. Đó là những ngày tháng 

khó khăn mà hy vọng cháu được chữa lành thật 
mong manh; và cuối cùng cháu cũng bị hôn mê. 
Lần đó đã xảy ra một điều ngạc nhiên không thể 
tin được. Cháu được đưa vào khoa huyết học nhi 
khoa của bệnh viện đa khoa. Lúc đó dường như 
là không còn điều gì có thể làm thêm cho cháu 
được nữa. Linh mục đã đến xức dầu cho cháu, 
vài giờ trước ngày 16 tháng 6 năm 2002, ngày 
mà cha Pio được ĐGH Gioan Phaolô II tuyên 
phong hiển thánh. Chiara, vợ tôi, con gái Valeria 
của tôi và tôi, đang đau khổ thất vọng. Vào một 
lúc, trong sự ngạc nhiên của chúng tôi, khi đang 
hôn mê, Vincenzo tỉnh lại và đã đến với chúng 
tôi, dù thể trạng của cháu lúc đó rất yếu. Cháu 
ôm chúng tôi và nói với chúng tôi rằng cháu 
cũng ngửi thấy trong phòng cháu hương thơm 
không thể nhầm lẫn được của các bông hoa.”

Trong thời gian Vincenzo nằm trong bệnh 
viện, ông Farina nhận ra rằng một số cha mẹ của 
những đứa trẻ bị ung thư mà gia đình ở xa bệnh 
viện, không có khả năng chi trả cho việc cư trú 
của họ ở Bari. Ông  Farina đã quyết định chia 
sẻ chỗ trọ trong phòng của Vincenzo với một gia 
đình ở vùng Calabria và sau đó là những người 
khác nữa. Trong khi đó, tình trạng của Vincenzo 

Ngôi làng hy vọng
Một chiến dịch giúp trẻ em bị ung thư (AFP or licensors)
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trở nên tồi tệ hơn. Cậu được đưa vào bệnh viện 
“Burlo Garofolo” ở Trieste trong khi chờ ghép 
tế bào gốc. Nhưng thật không may, vào ngày 24 
tháng 11 năm 2002, trái tim của Vincenzo đã 
ngừng đập.

Ông Farina chia sẻ: “Đó là một nỗi đau 
không thể nói đối với tất cả chúng tôi. Ngay 
trước khi cháu qua đời, trong lúc đau đớn không 
thể nói được, tôi nhìn vào đôi mắt xanh như 
biển của Vincenzo và hứa với cháu rằng tôi sẽ 
giúp đỡ cha mẹ của những trẻ em và thiếu niên 
bị bệnh khác.”

Tháng 6 năm 2003 là bước đầu tiên của hiệp 
hội Agebeo; hiện nay hội có 50 đối tác và hơn 
5.000 người ủng hộ. Năm 2007, trong một căn 
hộ được tịch thu của tội phạm, nhiều gia đình từ 
một số vùng phía nam, từ Bắc Phi và Đông Âu 
đã được đón tiếp ở đây. Nhưng ông Farina đã 
mở rộng dự án liên đới của mình và đã đạt được 
một mốc quan trọng có ý nghĩa xã hội rất lớn. 
Trên một khu đất rộng 6.000 mét vuông thành 
phố tịch thu của mafia, gần bệnh viện ung thư 

“Gioan Phaolô II”, ngôi làng đón tiếp đang được 
xây dựng, với 10 đơn vị, trong đó có 8 nhà ở, 
mỗi nhà rộng 47 mét vuông, còn một nhà dành 
cho lễ tân và một cho phục hồi chức năng.

Sau khi đặt viên đá đầu tiên vào ngày 24 
tháng 11 năm 2015, cho đến nay công trình đã 
hoàn thành phần cơ bản, nhờ sự cộng tác tích cực 
của tổ chức “Ba mươi giờ cho cuộc sống” và sự 
đóng góp của vô số người khác. Ông Farina cho 
biết: “Để hoàn thành dự án, cần có ít nhất 800 
nghìn euro; tôi hy vọng sẽ quyên góp được với 
sự giúp đỡ của mọi người. Tôi hy vọng sẽ hoàn 
thành ngôi làng vào tháng 6 năm 2019. Tôi làm 
việc cả ngày lẫn đêm để biến ước mơ này trở 
thành hiện thực. Vincenzo cho tôi sức mạnh để 
tiếp tục và không từ bỏ công việc. Khi tôi nhìn 
vào những đứa trẻ đang đau khổ, trái tim tôi bị 
bóp nghẹt lại. Đối với những đứa trẻ và các cha 
mẹ buộc phải sống một cuộc sống khó khăn, thực 
sự cần một sự tương trợ liên đới và hiểu biết cảm 
thông của con người rất nhiều.”

Hồng Thủy

Đứa thì khóc, đứa thì chạy lăng xăng… Đôi 
khi không tài nào trị được, nhưng các cha 
mẹ này vẫn tiếp tục đem con đi nhà thờ 

mỗi chúa nhật. Một vài giáo dân bực mình nhưng 
Chúa Kitô nhìn trẻ em với một con mắt khác, Ngài 
có những chuyện quan trọng để nói với chúng.

Các cha mẹ có con còn nhỏ e ngại khi đem 
con đi lễ. Chúng không ngồi yên một chỗ, chạy 
lăng xăng, nói không biết nghe. Đôi khi các cha 
mẹ này có cảm tưởng mọi người đều nhìn mình 
và cho họ là người không biết dạy con. Họ phải 
ở nhà để tránh cảnh lộn xộn này chăng? Hay tiếp 
tục đi nhà thờ như mọi tín hữu khác? Dĩ nhiên 
Chúa Kitô nhìn sự việc với một cái nhìn khác… 

Lòng thông cảm
Chúng ta dễ dàng hình dung, khó cho một đứa 

bé phải ngồi yên trong một giờ. Nhiều cha mẹ 

hiểu vấn đề và cố hết sức để không làm phiền 
người bên cạnh. Đến sớm, đem sách lễ trẻ em 
theo, thì thầm xin con cái ngồi yên, nhỏ giọng 
‘đe dọa’ chúng, ngồi hàng đầu, ngồi hàng cuối, 
rồi đi ra… Dù các mẹo vặt này có khi cũng mang 
lại kết quả nhưng lời linh mục luôn chen vào 
tiếng khóc râm ri của trẻ con.

Dù sao, các gia đình ồn ào này cũng đi lễ, 
thường họ ngồi đàng sau và đôi khi làm những 
người bên cạnh chia trí, một số người không hiểu 
vì sao lại khó làm cho trẻ con ngồi yên như vậy. 
Nhưng nói gì thì nói, các gia đình này vẫn mặc 
áo đẹp cho con cái đi xem lễ mỗi chúa nhật! 

Ồn ào hay sốt sắng?
Ngước mắt lên nhìn, Đức Giê-su thấy những 

người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào 
thùng tiền. Người cũng thấy một bà goá túng 

Các cha mẹ vẫn tiếp tục đưa con 
đi lễ dù chúng phá rối trong nhà thờ 
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thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm. Người 
liền nói: “Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo 
này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Quả vậy, tất cả 
những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của 
họ, mà bỏ vào dâng cúng; còn bà này, thì rút 
từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả 
những gì bà có để nuôi sống mình.” (Lc 21, 1-4).

Chính xác là các cha mẹ này đã làm như vậy 
chăng? Họ trút hết để cho những gì họ có và 
đáp trả lời mời gọi của Giáo hội, họ đưa con cái 
đi lễ mỗi chúa nhật. Lo âu bối rối không phải 
là lý do để họ ở nhà không đi lễ… Dưới mắt 
người ngoài, có vẻ như họ chỉ làm cái tối thiểu. 
Dĩ nhiên họ có mặt ở nhà thờ, nhưng họ có tập 
trung xem lễ không? Họ có nghe được vài lời 
Phúc Âm không? Họ có trải nghiệm được đời 
sống thiêng liêng không? Dù họ cho cảm tưởng 
chẳng đóng góp gì nhiều, nhưng Chúa Kitô biết 
họ đã cống hiến rất nhiều.

Cũng như đồng xu nhỏ bà góa để vào thùng 
tiền, chẳng đáng kể gì bên cạnh túi vàng của 
người nhà giàu, nhưng sự đóng góp dù rất nhỏ 
của bà góa cũng làm cho người khác tự hỏi, vì sao 
họ phải cất công đóng góp như vậy. Vì sao đi lễ 
nhưng lại bỏ hết thì giờ để dỗ dành con cái đừng 
ồn ào? Chúa Kitô ở đó để nhắc chúng ta nhớ, cái 
nhìn của Chúa thì khác cái nhìn của thế gian.

Đối với các cha mẹ có con còn nhỏ, có vẻ họ 
không thành công khi dắt con đi lễ. Tuy nhiên đi 
lễ với các con còn nhỏ, cách này cách kia họ vẫn 
khó ngồi yên chăm chú theo dõi lễ, nhưng họ lại 
sống được một tinh thần đặc biệt, tinh thần khó 
nghèo trong buông bỏ. Và trong sự khó nghèo 
của họ, các cha mẹ này đã thật sự cho những gì 
họ có, làm những gì tốt nhất họ có thể làm. Dù 
người ngoài không thấy, nhưng Chúa nhìn được 
giá trị cao cả trong sự hy sinh của họ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Nguồn: phanxico.vn

 

Thời buổi bây giờ, chúng ta thường dễ dàng 
bỏ con mình trước màn hình và không khi 
nào chơi với chúng. Dù vậy, trẻ con cần sự 

chú ý của chúng ta, ngay cả trong lúc chơi.
Con của bạn không vâng lời? Nó có năng khiếu 

bắt chước rất giỏi, nhất là các thói quen xấu? Bạn 
lo lắng vì tác phong của con mình? Bạn đừng lo, 
vì không phải chỉ một mình bạn lo, hai vợ chồng 
Thánh Lu-i và Zélie, cha mẹ của Thánh Têrêxa 
Lisiơ cũng gặp khó khăn như bạn.

Được phong thánh ngày 18 tháng 10 - 2015, 
hai ông bà thân sinh Thánh Têrêxa Lisiơ đã có 
cùng tâm trạng với các bạn dù bạn và họ sống 
cách nhau cả thế kỷ. Cả hai vừa làm việc vừa 
nuôi dạy con, cũng như chúng ta, họ cũng chạy 
theo đồng hồ, cũng có niềm vui và nỗi buồn 
(bốn đứa con còn nhỏ, mẹ bị ung thư qua đời 
sớm, ông ở vậy nuôi con, rồi sau đó bị lẫn…), 
tóm lại, một gia đình bình thường như chúng ta. 
Nhưng điều làm cho hai ông bà trở nên thánh 
thiện, đó là đức tin và lòng tin tưởng của hai 
ông bà vào Chúa, lòng tin này đã hướng dẫn 
hai ông bà và họ đã truyền đức tin này qua cho 
bốn cô gái. Tình yêu của Chúa là nguồn sống 
và là mục đích của hai ông bà. Chính sống 
trong tình yêu này mà họ đã nuôi dạy các con 
để ngày qua ngày, họ xây dựng bầu khí thương 
yêu và nhân lành trong gia đình. Sau đây là 
năm lời khuyên của ông bà Martin.

Giao phó con mình cho Chúa 
từ khi chúng mới sinh

Bà Zélie thường có thói quen giao phó con 

Năm lời 
khuyên của 
cha mẹ thánh
Têrêxa để
nuôi dạy
con cái
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mình cho Chúa từ khi chúng mới sinh. Bà có lời 
cầu nguyện như sau: “Lạy Chúa, xin cho con ơn, 
xin cho đứa bé này thuộc về Chúa và không có 
gì làm ô uế tâm hồn của nó”. Nếu hoa quả của 
lời cầu nguyện này không thấy được ngay nhưng 
trong lòng, bà Zélie muốn con mình trở nên thánh. 
Bà hiểu và không chờ đợi, từ khi con sinh ra, bà 
đã bắt đầu nuôi dạy con hướng về Chúa. Bà thổ 
lộ: “Khi chúng tôi có con, chúng tôi chỉ sống cho 
chúng, đó là hạnh phúc của chúng tôi. Với tôi, đó 
là một phần thưởng rất lớn, tôi muốn có nhiều con 
để nuôi dạy các con hướng về Chúa (…). Miễn là 
tôi lên thiên đàng với chồng và tôi thấy các con 
được tốt là tôi hạnh phúc”.

Yêu thương chúng với một tình 
thương dồi dào

Chúng ta thường quên các con cần tình thương 
đến như thế nào. Ông Lu-i và bà Zélie yêu con cái 
với một tình yêu tràn đầy, và các con biết cha mẹ 
yêu mình. Céline, người con gái thứ năm của ông 
bà đã vẽ chân dung cha mình trong quyển sách 
Các cha mẹ thánh thiện của tôi: “Cha tôi luôn 
nghiêm khắc với chính mình, nhưng cha luôn yêu 
thương chúng tôi. Với chúng tôi, quả tim của ông 
đặc biệt dịu hiền. Ông chỉ sống cho chúng tôi. 
Không có tâm hồn người mẹ nào có thể bì kịp 
tâm hồn của ông”. Ông Lu-i biểu lộ tình thương 
của mình bằng cách ông đặt cho các con mỗi đứa 
một tên riêng. Maria là “kim cương”; Pauline là 
“hạt ngọc xinh”; Céline là “dũng cảm”; Léonie 
là “quả tim hiền” và Têrêxa là ”nữ hoàng nhỏ”. 
Têrêxa mô tả tình dịu dàng của cha mẹ mình như 
sau: “Chúa Nhân lành cho tôi được bao phủ bởi 
Tình yêu, các kỷ niệm đầu tiên của tôi in dấu của 
nụ cười và các vuốt ve dịu hiền nhất”.

Không bao giờ buông bỏ dù gặp khó khăn
Zélie khuyến khích em trai mình, em trai của 

bà lo lắng cho một trong các con của mình khó 
uốn nắn: “Đừng lo khi em thấy bé Jeanne có tính 
khí như vậy. Jeanne lớn lên và sau này sẽ là một 
đứa bé xuất sắc. Jeanne sẽ là nguồn an ủi của 
em. Chị nhớ lại, Pauline cũng khó khăn như vậy 
khi Pauline hai tuổi, khó đến mức mà chị rất lo, 
bây giờ Pauline là đứa ngoan nhất trong mấy đứa. 

Nhưng chị phải nói với em, chị không làm hư 
Pauline, chị không bao giờ để cho Pauline muốn 
làm gì thì làm”. Pauline không phải là em bé duy 
nhất làm cho ông bà Martin lo lắng. Têrêxa và 
chị là Léonie cũng làm cho ông bà lo nhiều. Tuy 
nhiên hai ông bà không bao giờ buông tay, dù 
họ phải kiên nhẫn chờ lâu trước khi thấy thành 
quả các cố gắng của mình.

Hãy là gương mẫu của đức bác ái
Các con của bạn thấm đậm từng cử chỉ của 

bạn, dù tốt hay xấu. Hai ông bà Lu-i và Zélie 
làm hết sức mình để các cô con gái mình tôn 
trọng tha nhân. Céline mô tả lòng kiên nhẫn của 
cha mình với người khác, dù những người này cư 
xử không tốt với ông: “Một ngày nọ, tôi đi theo 
cha đến một trong các người thuê nhà để thu tiền 
nhà ở một con đường lớn ở Lisiơ. Người đàn bà 
không trả tiền nhà, bà nhào tới mắng nhiếc cha 
tôi. Tôi hoảng sợ, nhưng cha tôi bình tĩnh. Ông 
không nói gì, ông cũng không bao giờ than phiền 
về người đàn bà này”. Thánh Têrêxa sau này kể 
về cách cha mình sống theo tinh thần Phúc Âm: 
“Điều tôi để ý nhất, đó là cha tôi tiến bộ trên 
con đường trọn hảo theo gương Thánh Phanxicô 
Salê, ông làm chủ được sức sống tự nhiên của 
mình, đến mức có vẻ như ông có được bản chất 
dịu hiền nhất này… Những chuyện thế gian như 
khó chạm được đến ông, ông vượt qua dễ dàng 
các nghịch cảnh của cuộc đời”. Làm sao hy vọng 
con mình có lòng tốt và kiên nhẫn nếu mình 
không làm gương cho chúng?

Chơi đùa với các con
Thời buổi bây giờ, chúng ta thường dễ dàng 

bỏ con mình trước màn hình và không khi nào 
chơi với chúng. Dù vậy, trẻ con cần sự chú ý của 
chúng ta, ngay cả trong lúc chơi. Céline kể làm 
thế nào mẹ của mình đã cùng chơi với các con: 
“Mẹ rất vui khi chơi với chúng tôi dù mẹ tôi phải 
kéo dài công việc của bà đến khuya, có khi còn 
hơn”. Ông Lu-i cũng chơi với các con, ông làm 
đồ chơi cho con, ông bày ra các trò chơi và nhất 
là ông thích cùng hát với con mình!

Marta An Nguyễn dịch
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Theo tương truyền, Pháp trường Cổ Mễ ở 
khu làng Cổ Mễ là một nơi để xử tử nhiều 
người vào thời Nhà Nguyễn. Và theo sử 

sách, tại khu vực làng Cổ Mễ này có 7 vị Thánh 
tử đạo Bắc Ninh bị giết vào năm 1838 và 1839. 
Nhưng người viết bài này đã nhiều lần tìm kiếm 
và cầu nguyện, với ước mong tìm biết chút ít về 
tung tích địa điểm quan trọng này, để tri ân các 
tiền nhân đã dày công gìn giữ đức tin cho mình. 
Bởi vì các ngài đã minh chứng đức tin vào Chúa 
bằng máu đào của mình ở nơi đây. Sau nhiều lần 
tìm tòi, người viết xin mô phỏng và tổng hợp 
lại những gì mình biết dưới đây. Hy vọng những 
điều mô phỏng tái hiện đôi nét về địa điểm pháp 
trường Cổ Mễ, nơi đã xảy ra hai biến cố quan 
trọng liên quan đến 7 chứng nhân đức tin của 
giáo phận khi xưa.

Vị trí và những đặc điểm:
Hiện nay người viết tạm thời tìm thấy hai nguồn 

tài liệu nói về địa điểm pháp trường Cổ Mễ này:
Tài liệu thứ nhất: theo cuốn “Các Thánh Tử 

Đạo Bắc Ninh” trong trang 18 có mô tả như 
sau: “Pháp trường là một bãi rộng ở làng Cổ 
Mễ, dưới chân một ngọn đồi nhỏ, bên bờ sông 
Cầu, ở ngoài thành Bắc Ninh.”[1] Địa điểm này 
thuộc phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh 
Bắc Ninh ngày nay. Địa điểm Pháp trường này 
cách nơi giam giữ (thành cổ Bắc Ninh) “khoảng 
2km, có thể gần địa điểm hiện nay là Đền Bà 
Chúa Kho.”[2]

Tài liệu thứ hai: trong cuốn “Dòng Máu Anh 
Hùng” của cha Vũ Thành cho biết thêm về khu 
vực xử tử cha Tự, lúc đó: “đồi Xài Bông là nơi 
thường được dùng để hành quyết các tội nhân, 
nhưng đặc biệt cha Tự không phải chết ở đó, 
họ dẫn cha về phía bên phải đồi”[3] và họ hành 
quyết ngài ở đó.

Về quả đồi nhỏ ở làng Cổ Mễ. Làng Cổ Mễ 
hiện có một ngọn đồi rõ nhất với nhiều tên gọi 
khác nhau như: đồi Cổ Mễ, Núi Kho, hay có 
thể còn được gọi là đồi Xài Bông[4] chăng? Với 
dòng thời gian gần hai thế kỷ với biết bao thay 
đổi, nên có thể ngọn đồi này được dân chúng gọi 

Tìm về pháp trường Cổ Mễ nơi 
xử tử bảy vị thánh Bắc Ninh
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với những tên gọi khác nhau 
như vậy.

 Xét về vị trí nơi xử chém 
cha Tự, từ hai nguồn tài liệu 
nói trên có sự trùng hợp nhau ở 
khu vòng tròn đỏ vị trí số “3” 
trên sơ đồ: căn cứ vào tài liệu 
thứ nhất, vị trí pháp trường ở 
“dưới chân một ngọn đồi nhỏ, 
bên bờ sông Cầu”. Và căn cứ 
vào tài liệu thứ hai: “họ dẫn cha 
cha Tự về phía bên phải đồi”. 
Nhìn vào hình sơ đồ làng Cổ 
Mễ ta đặt giả thiết rằng: nếu 
lấy hướng Bắc (N) để hướng 
tới (mặt quả đồi), thì điểm số 
“3” nằm phía bên phải của đồi Cổ Mễ ngày nay.  
Nên ta có thể ước đoán địa điểm pháp trường 
nằm ở khu vòng tròn đỏ vị trí số “3” trên hình 
sơ đồ làng Cổ Mễ trên.

 Lần xử thứ nhất vào ngày 05-
09-1838:

Bảy vị Thánh tử đạo Bắc Ninh tuy bị bắt trong 
cùng một thời gian từ ngày 29 tháng 6 năm 1838 
đến đầu tháng 7 năm 1838, và bị giam chung 
với nhau ở tại thành Bắc Ninh (tức thành cổ Bắc 
Ninh ngày nay). Nhưng các ngài bị xử tử hai đợt 
khác nhau:

Lần xử thứ nhất này có hai vị bị xử chém đầu 
là cha Phêrô Nguyễn Văn Tự và cụ trùm Giuse 
Hoàng Lương Cảnh. Bản án “trảm quyết” (chém 
đầu) của cha Tự và cụ trùm Cảnh do vua Minh 
Mệnh ra ngày 2/9/1838:

“Đạo trưởng Nguyễn Văn Tự và Đạo mục 
Hoàng Lương Cảnh phải trảm quyết tức khắc, 
còn các tên Hà Trọng Mậu, Bùi Văn Úy, Nguyễn 
Văn Đệ, Nguyễn Văn Mới và Nguyễn Văn Vinh 
phải giam giữ cẩn thận và khuyên dụ bỏ đạo, nếu 
không nghe thì bị xử giảo.”

Trên đường ra pháp trường Cổ Mễ lính xếp 
hàng đi hai bên, cha Tự và cụ trùm Cảnh đi ở 
giữa, tay nâng niu tượng Chuộc Tội, hai vị vừa 
đi vừa đọc kinh. Khi ấy giáo hữu và người ngoại 
hiếu kỳ nên đi xem rất đông. Người ta thấy vẻ 

vui mừng hoan hỉ tỏ lộ trên vẻ mặt tuấn tú của 
cha Tự thật là đẹp, đến nỗi một người lương kêu 
to lên: “kìa xem, ông đó đẹp trai biết bao! Sao 
họ nỡ tâm giết một người như vậy?”[5] Nhưng 
không có quan tòa nào trả lời câu hỏi của người 
lương dân này.

Đến nơi, họ cho hai vị quỳ xuống những tấm 
chiếu đã trải sẵn. Họ tháo gông cho hai vị rồi  
trói chặt hai tay ra đằng sau. Theo tiếng trống 
lệnh, lý hình thi hành việc chém đầu hai chứng 
nhân. Chém xong họ liền tung đầu hai vị lên cho 
mọi người trông thấy. Vì “theo tục lệ thời đó, 
đầu tội nhân phải được tung cao 3 lần cho mọi 
người xem thấy.”[6] Ngay sau khi các ngài bị 
chém, tức khắc nhiều người trong đạo cũng như 
ngoài đạo chen lấn xô nhau chạy vào để thấm 
máu các ngài[7]:

Đầu của cha Tự: “Lý hình vung kiếm chém 
mạnh, nhưng đầu vẫn chưa rơi khỏi cổ, anh ta 
phải chém mạnh lần thứ hai đầu mới rơi khỏi 
cổ.”[8]

Bên cha Tự: “Lý hình vừa làm xong nhiệm 
vụ, thì cả người lương lẫn người giáo chạy xúm 
đến để thấm máu và tranh dành tất cả những gì 
của cha Tự. Người ta chen lấn nhau đến nỗi một 
số người ngã trên vũng máu và làm cho cả đám 
người thấm máu của vị tử đạo.”[9]

Phía bên cụ trùm Cảnh: “Một hồi chiêng vang 
dội, lý hình vung gươm chém và đầu cụ Cảnh 
rơi khỏi thân xác. Các người lương giáo xô nhau 



Dâ
n 

Ch
úa

 o
n 

lin
e 

số
 4

1
40 Chứng Từ

ra thấm máu và xô xé lấy những gì thuộc về cụ 
đến nỗi các quan cũng không thể ngăn nổi.”[10]

Lần xử thứ hai vào ngày 19-12-
1839:

Năm vị thánh bị xử giảo[11] là Phanxicô Hà 
Trọng Mậu, Augustinô Nguyễn Văn Mới, Đaminh 
Bùi Văn Úy, Stêphanô Nguyễn Văn Vinh và 
Tôma Nguyễn Văn Đệ. Bản án xử giảo 5 vị 
chứng nhân này đã có chung với bản án của cha 
Tự và cụ trùm Cảnh cùng ngày 2/9/1838. Suốt 
thời gian hơn một năm các quan “khuyên dụ” 5 
vị này bỏ đạo, nhưng không ai bỏ đạo, nên bản 
án được viết tiếp: “Bọn gian ác theo Gia-tô tả 
đạo, mặc dầu đã khuyên răn sửa phạt, vẫn ngoan 
cố không chịu bước qua thập giá, nay chúng bị 
xử giảo.“[12]

Ngày 19/12/1839 trên đường ra pháp trường, 
thầy Phan-xi-cô Hà Trọng Mậu dẫn đầu anh em. 
Năm chứng nhân trẻ này bị dẫn đến pháp trường 
Cổ Mễ trước sự hiếu kỳ của đám đông chen lấn 
nhau. Họ “xì xào với nhau là các vị này bị giết 
oan!”[13]. Chắc hẳn họ đã thấy 5 vị này sống 
tốt, chẳng có tội tình gì. Còn “các chứng nhân 
tươi cười nói với mọi người: anh em chúng tôi 
đang tiến về Thiên Đàng đây.” Tiếp đó “5 vị bị 
trói vào 5 cái cọc đã chôn sẵn, rồi cùng một lúc 
lý hình xiết cổ các ngài bằng dây thừng cho đến 
lúc tắt thở.”[14] 

 “Khi lưỡi gươm của lý hình chém xuống, thì 
các vị tử đạo được rước lên đài vinh quang.”

 Xin các Thánh Tử Đạo Bắc Ninh cầu cho 
chúng con! Amen.

JB. Lâm Văn Trung

Nguồn: Gp. Bắc Ninh

[1] Tòa giám mục Bắc Ninh, Các Thánh Tử 
Đạo Bắc Ninh, tr 18.

 [2] Tài liệu đang dẫn, tr 18.
 [3] Vũ Thành, Lm, Dòng Máu Anh Hùng, tr 

202
 [4] X. Dòng Máu Anh Hùng, tr 202
 [5] Vũ Thành, lm, Dòng Máu Anh Hùng, tr 

202.
 [6]  Tài liệu đang dẫn.
 [7]  Tòa giám mục Bắc Ninh, Các Thánh Tử 

Đạo Bắc Ninh,18-19
 [8] Vũ Thành, lm, Dòng Máu Anh Hùng, tr 202.
 [9] Tài liệu đã dẫn, tr 202.
 [10] Tài liệu đã dẫn, tr 204.
 [11] Xử giảo: bị tròng dây vào cổ và bị lý 

hình kéo hai đầu dây xiết chặt cho đến chết mới 
thôi.

 [12] Tòa Giám Mục Bắc Ninh, Các Thánh Tử 
Đạo Bắc Ninh, tr 34

 [13] X. Tài liệu đang dẫn, tr 34.
 [14] Tài liệu đang dẫn, tr 34.
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Hỏi: Trong Sách 
nghi thức cử hành 
Hôn phối, có một 
“nghi thức chúc 
lành cho cặp vợ 

chồng trong Thánh Lễ Kỷ Niệm Hôn phối“. 
Nghi thức này mời gọi hai vợ chồng nhắc lại 
lời cam kết của họ cách âm thầm, nhưng cũng 
cho phép có một cam kết lại công khai, nhưng 
không cho phép sự tuyên xưng lại thề hứa hôn 
phối. Nhiều cặp vợ chồng xin tuyên xưng lại 
thề hứa hôn phối - tại sao điều này không 
được phép? Tại sao lại có sự khác biệt của lời 
thề này so với lời khấn của đan sĩ và tu sĩ, khi 
họ mừng kỷ niệm khấn Dòng và tuyên đọc lại 
lời khấn Dòng? Tại sao lời thề hứa hôn phối 
không được phép tuyên xưng lại? Tương tự 
như vậy, trong Sách Lễ Rôma, có việc các linh 
mục tuyên đọc lại lời hứa truyền chức trong Lễ 
Truyền Dầu. - L. P., Tampa, Florida, Hoa Kỳ.

Đáp: Sách Ordo Celebrandi Matrimonium, 
editio typica altera (1991), có trong Phụ lục III 
nghi thức: “Ordo benedictionis coniugum intra 
Missam, occasione data anniversarii Matrimonii 
adhibendus“ (nghi thức chúc lành cho cặp vợ 
chồng trong Thánh Lễ Kỷ Niệm Hôn phối). Phụ 
lục này cho phép kỷ niệm đặc biệt hôn phối, vào 
các dịp mừng chính như kỷ niệm 25 năm, 50 năm 
hoặc 60 năm ngày cưới

Trong Sách nghi thức này, Hội Thánh phổ 
quát đã đề nghị một sự nhắc lại cam kết hôn 
phối, mặc dầu cụm từ ngữ “tuyên xưng lại thề 
hứa hôn phối, renewal of vows” được tránh dùng.

Tuy nhiên, ngay cả trước khi công bố nghi 
thức phổ quát này, một số Hội Đồng Giám Mục 
đã đưa vào trong Sách Nghi Thức Hôn Phối một 
nghi thức nhắc lại cam kết hôn phối để sử dụng 
vào các ngày lễ đặc biệt. Cũng có thể sử dụng 

Giải đáp phụng vụ

Tại sao vợ chồng không tuyên xưng 
lại thề hứa hôn phối?

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
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các văn bản này vào các ngày kỷ niệm khác, vì 
lý do mục vụ tốt. Sách Các Phép cũng cung cấp 
các văn bản phù hợp cho các dịp khác, chẳng 
hạn như các kỳ tĩnh tâm, đặc biệt là dành cho 
các cặp vợ chồng.

Các nghi thức này có một phân biệt nhỏ nhưng 
có ý nghĩa, giữa lời thề hứa ban đầu và lời tuyên 
xưng lại thề hứa hôn phối. Có các khoảnh khắc 
khác nhau trong thánh lễ cho việc tuyên xưng 
lại thề hôn phối. Trong một số nước, việc tuyên 
xưng lại thề hứa hôn phối vào dịp Ngân khánh 
hoặc Kim khánh được thực hiện sau bài giảng, 
trong khi ở một số nước khác, việc này được thực 
hiện sau lời nguyện hiệp lễ.

Ở Hoa Kỳ, công thức của lời thề hứa là hơi 
khác với công thức ban đầu, để phản ánh một sự 
canh tân tinh thần. 

Trong Sách Nghi thức Hôn nhân Canada, Phụ 
lục IX, “Lễ Kỷ niệm ngày cưới“, cụm từ ‘tuyên 
xưng lại thề hứa hôn phối’ được sử dụng, và 
chính lời giới thiệu của linh mục giải thích ý 
nghĩa và lý do của việc tuyên xưng lại thề hứa 
hôn phối. 

Xin mời đọc:
“Anh N và chị M thân mến, anh chị đến đây 

cùng với gia đình và bạn bè, để kỷ niệm sự trung 
thành của anh chị đối với nhau, và để cảm tạ 
Thiên Chúa trong những năm tháng, mà Ngài 
ban cho anh chị để sống trong tình yêu lẫn nhau. 
Qua các vui buồn, sướng khổ, chiến thắng và thử 
thách của cuộc sống, Thiên Chúa 
đã luôn ở với anh chị.

“Hôm nay Hội Thánh chia sẻ 
niềm vui của anh chị, và cảm 
ơn anh chị,vì anh chị là dấu chỉ 
mạnh mẽ của tình yêu chân thành 
và trung tín của Thiên Chúa đối 
với thế gian

(* Thiên Chúa đã làm phong 
phú và củng cố anh chị trong 
nhiều năm qua bí tích hôn nhân)

Hôm nay, khi anh chị nhắc lại 
lời thề hứa, anh chị lại làm chứng 
cho tình yêu của Thiên Chúa.

“Anh chị đã chứng tỏ sự kính trọng lẫn nhau 
qua đời sống chung với nhau.

Giờ đây anh chị cầm tay phải của nhau và 
nhắc lại lời đồng ý của mình trước mặt Thiên 
Chúa và Hội Thánh của Ngài“.

Nghi lễ đề cập đến việc linh mục nói đến lời 
thề hứa hôn nhân ban đầu. Văn bản của lời thề 
hứa là không thay đổi.

Một trong các văn bản gần đây nhất, vốn tuân 
theo Sách Nghi thức Rôma, là nghi thức của Hội 
đồng Giám mục Anh Quốc và xứ Wales. Toàn 
bộ nghi thức có thể được tìm thấy tại trang điện 
tử: http://www.liturgyoffice.org.uk/Resources/
Marriage/OCM-Anniversary.pdf:

“275. Sau đó, bằng các lời này hoặc tương tự, 
Linh Mục mời gọi hai vợ chồng thinh lặng cầu 
nguyện, và lặp lại trước mặt Chúa quyết tâm sống 
thánh thiện trong bậc hôn nhân.

“Anh N. và chị M., tưởng nhớ lại lễ cử hành 
năm xưa, trong đó, qua Bí tích Hôn Phối, anh 
chị đã liên kết cuộc sống với nhau bằng mối 
dây không thể tháo gỡ. Giờ đây trước mặt Chúa, 
anh chị muốn lặp lại những lời hứa, mà năm xưa 
anh chị đã cam kết với nhau. Anh chị hãy khẩn 
cầu Chúa ban ơn, để các lời hứa này được nên 
vững bền.

“276. Sau đó, hai vợ chồng âm thầm lặp lại 
lời quyết tâm.

“277. Hoặc tùy nghi hoàn cảnh, đôi vợ chồng 
lặp lại lời quyết tâm cách công khai như sau đây:

“Người chồng: Lạy Chúa, chúc tụng Chúa, vì 
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nhờ ơn Chúa, con đã nhận bà M 
đây làm vợ.

“Người vợ: Lạy Chúa, chúc 
tụng Chúa, vì nhờ ơn Chúa, con 
đã nhận ông N đây làm chồng.

“Cả hai: Lạy Chúa, chúc tụng 
Chúa, với lòng nhân hậu, Chúa 
đã hiện diện trong suốt cuộc sống 
của chúng con, khi thịnh vượng 
cũng như lúc gian nan. Chúng 
con nài xin Chúa phù trợ, để 
chúng con luôn trung thành yêu 
thương nhau, hầu trở nên những 
nhân chứng của giao ước, mà 
Chúa đã ký kết với loài người.

Linh mục:
“Xin Chúa gìn giữ ông bà mọi ngày trong suốt 

cuộc đời. Xin Ngài an ủi ông bà lúc gian nan, 
phù giúp ông bà khi thịnh vượng, và cho nhà ông 
bà được tràn đầy phúc lành của Ngài. Nhờ Đức 
Kitô, Chúa chúng ta. 

Đáp: Amen.
Sau đó, là làm phép nhẫn mới, và lời nguyện 

tín hữu như thường đọc trong Thánh lễ, hoặc 
lời nguyện chung dưới hình thức được cung cấp 
trong nghi thức. Sau Kinh Lạy Cha, bỏ qua kinh 
“Lạy Chúa, xin cứu chúng con”. Linh mục, quay 
về phía hai vợ chồng, dang tay đọc:

“Chúng con ca ngợi và chúc tụng Chúa, là 
Thiên Chúa và là Đấng tạo dựng muôn loài, ngay 
từ đầu, Chúa đã dựng nên người nam và người 
nữ, để họ làm nên một cộng đoàn sự số ng và 
tình yêu;

“Chúng con cũng cảm tạ Chúa, vì Chúa đã 
đoái thương ban phúc lành cho cuộc sống gia 
đình của các tôi tớ Chúa đây là ông N. và bà M., 
để cuộc sống này biểu lộ hình ảnh sự kết hợp 
giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Vậy, hôm nay, xin 
Chúa nhân từ nhìn đến các tôi tớ Chúa đây, và 
như Chúa đã gìn giữ họ thông hiệp với nhau, khi 
được vui mừng cũng như lúc phải lao nhọc, xin 
Chúa không ngừng làm cho giao ước hôn nhân 
của họ được số ng động, củng cố tình yêu và mối 
dây an bình nơi họ, để (cùng với đàn con cái bao 
quanh), họ luôn được hưởng phúc lành của Chúa.

“Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa 
chúng con. 

Cộng đoàn: Amen” (Một phần bản dịch trên 
đây là của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam)

Lý do cho các thay đổi nhỏ nhưng có ý nghĩa, 
là bởi vì một cách thiết yếu, việc tuyên xưng lại 
thề hứa hôn phối là không hứa điều gì mới. Việc 
tuyên xưng lại thề hứa hôn phối được xem như là 
hình thức bí tích, và do đó là chỉ dành riêng cho 
cùng một cặp vợ chồng như khi họ nói lời hứa 
ban đầu. Thông qua sự đồng ý của họ, hai người 
hiến dâng cho nhau và đón nhận nhau, thông qua 
một giao ước vĩnh viễn và không thể đổi thay, để 
thiết lập hôn phối. (xem khoản luật 1057.2 của 
Bộ Giáo Luật, và Sách Giáo Lý, số 1638). 

Chính lý do của mối dây bất khả phân ly, 
vốn được tạo ra bởi việc cử hành hôn phối, làm 
cho Hội Thánh hơi lưỡng lự để cho phép một sự 
tuyên xưng lại đơn giản lời thề hứa hôn phối. 
Người ta không thể tuyên xưng lại một hôn phối 
hợp lệ theo nghĩa là khởi đầu lại hoặc tiếp tục.

Tuy nhiên, sự cam kết liên tục của hôn phối 
có thể được cử hành, chúc phúc và được tuyên 
xưng lại, theo nghĩa là tăng sức lực hoặc gia tăng 
sức mạnh.

Quả thật rằng hàng năm người Công Giáo 
tuyên đọc lại lời hứa rửa tội, các linh mục tuyên 
đọc lại lời hứa truyền chức và nhiều tu sĩ tuyên 
đọc lại lời khấn Dòng. Tuy nhiên, các lời hứa 
này là bổ túc cho bí tích, và không tạo nên hình 
thức bí tích thật sự. 
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Do đó, mặc dù tất cả chúng ta tuyên xưng 
lại lời hứa rửa tội của chúng ta trong Lễ Vọng 
Phục Sinh, và các linh mục tuyên đọc lại lời hứa 
truyền chức vào ngày thứ Năm Tuần Thánh, công 
thức rửa tội hay công thức truyền chức không bao 
giờ được đọc lại.

Tương tự, việc khấn Dòng là á bí tích chứ 
không phải bí tích. Nhưng ngay cả trong các 
trường hợp này, các tu sĩ có thói quen đọc lại 
lời khấn Dòng hàng năm sẽ đôi khi có các điều 
chỉnh nhẹ đối với nghi thức và công thức, để 
nhấn mạnh tình hình khác nhau.

Thí dụ, các tu sĩ có thể bỏ qua sự nhắc đến 
vị bề trên nhận lời khấn của mình, vì về phương 
diện kỹ thuật, không ai cần phải tiếp nhận một 
sự đọc lại lời khấn Dòng, vốn trước đây đã được 
tuyên bố và tiếp nhận cách công khai bởi bề trên 
hợp pháp. Theo cách tương tự, họ cũng có thể 
xử sự theo cùng một chiều hướng, như khi một 
lần nữa, tất cả các tu sĩ, kể cả bề trên, đọc lại 
lời khấn Dòng của họ và không cần ai tiếp nhận 
lời đọc ấy. (Zenit.org 24-10-2017)

Nguyễn Trọng Đa
THÔNG BÁO 
VỀ NGHI THỨC CỬ HÀNH HÔN NHÂN 
Ủy Ban Phụng Tự Tòan Quốc đã in xong cuốn 

Nghi thức cử hành hôn nhân, và đã phổ biến cho 
các giáo phận cũng như gởi bán tại các nhà sách 
công giáo. Theo Thông cáo của Hội Đồng Giám 
mục in ở đầu sách, thì được phép sử dụng Nghi 
thức mới này từ khi có sách và buộc phải cử 

hành từ sau Lễ Phục Sinh năm 
nay, tức ngày 12.04.2009. 

Vậy xin nhắc nhở quý cha một 
số điểm sau đây: 

- Trong nghi lễ mở đầu, bỏ 
qua hành động thống hối. Sau 
lời dẫn lễ, xướng kinh Vinh danh 
luôn (x. số 53, tr. 12). 

- Nếu cử hành lễ nghi hôn 
phối trong thánh lễ của cộng 
đoàn, thì cả trong các Chúa nhật 
mùa Giáng sinh và mùa Thường 
niên, cũng phải cử hành lễ Chúa 
nhật (x. số 54, tr. 12). 

- Có thể chọn 3 bài Thánh 
Kinh in trong sách Nghi thức cử hành hôn nhân, 
trong đó một bài phải rõ ràng nói về hôn nhân, 
tức những bài có ghi dấu hoa thị. (x. số 55, tr. 
13 và mấy dòng chữ đỏ trước các bài đọc, tr. 51) 

- Sau khi tiếp nhận sự ưng thuận của đôi bên, 
vị chủ sự xướng: Nào ta chúc tụng Chúa! Và 
cộng đồng thưa: Tạ ơn Chúa! (x. số 65, tr. 18; 
số 99, tr. 27; số 133, tr. 37; số 164, tr. 46). 

- Sau lời nguyện chúc hôn, bỏ qua kinh: Lạy 
Chúa Giêsu Kitô, và đọc ngay: Bình an của Chúa 
hằng ở cùng anh chị em. (x. số 75, tr. 22). 

- Không được ký sổ hôn phối trên bàn thờ (x. 
số 178, tr. 50). 

Xin quý cha lưu ý để thi hành cho đúng. 
Phú Cường ngày 27 tháng 02 năm 2009 
+ Phêrô Trần Đình Tứ 
Giám mục Phú Cường 
Chủ tịch UBPT/HĐGMVN 
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Thiên Thu Anh Vẫn Đợi Chờ…!
“Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay 

sao ?” Ông Si-mon Phê-rô liền đáp : “Thưa Thầy, 
bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy 
mới có những lời đem lại sự sống đời đời…” 
(Ga 6,67-68)

Duyên nợ nào ta gặp nhau ?
Bỏ thuyền bỏ lưới bỏ câu lên đường.
Theo anh dầu dãi gió sương,
Bữa no bữa đói mười thương vẹn mười.

Theo anh bỏ cả xuân tươi,
Tình xưa nghĩa cũ chia phôi cũng đành.
Theo anh vượt thác băng ghành,
Lang thang hoang mạc tròng trành biển sâu.

Tương lai chẳng biết về đâu,
Theo anh lặng lẽ cúi đầu xin vâng.
Đường xa nghe vọng lễ dâng,
Mờ cây thập giá nhạt vầng khăn tang.

Bánh Trường Sinh, Của ăn đàng,
Chính là máu thịt Anh mang vào đời.
Theo Anh hay “bỏ cuộc chơi” ?
Trời cao biển rộng em thời tự do !

Thiên thu Anh vẫn đợi chờ,
Chờ môi mấp máy đợi bờ vai rung…
“Theo anh mãi đến vô cùng,
Bởi riêng Anh có một vừng Lời thiêng”.

Sơn Ca Linh

(CN 21 TN, 26.8.2018)
 

TRĂNG SÁNG TRÊN ĐỒI CALVE!

Chúa ơi ! Dòng đời sao nghiệt ngã..

Trên đồi cao..Chúa đã đợi con.

Gió chiều hiu hắt mỏi mòn...

Thời gian xuôi mãi nỗi buồn khôn nguôi.

Hoa cứu rỗi nở thắm ơn trời..

Yêu thương nhân hạnh mời muôn nơi. 

Qua bao thế hệ trên đời.. 

Trăng Thập Tự vẫn sáng ngời trong đêm.

Thủy triều sóng nước mãi dâng lên...

Lớp lớp xô nhau cứ vững bền.

Ai còn nghiêng bước bên triền..

Hãy mau tỉnh thức xa miền đau thương.

Độc hành đêm vắng mãi trên đường.. 

Xua cành đau khổ vướng bờ mi.

Calve soi tỏ đường đi..

Giang tay Chúa đợi...khó gì ! bạn ơi !.

HÀ NGUYÊN SƠN (Cảm tác)
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Ngày quốc tế
chống nạn
buôn người

Nạn buôn người
Mỗi năm có hàng chục triệu người trên thế giới 

trở thành nạn nhân của các tổ chức buôn người. 
Đây là hiện tượng nô lệ mới trong thế kỷ 21. Nó 
là hậu quả của các tình trạng xã hội kinh tế như 
nghèo túng, bạo lực gia đình, bị gạt bỏ ngoài lề 
xã hội, thiếu đào tạo giáo dục... Nhưng nó cũng 
là hậu quả của chiến tranh xung khắc, các cuộc 
khủng hoảng nhân đạo và các điều kiện khí hậu 
khắc nghiệt bó buộc dân chúng phải rời bỏ quê 
hương để sống còn. Trong số các nạn nhân của 
tệ nạn buôn người có rất đông phụ nữ và trẻ em, 
là các giai tầng dễ trở thành mồi ngon của các 
tổ chức buôn người. Năm nay, nhân Ngày quốc 
tế chống nạn buôn người, Nhóm liên văn phòng 
của Liên Hiệp Quốc chống nạn buôn người, trong 
đó có Cao ủy tị nạn Liên Hiêp Quốc, lôi kéo sự 
chú ý và dấn thân đối với các trẻ em và người 
trẻ, chiếm 28% tổng số các nạn nhân, trong đó 
có 20% là trẻ nữ và 8% là trẻ nam.

Buôn người là tội phạm khai thác phụ nữ trẻ 
em và đàn ông cho nhiều mục đích khác nhau, 
trong đó có cưỡng bách lao động, nô lệ tình dục, 
buôn bán cơ phận. Theo Tổ chức lao động quốc 
tế, hiện nay trên thế giới có 21 triệu người là 
nạn nhân của  việc cưỡng bách lao động, kể cả 
khai thác tình dục. Đây là hiện tượng liên quan 
tới mọi quốc gia trên thế giới. Theo bản tường 
trình của văn phòng kiểm soát ma túy và phòng 
ngừa tội phạm, trẻ em hầu như chiếm một phần 
ba tổng số các nạn nhân buôn bán người trên 
toàn thế giới, 71% tổng số các nạn nhân là phụ 
nữ và thiếu nữ.

Bản tường trình có tựa đề “Các nô lệ nhỏ vô 
hình 2018”, do tổ chức “Cứu trẻ em” công bố, 
cho biết chỉ trong năm 2016 đã có tới 10 triệu 
trẻ em và người trẻ bị bắt buộc sống như nô lệ, 
bị bán, bị khai thác lao động và tình dục. Các 
em chiếm 25% tổng số hơn 40 triệu người phải 
sống trong các điều kiện này.

Chương trình hành động toàn cầu
Hồi năm 2010, đại hội đồng Liên Hiệp Quốc 

đã đề ra “chương trình hành động toàn cầu” và 
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kêu gọi các chính quyền toàn thế giới có các 
biện pháp phối hợp trung thực chống tệ nạn buôn 
người. Chương trình dự kiến đưa việc chống nạn 
buôn người vào trong các dự án rộng lớn hơn 
của Liên Hiệp Quốc, nhằm mục đích thăng tiến 
phát triển và củng cố an ninh trên toàn thế giới.

Một trong các quyết định nền tảng của chương 
trình là việc thành lập một ngân quỹ tin tưởng 
thiện nguyện của Liên Hiệp Quốc để trợ giúp 
các nạn nhân, đặc biệt là các phụ nữ và trẻ em. 
Ngân quỹ tạo dễ dãi cho việc trợ giúp và bảo vệ 
hữu hiệu các nạn nhân qua việc tài trợ cho các 
tổ chức phi chính phủ chuyên hoạt động trong 
lãnh vực này.

Trong các năm tới đây, ngân quỹ sẽ dành ưu 
tiên cho các nạn nhân đến từ các vùng có chiến 
tranh và xung đột vũ trang, cũng như cho các 
nạn nhân của các làn sóng di cư tị nạn. Ngoài ra 
cũng sẽ trợ giúp nhiều hơn cho các nạn nhân nô 
lệ tình dục, khai thác cơ phận và bị bó buộc ăn 
xin, nạn tội phạm và các lãnh vực mới của việc 
khai thác, chẳng hạn như trồng cấy da và phim 
ảnh dâm ô trên mạng.

Ông Yury Fedotov, giám đốc văn phòng Liên 
Hiệp Quốc chống ma túy và tội phạm, cho biết 
các trẻ em không chỉ là nạn nhân của nạn buôn 
người vì chiến tranh xung khắc, 
nhưng cũng do việc sử dụng liên 
mạng, App và Chat room, qua đó 
các em bị các tổ chức buôn người 
dụ dỗ. Đây là nạn tội phạm vi 
tính.

Ngày quốc tế chống 
nạn buôn người

Trong năm 2013, đại hội đồng 
Liên Hiệp Quốc đã nhóm một 
phiên họp để lượng định chương 
trình và quyết định lấy ngày 30 
tháng 7 làm Ngày quốc tế chống 

nạn buôn người. Vào tháng 9 năm 2015, thế giới 
đã đưa ra chương trình hành động năm 2030 cho 
việc phát triển có thể thực hiện được, chia sẻ các 
mục tiêu liên quan tới nạn buôn người. Các mục 
tiêu này nhắm chấm dứt nạn buôn trẻ em và bạo 
hành chống lại trẻ em, cũng như cần đưa ra các 
biện pháp chống nạn buôn người  và loại trừ mọi 
hình thức bạo lực chống lại việc khai thác phụ 
nữ và thiếu nữ.

Có một yếu tố khác quan trọng đưa tới Tuyên 
ngôn New York. Trong số 19 dấn thân được các 
quốc gia chấp nhận Tuyên ngôn, có 3 dấn thân 
liên quan tới hành động cụ thể chống lại tội 
phạm buôn người và chuyên chở người di cư. 
Văn phòng Liên Hiệp Quốc chống ma tuý và 
tội phạm viết tắt là UNOCD trong tư cách là tổ 
chức giữ gìn Thỏa hiệp Liên Hiệp Quốc chống 
tội phạm có tổ chức ngoài biên giới quốc gia, viết 
tắt là UNTOC, cũng như các Hiệp nghị thư liên 
hệ, trợ giúp các chính quyền thành viên trong các 
nỗ lực thực thi Hiệp nghị thư để ngăn ngừa, đàn 
áp và trừng phạt nạn buôn người.

Khoản 3 của Hiệp nghị thư về việc ngăn ngừa, 
đàn áp và trừng phạt nạn buôn người định nghĩa 
buôn người là việc tuyển mộ, chuyên chở, chứa 
chấp hay tiếp đón người qua việc đe dọa, dùng 

Ngày 30 tháng 7 vừa qua là Ngày quốc tế lần thứ 5 chống nạn 
buôn người. Ngày này do Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thành lập 
với mục đích gây ý thức cho cộng đồng quốc tế về tình trạng của 
các nạn nhân và thăng tiến việc bảo vệ các quyền lợi của họ
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sức mạnh, các hình thức bắt buộc khác như bắt 
cóc, lừa đảo, lừa dối, lạm dụng quyền bính hoặc 
một địa vị dễ bị tổn thương; hay qua việc cho, 
nhận tiền trả hoặc dùng lợi thế để có được sự 
đồng ý của một người có quyền bính trên một 
người khác với mục đích khai thác. Qua khai thác 
người ta hiểu như là tối thiểu khai thác mại dâm 
người khác, các hình thức khai thác tình dục, làm 
việc hay bị bắt buộc, nô lệ, các thực hành tương 
tự, bị khống chế, bị ăn cắp cơ phận.

Trẻ em tị nạn, di cư và di tản là 
các tầng lớp đặc biệt dễ bị tổn 
thương 

Tổ chức UNICEF và Nhóm điều hợp các tổ 
chức chống nạn buôn người ICAT cho biết trong 
các vùng như Phi châu dưới sa mạc Sahara có tới 
64% nạn nhân là trẻ em, còn trong vùng Trung 
Mỹ và quần đảo Caraibi, có 62% là nạn nhân 
của nạn buôn người. Tuy nhiên, con số thật sự 
còn cao hơn nhiều. Thực tại là vì các trẻ em ít 
khi bị nhận diện như là các nạn nhân của nạn 
buôn người. Ít trẻ em dám lên tiếng vì sợ các 
tay buôn người, vì thiếu các tin tức liên quan tới 
các lựa chọn có thể, vì không tin cậy các chính 
quyền, vì sợ bị chú ý hay sợ có thể bị bắt hồi 
hương mà không có một che chở nào và một trợ 
giúp vật chất nào.

Các trẻ em tị nạn, di cư và di tản là tầng lớp 
đặc biệt dễ tổn thương đối với nạn buôn người. 
Lý do vì chúng đang trốn chạy chiến tranh và 

bạo lực, hay đang tìm các cơ may tốt đẹp hơn 
cho việc đào tạo hay nâng đỡ. Rất ít trẻ em tìm 
ra các con đường di chuyển bình thường và an 
toàn với gia đình các em. Điều này gia tăng khả 
năng các em và những thành phần khác trong 
gia đình theo các lộ trình không bình thường và 
nguy hiểm hơn, hay trẻ em di chuyển một mình, 
và như thế khiến các em dễ bị tổn thương hơn 
nữa vì bạo lực, lạm dụng và khai thác  từ phía 
các tay buôn người.

Bà Henrietta Fore, Tổng giám đốc UNICEF, 
cho biết “Việc buôn người là một đe dọa vô cùng 
cụ thể đối với hàng triệu trẻ em trên thế giới, 
đặc biệt là các trẻ em bị bó buộc bỏ nhà cửa và 
cộng đoàn mà không có sự che chở thích hợp. 
Các em cấp bách cần được chính quyền gia tăng 
nỗ lực bảo vệ và giữ gìn trong an ninh. Trong 
nhiều bối cảnh thiếu các giải pháp trợ giúp, có 
việc trợ giúp dài hạn, tái hội nhập và che chở các 
em. Có nhiều hệ thống che chở trẻ em và người 
trẻ  không đủ các phương tiện tài chánh, và rất 
thiếu người bảo vệ trên bình diện luật pháp và 
các hệ thống bảo vệ khác. Trẻ em thường bị đưa 
tới các cơ cấu không thích hợp, trong đó các em 
có nguy cơ bị chấn thương tâm thần, và càng trở 
thành nạn nhân hơn. Những người trẻ nạn nhân 
thì có thể gặp các chướng ngại khác vì các cung 
cách đối xử thuộc lòng ngăn cản không cho họ 
có được sự trợ giúp cần thiết, trong khi các bạn 
trẻ nữ có thể gặp nguy cơ bị khai thác và lạm 
dụng vì bị kỳ thị và vì nghèo.

Tổ chức “Cứu trẻ em” cho biết 
trong năm 2016 đã có khoảng 1 
triệu trẻ em vị thành niên là nạn 
nhân của việc khai thác tình dục. 
Đây là hiện tượng xảy ra cả trong 
nước Italia, cách riêng trong vùng 
biên giới Ventimiglia. Các trẻ em 
đa số đến từ vùng Sừng Phi châu 
và các nước miền nam sa mạc 
Sahara bị dụ dỗ mại dâm để trả 
lộ phí vượt biên giới. Giữa tháng 
giêng năm 2017 và tháng 3 năm 
2018 đã có 1.904 nạn nhân, trong 
đó có 1.744 người trẻ gồm 18 hay 
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16 tuổi và có 160 trẻ vị thành niên, trong đó có 
68% là người Nigeria, và 29% người Rumania.

Các giải pháp bảo vệ an ninh 
cho trẻ em

Hai tổ chức UNICEF và ICAT tiếp tục yêu 
cầu các chính quyền thực thi đường lối chính trị, 
và có các giải pháp vượt biên giới để bảo vệ an 
ninh cho các em, trong đó có mấy điều sau đây:

Thứ nhất, gia tăng các đường lối chắc chắn và 
hợp pháp để các trẻ em có thể di chuyển với gia 
đình, cả bằng cách tăng tốc việc xác định tình 
trạng tị nạn, giải quyết các chướng ngại luật lệ 
và thực hành ngăn cản việc đoàn tụ các em với 
gia đình mình.

Thứ hai, củng cố các hệ thống bảo vệ xã hội 
cho trẻ em và người trẻ  để phòng ngừa, định 

hướng và trả lời cho các trường 
hợp buôn người, bạo lực, lạm 
dụng và khai thác bóc lột trẻ em, 
và đáp ứng các nhu cầu chuyên 
biệt của các em theo từng lứa 
tuổi.

Thứ ba, bảo đảm rằng các giải 
pháp được hướng dẫn bởi việc 
lượng định cá nhân theo từng 
trường hợp và xác định lợi ích 
cao hơn của các em cũng như 
việc tham gia của các em vào 
tiến trình này phù hợp với lứa 

tuổi và sự trưởng thành của mỗi em.
Thứ bốn, cải thiện việc cộng tác vượt ngoài 

biên giới, trao đổi thông tin giữa các giới chức 
kiểm soát biên giới cũng như các chính quyền có 
nhiệm vụ bảo vệ trẻ em và thực thi các tiến trình 
tìm kiếm và đoàn tụ gia đình, các cơ quan bảo 
vệ trẻ em không được gia đình trợ giúp.

Thứ năm, tránh các biện pháp có thể thúc đẩy 
các trẻ em lựa chọn những lộ trình nguy hiểm 
hơn và di chuyển một mình để tránh bị bắt giam 
bởi các lực lượng an ninh.

Theo tổ chức “Cứu trẻ em” trên thế giới hiện 
có 10 triệu trẻ bị bó buộc sống kiếp nô lệ, bị bán 
và bị khai thác bóc lột sức lao động hay tình dục.

Linh Tiến Khải - Vatican
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NHỮNG CHUYỆN NƯỚC XHCN
- Xin mời chúng ta cùng đọc hai hoàn cảnh, tuy bối cảnh khác 
nhau, nhưng cùng đáng thương vì những bản án do nhà nước XHCN 
(chúng tôi viết tắt để đọc giả tự thêm như ý) gây nên và vô cùng 
thất đức :

 1.- Ngày 17.07.2018, nghi can Nguyễn Hải 
Long, bị cáo tham gia cuộc bắt cóc Trịnh Xuân 
Thanh đã nhận tội “làm gián điệp và bắt cóc“, 
để được Tòa Thượng thẩm Berlin giảm án vì 
đã “thành thật khai báo“, sẽ được hưởng mức 
án có thể nhẹ đến phân nửa so với mức án tối 
đa 7 năm nếu không nhận tội. Trong phiên xử 
hôm 25.07.2018, Công tố viên đề nghị 4 năm 
tù, nhưng Thẩm phán đoàn xử mức án 3 năm 10 
tháng tù.  

 Thật bất ngờ, ngày 31.07.2018, một ngày 
trước khi hết hạn kháng án, bị cáo Nguyễn Hải 
Long đã đệ đơn xin kháng án. Giới quan sát nghĩ 
rằng ông bị áp lực từ đảng cộng sản. Với thủ tục 
này, ông vẫn phải nằm tù tạm giam cho đến khi 
có mức án chung thẩm, có thể kéo dài tới cuối 
năm, vì các thẩm phán tòa án tái thẩm cần có 
thời gian để xem xét những lý do do luật sư mới 
của ông đưa ra. Ngoài ra, phía Đức sẽ tiếp tục 
đưa ra các bằng chứng mới để khẳng định và họ 
có thể sẽ làm mạnh mẽ hơn. Hơn thế, ông rất ân 
hận cho thân phận “chốt bị thí“ và nhớ gia đình, 
nhất là cô con gái mà ông hàng ngày được ông 

đưa đi học, kể cả hôm ông bị bắt 
 2.- Trong phiên xử sơ thẩm 

ngày 30.07.2018, Tòa án Nhân 
dân thành phố Biên Hòa, Đồng 
Nai, tuyên án 20 người ái quốc 
can đảm tham gia cuộc biểu tình 
ngày 10.06.2018 chống dự luật 
Đặc khu và An ninh mạng với 
các mức án tù từ 8 đến 18 tháng 
về tội “gây rối trật tự công cộng“.

 Sau phiên xử sơ thẩm, gia 
đình 11 trong số 20 người đã nhờ 
Luật sư Đặng Đình Mạnh tư vấn 
về thủ tục kháng cáo. Ông cho 

đài “Tiếng nói Hoa kỳ“ (VOA), ngày 07.08.2018, 
biết thêm: “Cách đây khoảng ba ngày, chúng tôi 
liên tiếp nhận được những thông tin phản hồi từ 
gia đình họ cho biết những người đang bị giam 
bị cán bộ quản giáo đe dọa là không được phép 
kháng cáo. Nếu kháng cáo, sẽ đưa họ qua giam 
chung với những người bị bệnh HIV“.

 Tại sao nhà nước XHCN này ung dung hành 
xử như vậy ? Ngoài sự dối trá và dã man của 
các chế độ cộng sản, XHCN Việt còn được cái 
gọi là “Thế giới tự do“ ban cho quyền lực và tiền 
để xây dựng “nhà nước pháp quyền“ để thực thi 
“nhân quyền“.

 I./ QUYỀN LỰC PHI ĐỘC LẬP 
 A.- Ðộc Lập Thật Sự.
 Sau khi nhậm chức ngày 07.07.1954, Thủ 

tướng Ngô Ðình Diệm đã dành sự Ðộc Lập cho 
Tổ Quốc, được biểu tượng bởi sự hạ Pháp kỳ 
xuống và thượng Quốc kỳ Việt Nam tại dinh 
Nodorom, Phủ Toàn quyền Pháp, và, lập tức, được 
cải danh thành Dinh Ðộc Lập, ngày 07.09.1954, 
và trở thành Phủ Thủ tướng. Thời gian ngắn kế 
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tiếp, Quốc gia Việt Nam thu hồi tất cả các chủ 
quyền của một nước độc lập như tài chánh, tiền 
tệ (ngày 30.12.1954), ngân sách (02.01.1955)…, 
đóng cửa các nơi cờ bạc, mãi dâm, hút á phiện. 
Ngày 26.10.1955, chiếu kết quả Trưng cầu Dân 
ý ngày 23.10.1955, ông Ngô Ðình Diệm nhậm 
chức Tổng thống và tuyên bố thành lập Việt Nam 
Cộng hòa, vẫn luôn Ðộc lập.

 Trong một lần tiếp kiến Đại sứ Mỹ Frederick 
Nolting, khi ông này đề nghị để cho Hoa Kỳ 
chia sẻ những quyết định về chính trị, quân sự 
và kinh tế, Tổng thống Diệm trả lời rằng “chúng 
tôi không muốn trở thành một xứ bảo hộ của 
Hoa Kỳ“.

 Vì cương quyết bảo vệ nền Ðộc lập và Chủ 
quyền quốc gia, từ chối sự hiện diện quân viễn 
chinh (mục đích thật là để “bán súng“) trên Quê 
hương, bọn thực dân Mỹ tưởng với tiền viện trợ, 
chúng có thể ép Nguyên thủ Việt Nam Cộng 
hòa chấp nhận sự bất lương của chúng. Chúng 
cắt viện trợ từ tháng 5/1963, ông Diệm mời gọi 
đồng bào trở về với “nồi cơm mình“. Chúng dùng 
những cái chết tại Ðài phát thanh Huế và của 
Hòa thượng Thích Quảng Ðức để thúc đẩy đối 
lập đạo đời chống chánh quyền dân cử hợp hiến 
và, cực kỳ dã man, chúng sai Henri Lodge thuê 
các tướng đảo chính giết Tổng thống.

 Nhờ Việt Nam Cộng hòa có Ðộc lập, người 
dân Việt có Dân chủ. Quyền Dân làm Chủ Ðất 

Nước được đồng bào cử tri nước này, qua lá 
phiếu, trao cho chí sĩ Ngô Ðình Diệm, với sứ 
nhiệm Tổng thống, điều hành Quốc Sự. Sự đảo 
chính chỉ do thi hành quyết định của bọn thực 
dân muốn “Hoa Kỳ được chia sẻ những quyết 
định về chính trị, quân sự và kinh tế“ mà ông 
Diệm đã khẳng khái khước từ như đã kể trên.

 Như vậy, Sự Thật kết quả cuộc đảo chính 
ngày 01.11.1963 là giết chết sự Ðộc Lập của 
Việt Nam Cộng hòa. Bằng chứng, sau ba tháng 
thăng quan tiến chức cho nhau và thanh trừng 
nhau, ngày 30.01.1964, “Toàn quyền“ Lodge 
ra lịnh buộc Khiêm “chỉnh lý“ dẹp nhóm Ðôn 
Ðính và cho Minh “ngồi chơi sơi nước“ để trao 
quyền cho Khánh. Nắm quyền, Khánh lo sợ bị 
Khiêm hạ nên đã cử vị này đi làm Ðại sứ tại Mỹ. 
Do đó, đã có câu “thắng làm vua, thua làm đại 
sứ“. Ðến phiên, Khánh phải đi khỏi nước vĩnh 
viễn để nền Cộng hòa đệ Nhị ra đời với Hiến 
pháp 01.04.1967. Nhưng sau biến cố Mậu thân 
1968, Khiêm được làm Thủ tướng để đến hạn kỳ 
30.04.1975, tam tướng Khiêm, Thiệu và Minh 
đều có tên. Một Sự Thật lịch sử vô cùng buồn. 

Những trang Sử Mỹ cũng đã ghi lại một thời 
kỳ đen tối viết bởi Lyndon Jonhson. Nhằm phục 
vụ tư bản súng đạn Mỹ, ngày 08.03.1965, thủy 
quân lục chiến Mỹ đã đổ bộ vào Ðà Nẵng mà 
Thủ tướng Phan Huy Quát không được biết trước. 
Sự hiện diện và tham chiến của Quân Mỹ bắt 
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đầu từ đây với những hậu quả về 
chánh trị (Việt Nam Cộng hòa 
mất chủ quyền, Bắc Việt cộng 
sản hô hào đánh Mỹ xâm lược), 
xã hội (đàn bà, con gái chạy theo 
lính Mỹ lắm tiền) và kinh tế (sản 
xuất đình trệ, vật giá gia tăng…). 
Chiến tranh leo thang khiến 58 
ngàn lính Mỹ tử trận (tuy có 
những trường hợp “anh dũng hy 
sinh, nhưng vẫn bị coi là thua 
trận) và hàng ngàn người khác 
trở về với cuộc đời bị hủy hoại. 
Lyndon Jonhson đã tạo một cuộc 
chiến gây phân hóa nước Mỹ với 
các nhóm phản chiến thiên tả.  

B. Làm gì có Ðộc Lập thời 
XHCN.

 Nhận tiền vũ khí và tiền bạc 
từ các nước Liên xô và chư hầu 
cùng Tàu cộng, Việt cộng chỉ 
biết vâng lịnh cộng sản quốc tế 
để đánh thuê như Lê Duẫn khoe : 
“Chúng ta đánh Mỹ là để đánh 
cho Liên xô, Trung quốc“. 

 Ngày 01.11.2007, Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết 
định 167 phê duyệt việc khai 
thác, chế biến, sử dụng quặng bô 
xít, với việc sử dụng lao động phổ thông Tàu 
cộng tại khu vực Tây Nguyên trái với Luật lao 
động. Ngày 25.06.2014, lãnh đạo chi nhánh tại 
Việt Nam của Formosa đã gửi văn bản đến nhà 
nước Việt Cộng đề nghị thành lập một đặc khu 
kinh tế ở Vũng Áng. Gần đây, Dự luật “Đơn vị 
hành chánh-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân 
Phong và Phú Quốc“ đang bị người dân chống 
đối. Tất cả những dự án này đều nhằm che đậy 
việc thực thi Mật ước Thành đô, sẽ có hiệu lực 
năm 2020. Do đó, người Việt anh hùng đã can 
đảm biểu đình để chống lại sự kiện “bán nước“.

 II./ NHÀ NƯỚC VIỆT CỘNG
 Giới cầm quyền nước này không mang tính 

Dân Chủ vì không do dân bầu mà do đảng cộng 

sản chỉ định mà quyền của đảng và quyền người 
dân thì đối chọi nhau một cách bất bình đẳng.

 A. Chức vụ phi Hiến pháp, nhưng đầy quyền 
lực và được lãnh đạo các cường quốc tôn trọng.

 Cuối ngày họp 13.01.2016 Hội nghị Trung 
ương 14, không khí hội trường đã rất nóng khi 
mọi con mắt đều đổ dồn vào Nguyễn Phú Trọng 
với hàng loạt các phát biểu chỉ trích và tố cáo 
hành vi độc đoán làm tê liệt tính dân chủ trong 
Đảng. Các hành vi bán nước cầu vinh, cầu viện 
Tàu cộng của hắn cũng được đưa ra một cách 
thẳng thắn công khai. Sau hàng loạt các phát biểu 
chỉ trích nêu trên, dần dần Hội nghị mất kiểm 
soát. Trong không khí hỗn loạn đó, các cửa hội 
trường nhanh chóng được khóa chốt bên trong. 
Bộ phận điều khiển loa bị tắt toàn bộ micro, tất 
cả cán bộ phục vụ Hội nghị nhận lịnh ra khỏi 
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Hội trường. Khi đó khoảng hơn 20 ủy viên trung 
ương lên bàn chỉ thẳng tay vào mặt Trọng mà 
mắng “Mày là thằng bán nước, phản bội Tổ quốc, 
phản bội nhân dân. Tội mày ngàn năm không thể 
rửa sạch được, lịch sử dân tộc sẽ đời đời nguyền 
rủa mày“. Một trong số họ lên án Trọng : “Tội 
bán nước của mày là tội trời không dung, đất 
không tha, phải chu di cửu tộc, tội phản bội Tổ 
quốc là tội phải chịu án tử hình, đồ tham quyền 
cố vị“. Có UVTW còn đề nghị khởi tố bắt tạm 
giam Nguyễn Phú Trọng ngay tại Hội nghị vì tội 
phản bội Tổ quốc.

 Trước kỳ Ðại hội Ðảng 12, đám chóp bu 
Ðảng trát bùn lên mặt nhau, tự đánh mất tư cách 
lãnh đạo. Cho nên dù Nguyễn Phú Trọng hay 
Nguyễn Tấn Dũng ở hay đi cũng không thay đổi 
được tình thế. Kẻ thì tham quyền, cực kỳ bảo 
thủ, giáo điều, muốn kéo đất nước về thời kỳ 
đầu Thế kỉ 20. Người thì ham quyền, hám danh, 
tham nhũng. Toàn Bộ Chính trị cũng thế, đều xôi 
thịt, cá mè một lứa, đồng lõa. Do đó, tại Ðại hội 
Ðảng 12, mặc dù bị kết tội bán nước, phản Tổ 
quốc, Nguyễn Phú Trọng, sau khi hứa chỉ ở nửa 
nhiệm kỳ, đã được đắc cử bởi phiếu đảng viên 
thân Tàu đưa Nguyễn Tấn Dũng về vườn.

 Ðã hứa rời chức tổng bí thư lúc giữa nhiệm 
kỳ, tức đúng vào lúc Hội nghị Trung ương 7 
khai mạc ngày 07.05.2018, nhưng kẻ độc tài Phú 
Trọng, tuổi đã cao, nhưng vẫn tham quyền, nên 
đã quên đi danh dự đã hứa. Hiện có tin hắn đã bỏ 
giới hạn tuổi cho chức vụ này để như… Tập Cẩm 

Bình, cầm quyền đảng suốt đời và đã được Mỹ 
và Pháp nhắm mắt coi là… Quốc trưởng không 
ngại. Ðó là hành động vi hiến vì chức vụ này 
không được ghi trong Hiến pháp XHCN.

 III./ VIỆN TRỢ QUỐC TẾ 
 Hầu hết các quốc gia, trong thời gian “chiến 

tranh lạnh“ tự cho thuộc “Thế giới Tự do“ luôn 
viện trợ cho Việt cộng để khuyến khích tôn trọng 
nhân quyền, phát triển giáo dục, kinh tế, y tế 
v.v.. hay chống khủng bố.

 Ngày 27.03.2018, lúc 13 giờ 30, tại Ðiện 
Elysée, Tổng thống Emmanuel Macron đã tiếp và 
hội đàm với ông Trọng trong khi ăn trưa. Thông 
tấn xã Pháp AFP cho biết ông Macron đã nói 
về tình hình nhân quyền tại Việt Nam và trường 
hợp các blogger cùng các nhà bảo vệ nhân quyền 
bị tù và kêu gọi Việt cộng thực hiện những cải 
cách để tăng cường nhà nước pháp quyền. Để 
giúp chúng hoàn thành mục tiêu này, một chương 
trình hợp tác cho giai đoạn 2018-2019 đã được 
ký kết giữa hai Bộ trưởng Tư pháp Việt - Pháp. 

Nhưng trong thực tế, XHCN Việt xài tiền viện 
trợ để chia rẽ, mua chuộc đồng bào tị nạn qua 
cái gọi là “nghị quyết 36“, tổ chức “bắt cóc, du 
lịch, thuê báo đăng quảng cáo,…

 A.- Ðối tác chiến lược.
 Sau chiến tranh lạnh giữa hai phe cộng sản 

và tư bản, trong quan hệ quốc tế xuất hiện những 
hình thức mới. Các nước với thể chế chính trị, 
kinh tế khác nhau đã tìm những phương cách 

mới và áp dụng chúng một cách 
linh hoạt để thúc đẩy quan hệ 
với nhau như “quan hệ đối tác 
chiến lược“. Các nước cộng sản 
(Tàu, Nga và Việt cộng) nay đã 
trở thành các tư bản đỏ. Do đó, 
quan hệ này được sử dụng, từ 
năm 1991, giữa Mỹ và Tàu. Sau 
đó, lan sang các nước khác.

 - Đối tác (Partnership), mối 
quan hệ hợp tác ở mức độ cao 
hơn và cụ thể hơn, bao gồm hai 
hay nhiều bên hành động với 
nhau để nâng cao hợp tác bằng 
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việc thực hiện các mục tiêu chung. Xây dựng 
những kênh/cơ chế giải quyết các bất đồng/tranh 
chấp, biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác và 
phương pháp đánh giá tiến bộ cũng như chia sẻ 
những thành tựu hợp tác.

 - Ðối tác chiến lược (Strategic Partnership) 
của Việt cộng chỉ là mối quan hệ chiến lược gắn 
liền với ngoại giao, an ninh và kinh tế. Họ đã ký 
với rất nhiều nước nhưng không có thực chất, chỉ 
tìm cách để đi du lịch bằng tiền người dân đóng 
thuế. Hãy nhìn : Quan hệ Hoa kỳ và Liên hiệp 
Âu châu tuy không phải là đối tác chiến lược, 
nhưng mối quan hệ hợp tác thì vô cùng chặt chẽ. 

 B./ Ðối tác chiến lược Việt-Ðức qua vụ 
Trịnh Xuân Thanh.

 Xin lưu ý. Việt cộng ký kết bao nhiêu Hiệp 
ước (Genève 1954, Tết Mậu thân 1968, Paris 
1973) hay Tuyên ngôn Nhân Quyền 1948… 
nhưng có thi hành nghiêm chỉnh đâu. Ngày nay, 
ký các văn kiện gọi là “đối tác“, “đối tác chiến 
lược“ hay “đối tác chiến toàn diện“, họ cũng chỉ 
coi là những tờ giấy chứa đựng những cam kết 
mà họ không khả năng hay không muốn thực thi. 

 Ngày 21.09.2017, Bộ Ngoại giao Ðức đã mời 
Đại sứ Việt cộng tại Đức tới để thông báo về 
việc đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược. Sau 
đó, đình chỉ hiệp định về miễn trừ visa đối với 
quan chức Việt đi công tác ở Đức. Lợi dụng hiệp 
định này, các mật vụ đã tự do đến Ðức để bắt 
cóc Trịnh Xuân Thanh như cuộc điều tra và nhân 
chứng sống Nguyễn Hải Long đã khai.

 Sự kiện : Sáng ngày 
23.07.2017, khoảng hơn 10 giờ 
30, ông Trịnh Xuân Thanh, người 
đang xin quy chế tị nạn tại Ðức, 
cùng tình nhân Ðỗ thị Minh 
Phương, đã bị nhóm người Việt 
võ trang khống chế bắt cóc tại 
công viên Tiergarten, cưỡng chế 
lên một chiếc xe mang bảng số 
Cộng hòa Séc. 

a. Lập luận của nhà nước 
Việt cộng: ngày 31.07.2017, 
theo thông báo của Bộ Công an 
cho biết thì nghi can Trịnh Xuân 

Thanh đã ra đầu thú tại trực ban hình sự Cơ quan 
An ninh điều tra, sau gần một năm trốn lệnh truy 
nã quốc tế. 

b. Phản ứng từ chính phủ Cộng hòa Liên 
bang Ðức : Cuộc bắt cóc xảy ra trong lúc Việt 
cộng đang thảo luận với họ về việc dẫn độ ông 
Thanh về nước và, cùng lúc, đang cứu xét đơn 
xin tỵ nạn của ông này. Phía Ðức buộc Việt cộng 
trả ông này về lại Ðức, xin lỗi việc bắt cóc vi 
phạm luật nước Ðức và luật quốc tế cùng hứa 
không tái phạm. 

Trước tin này, nhiều đồng bào tự hỏi : “Tại 
sao Thanh lại phải khổ công từ nước ngoài trở 
về nước để tự ra đầu thú? Nếu dọc đường bị bắt 
thì mất cơ hội đầu thú và đương nhiên mất dịp 
hưởng khoan hồng. Do đó, dù có ngu tới đâu thì 
Thanh cũng dư biết cách tốt, dễ và an toàn nhất 
là đến trình diện đầu thú tại Sứ quán Việt tại 
Ðức, lại rẻ tiền. Vậy có phải an ninh đảng toàn 
thứ láo không?“. Do đó, họ tin là ông đã bị bắt 
cóc. Người khác lên tiếng : “Tạ ơn ông Trời đã 
xui khiến gây nên vụ bắt cóc! Nhờ đó, thế giới 
mới thấy được bộ mặt bẩn thỉu của an ninh Việt 
cộng, chúng dám làm cả cái việc bắt cóc người ở 
Ðức, nước cho chúng tiền và mong Đức, qua đó, 
thấu rõ tình trạng nhân quyền thời XHCN. Ước gì 
chính quyền các nước Âu Mỹ cảm thấy đau buồn 
khi tiền viện trợ, nhân danh người dân Việt, được 
dùng để khủng bố ngay trên lãnh thổ họ, với sự 
trợ giúp của Bộ trưởng Nội vụ Slovakia lúc đó, 
bằng cung cấp phi cơ Bộ này cho Phái đoàn Bộ 
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Nội vụ XHCN tải Thanh về nước, với các giấy 
tờ giả để chuyên cơ bay qua lãnh thổ Ba Lan tới 
Moscow (Nga). 

Sứ quán Việt cộng ở Paris (Pháp) cũng đã 
góp phần đắc lực trong vụ bắt cóc này, như có 
nhiều ghi âm điện thoại giữa tướng Tô Lâm nói 
từ Pháp đi các nơi về vụ bắt cóc, rồi người trong 
sứ quán Paris thuê xe ô tô lớn và nhỏ đi sang 
Berlin và Brno. Trong nhóm này có sĩ quan an 
ninh Vũ Quang Dũng, trợ lý cho Đường Minh 
Hưng, đã sang Paris. 

 Ngày 14.08.2018, ông Bela Bugar, Phó Chủ 
tịch Quốc hội Slovakia và Chủ tịch đảng Most-
Hid, trong liên minh cầm quyền ba đảng, lên 
tiếng “Slovakia nên trục xuất đại sứ Việt cộng 
tại Bratislava nếu vụ bắt cóc ông Thanh được xác 
nhận và Slovakia bị lợi dụng trong vụ việc này“, 
thông tấn xã TASR loan báo. Tháng 5/2018, Đại 
sứ Dương Trọng Minh đã trả lời bằng văn bản 
cho Bộ Ngoại giao Slovakia “Trịnh Xuân Thanh 
chưa từng có mặt ở Slovakia“. Một tháng sau, 
cảnh sát Slovakia và hai báo Dennik N  lẫn báo 
chí Đức đã có bằng chứng một cách chi tiết: “Bộ 
trưởng Tô Lâm là người đầu tiên bước lên chiếc 
chuyên cơ chính phủ Slovakia, tiếp theo là các 
thành viên của phái đoàn, tất cả 12 người. Trịnh 
Xuân Thanh là người cuối cùng được đưa lên 
máy bay, rõ ràng là ông ta bị thương, trông có 
vẻ đờ đẫn và được hai mật vụ Việt xốc nách hai 
bên dìu đi“ lên phi cơ tại sân bay Bratislava vào 
ngày 26.07.2017 và mượn vùng không phận Ba 
Lan để áp tải Trịnh Xuân Thanh sang Moscou và 

về đến Hà Nội.
 Ðầu tháng 8/2018, bốn ngày 

sau các bài điều tra của những báo 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 
(Đức) và Dennik N (Slovakia) về 
“cựu Bộ trưởng Nội vụ Slovakia 
Robert Kaliňák đã giúp Bộ trưởng 
Công an Việt cộng Tô Lâm đưa 
Trịnh Xuân Thanh ra khỏi khu 
vực Schengen bằng chuyên cơ 
chính phủ Slovakia“, Ngoại 
trưởng Slovakia Miroslav Lajcak 
đã tuyên bố sẽ không bổ nhiệm 

đại sứ mới nước này tại Hà Nội cho đến khi 
Slovakia kết thúc cuộc điều tra chuyên án trên, 
được chính Tổng thống Andrej Kiska và Thủ 
tướng Peter Pellegrini chỉ thị tiến hành. Không 
còn hoài nghi nữa, cuộc khủng hoảng ngoại giao 
Slovakia - Việt cộng đã thật sự bùng nổ với sự 
hạn chế ngoại giao này, và có thể dẫn đến những 
động thái tiếp theo mang tính hạ cấp quan hệ 
ngoại giao còn trầm trọng hơn thế nhiều. 

Ngoài ra, sự cáo buộc về việc dính líu của 
chính phủ Slovakia đã gây căng thẳng trong liên 
minh cầm quyền gồm ba đảng. Đối tác phụ trong 
liên minh là Đảng Most-Hid, ngày 06.08.2018 
nói rằng họ sẽ không thể ở lại trong chính phủ 
nếu tin tức mà báo chí loan tải được xác nhận 
là có thật.

Ông cho biết người chỉ đạo chiến dịch bắt 
người này là Đường Minh Hưng, người mà ông 
đã đặt phòng khách sạn hộ tại Berlin và đã 
khai trước Tòa rằng sau khi vụ bắt người hoàn 
thành, ông đã tham dự một buổi tiệc “ăn mừng“ 
ở Prague, với Hưng là một trong những người 
có mặt và đã “uống khá say“. Ông là Phó tổng 
cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an Việt 
cộng. Vào tháng 12/2017, Công tố Đức đã phát 
lệnh truy nã quốc tế đối với đương sự và tin 
tức này đã được báo chí Đức loan đi giữa năm 
2018. Nhưng từ đó đến nay, nhà nước Việt cộng 
vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

Hà Minh Thảo
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Ngô Quyền chấm dứt thời kỳ bắc thuộc: 
Bấy giờ là năm 938, toàn dân Việt đang 
rên xiết sau 1117 năm bị Tầu đô hộ, đã 

cùng Ngô Quyền vùng lên chống ngoại xâm tàn 
bạo. Ngô tướng quân đã khôn khéo dụ quân bắc 
phương (nam Hán) cùng ‘tỉ thí’ hải quân tại sông 
Bạch Đằng. Thế là địch quân đại bại, ta giết chết 
tướng Hoàng Tháo, chấm dứt những tháng năm 
tủi hờn, và dựng lại nền độc lập cho dân Việt. ( 
Ngô Quyền sai quân đóng cọc gỗ ở lòng sông, 
rồi đem quân khiêu chiến nhử quân giặc vào sâu 
trận địa đã bố trí lúc thủy triều cao, rồi tung quân 
đánh úp xua đuổi và phá tan mọi chiến thuyền 
giặc, khiến chúng không có lối chạy lúc thủy 
triều xuống thấp ). Chiến thắng Bạch Đằng diễn 
ra nhanh chóng khiến vua Nam Hán là Lưu Cung 
đang đóng quân ở sát biên giới mà không kịp tiếp 
ứng cho con. Sử chép: Vua Hán thương khóc, thu 
nhặt quân cò n sót mà rút lui. Chiến thắng Bạch 
Đằng thời Ngô Quyền là một bước phát triển rực 
rỡ của nghệ thuật quân sự Việt Nam. 

Ngô Quyền - người anh hùng của chiến thắng 
Bạch Đằng năm 938 - xứng đáng với danh hiệu 
là ‘vị tổ trung hưng’ của dân tộc, như lần đầu 

tiên đã được nêu lên trong sách ‘Việt Nam quốc 
sử khảo’. Lần đầu tiên đưa thủy triều vào thành 
một nhân tố, một lực lượng thủy chiến của trận 
đánh. Đây là sự sáng tạo đầu tiên mà lịch sử vàng 
son của dân tộc đã ghi công lao cho Ngô Quyền. 
Vang vọng đến ngàn thu, không chỉ một thời mà 
mãi mãi chiến công và nhân thân của lịch sử 
đánh trận Bạch Đằng lần thứ nhất của tướng Ngô 
Quyền, về những sáng tạo thần kì đầu tiên, về hậu 
quả mở màn cho những chiến thắng lớn của hậu 
duệ. Tất cả đều từ trận đánh và trận thắng đầu tiên 
trên sông, từ đây trở thành dòng sông lịch sử. Từ 
đây trở thành dòng sông mà tất cả các con sông 
của nước Việt đều nhóm lại, hàng trăm và hàng 
ngàn năm sau, vẫn còn sống mãi bao thế hệ công 
dân nước Việt ở khắp mọi nơi.

Ca ngợi người anh hùng dân tộc Ngô Quyền, 
sử gia Lê Văn Hưu viết: “Tiền Ngô Vương có 
thể lấy quân ‘mới tập họp’ của đất Việt ta. mà 
phá được ngàn vạn quân của Lưu Hoằng Thao, 
mở nước xưng vương, làm cho người phương Bắc 
không dám lại sang nữa. Có thể nói một cơn 
giận mà yên dân được, mưu giỏi mà đánh cũng 
giỏi vậy“. Sau chiến thắng Bạch Đằng, Việt Nam 

bước vào thời kỳ xây dựng đất 
nước trên quy mô lớn. Đó là kỷ 
nguyên của văn minh Đại Việt, 
của kỷ nguyên phá Tống, bình 
Nguyên, đuổi Minh, thật là một 
kỷ nguyên rực rỡ Lê. Một nhà 
sử học khác đã đánh giá thế này: 
“Trận thắng trên sông Bạch Đằng 
là cơ sở cho việc khôi phục quốc 
thống. Những chiến công đời 
Đinh, Lê, Lý, Trần sau này còn 
nhờ vào cái ‘uy danh lẫm liệt’ ấy 

Tản mạn đời tha hương 
Nhớ Bạch Đằng Giang Oai Hùng
“Đây Bạch Đằng Giang sông hùng dũng của nòi giống Tiên Rồng, 
Giống Lạc Hồng, giống anh hùng, Nam Bắc Trung…”
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để lại. Trận Bạch Đằng chính là võ công cao cả, 
vang dội đến nghìn thu, há phải chỉ lẫy lừng ở 
một thời bấy giờ mà thôi đâu !“. 

Mùa xuân năm Kỷ Hợi (939), Ngô Quyền 
quyết định bỏ chức Tiết độ sứ, tự xưng vương, 
thành lập một vương quốc độc lập đàng hoàng. 
Chọn kinh đô cũ của Âu Lạc là Cổ Loa làm kinh 
đô nước Việt, Ngô Vương Quyền tỏ ý nối tiếp 
truyền thống của các vua Hùng, vua Thục.

Bạch Đằng giang ở đâu ? Thưa ở gần Hải 
Phòng. Chỉ là một giòng sông nhỏ (dài 32 km), 
nhưng thủy triều lên xuống rất khác biệt trong 
ngày. Tên chữ Nho là 白藤江; tên Nôm là sông 
Rừng), hiệu là sông Vân Cừ, là một con sông 
chảy giữa thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) và 
huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), cách vịnh Hạ 
Long, cửa Lục khoảng 40 km. Nó nằm trong hệ 
thống sông Thái Bình. Chỗ được du khách viếng 

thăm nhiều nhất là 3 ‘Bãi Cọc’, 
với di tích cũ vẫn còn, với hàng 
trăm cọc gỗ lim, gỗ sến và gỗ táu 
dài chừng 3 mét được cắm xuống 
lòng sông.

Lê Đại Hành phá quân Tống: 
Thời điểm là vào năm 981. 

Vua nhà Tống khi đó là Tống 
Thái Tông xua quân xuống xâm 
chiếm nước ta. Đạo quân thủy do 
tướng địch Hầu Nhân Bảo thống 
lĩnh vào đến Lục Đầu Giang thì 
bị dụ đi vào sông Bạch Đằng. Lê 
Hoàn ( lên ngôi lấy hiệu là Lê đại 
Hành) theo vết cũ của Ngô Quyền 
để đập tan thủy quân bắc phương. 
Lần này Lê Hoàn thêm nhiếu sáng 
kiến: trận đánh trên sông Bạch 
Đằng lần này là thiên biến, vạn 
hóa. Từ mưu lược và cách đánh 
giặc của nước Việt nghìn xưa, 
một lần nữa được Lê Hoàn làm 
sôi động trên chiến trường Bạch 
Đằng giang thiêng liêng. 

Trước tiên là những trận đánh 
cầm cự kéo dài để kìm giam chân 
giặc, vừa làm nản lòng chúng. 
Những chiếc cọc Bạch Đằng 

được dựng lại nhưng không phải để phá giặc mà 
là ngăn giặc. Như lời chép của sách Đại Nam 
nhất thống chí rằng “Lê Hoàn sai sĩ tốt đóng 
cọc ngăn sông”. Chỉ ngăn sông mà kết cục lại 
là phá tan giặc! Chiến thuyền Tống bị mai phục 
giữa giàn cọc ngăn sông và bị tấn công tứ bề. 
Hầu Nhân Bảo mất mạng trong đám loạn quân, 
Lưu Trừng dẫn toàn quân tháo lui ra biển. Nghe 
tin Hầu Nhân Bảo bị giết trên sông Bạch Đằng, 
cánh quân của các phó tướng là Tôn Toàn Hưng 
và Trần Khâm Tộ vội rút chạy, liền bị quân ta 
truy kích và diệt quá nửa, còn tướng Triệu Phục 
Huân bị bắt sống giữa trận. Sau đó, nhà Tống 
xuống nước xin hòa, và năm 986 đành công nhận 
Lê Hoàn là vua nước Nam.

Sau đó, Lê Hoàn cai trị ‘Đại Cồ Việt’. Vị chủ 
tướng của ‘trận Bạch Đằng lần thứ hai’ cũng hệt 
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như chủ tướng trận Bạch Đằng 
lần thứ nhất, giương cao ngọn 
cờ chiến thắng, ca khúc khải 
hoàng trở về kinh đô Cổ Loa-
Hoa Lư. Cởi tấm chiến bào, võ 
tướng khoát lại tấm hoàng bào, 
nhà vua ngồi vững trên ngai vàng 
quân chủ. Hoàng đế ‘Thiên Phúc’ 
Lê Hoàn ngời sáng tài năng thao 
lược với những chiến công trên 
sông Bạch Đằng lần thứ hai. Vì 
thế mà sống mãi trong bảng vàng 
bia đá, đền đài, lễ hội, sống mãi 
trong tâm trí nhân dân của bao 
thế hệ khắp nơi, mãi mãi được tôn 
vinh và kính thờ. Ngài cai trị nổi 
bật với việc phát triển nông nghiệp 
và còn có công đánh bại Chiêm 
Thành thường tới quấy nhiễu nước 
ta, đánh dẹp các tộc người ở biên 
giới, khiến họ phải quy phục triều 
đình. Sách Đại Việt sử ký toàn thư 
viết rằng: “Vua trừ nội gian mà lấy 
được nước, đuổi giặc ngoài để yên 
dân, trong nước thanh bình, Bắc 
Nam vô sự”..

Hưng Đạo Vương đánh tan 
quân Nguyên: 

Vào giữa thế kỷ 13, quân ta phải chống giặc 
Nguyên (Mông Cổ) cả dưới nước lẫn trên bộ, 3 
lần giao chiến là 3 lần đại thắng. Vào lần đầu, 
năm 1258, thì nhờ có thái sư Trần thủ Độ, mà 
quân dân đồng lòng chống giặc: nhà vua ra khẩu 
hiệu cho cả nước chuẩn bị vũ khí, chuẩn bị tinh 
thần sẵn sàng chiến đấu, tống giam sứ giả phương 
bắc, quyết tâm bảo vệ độc lập dân tộc. Khi được 
vua Trần Thái Tông hỏi ý kiến về kháng chiến 
chống giặc, lúc này quân Mông Nguyên đang 
mạnh như vũ bão, (đã chiếm được kinh thành 
Thăng Long), Thái sư Trần Thủ Độ hiên ngang 
trả lời: “Đầu thần chưa rơi xuống đất xin bệ hạ 
đừng lo“. Câu nói ngắn gọn, dứt khoát ở tình thế 
nước sôi lửa bỏng giúp củng cố tinh thần chiến 
đấu anh dũng của nhà vua, quân và dân Đại Việt, 
góp phần vào chiến thắng vang dội, khiến giặc 

phải rút về nước. ( sau khi dùng chiến thuật tiêu 
thổ kháng chiến ). Nhưng chỉ huy quân đội thì 
luôn nhờ tay Hưng Đạo vương (Trần quốc Tuấn).

Vào năm 1285, quân Nguyên lại giở trò xâm 
lăng, với bộ binh từ phía bắc và thủy binh từ 
phía nam. Dĩ nhiên Thăng Long cũng bị chiếm 
rất sớm. Vua tôi Việt Nam cũng phải di tản, tiêu 
thổ kháng chiến và kiên trì đợi cơ hội phản công, 
dựa theo kinh nghiệm lần trước. Cứ tuần tự nhi 
tiến, quân Việt đã lại đuổi được giặc phải rút về 
phương bắc. 

Năm 1288, giặc Nguyên lại trả thù, mang 
nhiều binh hùng tướng mạnh xuống miền nam. 
Với nhiều kinh nghiệm cũ, quân ta tìm cách 
cướp lương thực giặc khiến chúng rất lúng túng. 
Riêng với chiến trận Bạch Đằng Giang, theo kinh 
nghiệm đại thắng cũ khởi sự từ Ngô Quyền, Hưng 
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Đạo Vương còn nâng cao tinh thần quân sĩ bằng 
việc chỉ gươm xuống lòng sông, thề rằng nếu 
không chiến thắng thì không trở về. Thế là giặc 
phải tan tành. (Người ta ghi nhận dịp này có võ 
tướng Yết Kiêu trổ tài lặn xuống sông đục đáy 
rất nhiều thuyền giặc.) 

Đó là trận thủy chiến lớn nhất lịch sử Việt 
Nam (khi Nguyên-Mông tấn công nước ta lần thứ 
ba, dưới quyền thống soái của ‘Trấn Nam Vương’ 
Thoát Hoan, con trai Thế Tổ Hốt Tất Liệt, người 
sáng lập nhà Nguyên). ‘Trận Bạch Đằng lần thứ 
ba’ đã được dựng lại sự hình thành trận Bạch Đằng 
giang oai hùng ngày nào, giờ đây đã rõ ra là một 
dòng sông chiến trường lịch sử sau Ngô Quyền và 
Lê Hoàn từng lập đại võ công. Cũng có nghĩa là 
giặc đã biết đến giòng sông ấy, đề phòng tối đa với 
sông ‘thiêng liêng’ ấy. Vì thế không còn con đường 
nào khác mà ta đành phải lại tìm chiến thắng qua 
giòng sông ‘định mệnh’ này khi tình thế đòi hỏi. 
Bây giờ là đầu tháng ba âm lịch năm 1288, toàn bộ 
cánh quân địch gồm 500 chiến thuyền, sau nhiều 
tháng trời cùng bộ binh tung hoành ngang dọc trên 
non sông đất nước ta (nhưng bị đánh úp tả tơi), lúc 
được tướng Ô Mã Nhi chỉ huy rút lui ra biển qua 
đường sông Bạch Đằng này, chính là thời điểm và 
đối tượng để quyết đánh một trận ‘nhớ đời’ của 
tướng Trần Hưng Đạo.

Lần này, toàn bộ chiến thuyền của giặc cũng 
lại tan tác trên cọc nhọn yểm dưới lòng sông. Sử 
viết rõ: 400 thuyền giặc bị tịch thu, các tướng 
giặc và tám vạn quân bị chết hay bị thương, làm 
nước sông đỏ ngầu. Viện binh của Thoát Hoan 
thất vọng nên cố rút lui (chui vào ống đồng) thì bị 
phục kích trên đất liền nên tổn thất nặng. Từ đó, 
Thoát Hoan bị phạt không được phép về kinh diện 
kiến vua cha! Cũng từ đó, nhà Nguyên Mông hết 
nhòm ngó nước Việt, và bỏ luôn cái mộng chinh 
phục Đông Nam Á. ( Thế giới đều hiểu chỉ có 
quân dân Việt Nam là chiến thắng nổi đạo quân 
hùng mạnh gốc Mông Cổ của nhà Nguyên. 

Ngoài tài thao lược dẹp giặc trên chiến trường, 
Trần Hưng Đạo còn là nhà lý thuyết chiến lược 
quân sự. Ông đã soạn nhiều tác phẩm để lại cho 
đời sau học theo (Binh thư yếu lược), trong số đó 
gồm có: - Dụ Chư Tỳ Tướng Hịch Văn, thường 

gọi là Hịch Tướng Sĩ;- Binh Gia Diệu Lý Yếu 
Lược;- Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư.

Với công lao rất lớn của vị chủ tướng ‘trân 
Bạch Đằng lần thứ ba’, cũng như cả sự nghiệp 
kháng chiến giữ nước thời Trần, đã vô cùng xứng 
đáng (ngay sau đại võ công sông Bạch Đằng) để 
được triều đình phong lên ‘Đại Vương’. Nhưng 
với lòng dân mọi thời đại, Trần Quốc Tuấn không 
chỉ là Hưng Đạo đại Vương, mà còn được dự vào 
hàng tiên thánh và trở thành ‘đức thánh Trần’. 
Cùng với Ngô Quyền, Lê Hoàn, Trần Hưng Đạo 
chính là hợp thành bộ ba chủ tướng của ba đại võ 
công lịch sử trên chỉ một dòng sông linh thiêng 
có tên ‘Bạch Đằng giang’.

Riêng với Hưng Đạo Vương, tài năng kiệt 
xuất của ngài chính là việc nhận thức rõ dân 
chúng mới là nguồn sức mạnh giữ nước, nguồn 
sức mạnh vô địch, nguồn sức mạnh mà không 
một kẻ thù tàn bạo nào có thể khuất phục. Ông 
luôn chăm lo ‘sức dân’ ngay từ thời bình cũng 
như trong thời chiến. Chủ trương sâu sắc và tư 
tưởng nòng cốt của ngài luôn là: “sức dân mới 
thực sự được coi như ‘rễ sâu và gốc bền’ làm nên 
thượng sách giữ nước”.

Xin vong linh của các ngài Ngô Quyền, Lê 
Hoàn và nhất là Trần hưng Đạo hộ phù cho giang 
sơn đất Việt.

Cũng xin 2 vị anh hùng nối gót các ngài là 
Lê Lợi và Nguyễn Huệ soi sáng cho đàn con lũ 
cháu.

Đặc biệt dẫn dắt các người lãnh đạo tại quê 
hương chúng ta biết đi theo vết bước của tổ tiên 
mà giữ nước.

LM. Giuse Nguyễn Văn Thư
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Việt Nam đứng 2 trên thế giới về 
báo cáo vi phạm tự do tôn giáo 

Mới đây chuyên gia của LHQ về tự do tôn 
giáo xác nhận là Việt Nam đứng thứ 2 trên thế 
giới, chỉ sau Iran, về số báo cáo vi phạm tự do 
tôn giáo. Trong khi đó, giới chức về nhân quyền 
của Toà Đại Sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam, cho biết 
là các cộng đồng Cao Đài đã nộp nhiều báo cáo 
nhất trong tất cả các cộng đồng tôn giáo ở Việt 
Nam. Đặc Sứ của Liên Âu về Tự Do Tôn Giáo 
thì nhận xét rằng tình trạng đàn áp tôn giáo ở 
Việt Nam mang tính cách trầm trọng và phổ quát 
nhất Đông Nam Á. Cũng vậy, đại diện cho Uỷ 
Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế cho 
biết là Việt Nam thuộc danh sách 16 quốc gia có 
tình trạng đàn áp tôn giáo tệ hại nhất thế giới.

Cả 4 giới chức này cùng có mặt ở Bangkok, 
Thái Lan trong tuần qua để dự Hội Nghị Tự Do 
Tôn Giáo Hay Niềm Tin Đông Nam Á Lần 4. 
Hội nghị hàng năm này, viết tắt là SEAFORB 
(Southeast Asia Freedom of Religion or Belief), 
được tổ chức lần đầu vào năm 2015 bởi BPSOS, 
FORUM-ASIA, và International Commission of 
Jurists (ICJ) với sự hợp tác của văn phòng Báo 
Cáo Viên Đặc Biệt của LHQ về Tự Do Tôn Giáo 
hay Niềm Tin.

Hội nghị SEAFORB năm nay thu hút trên 150 

tham dự viên đến từ nhiều quốc gia thuộc Đông 
Nam Á và từ Bắc Mỹ Châu, Âu Châu, Á Châu 
và Úc Châu. Trong đó, khoảng 30 người Việt đến 
từ Việt Nam và 15 từ các cộng đồng người Việt 
hải ngoại. Ngoài ra, trong ngày khai mạc, 2 tổ 
chức luật gia quốc tế đã hướng dẫn gần 50 sinh 
viên luật từ nhiều quốc gia đến dự thính.

Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc 
kiêm Chủ Tịch BPSOS, phát biểu khai mạc hội 
nghị, ngày 17/08/2018 (ảnh BPSOS) 

Hình Thành Mạng Lưới Tự Do Tôn Giáo ĐNÁ
Mục tiêu của hội nghị SEAFORB Lần 4 này 

là hình thành mạng lưới của các tổ chức xã hội 
dân sự, các cá nhân, và các nghị sĩ tranh đấu cho 
quyền tự do tôn giáo ở toàn vùng Đông Nam Á, 
với trọng tâm nhắm vào 4 quốc gia: Việt Nam, 
Miến Điện, Indonesia và Malaysia.

Báo Cáo Viên Đặc Biệt của LHQ Ahmed 
Shaheed và một tín đồ Cao Đài đến từ Việt Nam, 
ngày 18/08/2018 (ảnh BPSOS)

Tháng 5 năm 2016, Bàn Tròn Đa Tôn Giáo 
Việt Nam được hình thành, mô phỏng theo Bàn 
Tròn Đa Tôn Giáo Hoa Kỳ mà BPSOS là một 
thành viên. Đây là một diễn đàn thường trực và 
thường xuyên để những ai quan tâm đến tự do 
tôn giáo hay niềm tin chia sẻ thông tin và kinh 
nghiệm, phối hợp hành động, và tương trợ lẫn 

Hội Nghị Tự Do Tôn Giáo
ở Đông Nam Á Lần 4:
Phong trào đang lan rộng 
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nhau. Sau 2 năm hoạt động, Bàn Tròn Đa Tôn 
Giáo Việt Nam đã được ghi nhận bởi Uỷ Hội 
Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế và bởi Bàn 
Tròn Đa Tôn Giáo Hoa Kỳ.

Năm nay, BPSOS chia sẻ kinh nghiệm của 
bàn tròn đa tôn giáo Việt Nam với các tham dự 
viên của hội nghị để làm thông tin nền khi bàn 
thảo việc thành lập mạng lưới quốc gia để phát 
huy quyền tự do tôn giáo ở Miến Điện, Indonesia 
và Malaysia.

Song song, BPSOS cùng với một số tổ chức 
quốc tế và khu vực thiết lập cơ cấu yểm trợ cho 
cả 4 mạng lưới kể trên, và nối kết chúng với các 
mạng lưới tương tự trên thế giới.

Mô hình nối kết toàn thế giới này phù hợp 
với nội dung của Tuyên Ngôn Potomac được 
ban hành nhân cuộc họp cấp bộ trưởng do Ngoại 
Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo triệu tập vào cuối 
tháng 7 để phát huy tự do tôn giáo toàn cầu.

Cơ hội lên tiếng cho các cộng 
đồng tôn giáo bị bách hại ở Việt 
Nam

Tại hội nghị, các tham dự viên người Việt 
đã có nhiều cơ hội để lên tiếng. Ngoài Tiến Sĩ 
Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ 
Tịch BPSOS, thay mặt ban tổ chức phát biểu 
khai mạc và kết thúc hội nghị, cô Đinh Thị Ngọc 
Tuyết đã đại diện các tham dự viên người Việt 
trình bày, ngay trong ngày đầu của hội nghị, tình 
trạng đàn áp tôn giáo ở Việt Nam.

Trong ngày thứ hai, Ông Vũ Quốc Dụng thuộc 
tổ chức VETO! ở Đức, trình bày về cách mà chính 
quyền Việt Nam đã sử dụng các cơ chế chính 

quyền và các tác nhân ngoài bộ máy chính quyền 
để đàn áp tôn giáo. Cũng trong ngày thứ hai, Ts. 
Võ Trần Nhật, đến từ Pháp và đại diện cho Uỷ 
Ban Nhân Quyền Việt Nam, thuyết trình về không 
gian xã hội dân sự đang bị thu hẹp ở Việt Nam và 
ảnh hưởng của nó lên các tôn giáo độc lập.

Ngoài ra, ban tổ chức đã sắp xếp nhiều cơ hội 
cho các giới chức LHQ, Liên Âu và Hoa Kỳ họp 
riêng với các tham dự viên người Việt đến từ Việt 
Nam và từ hải ngoại. Qua đó, họ nắm rõ hơn hiện 
trạng nghiệt ngã mà các cộng đồng tôn giáo độc 
lập phải thường trực đối mặt ở Việt Nam.

Các giới chức Hoa Kỳ gồm có Bà Nadine 
Maenza, thành viên của Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự 
Do Tôn Giáo Quốc Tế; Bà Mariah Mercer, Đơn 
Vị Trưởng Khu Vực Đông Á và Thái Bình Dương 
của Văn Phòng Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Bộ 
Ngoại Giao; Cô Jessica Farmer, Giới Chức Nhân 
Quyền ở Toà Đại Sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam; Ts. 
Scott Flipse và Ông Paul Protic, phụ tá lập pháp 
của Dân Biểu Christopher Smith.

Các cuộc tiếp xúc bên lề
Các tham dự viên người Việt đã đến sớm để 

họp riêng trong 2 ngày 15 và 16 tháng 8 để trao 
đổi kinh nghiệm. Đây là cơ hội hiếm hoi để các 
cộng đồng tôn giáo và các cộng đồng sắc tộc ở 
trong nước cũng như các nhóm yểm trợ họ ở hải 
ngoại gặp nhau trực tiếp. Trước đó, nhiều người 
đã sinh hoạt với nhau nhiều tháng hoặc nhiều 
năm nhưng đây là lần đầu tiên giáp mặt.

Một số người lần đầu tham dự hội nghị 
SEAFORB cho biết họ không còn cảm thấy cộng 
đồng của mình bị đơn độc vì đã nối kết được với 
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những cộng đồng khác cho cùng mục đích đòi 
quyền tự do tôn giáo hay niềm tin.

Công thức tổ chức của BPSOS để phát huy tự 
do tôn giáo là mỗi cộng đồng ở trong nước đều 
có một “nhóm kết nghĩa” ở hải ngoại hỗ trợ. Hai 
bên đã phối hợp với nhau trong nhiều tháng để 
chuẩn bị cho việc tham dự hội nghị, từ việc soạn 
tài liệu, sắp xếp chuyến bay, đón người tại phi 
trường Bangkok, thông dịch…

Các cuộc phỏng vấn riêng
BPSOS tổ chức nhiều cuộc phỏng vấn cho 

các giới chức chính quyền, các giới chức LHQ 
và Liên Âu, và các đại diện các tổ chức nhân 
quyền quốc tế họ để tìm hiểu tình trạng đàn áp 
tôn giáo ở Việt Nam. Trong suốt 5 ngày từ 15 
đến 19 tháng 8, từng nhóm “phỏng vấn viên” đã 
được sắp xếp để luân phiên nhau họp riêng với 
các cộng đồng tôn giáo có người đại diện. Cũng 
có một số cộng đồng đã không có người đến từ 
Việt Nam thì nhóm kết nghĩa đã thay mặt để tiếp 
xúc với các giới chức quốc tế. Dưới đây là một 
số cuộc tiếp xúc điển hình:

Phỏng vấn các tín đồ Cao Đài về Chi Phái 
1997, một công cụ hoàn toàn do Đảng Cộng Sản 
Việt Nam dựng lên để tiêu diệt Đạo Cao Đài 
nhưng lại mạo danh là Đạo Cao Đài. 

Phỏng vấn giáo dân của Giáo Xứ Kẻ Gai, là 
nhân chứng tố cáo việc chính quyền sử dụng lực 
lượng Hội Cờ Đỏ để đàn áp giáo dân, nhưng lại 
bị chính quyền quay ra truy nã để khởi tố. 

Phỏng vấn các người Hmong 
và người Tây Nguyên theo Đạo 
Tin Lành đã bị tước bỏ quyền 
công dân vì không chấp nhận bỏ 
đạo.

Lấy thông tin về các tín đồ 
Phật Giáo Hoà Hảo đang bị tù 
đày vì đứng lên đòi tự do tôn 
giáo, và về cái chết đau đớn của 
anh Nguyễn Hữu Tấn, tín đồ Phật 
Giáo Hoà Hảo, trong đồn công 
an.

Lấy thông tin về các chùa 
Phật Giáo độc lập đang bị chính 

quyền địa phương phong toả hoặc đập phá, về 
tình trạng của Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng 
Độ và nhiều vị sư đang bị cô lập và giam lỏng.

Lấy thông tin từ Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt 
Nam về các nữ tù nhân lương tâm như Blogger 
Mẹ Nấm, Cô Trần Thị Nga, Bà Đỗ Thị Hồng…

Các tham dự viên người Việt đến từ trong và 
ngoài nước đang tiếp xúc các giới chức quốc tế 
và Hoa Kỳ (ảnh BPSOS)

Buổi họp bàn tròn đa tôn giáo 
Việt Nam

Hội nghị chính thức chấm dứt trưa Chủ Nhật 
19 tháng 8, nhưng các tham dự viên người Việt 
đã ở lại để dự buổi họp bàn tròn đa tôn giáo 
Việt Nam. Sau phần cập nhật tình hình của mỗi 
cộng đồng, mọi người đã góp ý và chia sẻ kinh 
nghiệm cho nhau cũng như đề nghị một số lĩnh 
vực hợp tác.

Khá nhiều đại diện của các tổ chức nhân 
quyền quốc tế cũng ở nán lại để dự thính. Họ 
ngạc nhiên khi thấy các cộng đồng tôn giáo, một 
cách không ồn ào nhưng hiệu quả, đã hợp tác và 
tương trợ cho nhau để cùng nhau bảo vệ quyền 
tự do tôn giáo cho chính mình và cho mọi người.

Bàn tròn đa tôn giáo Việt Nam là 1 trong 3 
bàn tròn đa tôn giáo trên thế giới. Bàn tròn đa 
tôn giáo Hoa Kỳ được hình thành năm 2010 và 
bàn tròn đa tôn giáo Liên Âu năm 2016.
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Những thành quả trước mắt 
Khu vực hoá và quốc tế hoá vấn đề nhân 

quyền ở Việt Nam là một chiến lược của BPSOS 
vì sẽ khó cho chính quyền Việt Nam lên án nỗ 
lực chung của nhiều quốc gia khu vực và quốc 
tế.  Điều này cũng áp dụng cho các thể chế độc 
tài khác như ở Miến Điện và Lào. Một chỉ dấu 
đo lường là số tổ chức quốc tế và khu vực tham 
gia, năm nay đã tăng gấp đôi so với năm ngoái. 
Điều này cho thấy nỗ lực tạo phong trào toàn 
khu vực ĐNÁ đang có tác dụng.

Lôi kéo các tổ chức quốc tế hợp tác để 
phát triển xã hội dân sự ở Việt Nam cũng nằm 
trong kế hoạch chiến lược của BPSOS. Trong 
3 năm qua, ít ra đã có thêm 6 tổ chức quốc tế 
có  chương trình nhắm vào Việt Nam. Qua hội 
nghị SEAFORB IV, có thêm 4 tổ chức ngỏ ý 
muốn hợp tác để mở chương trình hướng về Việt 
Nam.

Từ năm 2014, BPSOS đã phối hợp với 2 tổ 
chức bạn để huấn luyện cho các cộng đồng tôn 
giáo và sắc tộc ở trong nước báo cáo vi phạm. 
Đến nay trên 1,500 người đã được đào tạo về 
thu thập và phối kiểm thông tin, và 150 người 
về viết báo cáo theo đúng thủ tục và tiêu chuẩn 
của LHQ. Kết quả, gần 150 bản báo cáo về vi 
phạm tự do tôn giáo đã nộp cho LHQ. Báo Cáo 
Viên Đặc Biệt của LHQ về tự do tôn giáo hay 
niềm tin, Ts. Ahmed Shaheed, xác nhận là về số 
báo cáo vi phạm thì Việt Nam đứng thứ 2 trên 
thế giới, chỉ sau Iran, một quốc gia Hồi Giáo cực 

đoan. Với số người đang tiếp tục được BPSOS 
huấn luyện, chẳng mấy chốc Việt Nam sẽ vượt 
qua mặt Iran và trở thành quốc gia bị báo cáo vi 
phạm đứng đầu thế giới.

Ba vấn đề liên quan đến tự do tôn giáo đã 
nhận được sự đồng tình hậu thuẫn của nhiều tổ 
chức nhân quyền quốc tế: Xử trị các thành viên 
Hội Cờ Đỏ, phanh phui thực chất của Chi Phái 
1997, và giải quyết tình trạng “vô tổ quốc” của 
hàng chục nghìn người Hmong và người Tây 
Nguyên theo đạo Tin Lành. Ngoài ra, vấn đề tù 
nhân lương tâm cũng được nêu lên và thu hút 
được sự chú ý của nhiều tổ chức quốc tế cho 
Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Cô 
Trần Thị Nga, Ms. A Đảo, Ông Hoàng Đức Bình 
và tín đồ Ân Đàn Đại Đạo Đỗ Thị Hồng.

Những tham dự viên, kể cả người Việt và 
người ngoại quốc, lần đầu tham gia đã mục kích 
sự thể hiện cụ thể sách lược của BPSOS để dân 
chủ hoá Việt Nam trong sự ổn định và hoà bình: 
(1) đào tạo nguồn nhân lực, nhiều trăm người một 
lúc, cho các cộng đồng để tăng khả năng tự bảo 
vệ quyền và lợi ích; (2) kết nối các cộng đồng 
ấy với nhau để cùng phát huy các lĩnh vực nhân 
quyền mà nhà nước Việt Nam đã cam kết với 
quốc tế, như nữ quyền, quyền của trẻ em, quyền 
tự do tôn giáo, quyền lao động, quyền không bị 
tra tấn…; (3) nối kết các cộng đồng và tổ chức 
xã hội dân sự trực tiếp với quốc tế; (4) nối kết 
mỗi cộng đồng với một nhóm kết nghĩa ở hải 
ngoại để chóng phát huy thế và lực.

Sự mệnh bảo vệ
Trước, trong và sau những 

ngày hội nghị, nhiều tham dự 
viên đã có dịp tiếp xúc với các 
nhóm người Việt đang lánh nạn ở 
Thái Lan, và các luật sư và nhân 
viên thuộc văn phòng pháp lý mà 
BPSOS thành lập từ năm 2010 để 
bảo vệ họ.

Trong số khoảng 1,500 người 
Việt lánh nạn ở Thái Lan, đa số 
là nạn nhân của chính sách đàn 
áp tôn giáo ở Việt Nam, nhưng 
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cũng có những nạn nhân buôn người, các người 
tranh đấu cho dân oan, các thành viên của các tổ 
chức đấu tranh dân chủ, một số blogger… BPSOS 
là tổ chức người Việt duy nhất có chương trình 
bảo vệ quyền tị nạn của những đồng bào này.

Riêng phái đoàn của Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự 
Do Tôn Giáo Quốc Tế đã ở nán lại thêm 2 ngày 
để phỏng vấn nhiều thành phần nạn nhân bị đàn 
áp tôn giáo đang được BPSOS giúp đỡ và bảo 
vệ. Một số anh chị người Việt đến từ các quốc 
gia khác cũng đã thăm viếng một số nhóm đồng 
bào đang lánh nạn, tặng bánh kẹo cho trẻ em, 
gạo cho người lớn, và ít tiền mặt cho mỗi gia 
đình để chi dụng hàng ngày.

Ngay tại hội nghị, gian hàng CHAMALIN đã 
thu hút được nhiều khách mua. Đây là chương 
trình của BPSOS để giúp một số phụ nữ trong 
các gia đình đang lánh nạn sản xuất các mặt hàng 
thủ công để tạo thêm thu nhập. Trong mấy ngày 
hội nghị, số mặt hàng bán được lên đến trên 2 
nghìn Mỹ kim.

Cũng trong sứ mệnh bảo vệ, BPSOS đang theo 
dõi và viết báo cáo về sự an nguy của các tham 
dự viên của hội nghị sau khi họ về nước, đối với 
Việt Nam và Miến Điện. Một giao ước đương 
nhiên của các quốc gia khi ký kết công ước LHQ 
về nhân quyền là không được trả thù những ai 
báo cáo vi phạm. Vì các tham dự viên đến từ 
Việt Nam và Miến Điện đều đã tiếp xúc trực tiếp 
với vị Báo Cáo Viên Đặc Biệt của LHQ về Tự 
Do Tôn Giáo hay Niềm Tin để báo cáo các vị 
phạm ở trong nước, trừng phạt hay gây khó dễ 
cho họ chính là vi phạm giao ước này.

Ngoài ra, BPSOS cũng đang lập bản báo cáo 
về việc 8 người Việt thuộc 3 cộng đồng tôn giáo 
đã bị chặn tại phi trường Tân Sơn Nhất hoặc một 
số cửa khẩu đường bộ khi họ đang trên đường 
đến dự hội nghị.

Triển khai nỗ lực phát huy tự do 
tôn giáo toàn cầu 

Từ năm 2014, trong vai trò thành viên, BPSOS 
đã thúc đẩy Bàn Tròn Đa Tôn Giáo Hoa Kỳ tập 
trung sự quan tâm vào vùng Đông Nam Á. Trong 
các cuộc họp hàng tuần của Bàn Tròn Đa Tôn 

Giáo Hoa Kỳ với Đại Sứ Lưu Động về Tự Do 
Tôn Giáo Quốc Tế Sam Brownback, nỗ lực của 
BPSOS để tạo phong trào phát huy tự do tôn 
giáo toàn vùng ĐNÁ đã nhận được sự quan tâm 
đặc biệt, nhất là khi Hội Nghị SEAFORB IV 
được tổ chức chỉ 3 tuần sau cuộc họp cấp bộ 
trưởng do Ngoại T rưởng Hoa Kỳ triệu tập ở Hoa 
Thịnh Đốn.

Như là một chỉ dấu của sự liên hệ giữa 2 sự 
kiện này, khá đông những người đã tham gia 
cuộc họp cấp bộ trưởng vào tháng trước cũng 
đã có mặt tại Hội Nghị SEAFORB IV, như Uỷ 
Viên Nadine Maenza của Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự 
Do Tôn Giáo Quốc Tế, Bà Mariah Mercer phụ 
tá của Đại Sứ Lưu Động Sam Brownback, Tiến 
Sĩ Scott Flipse phụ tá của Dân Biểu Christopher 
Smith, các thành viên của những tổ chức 
Religious Freedom Institute, Hudson Institute, 
Freedom House, Advocates International, ADF 
International, CSW, v.v.

BPSOS sẽ tường trình về hội nghị SEAFORB 
tại buổi họp của Bàn Tròn Đa Tôn Giáo Hoa Kỳ 
với Bộ Ngoại Giao.

Mạch Sống, ngày 26 tháng 8, 2018

http://machsongmedia.com
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Vào năm 1917, cách mạng 
tháng 10 Nga thành công, cộng 
sản lên nắm quyền tại nước Nga 

(Liên Sô cũ), sau đó lan tràn khắp nơi đặc 
biệt là các nước trong khối Đông Âu. Chế 
độ độc tài, tàn ác cộng sản đã đe dọa hòa 
bình thế giới, gây ra cho các đất nước: Nga, 
Ba Lan, Hungary, Đông Đức, Bulgaria, 
Tiệp Khắc… nhiều tang thương, bạo 
loạn, nhân vị bị chà đạp, xã hội đảo điên.
Chế độ cộng sản thảm sát tàn ác người 
dân Nga.

Theo số liệu của chính phủ Nga, ít nhất 21 
triệu người được cho là đã thiệt mạng trong các 
cuộc đàn áp và “nạn đói khủng khiếp” sau năm 
1917, trong đó có hơn 106.000 giáo sĩ Chính 
Thống giáo đã bị bắn chết chỉ trong giai đoạn 
Đại Thanh Trừng khoảng những năm 1937-1938. 
Trong số 60.000 nhà thờ Chính Thống giáo, chỉ 
có duy nhất 100 ngôi thánh đường vẫn còn mở 
cửa vào năm 1939, với chỉ bốn Giám mục còn 
sống sót, trong khi hàng chục ngàn người Hồi 
giáo, Phật giáo, Do Thái và các Kitô hữu phi 
Chính thống khác cũng đã bị tàn sát.

Tổng cộng có 422 linh mục Công giáo đã bị 
hành hình, bị sát hại hoặc bị tra tấn đến chết, 
cùng với 962 tu sĩ, nữ tu và giáo dân. Trong số 
1.240 nhà thờ Công giáo ở Nga, chỉ trừ 2 nhà 
thờ, còn lại tất cả bị buộc phải đóng cửa và đồng 
thời bị biến thành các cửa hàng, nhà kho, nhà ở 
nông trại và nhà vệ sinh công cộng.

“Dâng nước Nga cho Trái Tim Mẹ”
Cũng trong thời điểm năm 1917, từ tháng 5 

đến tháng 10, tại Bồ Đào Nha, ở làng quê Fatima 
nghèo nàn, xa xôi, hẻo lánh, Đức Mẹ Maria hiện 
ra với ba trẻ nhỏ chăn cừu, thông truyền Sứ Điệp 
Fatima và kêu gọi mọi người hãy ăn năn sám 
hối, lần hạt Mân Côi cho nước Nga được trở lại, 

nghĩa là hãy siêng năng lần hạt Mân Côi để chế 
độ cộng sản Liên Sô sụp đổ.

Tin tưởng, phó thác và thực hiện Sứ Điệp 
Fatima, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II - 
xuất thân và sống trong chế độ cộng sản tại Ba 
Lan - hiểu rõ sự tàn bạo của chế độ này, đã tha 
thiết kêu gọi con cái toàn cầu cầu nguyện, lần 
chuỗi Mân Côi cho quê hương Ba Lan, cho nước 
Nga sớm trở lại và chế độ cộng sản mau chóng bị 
tiêu diệt. Đây cũng được xem là chiến dịch không 
cần súng đạn, không cần đổ máu của Thánh Giáo 
Hoàng khiến cho chế độ cộng sản lung lay, tự 
sụp đổ và tự tan rã.

Điều này cũng được khẳng định trong cuốn sách 
“His Holiness John Paul II and the Hidden History 
of Our Time” của hai nhà báo Carl Bernstein và 
Marco Polili. Cuốn sách này được dịch thành tựa đề 
“Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II trong sự sụp đổ 
của đế chế Cộng Sản” do tác giả Nguyễn Bá Long 
và Trần Quy Thắng dịch, Nhà xuất bản Công An 
Nhân Dân in tại Hà Nội, 1997, 911 trang.

Người dân VN đói nghèo, bệnh 
tật, bị chà đạp nhân phẩm… dưới 
chế độ cộng sản

Sự tàn bạo của chế độ cộng sản Nga và Đông 
Âu chấm dứt vào năm 1990 cuối thể kỷ 19, 
nhưng hệ lụy và tàn dư của nó vẫn còn được 

Cộng sản sụp đổ bằng lời
cầu nguyện
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“nuôi dưỡng” kéo dài ở bốn nước: Trung Cộng, 
Bắc Triều Tiên, Cu Ba và Việt Nam. Tuy nhiên, 
mới đây, đất nước Cu Ba đang dự thảo Hiến Pháp 
sẽ bỏ chế độ độc tài cộng sản.

Dưới chế độ cộng sản, quê hương dân tộc VN 
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 hóa chất, thực phẩm “giả”, 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 
bất công, 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 hàng ngày đe dọa dân tộc 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 rất nhiều người trong chúng ta không 
biết phải làm gì để góp phần vào việc cứu nguy 

tổ quốc, cứu nguy dân tộc. 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.

Thắp nến cầu nguyện cho quê 
hương Việt Nam

Những người mang dòng máu Việt luôn 
hướng về quê hương đất tổ. Khắp nơi ở hải 
ngoại đã phát động chiến dịch “cầu nguyện cho 
quê hương Việt Nam sớm thoát ách cộng sản 
vô thần”. Tại các nhà thờ có đông người Việt 
thuộc Giáo phận Orange, sau Thánh lễ, các linh 
mục chủ tế đều kêu gọi giáo dân cầu nguyện 
“dâng đất nước Việt Nam cho Trái Tim Mẹ”. 
Lời nguyện cầu tha thiết “Mẹ ơi, đoái thương 
xem nước Việt Nam…” được cộng đoàn cất lên 
sau mỗi Thánh lễ, không chỉ là lời ca, tiếng hát 
mà còn là “hiệp thông với đồng bào tại quê 
nhà, đặc biệt là những người công giáo Việt 
Nam tranh đấu cho nhân quyền và sự toàn vẹn 
lãnh thổ đang bị nhà cầm quyền dã man… đàn 



Tháng 9 - 2018
67Thời sự Việt Nam

áp”. Là “yểm trợ tinh thần, cũng như nói lên sự 
quan tâm và đoàn kết của người Việt hải ngoại 
cùng đồng bào ruột thịt chúng ta còn lầm than ở 
trong nước” như Lời kêu gọi “Đêm thắp nến cầu 
nguyện cho quê hương Việt Nam” của Cộng đồng 
Công giáo Việt Nam tại Giáo phận Orange, Liên 
đoàn Công giáo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa 
Kỳ, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Dâng Việt Nam cho Trái Tim Mẹ
Đất bước Ba Lan, Nga và các nước khối Đông 

Âu đã thoát chế độ cộng sản, đất nước tìm được 
hòa bình, công lý được ngự trị chỉ đơn thuần 
bằng sự đoàn kết, kiên trì, nhẫn nại bằng lời kinh 
Mân côi với niềm xác tín “dâng đất nước cho 
Trái Tim Mẹ” và “Trái Tim Mẹ sẽ thắng”.

Với niềm xác tín ấy, tại Sài Gòn, suốt một 
năm nay, một linh mục Dòng Chúa Cứu Thế đã 
quy tụ nhiều bà con giáo dân - đủ mọi lứa tuổi, 
kể cả lương dân - sum họp với nhau vào các buổi 
tối trong tuần, mỗi buổi tại mỗi gia đình dâng 
lời kinh cầu nguyện khẩn nài “xin Mẹ cứu chúng 
con thoát nạn Cộng Sản vô thần, để mọi người 
được sống trong tự do, hòa bình, ngõ hầu Nước 
Chúa được mở rộng khắp nơi.”

Một nhóm các bạn trẻ ở giáo xứ Ba Chuông, 
giáo phận Sài Gòn, cũng hiệp ý cầu nguyện cho 
quê hương VN trước tượng đài Đức Mẹ sau mỗi 
buổi sinh hoạt. Cha linh hướng của nhóm phân 
bổ chuỗi Mân côi cho các thành viên, nguyện cầu 
với ý nguyện “Dâng Việt Nam cho Trái Tim Mẹ”. 
Ngài cũng luôn nhắc nhở các thành viên siêng 
năng lần hạt Mân Côi, có thể lần hạt trên đường 
đi làm, hoặc bất cứ lúc nào có thời gian rảnh…

Tại giáo phận Xuân Lộc, giáo xứ Thọ Hòa, 
Linh mục chánh xứ Giuse Nguyễn Duy Tân mời 
gọi bà con giáo dân và các em thiếu nhi dâng 
lời kinh Mân Côi cầu nguyện cho quê hương dân 
tộc VN sớm thoát khỏi thể chế độc tài cộng sản.

Cùng với các ý nguyện trên, tại giáo phận 
Vinh, giáo xứ Mỹ Khánh, Linh mục ch ánh xứ 
Antôn Đặng Hữu Nam cũng phát động giờ kinh 
Mân Côi cầu nguyện cho quê hương dân tộc VN 
thoát khỏi cảnh lầm than.

Trong Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng, Đức 

Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh lòng đạo bình 
dân - lần hạt Mân Côi - có vị trí quan trọng trong 
việc xây dựng Hội Thánh và sứ mạng truyền giáo 
là đem “Tin Mừng cho người bị bỏ rơi hơn cả, 
và vọng lại tiếng nói của dân oan, của người bị 
bất công, những người không có tiếng nói”.

Xin hãy “Dâng Việt Nam cho Trái Tim Mẹ”, 
chắc chắn “Trái Tim Mẹ sẽ thắng”!

Pv.GNsP

Nguồn tham khảo và trích dẫn:
1. Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng
2. Phong trào lần chuỗi Mân côi online vì 

Công lý và Hòa bình cho quê hương VN (Tin 
Mừng Cho Người Nghèo)

3. Mẹ ơi, đoái thương xem nước Việt Nam 
(Lm. Vĩnh Sang, DCCT)

4. Các tín hữu Công giáo Nga suy tư về sự 
kiện kỉ niệm 100 năm cuộc cách mạng đẫm máu 
của Lenin (Minh Tuệ chuyển ngữ)

5. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II và sự sụp 
đổ của chế độ cộng sản (Lm. Chân Tín, DCCT)
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Mẹ La Vang,
Mẹ của ai gặp thử thách

Tháng Chín hằng năm, vào ngày 15, thánh 
lễ kính Bảy sự thương khó Đức Mẹ Maria, 
còn gọi là lễ kính Đức mẹ Sầu Bi. Trong 

tâm tình đó, chúng ta có dịp để hướng về cuộc 
đời dâng hiến tuyệt đối của Mẹ, đặc biệt khi Mẹ 
đứng dưới chân Thập Giá, đồng công cứu chuộc 
với Con yêu dấu của mình, Đức Giêsu Đấng Cứu 
Thế. Giáo Hội đã trân trọng dâng Mẹ tước hiệu 
Nữ Vương các Thánh Tử Đạo. 

Chủ đề của Đại Hội La Vang thường niên năm 
nay, Tháng 8. 2018 là: Mẹ La Vang, Mẹ của ai 
gặp thử thách - và ban tổ chức đã chọn đề tài 
diễn nguyện đêm 14.8 tại Linh đài La Vang: Nữ 
Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Mừng 30 
năm tuyên thánh 117 Đấng Tử đạo Việt Nam.

1.  Mẹ Maria Nữ Vương Các Thánh 
Tử Đạo  

Qua dòng lịch sử, Giáo Hội Việt Nam đã trải 
qua bao thử thách gian khổ, các bậc tiền bối hào 
hùng cha ông chúng ta, từ giám mục, linh mục, 
thầy giảng, giáo dân, già trẻ nam nữ vẫn luôn 
trung kiên, lấy chính cái chết của mình minh 
chứng tình yêu đối với Thiên Chúa Chí tôn và 
góp phần xây dựng và tô thắm Hội Thánh Việt 
Nam ... Hẳn rằng trong những năm tháng chịu 
đựng cấm cách, bách hại ác liệt đó, các  bậc tiền 
bối cha ông, các Thánh Tử đạo đã nhận được sức 
mạnh, nguồn trợ lực từ chính Chúa và Mẹ Maria. 
Chọn đề tài Nữ vương Các Thánh Tử Đạo, ban tổ 
chức muốn chính thức và trân trọng bày tỏ lòng 
tôn kính, tri ân Mẹ Maria La Vang, và vừa muốn 
nhắc nhở con cái chạy đến với Mẹ, Mẹ La Vang, 
Mẹ của ai gặp thử thách.

Như đã viết trong những bài trước đây, tháng 
9 năm 1885, loạn Văn Thân đã hùng bá tiêu diệt 
cách dã man người công giáo tỉnh Quảng Trị, có 
30 anh em thuộc các giáo xứ (Trí Bưu, Thạch 
Hãn, Hạnh Hoa…) chạy trốn trên vùng rừng núi 

La Vang, khi trở về, họ đã bị quân Văn Thân 
chặn bắt… đã không thể thoát được khỏi  tay 
những người còn nuôi lửa căm thù… 30 vị chứng 
nhân trên can đảm xin được chết trên nền nhà 
thờ Đức Mẹ La Vang đã bị đốt cháy ngày hôm 
trước. Lễ dâng của các vị hòa chung với máu tế 
hiến cứu chuộc của Đức Giêsu mọi thời.

Đời sống người kitô hữu cũng họa theo từng 
đường nét của Đức Maria trong tinh thần, cung 
cách làm người môn đệ trung thành của Đức Kitô: 
bước theo Ngài đi bất cứ nơi đâu, những tối tăm 
của đời sống đức tin với Đức Mẹ từ khi Mẹ chịu 
truyền tin cho đến lúc chia sẻ nỗi đau thương 
thập giá, với đức tin và hy vọng vào quyền năng 
Thiên Chúa, luôn đứng vững dưới chân Thập Giá, 
dưới giông tố phũ phàng của những thế lực thù 
nghịch với Tin mừng, ghi nhận mọi biến cố, kể 
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cả biến cố bi thảm nhất trong cuộc đời của tất 
cả và từng con người trong mọi cảnh huống của 
đời sống để giữ vững niềm tin, trong sứ vụ, cũng 
như của chính bản thân của mỗi người, trong lời 
cầu nguyện, khiêm tốn, phó thác, trong thử thách 
gian nan.

Danh hiệu Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo còn 
nêu rõ đường hướng của giáo hội Việt Nam hôm 
nay và mai sau, với trái tim yêu thương nồng nàn 
và quả cảm, lối đường đức tin đâu êm ả nhưng 
lúc nào hầu như cũng như đi ngược với những 
chọn lựa, khi cần phải minh chứng chân lý của 
đời sống và lời mình truyền giảng, bằng một đời 
sống âm thầm hay ngay cả bằng máu đào, bằng 
chính sinh mạng của mình. Các Thánh Tử đạo 
vẫn hằng luôn yêu mến gắn bó với Mẹ  để xin 
Mẹ che chở giữ gìn: „Như xưa Mẹ đã dâng Con 
Yêu Quí trong đền thờ nay xin cũng hiến dâng 
chúng con trong cuộc tử đạo hồng phúc“. (Thánh 
Tử đạo Phêrô Võ Ðăng Khoa).

2. Nét đẹp của Hồng Ân Tử Đạo 
Đây, chúng ta đọc lại những suy tư của đêm 

diễn nguyện La Vang, ước mong nhờ Mẹ, với Mẹ 
và qua mẫu gương sống Đức Tin của Mẹ được 
qua những trang Phúc Âm ngắn, chúng ta có thể 
tái khám phá ý nghĩa sâu xa của Hồng Ân Tử 
Đạo, ngõ hầu, như lời của Hội Đồng Giám Mục 
Việt Nam, “Năm Thánh mang lại nhiều lợi ích 
thiêng liêng cho mỗi người, mỗi gia đình, mỗi 
cộng đòan và giáo xứ cũng như cho toàn thể 
Giáo Hội Việt Nam”.  

Vâng, hướng lòng lên Mẹ Maria là Nữ Vương 
Các Thánh Tử Đạo, La Vang đêm nay, giờ Tĩnh 
nguyện diễn ra trước nhan Mẹ La Vang, chúng 
ta hướng nhìn lên Mẹ như một nữ tỳ khiêm hạ, 
nhờ biết tín thác vào Tình Yêu Thiên Chúa, nên 
đã có thể luôn can đảm thưa lên và dám sống 
hai tiếng “xin vâng” trong mọi thử thách đau 
thương của cuộc đời, từ lúc Truyền Tin cho đến 
lúc đứng dưới chân Thập Giá giang tay ẵm lấy 
thân xác đầy thương tích của Chúa Giêsu, Người 
Con yêu dấu.

Thật vậy, nét đẹp của Hồng Ân Tử Đạo mãi 
mãi là nét đẹp tuyệt hảo của Tình yêu tự hiến, 

noi theo gương của Đức Kitô Thầy chí Thánh. 
Hiến chế Ánh Sáng Cho Muôn Dân của Công 
Đồng Vaticanô II dạy rõ: “Vì tử đạo là hành vi 
làm cho người môn đệ nên giống Thầy mình, 
Đấng đã tình nguyện chấp nhận cái chết để cứu 
độ thế giới và được đồng hình đồng dạng với 
Người trong việc đổ máu, nên Giáo Hội coi đó 
là hồng ân trổi vượt và là sự xác nhận cao quý 
nhất về đức ái.” (LG 42). Và Đức Thánh Cha 
Bênêđictô 16 cũng đã định nghĩa: “Tử Đạo Kitô 
Giáo là một hành động yêu thương tuyệt hảo 
dành cho Thiên Chúa và cho tha nhân, kể cả 
những người bách hại.”  

Các Thánh Tử đạo, vì thế, không phải là 
những con người huênh hoang đi tìm cái chết, 
nhưng là những con người can đảm đón nhận cái 
chết vì lòng Tin Cậy Mến đối với Thiên Chúa và 
vì yêu tha nhân. Các Thánh Tử Đạo không phải 
là những siêu nhân muốn làm anh hùng, nhưng 
là những con người thật sự sống khiêm hạ, biết 
tìm kiếm và đón nhận Thánh Ý Thiên Chúa trong 
đêm tối Đức Tin, biết sám hối phục thiện và chỉ 
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nhờ xác tín vào sự trợ lực của Ơn Thánh mà các 
ngài đã có thể kiên nhẫn, vui vẻ chịu đựng mọi 
cực hình noi theo mẫu gương tình yêu tự hiến 
cứu độ của Chúa Giêsu. 

Các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam cũng chỉ là 
những chứng nhân đích thực đó của Đức Ái Kitô 
Giáo. Xin được nêu lên đây một trong một ngàn 
lẻ một dẫn chứng tiêu biểu: Một lần nọ, trước 
mặt vua Tự Đức đang đích thân đến xét xử và 
khuyên ngài bước qua thập giá, quan Hồ Đình 
Hy đã khiêm tốn đáp lời: “Tâu bệ hạ, đã 30 năm 
phục vụ dưới ba triều, lúc nào hạ thần cũng là 
người hết lòng yêu nước và trung với vua. Nhưng 
Hạ thần cam chịu mọi cực hình để nên giống 
Đức Kitô, đền bù tội lỗi và chết thánh thiện”.   
Thánh Linh mục Phaolô Lê Bảo Tịnh thưa với 
quan đang xét xử mình: “Thân xác tôi ở trong tay 
quan, quan muốn làm khổ thế nào tùy ý. Nhưng 
linh hồn là của Chúa, không có gì khiến tôi hy 
sinh nó được”. “Đức Kitô không chỉ nhìn tôi 
chiến đấu, mà chính Người đang chiến đấu và 
chiến thắng“ ... Thân xác tôi đây, các ông muốn 
làm gì thì làm, tôi sẵn sàng không oán thán, nó 
chết đi, nhưng mai này sẽ sống lại vinh quang“. 
Trong sự yếu đuối của thân phận nhưng đầy sức 
mạnh trong niềm tin, Thánh Tôma Ðinh Viết Dụ 
nói: “Sức tôi tuy đã giảm, nhưng còn chịu đựng 
được. Chúa chúng ta đã chịu bao hình khổ để 
cứu độ nhân loại. Tôi cũng sẵn lòng chịu những 
sự khó này để nên giống Chúa Kitô phần nào“.

3. Đức Mẹ La Vang, Mẹ các 
Thánh Tử Đạo Việt Nam

Tác giả Đaminh Cao Tấn Tĩnh khi đang miệt 
mài kiếm tìm Sứ điệp La Vang, đã viết: “Chính vì 
Sứ Điệp La Vang là Sứ Điệp Tử Đạo mà sau Biến 
cố Thánh Mẫu La Vang, tức sau một thời điểm 
mới mở đầu bằng 6 vị tử đạo thuộc hậu bán thế 
kỷ 18, Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đã chính 
thức sống Sứ Điệp Tử Đạo bằng một Mùa Tử Đạo 
trong thế kỷ thứ 19 dưới thời Nhà Nguyễn, với 
111 vị tử đạo nữa, để làm nên 117 Vị Thánh Tử 
Đạo được Giáo Hội tuyên phong ngày 19.6.1988”.

Trang Tin Mừng theo thánh Luca: “Ông Simêon 
chúc phúc cho hai ông bà và nói với Bà Maria, 

mẹ của Hài Nhi: Thiên Chúa đã đặt cháu bé này 
làm duyên cớ cho nhiều người Israen ngã xuống 
hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời 
chống báng; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm 
tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính Bà, một lưỡi 
gươm sẽ đâm thâu tâm hồn Bà” (Lc 2, 34-36).  

 Và Tin Mừng theo thánh Gioan: “Đứng gần 
thập giá, có thân mẫu Đức Giêsu và chị của thân 
mẫu Người, là bà Maria vợ ông Clêôpha, cùng 
với bà Maria Mađalêna. Khi thấy thân mẫu và 
môn đệ Ngài thương mến đứng bên cạnh”, Chúa 
Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là 
con Bà” (Ga 19, 25-27).

Hai tiếng “xin vâng” của Mẹ Maria tại Nazarét 
trong ngày Truyền Tin? Với hai tiếng “xin vâng” 
khi đón nhận sứ mạng làm thân mẫu Thiên Chúa, 
Mẹ Maria đã phải bắt đầu con đường khổ nạn của 
Đêm tối Đức Tin: Mẹ đã phải chờ, phải đợi… 
những điều Mẹ không thể hiểu trong âm thầm 
và tủi nhục, ngay cả việc phải chịu đựng sự hiểu 
lầm của Thánh Giuse, người bạn thanh sạch của 
mình…Có thể nói, kể từ giây phút Truyền Tin 
ấy, một lưỡi gươm đã thực sự đâm thâu xuyên 
suốt cuộc đời Mẹ. Lưỡi gươm đâm thâu, vì dầu 
Con Mẹ đã chết, nhưng lòng Mẹ, trái Mẹ đã nát 
tan vì đó chính là trái tim của trái tim Mẹ! Vâng. 
Mãi mãi. Từ chiều hôm ấy cho tới hôm nay. Mẹ 
Maria vẫn đứng đó, thật can đảm và phi thường, 
ngay dưới chân Thập Giá Chúa Giêsu Con Mẹ… 
Phải chăng là vì Mẹ vẫn vững tin vào Lời thiên 
thần phán với Mẹ trong ngày Truyền tin: “Không 
có gì mà Thiên Chúa không làm được”. Giữa đêm 
tối Đức Tin của cuộc đời Mẹ, đặc biệt suốt những 
chặng đường thập tự đau thương mà Mẹ đã cùng 
đi với Chúa Giêsu Con Mẹ, Mẹ luôn tin vào Lời 
đó, nên lòng Mẹ mãi mãi tràn đầy hy vọng và tín 
thác vào Đấng là Thiên Chúa Tình Yêu.

Ai có thể nhận lãnh được hồng ân Tử đạo, nếu 
vị đó đã không yêu Mẹ, chạy đến với Mẹ, để nhờ 
Mẹ mà có thể yêu Chúa cho đến hiến dâng giọt 
máu cuối cùng.

Gương các thánh tử đạo minh chứng cho chúng ta: 
Ðức Cha Phêrô Cao (Pierre Rose Dumoulin Borie): 
“Xin cho con chịu đau khổ vì danh Đức Ki-tô, được 
đón nhận ngành lá tử đạo về tới bến thiên đàng”.
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“Lạy Mẹ của con, xin hãy tin nơi con, khi con 
trưởng thành, con sẽ hiến toàn thân cho việc cải 
hóa các người chưa tin. Xin Mẹ giúp con theo 
con đường và tinh thần của ơn gọi đó. Xin cho 
con được đau khổ vì Đức Kitô, được đón nhận 
ngành lá Tử Đạo và về đến bến vinh quang”. 

Thánh Jean Théophane Vénard: “Tôi đã suốt đời 
thuyết giảng về đạo thập giá, nay tôi lại đạp lên 
thập giá thế nào được? Tôi thiết nghĩ sự sống đời 
này đâu quí hoá đến độ tôi phải bỏ đạo mà mua!”. 
Lạy Mẹ Vô Nhiễm, khi đầu con rơi xuống dưới lưỡi 
gươm của lý hình, xin nhận lấy tôi tớ nhỏ bé như 
trái nho chín được hái, như bông hồng nở rộ được 
ngắt về dâng kính trên bàn thờ. Ave-Maria”. 

Thánh Phanxicô Tế (Francois Gil de Federich)
Lạy Thánh Mẫu cao vời nhân ái,
Tấm lòng con điên dại đáng thương,
Ngày đêm nung nấu can trường,
Lòng bao la Mẹ đâu phương đáp đền.
Trong tâm tưởng con hằng mơ ước,
Khắp muôn phương loan báo Tin Mừng,
Giờ con gặp cảnh sầu thương,
Như thuyền neo bến trùng dương xa vời“.
Lạy Mẹ Maria là Nữ Vương Các Thánh Tử 

Đạo. Việc Mẹ đến được và đứng vững dưới chân 
thập giá Chúa Giêsu Con Mẹ chiều nay phải 
chăng là kết quả của một chuỗi liên tục những 
tiếng “xin vâng” can đảm mà Mẹ đã thưa lên với 
Thiên Chúa, Đấng mà Mẹ hằng tin tưởng và phó 
thác. Dưới chân thập giá, Mẹ Maria vô cùng đau 
đớn giang tay ẵm lấy xác Chúa Giêsu Con Mẹ: 
một thân xác không còn nguyên hình hài của 
thuở nào mà chỉ còn là một thây chết lấm đầy 

máu và vết thương. Và Trái Tim Mẹ chắc hẳn đã 
phải nát tan khi nhìn thấy những gai nhọn, những 
vết đinh và mũi đòng đâm thâu thân xác Người 
Con yếu dấu của Mẹ!

Lạy Mẹ Maria là Nữ Vương Các Thánh Tử 
Đạo. Nơi Linh Đài Mẹ đêm nay, chúng con xin 
dâng lên Mẹ những giòng nước mắt tuôn trào 
đắng cay của nhiều người mẹ đang đến kêu cầu 
Mẹ trong kỳ Hành Hương này, để xin Mẹ thương 
chữa lành những đứa con  tật nguyền, đau khổ, 
những đứa con gặp tai nạn giao thông đang phải 
vào bệnh viện cấp cứu, những đứa con bị nhiễm 
các chứng bệnh nan y, đang điều trị tại các bệnh 
viện… Đặc biệt xin Mẹ thương hoán cải những 
đứa con bất mãn, rời bỏ gia đình, vì gia đình 
phải sống cảnh bất hòa ly tán… Xin Mẹ thương 
đến các linh hồn đang chìm ngập trong tội lụy, 
xin Mẹ giải thoát và đưa họ về với Chúa nhờ bí 
tích hòa giải, tha thứ và bình an… 

Chúng con nhớ lời Mẹ nhắn nhủ: “Các con 
hãy tin tưởng, hãy cam lòng chịu khổ, Mẹ đã 
nhận lời các con cầu xin. Từ nay về sau ai đến 
cầu xin với Mẹ nơi đây, sẽ được Mẹ ban cho như 
ý sở nguyện“ Lạy Mẹ La Vang, Mẹ của ai đang 
gặp thử thách gian nan. Nhờ lời chuyển cầu của 
Mẹ, xin  cho chúng con về đây bên Mẹ trong 
kỳ Hành Hương nầy được vững Tin, Cậy, Mến 
để giữa những khó khăn thách đố của chúng con 
hôm nay, chúng con vẫn một niềm bền bỉ trung 
kiên trong Đức tin Chúa ban, trong một truyền 
thống đức tin của Tiền Bối, là Các Thánh Tử Đạo 
Việt Nam mà chúng con được vinh dự mừng kính 
trong dịp kỷ niệm 30 năm được Giáo Hội Tuyên 
Thánh để bầu cử và nên gương cho chúng con.

Lạy Mẹ Maria là Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo. 
Xin cầu cho chúng con.

Lạy Mẹ Maria La Vang, Mẹ của ai đang gặp 
thử thách. Xin cầu cho chúng con.

Nữ tu Maria Tuyệt MTG
Ghi chú: Bài viết có trích dẫn
1. Bài mở đầu của đêm Diễn Nguyện tại Linh 

đài Đức Mẹ La Vang đêm 14.8
2. Những câu nói bất hủ của Các Thánh Tử 

Đạo Việt Nam (Internet).
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Các cụ ta xưa nay vẫn có câu nói “Phúc 
Chủ, Lộc Thầy” khi đề cập tới mối tương 
quan giữa thầy thuốc-bệnh nhân. 

Chữa được khỏi bệnh là nhờ ân đức ông bà của 
người bệnh còn thầy thuốc chỉ góp phần khiêm 
tốn. Đó là vào thời xa xưa, khi mà kiến thức 
chuyên môn của các vị lương y căn cứ vào kinh 
nghiệm của thầy, của chính mình, chứ không có 
hướng dẫn quy mô và khoa học thực nghiệm hỗ 
trợ. 

Ngày nay thì y khoa học đã tiến rất xa trong 
việc tìm bệnh, trị bệnh cũng như phòng bệnh. 
Kết quả các nghiên cứu được hệ thống hóa, ghi 
thành cả kho tài liệu trong sách báo cũng như 
trên internet để mọi người tham khảo. Người thầy 
thuốc phải trải qua cả mươi năm để học hỏi kiến 
thức, kỹ thuật chuyên môn, cho nên họ được trang 
bị khá đầy đủ trước khi “xuống núi, cứu nhân độ 
thế”. Họ đóng vai trò quan trọng trong việc cứu 
chữa bệnh. Trong khi đó, vì rừng kiến thức y khoa 
quá nhiều, người bệnh không thu nhận được hết, 
nên họ tùy thuộc vào bác sĩ. “Thôi thì trăm điều 
“nhờ” ở sự mát tay của quan đốc”. 

“nhờ” chưa đủ mà còn cần “hợp 
tác” với bác sĩ

Một bác sĩ tận tâm cộng với 
“con bệnh sáng suốt” biết phải 
làm gì, sẽ dễ dàng thành công 
hơn trong cuộc chiến chống lại 
nan y. 

Trước hết là làm sao có được 
một bác sĩ mà mình tin tưởng để 
trao thân, gửi phận về phương 
diện điều trị chăm sóc sức khỏe. 
Bác sĩ nào cũng quan trọng, 
nhưng vị lương y gần gũi với 
mình hơn cả là Bác Sĩ Gia Đình. 

Thay vì điều trị một cơ quan, 
bộ phận, một loại bệnh như các 

bác sĩ chuyên ngành khác, bác sĩ gia đình được 
huấn luyện để chữa trị “thượng vàng, hạ cám” 
tòan thân người bệnh, dù là nam hoặc nữ, già 
hay trẻ, bệnh cấp tính hay kinh niên. 

Vị đó cũng là người thực hiện các xét nghiệm 
sớm tìm ra bệnh cũng như hướng dẫn bệnh nhân 
trong nếp sống hàng ngày để phòng tránh bệnh. 
Nếu có khó khăn, bác sĩ gia đình cũng không 
ngần ngại hỏi ý kiến hoặc giới thiệu tới bác bác 
sĩ chuyên môn khác. Vì y học là lãnh vực quá 
rộng lớn, rất khó khăn cho một người có được 
đầy đủ các kiến thức. 

Ngoài khả năng chuyên môn cao, bác sĩ tận 
tâm cũng nên dành cho bệnh nhân một khoảng 
thời gian vừa đủ để nghe kể lể rồi giải thích bệnh 
tình, trị liệu cho người bệnh. 

Cái mục kể lể này xét ra cũng rất quan trọng. 
Sáng suốt, thứ tự kể hết bệnh tình, dù là chi 

tiết tưởng như nhỏ nhặt. 
Các điều mà bác sĩ cần biết gồm có:
- Tất cả các bệnh hiện có hoặc đã xảy ra trong 

quá khứ
- Danh sách tất cả các dược phẩm đang dùng, 

dù là do bác sĩ cho đơn, mua tự do hoặc dược thảo.
- Đã chích ngừa loại bệnh nhiễm nào.
- Y sử thân nhân, gia đình

Hãy Là
Một Bệnh Nhân Sáng Suốt
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- Tại sao tới bác sĩ hôm nay?
Nghĩa là nói hết mọi chi tiết về bệnh. Dù là 

phong tình, giang mai, lậu mủ trong quá khứ 
hoặc kém ước tình chăn gối hiện giờ. Thầy thuốc 
trị bệnh chứ không phán xét hành vi, hạnh kiểm 
của mình mà phải e dè, mắc cỡ. 

Trước khi gặp bác sĩ, nên ghi các điều muốn 
nói trên miếng giấy, rồi thứ tự trình bầy. Nhiều 
khi, vì quá xúc động trước mặt lương y mà mình 
quên chi tiết này, dấu hiệu kia, một chuyện 
thường xảy ra cho mọi người. Nên nhớ bác sĩ 
cũng như nhà thám tử điều tra, cần có các dữ 
kiện do bệnh nhân cung cấp để tìm phương thức 
giải quyết vấn đề

Đừng “chần chừ”, chờ  coi xem bệnh tiến triển 
ra sao rồi mới đi khám.  Vì đôi khi quá trễ. Một 
cơn đau bụng ngầm ngầm có thể do ruột dư vỡ 
mủ. Phân lẫn những vết máu đỏ tươi có thể do 
ung thư ruột già. Không sớm mổ, không đi nội 
soi ruột ngay thì nhiễm trùng vùng bụng nghiêm 
trọng và ung thư đại tràng có thể đã thành hình. 
Để rồi tự trách mình coi thường, sao lãng, mà 
bác sĩ cũng tốn nhiều công sức điều trị.

Kể rồi cũng cần hỏi thêm các điều liên quan 
tới bệnh mà mình chưa biết. Đừng ngần ngại.  
Nếu không nêu ra thắc mắc, bác sĩ cho là mình 
đã thấu hiểu tất cả các điều mà họ đã nói. 

Ghi rõ các chi tiết cần thiết để khỏi quên. 
Nhiều bệnh nhân cẩn thận, xin phép bác sĩ cho 
ghi âm và mang theo người thân để nhớ hộ.

Đừng tự làm thầy thuốc, tự cho toa hoặc tự ý 

thay đổi toa thuốc của bác sĩ. Chỉ 
định rằng uống 10 ngày thì cứ 
uống hết trong 10 ngày, vì bệnh 
cần số thuốc như vậy để lành. 
Ngưng thuốc giữa chừng, gia 
giảm liều lượng mà không hỏi ý 
kiến lương y thì chỉ “giúp” bệnh 
lâu hết và trở lại mau hơn. 

Cũng chẳng nên “bác sĩ cho 
tôi kháng sinh này, viên con 
nhộng kia”, vì lần trước thuốc 
đó làm bệnh hết ngay. Mỗi bệnh 
có nguyên nhân khác nhau, mỗi 
tác nhân gây bệnh chỉ nhậy cảm 
với thuốc riêng biệt. Chứ làm gì 

có  thuốc trị dứt được bá bệnh như thường nghe 
quảng cáo trên đài, trên báo, trên bươm bướm 
tờ rơi.

Nếu có một bệnh thường hay tái diễn thì nên 
cho bác sĩ coi toa thuốc hoặc chai đựng thuốc cũ 
để bác sĩ dựa vào đó mà điều trị, với thay đổi đôi 
chút. Như vậy tiết kiệm được thời gian. Nhưng 
đừng tự tiện ra tiệm mua thuốc đã dùng về uống 
vì bệnh có thể hơi khác trước, khiến cho thuốc 
giảm công hiệu. Và không bao giờ dùng dược 
phẩm đã quá hạn, thay đổi mầu sắc, cấu tạo.

Như đã nói, ngày nay có rất nhiều nguồn cung 
cấp các kiến thức về bệnh tật, thuốc men, về điều 
trị, phòng tránh cũng như những quảng cáo, giới 
thiệu. Trên internet, qua truyền thông báo chí. Vì 
quá nhiều đôi khi lại trái ngược nhau nên đôi khi 
cũng khiến mọi người ngẩn ngơ, chẳng biết thực 
hư ra sao. Có người dè dặt nói rằng “Đừng tin 
mọi điều mình đọc” kể cũng quá đa nghi. Nhưng 
cẩn tắc vô ưu. 

Trước hết coi xem kiến thức đó 
từ đâu mà ra 

Do một nhà chuyên môn y học phổ biến  hoặc 
biên tập, góp ý với bài viết của người ngoài lãnh vực. 

Đó là một sự kiện có chứng minh hay chỉ mới 
là một ý kiến. 

Kiến thức có cập nhật hay là đã quá xưa, vì 
hiện nay khám phá khoa học ngày càng mới, 
càng nhiều. 
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Đặc biệt là những “thông tin” có tính cách 
hướng dẫn làm sao cho khỏe mạnh mà lại kèm 
theo giới thiệu một số sản phẩm “đặc chế, gia 
truyền” đã được giáo sư này, bác sĩ kia khen 
ngợi, đang dùng.

Sáng suốt để hiểu rõ quyền hạn của người 
bệnh. Hoa Kỳ có Patient’s Bill of Rights do Hiệp 
Hội các Bệnh viện viết năm 1972 và cập nhật 
năm 1992  trong đó có ghi các quyền hạn này. 

Hy vọng là quê hương mình cũng sớm có 
“Bill” này. 

Để bệnh nhân được chăm sóc chu đáo, tôn 
trọng nhân vị. 

Để biết rằng những gì ghi trong hồ sơ bệnh 
lý của mình là mình có quyền coi lại và xin bản 
sao, khi cần. 

Mình cũng có quyền bổ túc điều mình đã khai 
mà hồ sơ không ghi lại.

 Cũng có quyền biết kết quả các thử nghiệm 
và được giải thích ý nghĩa. 

Hồ sơ không được tiết lộ cho ai, ngoại trừ khi 
có yêu cầu của cơ quan tư pháp, công lực hoặc y 
tế dự phòng để bảo vệ sức khỏe chung.

Kể ra còn nhiều điều mà người bệnh sáng suốt 
cần biết cần làm. Nhưng thực hiện được các điều 
kể trên cũng tạm đủ rồi.

Bác sĩ Nguyễn Ý-Đức

Theo bài đăng trên tạp chí “Tin tức thế 
giới hàng tuần” - Weekly World News - 
ngày 17-1-1995 xuất bản tại Canada, đã 

liệt kê một số các chứng bệnh được chữa khỏi 
(cured) bởi hỗn hợp mật ong và bột quế, được 
các nhà khoa học Phương Tây nghiên cứu kỹ 
lưỡng và phổ biến ra công chúng. Theo họ thì 
mật ong đã được khắp thế giới biết và được xử 
dụng như là 1 loại dược chất sinh học (Vital 
medicine) từ nhiều thế kỷ trước. Ngày nay, qua 
khảo sát và nghiên cứu kiểm chứng, các khoa 
học gia đã nhận thấy và chấp nhận mật ong là 
1 loại dược chất chữa được nhiều chứng bệnh.

Chữa Bệnh Bằng Quế và Mật ong
Ðiểm đặc biệt là mật ong không có phản 

ứng phụ đối với bất cứ căn bệnh nào. Trong 
đó người ta cho biết, dù mật ong tuy vị ngọt, 
nhưng nếu dùng với liều lượng vừa phải như 
là 1 loại dược chất, nó cũng sẽ không gây 
ảnh hưởng nguy hại cho người tiểu đường.
Liều lượng và cách xử dụng được hướng dẫn 
như sau:

1/- Đau khớp xương
a-1 phần mật ong, 2 phần nước ấm, 1 muỗng 

café bột quế. Trộn lại thành 1 hỗn hợp sền sệt 
rồi đắp lên chỗ đau nhức và thoa chầm chậm, 
nhè nhẹ. Cơn đau sẽ giảm nhẹ sau vài phút.
b- Người ta cũng có thể pha 2 muỗng café 
mật ong 1 muỗng café bột quế trong 1 ly nước 
nóng, uống đều đặn hàng ngày vào buổi sáng 
và buổi tối có thể giúp cho những người bị đau 
khớp xương kinh niên thoát khỏi các cơn đau.
Trong một công cuộc nghiên cứu tại Ðại Học 
Copenhagen người ta đã ghi nhận rằng: các BS 
khi điều trị các bệnh nhân bị đau nhức với 1 
hỗn hợp gồm: 1 muỗng mật ong và 1/2 muỗng 

Lợi ích
của Mật Ong
và Quế
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café bột quế vào bữa điểm tâm, sau 1 tuần lễ, 
kết quả 200 người được điều trị 73 người đã hoàn 
toàn hết đau, và sau 1 tháng được chữa trị hầu 
hết các bệnh

2/- Cao mỡ trong máu
2 muỗng soup mật ong, 3 muỗng café bột quế, 

16 ounce nước trà. Quậy đều để cho người bị cao 
mỡ trong máu uống, sau 2 giờ, đo lượng Cholesterol 
trong máu người ta thấy giảm xuống 10%.
- Cũng theo tài liệu của tạp chí Weekly World 
News thì nếu người bị cao Cholesterol dùng 
mật ong nguyên chất với thực phẩm hàng 
ngày có thể giảm lượng cholesterol đáng kể.
- Ðối với người bị đau khớp xương kinh niên, 
nếu uống theo công thức trên, 3 lần trong 1 ngày 
thì ngoài giảm bớt đau nhức khớp xương ra còn 
giảm được Cholesterol trong máu nữa.

3/- Bệnh về tim mạch
Trộn mật ong và bột quế sền 

sệt rồi quết lên bánh mì thay cho 
mứt trái cây (Jelly-jam) dùng cho 
bữa điểm tâm mỗi sáng. Nếu ăn 
đều đặn như thế có thể làm giảm 
lượng Cholesterol trong các mạch 
máu, điều nầy giúp cho các bệnh 
nhân bị bệnh tim mạch tránh được 
chứng đột qụy (heart attack).
Nếu những ai đã từng bị đột qụy 
rồi thì có thể tránh xa được cơn 
đột qụy kết tiếp, khi tiếp tục ăn 
điểm tâm như kể trên.

4/- Tăng cường hệ 
thống miễn nhiễm 
(Immune system)

Nếu dùng mật ong và bột quế 
hàng ngày sẽ giúp cho hệ thống 
miễn nhiễm được tăng mạnh thêm 
và giúp bảo vệ cho cơ thể khó bị 
vi trùng và siêu vi khuẩn tấn công.
Xử dụng mật ong đều đặn sẽ giúp 
cho bạch huyết cầu tăng thêm khả 
năng chống lại sự xâm nhập của 
vi trùng và siêu vi khuẩn trong 

các mầm bệnh.

5/- Nhiễm trùng đường tiểu (Blad-
der infection) Bàng quang

Lấy 2 muỗng canh bột quế, 1 muỗng café mật 
ong, 1 ly nước ấm. Quậy đều rồi uống cạn sẽ tiêu 
diệt được các vi trùng (Germ) mầm bệnh trong 
bàng quan.

6/- Nhức răng (Toothache)
Dùng 5 muỗng café mật ong, 1 muỗng café bột 

quế trộn lại với nhau thành hợp chất sền sệt rồi 
đắp lên chỗ răng đau. Làm như vậy 3 lần trong 1 
ngày cho đến khi răng không còn đau nữa.

7/- Cúm (Influenza)
Một khoa học gia tại Tây Ban Nha (Spain) 

đã chứng minh rằng, trong mật ong có chứa 1 
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chất thiên nhiên có khả năng tiêu diệt được các 
mầm siêu vi của bệnh cảm cúm giúp cho người 
ta khỏi bị cúm (Flu).

8/- Cảm lạnh (Colds)
Ðối với những người bị cảm lạnh 

thường hay cảm nặng có thể dùng:
1 muỗng canh mật ong hâm ấm lên (Warm) và 
1/4 muỗng café bột quế. Dùng liên tục trong 
vòng 3 ngày thì có thể chữa lành được các chứng 
ho kinh niên, và cảm lạnh cũng như chảy nước 
mũi cũng ngưng lại.

9/- Các chứng về tiêu hóa - Bao tử
a-Bao tử khó chịu (Upset stomach): Mật 

ong và bột quế có thể chữa lành bệnh đau 
bao tử cũng như trị tận gốc bệnh bao tử.
b- Bao tử đầy hơi (Gas): Theo những nghiên cứu 
đã thực hiện tại Nhật Bản và Ấn Ðộ cho thấy, mật 
ong và bột quế đã làm hết bị đầy hơi trong bao tử.
c- Bột quế được trộn chung với 2 muỗng canh 
mật ong dùng trước khi tham dự 1 bữa ăn thịnh 
soạn nhiều thịt thà sẽ giúp cho người ta tiêu hóa 
được các bữa ăn đó dễ dàng.

10/ Mệt mỏi (Fatigue)
Các nghiên cứu thấy rằng, chất ngọt 

trong mật ong giúp cơ thể con người tốt 
hơn là làm hại. Cho nên những người cao 
niên dùng mật ong và bột quế với tỉ lệ bằng 
nhau giúp cho họ dẻo dai và tinh tường hơn.
Theo BS Milton sau khi đã nghiên cứu nói rằng: 
Khi người ta cảm thấy sự sinh động của mình bắt 
đầu suy giảm, hãy dùng hằng ngày, sau khi đánh 
răng vào buổi sáng và khoảng lúc 3 giờ chiều, 
1 ly nước ấm trong đó pha 1/2 muỗng canh mật 
ong ngoáy đều với 1 muỗng café bột quế. Kết 
quả sẽ thấy sự sinh động của mình lên trở lại 
trong vòng 1 tuần lễ.

11/- Kéo dài tuổi thọ (Longivety)
Khi uống nước trà pha với mật ong và bột 

quế đều đặn mỗi ngày, người ta có thể làm 
chậm sự lão hóa, kéo dài thêm tuổi thọ, theo 
công thức như sau: 4 muỗng mật ong, 1 muỗng 

bột quế bỏ vào 1 bình trong đó có 3 ly nước 
rồi đem đun sôi lên như người ta pha nước trà.
Cách dùng: Mỗi lần uống 1/4 ly, mỗi ngày 3 
hay 4 lần. Kết quả tốt sẽ thấy là da dẻ hồng hào 
tươi trẻ, mịn màng. Thực thế tôi quen biết 1 vị 
cao niên tên là Cụ Mai Phương 86t, đã áp dụng 
phương pháp nầy hơn 20 năm nay. Cách uống là 
thêm vài giọt chanh vào ly nước trước khi uống, 
sức khỏe rất tốt.

12/- Giảm cân, chống béo mập 
(Weight loss)

Hàng ngày 1/2 giờ trước khi ăn điểm tâm lúc 
bụng đói và 1/2 giờ trước khi đi ngủ hãy uống 
1 ly nước đun sôi có pha 1 muỗng mật ong và 
1 muỗng café bột quế. Nếu uống như vậy đều 
đặn hàng ngày thì ngay cả người bị béo phì cũng 
giảm chậm sự tích tụ chất béo trong cơ thể, và 
có hiệu quả ngay đối với người ăn các loại thực 
phẩm có nhiều Calories trong bữa ăn hàng ngày.

13/- Da bị nhiễm trùng (Skin in-
fection)

Khi da bị lát đồng tiền (Ring worm) và các 
loại nhiễm trùng da có thể chữa trị bằng cách 
đắp lên vùng da bị nhiễm trùng 1 hỗn hợp trộn 
mật ong và bột quế với phân lượng bằng nhau.

14/- Trị mụn (Pimples)
Với công thức 3 muỗng canh mật ong và 1 

muỗng café bột quế trộn lại sền sệt bôi lên các 
mụn trước khi đi ngủ, sáng hôm sau rửa mặt bằng 
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nước ấm. Làm như thế trong vòng 2 tuần lễ thì 
các mụn sẽ được trị tận gốc.

15/- Trị hôi miệng (Bad breath)
Ðể trị hôi miệng, hơi thở được thơm tho, những 

người dân tại vùng Nam Mỹ (South America) đã 
làm việc đầu tiên vào buổi sáng là súc miệng với 
1 ly nước nóng có pha với 1 muỗng café mật ong 
và bột quế quậy đều. Hơi thở của họ không hôi 
và thơm mùi quế suốt cả ngày.

16/- Giúp phục hồi thính giác bị 
suy giảm, điếc (Hearing loss)

Hàng ngày uống đều đặn vào mỗi buổi sáng 
và buổi tối trước khi ngủ 1 ly nước ấm có pha 
mật ong và bột quế với phân lượng bằng nhau, 
sẽ phục hồi lại tình trạng thính giác (tai) bị điếc, 
nghễnh ngãng.

17/- Rụng tóc và hói đầu (Hair 
loss & Baldness)

Những người bị rụng tóc hay hói 
đầu có thể dùng phương cách sau đây:
Lấy 1 muỗng canh mật ong và 1 muỗng café bột 
quế trộn với dầu Olive thành 1 hỗn hợp rồi bôi 
lên đầu khoảng 15 phút, sau đó đi tắm và gội 
đầu. Kết quả ghi nhận là rất có hiệu quả, ngay 
cả khi đi tắm và gội đầu 5 phút sau khi bôi.
Ngoài ra bài báo còn nói đến hiệu quả tốt đẹp 
của việc xử dụng hỗn hợp mật ong và bột quế 
trong các trường hợp bị vô sinh (Infertility) và 
bệnh ung thư (Cancer).

18/- Vô sinh (Infertility)
- Yunami & Ayurredic đã dùng mật ong từ 

lâu trong Y Học để giúp cho tinh dịch của người 
Nam (Male) được tăng thêm sức mạnh của nó.
- Người ta cũng ghi nhận người đàn ông bị 
bất lực, nếu uống 2 muỗng canh mật ong 
mỗi ngày trước khi đi ngủ thì tình trạng 
bất lực có thể được giải quyết tốt đẹp.
- Tại Trung Hoa, Nhật Bản và một số các nước 
vùng Viễn Ðông, đối với các phụ nữ không 
thể đậu thai từ nhiều thế kỷ trước, đã được 
khuyên dùng bột quế để giúp cho buồng trứng 

và tử cung cải thiện dễ thụ tinh, mang bầu.
- Các phụ nữ không thể có bầu thì có thể 
dùng 1 Pinch bột quế hòa với 1/2 muỗng café 
mật ong, rồi ngậm trong miệng thường xuyên 
suốt ngày. 2 thứ nầy được trộn lẫn với nước 
bọt trong miệng rồi từ từ ngấm vào cơ thể để 
mang lại thuận lợi cho người phụ nữ đậu thai.
Người ta đã ghi nhận 1 cặp vợ chồng tại tiểu bang 
Maryland, Hoa Kỳ; cưới nhau 14 năm không có 
con và họ gần như tuyệt vọng... Nhưng khi được 
mách bảo phương các dùng mật ong và bột quế, 
2 vợ chồng đã cùng áp dụng phương pháp trên; 
chỉ vài tháng sau ngườ vợ đã mang thai và sinh 
đôi với 2 đứa con khỏe mạnh bình thường.

19/- Đối với bệnh ung thư (Cancer)
Những nghiên cứu mới đây tại Nhật Bản và 

Úc Châu đã ghi nhận tình trạng ung thư bao tử 
và ung thư xương đang phát tác, đã được điều 
trị 1 cách hiệu quả bằng mật ong và quế. Sau 
khi những bệnh nhân đang mắc phải ung thư 
bao tử và xương dùng như sau: Uống 1 muỗng 
canh mật ong và 1 muỗng café bột quế trộn 
đều, mỗi ngày 3 lần liên tiếp trong 1 tháng.
Phần cuố i  của tài  l iệu ghi chú:
Những ai đã có được các kết quả tốt từ tài liệu 
nầy, hãy truyền tay lại cho những người khác để 
cùng nhau hưởng lợi ít của Quế và Mật ong.

(Dịch từ tài liệu của Weekly World News, 
Canada, Jan-17-95) NOGIASACT nguồn điện thư

TĐMVSK sưu tầm 
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Nguyệt thực dài nhất thế kỷ 21 
Rạng sáng ngày 28 tháng 7 theo giờ Việt Nam 

diễn ra hiện tượng nguyệt thực được cho là dài 
nhất thế kỷ 21. Cơ Quan Không Gian Hoa Kỳ 
NASA cho biết nguyệt thực toàn phần kéo dài 1 
tiếng 42 phút và 57 giây. Tuy nhiên kể từ khi bắt 
đầu cho đến kết thúc, nguyệt thực kéo dài tổng 
cộng 3 tiếng 54 phút.

Cao điểm nguyệt thực diễn ra vào lúc 20 giờ 
22 phút GMT và có thể được nhìn thấy từ Châu 
Âu, Nga, Phi Châu, Trung Đông cũng như phần 
lớn của Á Châu và Úc Châu. Hằng trăm người 
dân Úc Châu đến ngắm nguyệt thực từ Đài Quan 
Sát Sydney trước bình minh.

Các nơi trên thế giới từ Đền Taj Mahal ở Ấn 
Độ cho đến Tháp Eiffel ở Pháp, mọi người có thể 
chứng kiến hiện tượng gọi là Trăng Máu; tức Mặt 
Trăng chuyển từ màu cam sang nâu rồi đỏ thắm.

Theo dự báo thì hiện tượng nguyệt thực có 
cùng độ dài thời gian như vừa nêu sẽ tái diễn ra 
vào năm 2123.

Một hiện tượng thiên văn khác cũng được ghi 
nhận là Sao Hỏa sẽ quay gần Trái Đất nhất kể từ 
năm 2003. Nhờ đó các nhà quan sát thiên văn có 
thể nhìn thấy Sao Hỏa với màu đỏ cam.

Ông Robert Massey, Phó Giám Đốc Hội Thiên 
Văn Hoàng Gia Anh, được Reuters dẫn lời rằng hai 
hiện tượng nguyệt thực toàn phần và Sao Hỏa quay 
gần Trái Đất nhất như vừa nêu là một trùng hợp hết 
sức bất thường xảy ra trong cùng một thời điểm.

Suốt hằng ngàn năm qua, nhiều người trên 
Trái Đất suy đoán vận mệnh vui buồn, thắng 
thua, thịnh suy … thông qua những dấu chỉ thiên 
văn mà họ thấy được trên bầu trời. Tuy nhiên đối 
với các nhà thiên văn thì không có lý do gì để 
lo âu cả khi xuất hiện những hiện tượng tự nhiên 
trong vũ trụ. (Nguồn RFA)

Thượng viện Argentina bác bỏ dự 
luật hợp pháp hóa phá thai

Thượng viện Argentina đã bác bỏ dự luật cho 
phép “tự nguyện chấm dứt thai kỳ”, với 38 phiếu 
chống và 31 phiếu thuận. 

Sự lựa chọn của các thượng nghị sĩ các vùng 
phía bắc Argentina có tính quyết định, trong khi 
các thượng nghị sĩ bỏ phiếu hợp pháp hoá hầu 
hết là đại diện của các khu vực ở Buenos Aires. 
bao gồm cựu tổng thống Cristina Kirchner và các 
khu vực ít dân cư ở phía nam

Quan điểm ủng hộ sự sống của Giáo hội 
Argentina có vai trò quyết định

Quan điểm đúng đắn của Giáo hội Argentina. 
ủng hộ sự sống và chống lại dự luật. có sức mạnh 
quyết định. Ngày 08.08, Giáo hội Argentina đã 
cử hành các Thánh lễ cầu nguyện cho sự sống tại 
nhiều thành phố, bắt đầu từ thủ đô Buenos Aires 
với Thánh lễ do ĐHY Mario Aurelio Poli chủ sự. 
Hai ngày trước đó, ĐHY Poli đã ngỏ lời với các 
thượng nghị sĩ: “Đừng phá vỡ truyền thống vinh 

Hình ảnh nguyệt thực toàn phần hôm 27. 
7.2018 theo mô phỏng của NASA - Courtesy 

NASA/JPL 

Các nhà hoạt động Argentina tuần hành 
chống dự luật hợp pháp việc phá thai“ 

class=“cq.dd.image“> 
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dự và đáng khen ngợi của luật pháp là vì lợi ích 
chung và vì một nền văn hóa của sự sống, bảo 
vệ những người yếu nhất và không thể tự vệ, 
những người đang chờ đợi để tham gia vào lịch 
sử của chúng ta.” Đồng thời ĐHY cũng kêu gọi 
các cộng đoàn Kitô gia tăng nỗ lực để các thai 
phụ trẻ và đơn thân tìm được một nơi chia sẻ nỗi 
lo sợ của họ và cảm nhận được sự ôm ấp và dịu 
dàng của những phụ nữ đã có niềm vui khi sinh 
con, bất chấp mọi thứ.

Sự trợ giúp của Giáo hội đối với các bà mẹ 
gặp khó khăn

Trong số các chương trình của Giáo hội dành 
cho các bà mẹ gặp khó khăn khi mang thai, mang 
thai ngoài ý muốn, có chương trình của các cha 
xứ ổ chuột ở vùng Buenos Aires. Trong những 
khu phố xa xôi và xuống cấp của  thành phố lớn 
này, theo sáng kiến mục vụ dành cho các khu 
dân cư cần được trợ giúp, Giáo hội nhắm tạo ra 
một mạng lưới rộng lớn các “ngôi nhà vòng tay 
người mẹ“. Đó là các trung tâm đảm bảo dinh 
dưỡng, sự quan tâm chú ý và kiểm soát y tế và 
sức khỏe, hỗ trợ tâm lý, định hướng pháp lý và 
xã hội, với mục đích là các bà mẹ có thể tiếp 
tục mang thai và đối mặt với những năm đầu đời 
của con cái họ, cho đến khi chúng có thể đến 
tuổi đi học.

Giáo hội canh tân đối thoại, giúp xóa bỏ 
chia rẽ sau cuộc bỏ phiếu về dự luật

Hội đồng Giám mục Argentina cũng ra thông 
cáo khẳng định: “như là Giáo hội, chúng ta đã 
tham gia vào cuộc tranh luận bằng cuộc đối thoại 
soi sáng nhưng không xem những người nghĩ 
khác mình là kẻ thù. Như là xã hội Argentina, 
giờ đây đến lượt chúng ta đảm nhận và hành 
động để xóa tan những chia rẽ mới do dự luật 
hợp pháp hóa phá thai tạo nên giữa chúng ta, 
bằng một cuộc hành động canh tân đối thoại.”

Các Giám mục Argentina cũng cám ơn những 
người nam nữ, các thượng nghị sĩ và các tổ chức, 
hiệp hội đã lên tiếng bảo vệ sự sống. Các Đức 
cha cám ơn đặc biệt các chứng tá của những 
người nghèo, luôn là thầy dạy đón nhận sự sống 
khi được trao tặng và biết chăm sóc nó bởi vì đó 

là món quà của Thiên Chúa.

Những thách thức mục vụ đối với Giáo hội 
Argentina

Cuối cùng các Giám mục Argentina cũng nhắc 
rằng: “Chúng ta đang đối mặt với những thách 
thức mục vụ to lớn để loan báo cách rõ ràng về 
giá trị của sự sống: giáo dục tình dục có trách 
nhiệm, quan tâm đến các  ngôi nhà của các bà mẹ 
trong các khu phố nghèo nhất để đồng hành với 
các phụ nữ bị mang thai trong những tình cảnh dễ 
tổn thương nhất và chú ý đến những người  đã trải 
qua thảm kịch phá thai. (Hồng Thủy)

Tổ chức UNICEF kêu gọi cứu giúp 
trẻ em

Trong các ngày vừa qua tổ chức UNICEF đã 
kêu gọi mọi lực lượng tham chiến tại Siria nghĩ 
đến các trẻ em nước này, đang phải sống trong 
lo âu thiếu thốn và đau khổ vì cuộc nội chiến đã 
kéo dài hơn 7 năm qua.

Ông Geert Cappelaere, giám đốc UNICEF miền 
Trung Đông và Bắc Phi đã đưa ra lời kêu gọi 
khẩn thiết trên đây với chính quyền Damasco và 
các lực lượng tham chiến. Ông cho biết UNICEF 
rất âu lo cho số phận của 350.000 trẻ em tại Idlib 
ở mạn tây bắc Siria.

Chiến tranh leo thang khiến cho các em không 
biết phải chạy đi đâu. Bé Rand 12 tuổi nói: “Con 
không thể miêu tả những gì đang xảy ra tại đây. 
Chúng con không có đủ nước uống và thực phẩm 
và chúng sống trong lo sợ.“ Còn bé Sara 14 tuổi 
thì cho biết thời gian đến trường học mỗi tuần 

Trẻ  em Siria nhận hàng cứu trợ 
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một hai lần là nơi ẩn náu duy nhất của em. Mọi 
kính cửa sổ của trường bị bể và các em không 
có nước trong lành để uống.

Ông Cappelaere cho biết hiện nay có 1 triệu 
trẻ em giống như bé Rand và Sara, kiệt quệ vì 
chiến tranh, sợ hãi vì bất an và bạo lực. Nhiều 
em đã bị bó buộc phải chạy trốn, có em đã thử 
đến 7 lần. Đa số các em sống trong các trai tỵ 
nạn đầy ắp người và ẩn nấp tại các vùng quê. 
Các em không thể và không được gánh chịu một 
làn sóng bạo lực khác nữa cũng như bị sát hại vì 
các điên cuồng của người lớn.

UNICEF yêu cầu các giới hữu trách tại Siria 
ưu tiên che chở và trợ giúp các em trên các lợi 
lộc chính trị, quân sự, chiến thuật và các chương 
trình khác, vì tương lại của Siria tùy thuộc điều 
này. (Linh Tiến Khải)

Cứu người không bao giờ là quá 
sớm: Cặp song sinh 6 tuổi cứu cô 
bé 3 tuổi 

Hai bé trai sinh đôi 6 tuổi vào lúc quan trọng 
đã nhanh chóng hành động dũng cảm cứu sống 
một bé gái 3 tuổi đang bị đuối nước trong hồ bơi. 
Việc cho con học bơi từ sớm thật sự là một điều 
rất tốt. Có kỹ năng bơi lội cứng cáp, trẻ chẳng 
những tự bảo vệ được cho mình, mà còn có thể 
giúp đỡ người khác.

Hai bé Peyton và Bryant Switzer ở tiểu bang 
Ohio của Mỹ là 2 anh em sinh đôi chỉ vừa mới 6 
tuổi, các bé từng được học bơi và cứu hộ. Hai bé 
rất thích cảm giác thoải mái khi bơi dưới nước và 
cũng đặc biệt thích chơi nhảy cầu xuống hồ bơi.

Mới đây, khi cả nhà đi du lịch Florida, hai bé 

đã phát huy hoàn toàn kỹ năng bơi lội của mình 
và trở thành những anh hùng bé nhỏ.

Lúc ở hồ bơi, Peyton và Bryant để ý thấy có 
một cô bé 3 tuổi đang bị giãy dụa đuối nước. 
May là hai bé đúng lúc đang ở bên cạnh, sau 
khi thấy đầu của cô bé bị chìm xuống nước, hai 
bé đã nhanh chóng đến cứu bằng kỹ năng bơi lội 
thuần thục của mình.

Bé Byant nói với phóng viên của WTOL rằng, 
Peyton đã nhảy xuống nước về phía cô bé, đỡ 
lấy cổ, đưa đến gần thang rồi tự mình kéo cô 
bé lên bờ.

Hai cậu bé 6 tuổi dũng cảm này đã cứu được 
bé gái 3 tuổi, nhờ vậy nên Peyton và Bryant được 
đặt biệt danh là “anh hùng” và được Nghị viên 
Quốc hội Mỹ tuyên dương.

Điều khiến bố mẹ của hai bé rất vui đó là họ 
đã không uổng công khi cho các con theo học 
khóa an toàn dưới nước, nay đã được đáp lại bằng 
cách mà họ không hề tưởng tượng nổi.

Bố mẹ của Peyton và Bryant rất vui, khóa học 
an toàn dưới nước có tác dụng rất lớn.

Những kỹ năng mà các bé được học là đã trở 
thành bản năng, điều này cực kỳ có ích.”

Bố của các em cho hay, “Là học viên của 
khóa bơi lội và khóa học an toàn, các cháu đã 
lập tức biết được cô bé đang gặp nguy hiểm.”

Những trường hợp gây xúc động này đã chứng 
minh rằng giúp đỡ người khác chưa bao giờ là 
quá sớm, dù trẻ chỉ mới 6 tuổi. Bất cứ khi nào 
cũng có thể giơ tay ra giúp đỡ người khác, dù 
chỉ mới 6 tuổi. (Ngọc Trúc)

LHQ: Trẻ sơ sinh bú sữa mẹ trong 
giờ đầu tiên sau khi sinh là điều 
rất quan trọng

Quỹ trẻ em của Liên hợp quốc, UNICEF 
và Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, đã công 
bố một báo cáo ngày 31.7 trước Tuần lễ 
của chiến dịch toàn cầu cho trẻ thơ bú, 
được tổ chức từ ngày 1 đến 7 tháng Tám.
Theo một bá cáo mới đây thì trên toàn thế giới, 
ước tính có 78 triệu trẻ sơ sinh, và 3 trong số 5 
trẻ em, không được bú sữa mẹ trong vòng một giờ 
đầu sau khi các em được sinh ra, khiến chúng có 
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nguy cơ tử vong và mắc bệnh cao. Hầu hết trong 
số đó ở các nước có thu nhập thấp và trung bình.
Giờ đầu tiên quan trọng của cuộc sống
Báo cáo mang tên “Nắm bắt khoảnh khắc” của 
UNICEF và Tổ chức Y tế Thế giới WHO, được 
phát hành trước Tuần lễ của chiến dịch toàn 
cầu cho con bú, tổ chức hàng năm từ ngày 1 
đến ngày 7 tháng 8 để khuyến khích nuôi con 
bằng sữa mẹ và cải thiện sức khỏe trẻ sơ sinh 
trên khắp thế giới bằng cách cung cấp cho 
trẻ sơ sinh những chất dinh dưỡng cần thiết.
Trọng tâm của Tuần lễ cho con bú thế giới trong 
năm nay nhằm nâng cao ý thức của tầm quan trọng 
của việc giúp các bà mẹ cho con bú sữa mẹ trong 
cái giờ đầu tiên của cuộc sống các em. Bà Maaike 
Arts, một chuyên gia dinh dưỡng của UNICEF về 
trẻ sơ sinh và trẻ thơ giải thích lý do tại sao. Phát 
biểu trước khi công bố bản báo cáo, bà ấy nói việc 
bắt đầu cho con bú một cách chính xác, giúp ngăn 
ngừa em bé bị tử vong trong tháng đầu tiên và 
giúp bảo vệ các em bé chống lại một số bệnh tật.
Báo cáo cũng cho hay việc đầu các em tiếp cận 
với bầu vú mẹ khi các em bú kích thích người 
mẹ có thêm sữa. Sữa non, còn được gọi là “vắc.
xin đầu tiên‘ của bé, rất giàu chất dinh dưỡng và 
kháng thể.

Hỗ trợ những người mẹ
Bà Henrietta Fore, Giám đốc điều hành 

(UNICEF) tâm sự rằng “các bà mẹ không 
nhận được hướng dẫn đầy đủ từ nhân viên y 
tế tại các trạm y tế về việc cho con bú ngay 
từ những giờ phút quan trọng sau bé khi sinh. 
Tổng giám đốc WHO là ông Tedros Adhanom 
Ghebreyesus cũng mời gọi hãy giáo dục và tăng 
thêm những nỗ lực hỗ trợ các bà mẹ hầu cho con cái 
họ sinh ra được khởi đầu một cuộc sống lành mạnh.
UNICEF cũng kêu gọi hãy cung cấp hỗ trợ cho 
các bà mẹ trong thời gian mới sinh nở những 
kiến thức về kỹ thuật chăm sóc con không chỉ 
trong tuần đầu lễ mà thôi mà mỗi tuần một ngày 
trong một khoảng thời gian bà nuôi con thơ.
Việc cho con bú là cách tốt nhất cho bé phát 
triển và tăng trưởng. Các chuyên gia cho biết đây 
là món quà tốt nhất mà các bà mẹ có thể trao 
ban cho con của mình.

Các tỷ lệ ở Đông Á, Thái Bình Dương
Báo cáo dựa trên dữ liệu nghiên cứu từ 76 

quốc gia, không tính Bắc Mỹ, Úc, New Zealand 
và Tây Âu cho hay: 65% các nước ở Đông và 
Nam Phi có tỷ lệ cho con bú cao nhất trong giờ 
đầu tiên, trong khi Đông Á và Thái Bình Dương 
có tỷ lệ thấp nhất chỉ có 32 phần trăm các em 
được bú sớm.

Trong khi gần chín trong mười trẻ em sinh ra 
ở Burundi, Sri Lanka và Vanuatu được bú sữa 
mẹ sau giờ đầu tiên các em sinh ra, chỉ có hai 
trong số 10 trẻ sinh ra ở Azerbaijan, Chad và 
Montenegro được bú sữa mẹ. Báo cáo kêu gọi 
các chính phủ và những người có trách nhiệm 
hãy có những biện pháp pháp lý nhấn mạnh về 
việc cho trẻ sơ sinh bú sữa mẹ thay thế bằng sữa 
bột ngoài thị trường.

Đức Thánh Cha Phanxicô khích lệ việc cho 
con bú sữa mẹ

Đức Thánh Cha Phanxicô là một trong số những 
người khuyến khích thực hành việc nuôi con bằng 
sữa mẹ. Hàng năm trong thánh lễ cử hành Bí 
tích Rửa tội trong Nhà nguyện Sistine tại Vatican 
nhân dịp lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa vào tháng 
Giêng, ĐTC khuyên các bà mẹ hãy tự nguyện 
cho con bú sữa mẹ mà không vì bị bắt buộc.
Trong dịp Đức Thánh Cha rửa tội cho 34 em 
bé vào ngày 7 tháng 1 năm nay, Ngài đã hài 
hước nói, “Em bé có ngôn ngữ riêng của các 
bé.“ “Nếu một người khóc, tất nhiên những người 
khác sẽ trố mắt nhìn vào họ. Cũng vậy dù trong 
một buổi hòa nhạc, nếu có tiếng trẻ thơ khóc, 
vì em đói, chắc chắn bà mẹ sẽ cảm thấy ngựng 
ngùng nhưng đừng sợ, hãy cho chúng bú, vì đây 
là ngôn ngữ của bé, một ngôn ngữ của tình yêu!” 
(Thanh Quảng SDB)
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Á CHÂU
Giáo Hội Thái Lan mừng kỷ niệm 
350 thành lập Tòa giám quản 
Xiêm

Trong tuần đầu tháng 7 vừa qua Giáo Hội 
Thái Lan đã mừng kỷ niệm 350 năm thành lập 
tòa giám quản tại Xiêm (1669.2019). Thánh lễ kỷ 
niệm đã được HĐGM Thái cử hành hôm mùng 
7.7 tại đại học Chiang Rai Rajabhat miền bắc 
Thái Lan với sự tham dự của 8.000 giáo dân. 

Trong dịp này Giáo Hội Thái cũng mừng hai 
biến cố khác nữa: đó là việc Tòa Thánh thành 
lập tân giáo phận Chiang Rai ngày 25.4.18 và lễ 
tấn phong Giám Mục cho ĐC Joseph Vuthilert 
Haelom. Hiện diện trong thánh lễ có 2 Hồng Y 
và nhiều Giám Mục Thái, Lào, Malaysia cũng 
như Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Thái Lan, nhiều 
đại diện của các Giáo Hội Kitô khác và giới 
lãnh đạo của các tôn giáo bạn như Phật giáo, 
đạo Sikh, Ấn giáo và Hồi giáo. Đây là các viên 
đá ghi dấu lịch sử của GHCG tại Thái Lan. Các 
lễ nghi mừng kỷ niệm cũng nhằm thực thi quyết 
định hăng say rao truyền Tin Mừng cho những 
người chưa biết Chúa do HĐGM Thái phát động 
hồi năm 2015.

Các hạt giống đức tin đầu tiên đã được gieo 
vào lòng đất Thái Lan năm 1544, tức cách đây 
hơn 450 năm. Hồi năm 2015 Giáo Hội Thái đã 
cử hành kỷ niệm 50 năm thành lập hai tổng giáo 
phận Bangkok và Thare.Nongseng. Trong 50 năm 
qua đã có 9 giáo phận được thành lập. Với việc 
thành lập tân giáo phần Chiang Rai Giáo Hội 

Thái hiện có 2 giáo tỉnh và 9 giáo phận trực 
thuộc. Việc thành lập giáo phận mới giúp công 
tác mục vụ, việc ban các bí tích và truyền giảng 
Tin Mừng tại vùng bắc Thái Lan được hữu hiệu 
hơn (FIDES 11.7.2018) (Linh Tiến Khải)

Giáo hội Philippines dấn thân 
phục hồi người nghiện ma túy

Giáo Hội Philippines yêu cầu chính quyền 
thay đổi chiến thuật chống ma túy bằng cách 
giúp phục hồi và hội nhập người nghiện ma túy 
vào xã hội, thay vì tàn sát họ.

Kể từ khi tổng thống Rodrigo Duterte lên nắm 
quyền cho tới nay, đã có 4.500 người bị tình nghi 
là nghiện ma túy bị giết. Nhưng có tới 23.500 
người khác cũng bị tàn sát bởi các lực lượng an 
ninh cảnh sát Philippines. Đa số các người nghiện 
ma túy nghèo không có tiền để theo các chương 
trình cai nghiện tư. 

Tuy nhiên, vào năm 2016 cha Luciano Airel 
Felloni, người Argentina, làm việc truyền giáo 
tại Philippines từ 20 năm qua, đã bắt đầu một 
chương trình giúp hồi phục người nghiện ma túy 
và trao ban lại cho họ một cuộc sống xứng đáng. 
Cha đã bắt đầu công tác này trong giáo xứ của 
cha thuộc giáo phận Novaliches gần Manila. 

Nhận thấy số người nghiện ma túy bị giết lên 
cao trong giáo xứ, cha bắt đầu làm việc với giới 
lãnh đạo dân sự và phát động chương trình phục 
hồi lưu động ngay trong giáo xứ. Ban đầu chính 
các người nghiện ma túy cũng nghi ngờ khả năng 
và thiện chí của cha. Nhưng dần dần số người 
ghi danh tham dự lên tới 40 và sau khi đạt kết 
quả tốt, mọi người đều nhận ra sự thành công 
của cha. 

Hiện nay nhiều linh mục tu sĩ trên khắp nước 
theo gương cha Felloni, đề ra các chương trình 
cai ma túy và giúp phục hồi các nạn nhân.  Và 
hiện có cả một phong trào giúp phục hồi người 
nghiện ma túy và hội nhập họ vào xã hội, do 
nhiều giáo xứ, hiệp hội và tổ chức của Giáo Hội 
đảm trách. Các Giám Mục Phhilippines cũng đã 
nhiều lần lên tiếng về vấn đề này và khẳng định 
rằng con đường đúng đắn nhất để chống nạn 
nghiện ngập ma túy không phải là giết họ nhưng 
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là giúp họ phục hồi và tái hội nhập họ vào xã 
hội (Linh Tiến Khải)

Tập Cận Bình đưa ra chính sách 
Hán Hóa GHCG Trung Quốc

Toàn bộ GHCG ở Trung Quốc, dù quốc 
doanh, hay hầm trú, sẽ phải “Hán Hóa” 
(Sinicization”). Nói khác đi Kitô giáo phải đồng 
hóa với văn hóa Trung Hoa và trên hết Kitô Giáo 
phải tuân phục Đảng Cộng Sản Trung Quốc.
Chính sách mới này, Đảng Cộng Sản Trung 
Quốc và Hiệp Hội Công Giáo Yêu Nước do 
Đảng Cộng Sản dựng nên muốn kiểm soát mọi 
Giám Mục, Linh Mục, giáo dân về cách suy 
nghĩ của họ, về lịch sử Giáo Hội Trung Hoa, 
về cách diễn giải thần học, học thuyết xã hội, 
nghệ thuật, kiến trúc, phụng vụ. Tóm lại, Đảng 
Cộng Sản Trung Quốc muốn thống trị toàn bộ tư 
duy và lương tâm người Công Giáo Trung Quốc.
Theo chỉ thị mới, vào cuối tháng 8 này, tất cả 
các giáo phận phải đệ trình Hiệp Hội Công Giáo 
Yêu Nước và HĐGM Trung Quốc một kế hoạch 
5 năm (2018.2022) theo đó, các giáo phận phải 
đề ra kế hoạch thực thi chính sách “Hán Hóa” 
GHCG Trung Quốc. Để giúp các giáo phận, 
Hiệp Hội Công Giáo Yêu Nước đưa ra một dự 
thảo mẫu để các giáo phận theo đó thi hành, đạt 
được mục tiêu Hán Hóa Giáo Hội Trung Quốc.
Bản dự thảo gồm 15 trang trong đó từ ngữ 
tên Chúa Kitô được nhắc 1 lần, từ ngữ 
Phúc Âm được 4 lần, từ ngữ Đảng Cộng 
Sản được 5 lần, nhưng tên của Hiệp Hội 
Công Giáo Yêu Nước được nhắc đến 15 lần.
Chủ thuyết “Hán Hoá” do Chủ Tịch Tập Cận Bình 
đề xướng đã được đưa ra vào tháng 5 năm 2015. 
Ông ban hành sắc lệnh quy định các tôn giáo phải 
Hán Hóa nếu muốn ở lại Trung Quốc (religions 
must “sinicize“ if they want to stay in China). 
Chính sách Hán Hóa buộc các tôn giáo hoạt động 
tại Trung Quốc phải độc lập với cơ sở hay chính 
quyền ở ngoại quốc, như Công Giáo phải biệt 
lập với Vatican, phải tuân phục các chính sách 
của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, chấp nhận chủ 
nghĩa xã hội theo đặc tính Trung Quốc, hội nhập 
nền thần học và giáo lý Công Giáo theo văn hóa 

Trung Hoa. Thánh nhạc, hội hoạ, kiến trúc cũng 
phải theo văn hoá Trung Quốc. Tóm lại, Hán 
Hóa đối với tôn giáo là tôn giáo phải tuân phục 
đường lối chính sách của đảng cộng sản Trung 
Quốc. (Nguyễn Long Thao)

Các GM Ấn độ lên án đề nghị 
cấm bí tích giải tội tại nước này

Ngày 26.07 vừa qua, Ủy ban quốc gia về phụ 
nữ của Ấn độ đã yêu cầu chính quyền nước này bỏ 
việc xưng tội trên toàn quốc gia. Ủy ban quốc gia 
về phụ nữ do bà Rekha Sharma đứng đầu và theo 
Ủy ban, yêu cầu này nhắm tránh những trường 
hợp các giáo sĩ công giáo xách nhiễu và tống 
tiền các phụ nữ khi biết được các bí mật của họ.
Ngày 27.07, ĐHY Oswald Gracias, chủ tịch 
HĐGM Ấn độ đã mạnh mẽ lên tiếng về yêu 
cầu của Ủy ban phụ nữ. Ngài nói: “Tôi bị sốc 
khi nghe tin này. Yêu cầu này cho thấy một sự 
hoàn toàn thiếu hiểu biết, từ phía Ủy ban, về bản 
chất, ý nghĩa, sự thánh thiêng và tầm quan trọng 
của bí tích này đối với người dân của chúng ta; 
đồng thời nó phớt lờ các luật lệ nghiêm ngặt 
của Giáo hội về vấn đề ngăn ngừa lạm dụng.”
Theo ĐHY Gracias, “việc cấm xưng tội là một 
sự vi phạm trực tiếp đến quyền tự do tôn giáo 
được bảo đảm bởi Hiến pháp Ấn độ. Hàng triệu 
người trên thế giới, từ bao thế kỷ qua, đã làm 
chứng về ơn ích thiêng liêng của bí tích này 
và của ân sủng, sự tha thứ và bình an mà họ 
cảm nghiệm như kết quả nhận được từ bí tích 
giải tội.” ĐHY bày tỏ lòng tin tưởng rằng chính 
quyền sẽ không xem xét yêu cầu vô lý này.
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ĐHY Gracias cũng nhận định rằng Ủy ban 
phụ nữ, thay vì xen vào những vấn đề tôn 
giáo mà họ không có những kiến thức tối 
thiểu, thì cần chú ý đến những vấn đề liên 
quan đến nữ giới như giải phóng phụ nữ, đào 
tạo các khả năng cho họ, ngăn ngừa bạo lực 
gia đình, tổ chức một hệ thống phục hồi, vv.
Đức cha Theodore Mascarenhas, tổng thư ký của 
HĐGM Ấn độ cũng khẳng định rằng “không phải 
là công việc của Ủy ban khi xen mình vào các 
vấn đề tôn giáo của các Kitô hữu. Các Giám mục 
bang Kerala thì nói rằng đề nghị này không chỉ 
gây sốc cho các Kitô hữu nhưng cho tất cả những 
ai tranh đấu cho tự do tôn giáo. (Hồng Thủy)

Nhà thờ Đức Bà Ả rập - trung 
tâm của cộng đoàn Công giáo 
vùng Ả rập 

Manama – Việc xây dựng nhà thờ Đức Bà Ả 
rập, bổn mạng của bán đảo Ả rập, cho Bahrain 
và toàn vùng Vịnh, vừa được khởi công. Ngày 
10.06 vừa qua, nghi thức khai trương việc xây 
dựng nhà thờ Đức Bà Ả rập cùng với toàn bộ cấu 
trúc liên kết ở thủ đô Manara, với việc đặt viên 
đá đầu tiên,  đã được cử hành. Công việc xây 
cất được dự trù sẽ hoàn tất vào cuối năm 2021.

Nằm cách thủ đô Manama khoảng 20 cây số, 
toàn bộ cấu trúc này gồm có nhà thờ, một tòa 
nhà nối liền được dùng làm trụ sở giám mục, nhà 
đón tiếp, trung tâm đào tạo việc làm và mục vụ 
xã hội.

Đây là một nơi thờ phượng được xây dựng 
xuất phát từ nhu cầu của cộng đoàn Kitô hữu địa 
phương, phần lớn bao gồm các di dân kinh tế và 

người lao động theo mùa. Nhà thờ được xây dựng 
trên khu đất được vua Hamad bin Isa Al Khalifa 
của Bahrain tặng trước đây.

Nhà thờ chính tòa dâng kính Đức Bà Ả rập sẽ 
là một dấu chứng cụ thể của sự hiện diện của các 
Kitô hữu tại một trong những vương quốc hùng 
mạnh của vùng Vịnh và trong một vùng với đa 
số dân theo Hồi giáo. Nhà thờ này có thể đón 
tiếp 2000 tín hữu và sẽ trở thành trụ sở của Giáo 
hội ở miền bắc Vịnh Ả rập.

Lễ đặt viên đá là một thời điểm vui mừng và 
lễ hội cho toàn thể cộng đoàn tụ họp để lắng 
nghe Tin mừng. Hiện diện tại buổi lễ có các linh 
mục và giáo dân, các tín hữu và các chức sắc, 
trong đó có đại sứ Pháp và Ý, đại diện của quốc 
vương Bahrain, Đức sứ thần Tòa Thánh Francisco 
Montecillo Padilla, Đức cha đại diện tông tòa 
miền bắc Ả rập Camillo Ballin và các Kitô hữu 
đến từ Kuwait, Qatar và Ả rập Sauđi.

Trên nền của tòa nhà có đặt một hộp lưu giữ 
các tài liệu về lịch sử GHCG thế giới, lịch sử 
cộng đồng Công giáo của hạt đại diện tông tòa 
và thông tin tóm tắt về nhà thờ chính tòa. Các 
nguồn tin địa phương nói rằng dự án được sinh 
ra và hình thành nhờ vào đức tin và sự kiên trì 
của cộng đồng tín hữu, những người đã hy sinh 
một phần thu nhập của họ để đóng góp cho việc 
xây dựng nơi thờ phượng. Tuy nhiên, ngân sách 
để hoàn thành dự án vẫn chưa đủ và vẫn tiếp tục 
chờ đợi các nguồn tài trợ trong những tháng tới. 
Đối với người Công giáo địa phương, phần lớn là 
người nhập cư, thường bị xách nhiễu, phân biệt 
đối xử, khó khăn, việc xây dựng một nhà thờ và 
một trung tâm liên kết là lý do của niềm tự hào 
và hài lòng.

Tại Bahrain, tôn giáo chính thức là Hồi giáo và 
luật sharia - luật Hồi giáo - là luật chính. Các tín 
hữu Công giáo, khoảng 80 ngàn trên tổng số 1,5 
triệu dân, có nguồn gốc di dân từ Iraq và Iran.

Sau khi bùng nổ khai thác dầu hỏa, hàng trăn 
ngàn Kitô hữu từ các nước Siria, Ấn độ, Libăng, 
Philippines và một số nước phương Tây đã đến 
đây. Vào ngày lễ Giáng sinh và Phục sinh, các 
nhà thờ ở Bahrain cũng có các Kitô hữu đến từ Ả 
rập Sauđi, nơi các tôn giáo ngoài không phải Hồi 
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giáo đều bị cấm. Tại Bahrain cũng có cộng đồng 
Do thái giáo và Ấn giáo. (Asia News 14.07.2018) 
(Hồng Thủy)

Ngôi nhà thờ có niên đại 1600 
tuổi được tìm thấy dưới nước| 

#GNsP- Các nhà khảo cổ ở Thổ Nhĩ Kỳ cho 
rằng một ngôi nhà thờ có thể được xây dựng vào 
năm 325, sau Công Đồng Nicaea. Đây là một 
nhà thờ kiểu Byzantine có tuổi đời 1.600 năm đã 
được tìm thấy ở một cái hồ lớn nằm ở Tây Bắc 
Thổ Nhĩ Kỳ, ngay bên cạnh địa danh Nicaea nơi 
mà đã diễn ra Công Đồng chung đầu tiên.

Một kế hoạch đang được tiến hành là mở một 
bảo tàng dưới nước để cho khách du lịch có thể 
đến xem nền móng của nhà thờ, được hiện rõ 
trong nước ở độ sâu 5.7 feet trong hồ Iznik, ở 
Bursa, Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo ông Mustafa Şahin, giáo sư khảo cổ học 
tại đại học Bursa Uludağ, nói rằng nhà thờ có 
thể được xây dựng vào thế kỷ thứ 4, để vinh 
danh Thánh Neophytos, người đã chịu tử đạo vào 
thời hoàng đế La Mã Diocletio bách hại đạo vào 
những năm 303. Thánh nhân đã đến Nicaea rao 
giảng Tin Mừng và chống lại các thần ngoại giáo. 
Nhà thờ được xây dựng tại nơi ngài bị binh lính 
La Mã giết một cách tàn bạo nhất theo lệnh của 
hoàng đế.

Những kẻ sát hại đã vô cùng tức giận đã treo 
thánh nhân lên cây, họ đánh ngài bằng những 
dây gân bò, và xé toạc cơ thể bằng những móng 
vuốt sắc nhọn. Sau đó, họ ném ngài vào một lò 

nung đỏ, nhưng thánh nhân vẫn không hề hấn 
gì. Sau đó kẻ tra tấn lôi ngài ra hành hình bằng 
việc cho một người ngoại giáo cầm gươm chém 
chết ngài và thánh nhân đã anh dũng khải hoàn 
về Trời với Chúa lúc chỉ mới 16 tuổi.

Theo ông Sahin, thánh đường được xây dựng 
sau kết thúc Công đồng Nicaea một cách tốt đẹp, 
một Công đồng được Hoàng đế Constantinô triệu 
tập vào năm 325. Các nhà khảo cổ cho rằng nhà 
thờ bị sụp đổ trong một trận động đất năm 740 
và không bao giờ được tái xây dựng nữa. Các tàn 
tích bị chôn vùi theo thời gian do những thay đổi 
ở mực nước của hồ.

ÂU CHÂU
ĐGH Phanxicô cầu nguyện cho 
các nạn nhân của vụ sập cầu ở Ý

Vatican - Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin vào 
ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15.8, ĐGH 
Phanxicô đã cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ 
sập chiếc cầu Mornadi, cao 45 mét tại thành phố 
cảng Genoa, miền bắc nước Ý vào sáng thứ Ba làm 
cho ít nhất 39 người bị chết trong thảm họa này. 
Các nhà lãnh đạo giáo hội địa phương nói rằng 
thành phố bị thương tích nhưng không bị phá vỡ.
Trong buổi đọc kinh, ĐGH Phanxicô đã cầu 
nguyện “Xin Mẹ thiên quốc của chúng con 
an ủi, nâng đỡ và ban bình an cho tất cả”, 
đặc biệt là những người bị ảnh hưởng bởi vụ 
sập cầu này. Ngài cũng phó thác tất cả nạn 
nhân vào “lòng thương xót của Thiên Chúa.”
ĐGH nói rằng “Cha muốn bày tỏ sự gần gũi 
tinh thần của cha với tất cả các gia đình, những 
người bị thương, những người phải di dời và tất 
cả những ai chịu đau khổ do hậu quả của thảm 
kịch này.” Ngài cũng kêu gọi mọi người hãy hiệp 
ý với ngài để cầu nguyện cho những người bị ảnh 
hưởng và hướng dẫn những người hiện diện đọc 
kinh Kính mừng.

Chuyện gì đã xảy ra?
Một đoạn cầu xa lộ dài 80 mét được xây dựng 

vào năm 1967 đã bị tan nát đổ xuống trên một 
dòng sông, các đường rầy xe lửa và các tòa nhà 
công nghiệp. Có khoảng 35 chiếc xe hơi đang 
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chạy trên cầu khi nó bị sập. Hình ảnh trên truyền 
hình cho thấy một chiếc xe tải màu xanh lá cây 
đã dừng lại chỉ vài mét bên lỗ hổng bị sập.
Đội cứu khẩn cấp nói rằng họ đã cố gắng 
giải cứu giống như giải cứu một trận động 
đất, di dời những đống đổ nát hết sức cẩn 
thận để tìm người sống sót. Hằng trăm 
người ở vùng này đã phải di tản khỏi nhà.
ĐHY Angelo Bagnasco, TGM của Genoa nói 
rằng “thành phố bị thương nhưng không bị phá 
vỡ. Tôi tin chắc rằng thành phố sẽ cùng nhau 
vực dậy và nhìn về phía trước với lòng can đảm 
tuyệt vời như đã từng xảy ra trong quá khứ.”
ĐHY nói rằng các giáo xứ địa phương đã mở cửa 
vào ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời để giúp 
các tín hữu đến cầu nguyện cho những người bị 
ảnh hưởng bởi thảm họa. (Giuse Thẩm Nguyễn)

Bệnh Viện Nhi Đồng của Tòa 
Thánh khám phá 16 thứ bệnh hiếm 

ROMA. Trong năm 2017, bệnh viện nhi đồng 
Bambino Gesù (Chúa Hài Đồng Giêsu) của Tòa 

Thánh đã khám phá 16 thứ bệnh hiếm.
 Sự kiện trên đây được ghi trong phúc trình 

hoạt động được công bố ngày 11.7.2018, theo đó 
bệnh viện này đã theo dõi gần 13 ngàn trẻ em 
bị một trong các thứ bệnh họa hiếm và có 700 
người tham gia vào các cuộc nghiên cứu khoa 
học, với kết quả là 16 thứ bệnh hiếm đã được 
khám phá.

 Trong năm qua, có gần 2 triệu cuộc khám 
bệnh được thực hiện tại bệnh viện Bambino Gesù, 
tức là tăng 60% so với tình trạng 5 năm trước 
đó (2012). Nhà thương này cũng đi hàng đầu tại 
Âu Châu về những vụ ghép và cấy các cơ phận 
trẻ em, với 321 vụ trong năm qua.

 Phúc trình cũng cho biết trong năm 2017, bãi 
đậu trực thăng tại Vatican đã được sử dụng 89 
lần để chuyên chở khẩn cấp các bệnh nhân nhi 
đồng. Về khía cạnh bác ái, bệnh viện Bambino 
đã cho gia đình các em bệnh nhân được tá túc 
miễn phí, tổng cộng là 90 ngàn đêm. Ngoài ra, 
theo ý muốn của ĐTC, 1.500 cuộc khám bệnh 
miễn phí đã được thực hiện trong các khu ngoại 
ô nghèo của Roma và trong các trại của người du 
mục. Bệnh viện Nhi đồng của Tòa Thánh cũng 
tiến hành các dự án nhân đạo tại 9 nước trong 
đó có Cộng hòa Trung Phi, Siria và Trung Quốc 
(G. Trần Đức Anh OP)

Sập cầu ở thành phố Gênes, nước 
Ý: một cầu thủ thoát chết làm 
chứng phép lạ của mình 

Thủ môn của đội Savone, ngày 14. 8 khi 
Davide Capello đang lái xe trên cầu ở thành phố 
Gênes thì chiếc cầu sập, tai nạn này đã làm cho 
39 người bị  thiệt mạng. Chiếc xe rơi từ trên 
độ cao 30 mét xuống đất nhưng anh không bị 
thương. Khi kể câu chuyện “phép lạ” của mình 
trên đài truyền hình BFM TV, anh cho biết: 
“Tôi không biết chuyện gì xảy ra cho tôi, có thể 
Thánh Barbara đã cứu tôi”.

Gương mặt lo lắng và vẫn còn bị sốc, cầu thủ 
trẻ Davide Capello, thủ môn của đội Savone kể 
trên đài BFM TV câu chuyện của anh ngày 14. 
8. Anh ở trong số các người lái xe bị lọt xuống 
cầu Gênes ngày thứ ba 14. 8. Xe của anh rơi từ 
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độ cao 30 mét xuống khoảng không trước khi bị 
nát dưới đất, anh thoát ra “một cách kỳ lạ” với 
chỉ vài vết bầm.

Chấn động vì tai nạn đã làm cho 39 người 
chết, anh cho biết “tôi không bao giờ có thể tưởng 
tượng một chuyện như vậy xảy ra với mình”. Từ 
lúc anh nghe một “tiếng bùng khủng khiếp” nổ 
ra thì kể từ lúc đó một lô sự việc xảy ra nhanh 
cực kỳ. Anh cho biết: “Tôi thấy xe trước mặt 
tôi rơi hàng loạt, rồi tôi thấy đường bị sập, tôi 
cũng rơi theo. Trước khi chạm đất thì “như một 
sự ngã nhào lâu dài, tôi không biết tôi ở đâu, ở 
độ cao nào, tôi có cảm tưởng như mình ở trong 
cuốn phim tận thế”.

Một cách giản dị, anh “cảm thấy mình là 
người được phép lạ”. Theo anh, có thể anh sống 
sót nhờ hai việc. Anh giải thích: “Trước hết, 
khi bêtông bị tách ra, xe tôi nằm trong các khối 
bêtông, nó như đồ che chắn chung quanh chiếc 
xe tôi”. Nhưng anh cũng nghĩ rằng, có thể mình 
được phép lạ nhờ Thánh Barbara. Vì anh Davide 
Capello là thiện nguyện viên chữa cháy và Thánh 
Barbara là thánh bổn mạng của các người chữa 
cháy. (Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch) Nguồn: 
phanxico.vn

Trên 70.000 lễ sinh đến Rome 
hành hương| 

#GNsP (01.08.2018) - Các lễ sinh nam nữ 
thuộc 19 quốc gia trên thế giới đã khởi sự cuộc 
hành hương lần thứ 12 đến Rome với khẩu hiệu: 
“Tìm Kiếm và Theo Đuổi Hoà Bình” (Thánh 
vịnh 34:15).

Cuộc hành hương bắt đầu hôm thứ Hai và sẽ 

kết thúc vào thứ Bảy tuần này. Trên 70 ngàn 
lễ sinh nam lẫn nữ tuổi từ 13 đến 23 đến từ 19 
quốc gia tham dự cuộc hành hương do Coetus 
Internationalis Ministrantium (CIM) tổ chức là 
một hội đoàn quốc tế chuyên chăm lo mục vụ 
cho các lễ sinh. Hội được thành lập năm 1960 
và có mục đích cổ xuý cho hoà bình không biên 
giới nhằm tạo một thế giới hoà bình. 

Tiến sĩ Klára Csiszár, phó chủ tịch CIM, cho 
biết mục tiêu của hội là tạo cho các lễ sinh một 
ý thức về vai trò là những “nhà thừa sai” mang 
sức mạnh thay đổi của tình yêu Chúa từ cung 
thánh lan toả khắp thế giới”.

Trong khi đó, ĐGM Stephan Oster, SDB, chủ 
tịch Uỷ Ban Mục Vụ Giới Trẻ thuộc HĐGM Đức 
cho biết qua việc tập hợp các lễ sinh từ nhiều 
quốc gia trên thế giới sẽ giúp đào sâu đức tin, 
tăng cường sự hiệp nhất với Bí Tích Thánh Thể 
và “cho giới trẻ thế giới thấy được tầm mức mục 
vụ của họ”.

Các lễ sinh được nhận diện dễ dàng bằng một 
khăn quàng in hình giáo phận và quốc gia của 
họ. Ngoài những sinh hoạt linh thiêng và phụng 
vụ, các em còn có cơ hội gặp gỡ nhau để tạo tình 
thân, cầu nguyện và vui đùa với nhau. Cao điểm 
là buổi triều yết ngoại thường với ĐTC Phanxicô 
vào chiều thứ ba tại Quảng Trường Thánh Phêrô. 
(Vũ Nhuận chuyển ngữ)

Chân phước Nunzio Sulprizio 
được phong thánh ngày 14.10 
năm nay

Chân phước Nunzio Sulprizio sẽ được tôn 
phong hiển thánh vào ngày 14.10 năm nay, 
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cùng một lần với 6 chân phước khác, trong đó 
có Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. ĐTC Phanxicô 
đã quyết định như trên trong công nghị các 
Hồng Y nhóm tại nội thành Vatican sáng 19.7.
Chân phước Nunzio Sulprizio sinh năm 1817 
tại Pescara, miền trung Italia. Mồ côi cha mẹ 
khi còn nhỏ nên Nunzio được một ông bác đem 
về nuôi. Nunzio không được đi học mà phải 
làm việc vất vả trong xưởng thợ rèn và bị khai 
thác sức lao động không thương tiếc. Tuy khổ 
cực nhưng chú bé chỉ biết tâm sự với Chúa 
Giêsu Thánh Thể khi có chút thì giờ rảnh rỗi.
Chẳng bao lâu, Nunzio bị sâu quảng rất đau đớn, 
phải vào điều trị tại nhà thương Napoli. Sau đó 
Nunzio lại bị ung thư xương, nhưng anh dâng 
mọi khổ đau cho Chúa và qua đời năm 1836, 
khi mới 19 tuổi. Mộ của anh trở thành nơi tín 
hữu đến hành hương. Nunzio Sulprizio đã được 
ĐGH Phaolô VI phong chân phước ngày mùng 
1.12.1963 (REI 19.7.2018) (Linh Tiến Khải)

ĐHY Schoenborn giới thiệu sách 
giáo lý cho trẻ em tại Dublin

ĐHY Christoph Schoenborn, TGM giáo phận 
Vienne, chủ tịch HĐGM Áo, sẽ giới thiệu sách 
giáo lý cho trẻ em tại Hội nghị mục vụ gia đình 
thế giới tại Dublin, thủ đô Ailen, vào ngày 22.8 
tới đây.

Sách giáo lý cho trẻ em, Youcat for Kids, ấn 
bản tiếng Anh, dành cho trẻ em từ 8 đến 12 tuổi, 
sẽ được ĐHY Schoenborn giới thiệu cùng với 
đồng tác giả là bà Michaela von Heereman, và 
Đức Cha Brendan Leahy, người Ailen.

 Nguyên bản sách giáo lý này bằng tiếng Đức 
đã được xuất bản ngày 1.8 vừa qua. Từ nay cho 
đến cuối năm 2018 này, sách Giáo Lý cho trẻ em 
sẽ được dịch ra khoảng 10 thứ tiếng khác.

 Một cuốn tiếng Anh cũng sẽ được trao cho 
ĐTC Phanxicô nhân dịp ngài đến Dublin để gặp 
gỡ các gia đình Công Giáo thế giới trong hai 
ngày 25 và 26.8 sắp tới.

 Tiến trình soạn thảo
 Sách giáo lý ”Youcat for Kids” được soạn 

thảo trong vòng 6 năm qua (2012), với sự cộng 
tác của một nhóm thần học gia và những người 

trách nhiệm về mục vụ thuộc 7 giáo phận tại Áo. 
Văn bản trước tiên được thử nghiệm tại các vườn 
trẻ và trong các gia đình. Với những nhận xét 
và phê bình từ các tổ chức giới trẻ và các ban 
mục vụ giới trẻ, văn bản sách giáo lý được cải 
tiến và đệ trình HĐGM Áo duyệt xét, trước khi 
gửi về Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin 
Mừng để xin phê chuẩn. Hồi tháng 5 năm nay 
(2018), Hội đồng này đã chuẩn y và xác nhận 
”nihil obstat”, không có gì ngăn trở việc ấn hành.

 Sách giáo lý ”Youcat for Kids” nối tiếp loạt 
sách giáo lý ”Youcat” cho giới trẻ được giới thiệu 
cách đây 7 năm và đã được dịch ra 72 thứ tiếng 
ở 5 châu, với hàng triệu cuốn.

 Trong dịp Hội nghị thần học mục vụ về gia 
đình từ 22 đến 24.8 sắp tới, liền trước khi ĐTC 
đến Ailen, sẽ có một chương trình khởi sắc dành 
do các trẻ em và người lớn chuẩn bị, và trong dịp 
này Sách Giáo Lý cho trẻ em cũng sẽ được giới 
thiệu, với sự cộng tác của hai LM, Cha Michael 
Scharf và Christoph Weiss chuyên về mục vụ 
giới trẻ tại Áo. (G. Trần Đức Anh OP)

Các lý do của việc bổ nhiệm ông 
Ruffini, giáo dân đầu tiên đứng 
đầu Bộ Truyền thông

Một tinh thần chuyên nghiệp mang giá trị không 
thể nghi ngờ để tăng thêm khả năng lắng nghe, 
tinh thần nhân văn và nâng cao giá trị mọi người.

Thân phụ Attilio của ông là người chống chủ 
nghĩa phát xít và thuộc đảng Dân chủ Thiên chúa 
giáo ngay từ ngày đầu tiên, ông đã từng là bộ 
trưởng nhiều lần. Ông chú của ông người gốc 
Mantua, là tổng giám mục Palermo Pacellian. 
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Ông Paolo Ruffini, 62 tuổi, đã lập gia đình, nhà 
báo và là giám đốc mạng lưới truyền thanh và 
truyền hình (RAI.3 và Tv2000), Đức Phanxicô đã 
chỉ định ông đứng đầu một bộ lớn nhất giáo triều 
xét về số lượng nhân viên. Một bộ tập hợp và 
phối hợp tất cả mọi ban ngành thông tin, biên tập, 
truyền thông và đa phương tiện của Tòa Thánh.

Với việc chỉ định ông Ruffini đứng đầu một 
trong các bộ quan trọng nhất của Vatican - xét về 
số nhân viên - là một bước hoàn toàn mới trong 
lịch sử Tòa Thánh mà cho đến nay chỉ có một 
giáo dân là Giáo sư Guzman làm thư ký của Hội 
đồng Giáo hoàng về Châu Mỹ La Tinh. Đây là 
lần đầu tiên một người đàn ông đã lập gia đình, 
không phải là giám mục hay linh mục đảm nhận 
chức vụ “bộ trưởng” như các bộ trưởng và các 
cộng sự viên trong Giáo Triều.

Những lý do cho quyết định của Đức Phanxicô 
là gì? Đức Giáo Hoàng đã biết và đánh giá cao 
công việc của ông Ruffini trong những năm ông 
làm việc ở Tv2000 (ông Ruffini cùng với ông 
Lucio Brunelli, giám đốc đài truyền hình của 
HĐGM đã phỏng vấn Đức Phanxicô vào dịp bế 
mạc Năm Thánh Lòng thương xót tháng 11 năm 
2016). Ông Ruffini là nhà báo, chuyên gia về 
truyền hình, Giám đốc RAI.3, vì thế khả năng 
và năng lực của ông trong lãnh vực truyền thông 
đều được mọi người biết đến và được công nhận.

Những ai đã từng làm việc với ông đều nhận 
thấy tài năng của ông qua khả năng lắng nghe và 
đánh giá cao mọi người, không trừ một ai. Nét 
đặc biệt trong con người của ông là minh bạch, 
không phải ngẫu nhiên mà trưa ngày 05 tháng 
7 2018, khi nghe tin ông được bổ nhiệm, các 
đồng nghiệp, phóng viên và kỹ thuật viên ở đài 
Tv2000 đã khóc. Ông cho biết, việc bổ nhiệm 
này là chuyện bất ngờ nhất trong cuộc đời sự 
nghiệp của ông. Khi Đức Giáo hoàng gọi, ông 
đã rất ngạc nhiên và hoàn toàn bất ngờ. Nhất là 
với một trách nhiệm lớn lao như vậy cho một 
“con người nhỏ bé” như ông. Ông cho biết, ông 
phó thác vào một “chương trình hoạch định” lớn 
hơn cả mình.

Các phương tiện truyền thông Vatican đang qua 
một thời kỳ chuyển tiếp khó khăn: con đường cải 

cách của cựu bộ trưởng, Đức Ông Dario Edoardo 
Viganò chưa hoàn thành. Đức ông Viganò đã từ 
chức do xử lý không đúng một bức thư của Đức 
Bênêđictô XVI. (Giuse Nguyễn Tùng Lâm)

MỸ CHÂU
Một em bé bị một khối u trong 
não đã được khỏi bệnh một cách 
kỳ diệu sau một nụ hôn của ĐGH 
Phanxicô 

Khi ĐGH Phanxicô hôn bé Gianna Masciantonio 
vào năm 2015 thì người ta cho rằng đấy là một 
tín hiệu đầy khích lệ. Quả là như vậy, theo tường 
trình của hãng tin Fox 29 của Philadelphi vào 
thời gian đó thì bé Gianna Masiantonio bị một 
khối u trong não và các bác sĩ cho rằng em sẽ 
không qua khỏi ngày sinh nhật đầu tiên, nhưng 
em đã vượt thắng và vẫn tiếp tục còn sống qua 
ngày sinh nhật của mình sau khi ĐGH đã hôn 
lên đầu em.

Hãng CBS đã tường trình rằng Gianna bị 
chứng histiocytosis, một chứng bệnh hiếm gặp 
khiến em không thể thực hiện cuộc giải phẫu để 
cắt bỏ khối u đó. Người ta cho rằng sự rối loạn 
máu gây tổn thương cho thân nhánh của não. 
Gianna đã được điều trị bằng phương pháp hóa 
trị và hiện nay Gianna đang trong tình trạng sức 
khỏe tốt và sẽ bắt đầu chuẩn bị vào lớp mần non 
vào năm nay.

Để kỷ niệm ngày phục hồi của Gianna, cha mẹ 
của em là ông bà Joey và Kristen Masciantonia, 
đã tặng $50,000 cho Nhà Thương Nhi Đồng ở 
Philadelphia, nơi em được điều trị. Số tiền này lấy 
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tên một hội từ thiện có 
tên là “For the Love of 
Grace” (tạm dịch là Tình 
Yêu dành cho Grace) vì 
Grace là tên đệm của 
Gianna. Hội từ thiện 
này dành để giúp các 
em bị bệnh bướu não và 
chứng hystiocytosis.Cho 
dù việc em Gianna được 
khỏi bệnh có phải do nụ 
hôn của ĐGH Phanxicô 

hay không, dường như đội ngũ y tế đã chăm sóc 
cho em rất hồi hộp vui mừng với sự phục hồi 
của em. Dĩ nhiên là ĐGH Phanxicô cũng rất vui 
mừng khi biết em đã khỏi bệnh. Ngài không hề 
biết em Gianna đang đau đớn do khối u trong 
não vào thời gian ngài thăm Philadelphia. Cũng 
theo một tường trình vào năm 2016 của CBS 
Philadelphia thì ĐGH vẫn cập nhật tức về tình 
trạng của em bé này. (Giuse Thẩm Nguyễn)

Chuyến hải trình truyền giáo để 
tham dự Đại Hội Giới Trẻ 2019

Một nhóm bạn trẻ cho hay mục tiêu của 
chuyến hải trình của họ là hòa mình vào 
cuộc sống của người dân bản địa, lắng nghe 
những câu chuyện của họ, và học hỏi kinh 
nghiệm của họ khi họ di dân từ nước này 
sang nước khác, từ lục địa đến lục địa kia.
Nhóm bạn trẻ này sẽ khởi hành ngày 1.15 
tháng 9, đi qua Pháp, Tây Ban Nha và Bồ 
Đào Nha, và trạm dừng chân đầu tiên của 
họ là Santiago de Compostela và Thánh địa 

của Fatima, để thuyết trình và chia sẻ mục 
đích của sứ điệp của chuyến hải trình của họ.
Vào ngày 30 tháng 9, tới Marốc, họ sẽ bước 
đi theo các dấu chân của Cha thánh Charles de 
Foucault, để thấu triệt về chính cuộc sống của họ.
Từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 10, đến Quần 
đảo Canary, trước khi ghé Senegal, nơi họ sẽ 
hướng dẫn một phái đoàn đông đảo tại Dakar. 
Sau đó họ đến Cape Verde và từ ngày 15 tháng 
11 đến ngày 5 tháng 12, họ băng qua Đại Tây 
Dương. Ngày 25 tháng 12, họ sẽ đến Quần đảo 
Caribê - Saint Lucie, Martinique, Dominique và 
Guadeloupe, nơi đây họ sẽ mừng đại lễ Giáng sinh.
Sau lễ Giáng sinh họ lại lên đường ngày 27 
tháng 12 đến Curacao vào ngày 15 tháng 1 
năm 2019 và đích điểm cuối cùng của họ là: 
Panama vào đúng ngày giờ để tham dự Đại Hội 
Giới Trẻ từ 22 đến 27 tháng Giêng năm 2019.
Trên tàu, họ mang theo tượng Mẹ Maria La 
Antigua, do Đức Tổng Giám Mục Panama tặng, 
bức tượng, đại diện cho Đấng bảo trợ của nước 
Panama và Mẹ sẽ cùng hành trình vượt Đại Tây 
Dương với các bạn trẻ. (Thanh Quảng- SBD)

Tai họa của chủ nghĩa xã hội tại 
Venezuela: 1.5 triệu người bỏ 
nước ra đi

Venezuela từng là quốc gia thịnh vượng 
nhất ở châu Mỹ Latinh. Quốc gia Nam Mỹ 
này với 30.9 triệu dân này có đến 96% là 
người Công Giáo nhưng đã đi theo con đường 
xã hội chủ nghĩa dưới thời Hugo Chavéz. 
Từ đó đến nay tình trạng quản lý nhà nước 
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kém cỏi và sự sụp đổ của một nền kinh tế một 
chiều đã đưa đất nước này vào một vòng xoáy 
đi xuống. Tình hình nhân đạo ở Venezuela đã 
xấu đi rất nhanh kể từ năm 2014, với tỷ lệ đáng 
báo động về nghèo đói cùng cực, suy dinh dưỡng 
và một trong những tỷ lệ giết người cao nhất ở 
châu Mỹ Latin. Đồng tiền của Venezuela, gọi 
là Bolivar, đã trở nên vô dụng, với tỷ lệ lạm 
phát lên đến 2,600% trong năm 2017, khiến 
lương hưu và lương của các nhân viên chính 
phủ, kể cả các chuyên gia có trình độ không 
đủ đáp ứng nhu cầu cơ bản của gia đình họ.
Cho đến nay vẫn chưa thấy có chút ánh sáng 
nào cho thấy cuộc khủng hoảng sẽ kết thúc 
trong tương lai gần. Vì thế, người dân Venezuela 
đang lũ lượt rời khỏi đất nước mình với một 
số lượng kỷ lục. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, 
hơn 1,5 triệu người Venezuela đã di cư trong 
hai năm qua. Mức độ di dân này tương đương 
với mức tị nạn của người Syria chạy trốn chiến 
tranh đến các nước láng giềng và những người 
tị nạn Rohingya chạy trốn sang Bangladesh. 
Phần lớn những người tị nạn Venezuela đã định 
cư tại các thị trấn trên biên giới Colombia và 
Brazil, chẳng hạn như Cúcuta và Boa Vista, 
và thường xuyên qua lại để mang tiền về nhà.
Mặc dù không phải là một quốc gia có đường 
biên giới với Venezuela, Peru cũng đang chứng 
kiến một số lượng đông đảo người tị nạn ngày 
càng tăng nhanh chóng đổ vào quốc gia này, với 
khoảng 1,000 người mỗi ngày. Các điểm qua biên 
giới ở Peru không được trang bị để đón nhận con 
số đông đảo những người tị nạn, là những người 

thường kiệt sức và cần được chăm sóc y tế, thực 
phẩm, nước và vệ sinh ngay lập tức sau những 
chặng đường dài. Nguy cơ bạo lực tình dục và 
giới tính, nạn buôn bán người và khai thác cũng 
là mối quan tâm ngày càng tăng đối với chính 
quyền địa phương và quốc gia. . (Đặng Tự Do) 
Source: Relief Web .Venezuelan Refugee Crisis 
in Peru . July 18th, 2018

Google mừng sinh nhật kinh sĩ 
Georges Lemaỵtre, linh mục khoa 
học gia người Bỉ, tác giả của lý 
thuyết Big Bang

Hôm nay 17 tháng 7, Google mừng sinh nhật 
kinh sĩ Georges Lemaỵtre, linh mục khoa học 
gia người Bỉ, tác giả của lý thuyết Big Bang. 
Các ngày sinh nhật của các nhân vật nổi tiếng, 
các sự kiện thể thao, các ngày lễ quốc gia, mỗi 
ngày Google chọn các hình Doodles này để đăng 
lên trang đầu.

 Hôm nay, 17 tháng 7, Google đưa hình một 
linh mục mặc cổ áo Rôma lên trang đầu! Đó là 
kinh sĩ Georges Lemaỵtre (1894.1966), nhà thiên 
văn, giáo sư vật lý của Viện Đại học Bỉ Louvain, 
người nổi tiếng vì đã đưa lý thuyết Big Bang ra 
đời năm 1946.

Thật ra tên thật của lý thuyết này là “lý thuyết 
nguyên tử tiên khởi”, nhưng một đồng nghiệp 
chế nhạo đã gọi đó là “lý thuyết Big Bang” và 
từ đó tên này được giữ lại. Linh mục sinh ngày 
17 tháng 7 cách đây 124 năm, nên hôm nay có 
ngày tưởng niệm này. Hình giới thiệu linh mục 
với nụ cười nhân hậu, đôi mắt khép lại. Đầu phủ 
đầy ngôi sao và có vẻ như ngôi sao bay ra từ đầu 
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của ngài, cũng như lý thuyết về khởi đầu vũ trụ 
đã phát sinh từ đầu óc thiên tài này. Việc vinh 
danh này là sáng kiến độc đáo của Google. Hy 
vọng vì thế sẽ có nhiều người tìm hiểu linh mục 
đi tiên phong trong ngành thiên văn này. (Giuse 
Nguyễn Tùng Lâm dịch)

Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm 
Panama từ 23 đến 27.1.2019

VATICAN. ĐTC Phanxicô sẽ viếng thăm 
Panama vào hạ tuần tháng giêng năm tới, 2019.

Hôm 9.7.2018, Giám đốc Phòng báo chí Tòa 
Thánh, Ông Greg Burke, ra thông cáo cho biết:

”Nhân dịp Ngày Quốc Tế giới trẻ tại Panama, 
và nhận lời mời của chính phủ cũng như các GM 
nước này, ĐTC sẽ viếng thăm Panama từ ngày 
23 đến 27.1 năm 2019.”

Ngày Quốc Tế giới trẻ năm tới tại Panama sẽ 
tiến hành từ thứ hai 21 đến chúa nhật 27.1.2018.

Theo thông lệ, 3 ngày đầu sẽ dành cho các 
buổi học giáo lý và sinh hoạt của các bạn trẻ. 
Thứ năm 24.1, có nghi thức đón tiếp ĐTC. Tiếp 
đến thứ sáu 25.1, có nghi thức đi đàng thánh giá 
trọng thể với sự hiện diện của ĐTC. Chiều tối 
thứ bẩy, 26.1, ngài sẽ chủ sự buổi canh thức với 
các bạn trẻ, và sáng chúa nhật 27.1, ĐTC sẽ chủ 
sự thánh lễ bế mạc.

Hồi trung tuần tháng 6 vừa qua, Ban tổ chức 
ngày Quốc tế giới trẻ tại Panama tuyên bố rằng 
Panama sẵn sàng đón tiếp 300 ngàn bạn trẻ từ các 
nơi trên thế giới tới đây vào giêng năm tới 2019.

Một khóa họp quốc tế thứ 2 đã diễn ra tại 
Panama hồi giữa tháng 6 để xác định thêm các 
chi tiết chuẩn bị Ngày Quốc Tế giới tại nước 

này. Tham dự khóa họp có các đại diện của 80 
HĐGM và của 38 phong trào cũng như cộng 
đồng giới trẻ quốc tế. Hiện diện tại khóa họp 
của ĐHY Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ giáo dân, 
gia đình và sự sống, Đức TGM José Domingo 
Ulloa Mendieta, của tổng giáo phận Panama sở 
tại. (Rei 9.7.2018) (G. Trần Đức Anh OP)

Chiến thắng vụ kiện về tự do tôn 
giáo, quan tòa ra lệnh chi trả cho 
Hiệp Hội Phúc Lợi Công Giáo.

(EWTN News/CNA) Một thẩm phán tòa 
liên bang đã ra lệnh bồi thường $718,000 cho 
Hiệp Hội Phúc Lợi Công Giáo, (The Catholic 
Benefits Assocation, viết tắt là CBA) sau 
cuộc chiến thắng pháp lý về tự do tôn giáo 
chống lại loại bảo hiểm y tế bắt buộc dẫn 
đến vi phạm niềm tin Công Giáo. Số tiền chi 
trả này sẽ dùng để trả phí luật sư và án phí.
Trở lại vào năm 2012 dưới thời Tổng Thống 
Barack Obama, Bộ Y tế và nhân viên đã cố gắng 
để bắt buộc một loại bảo hiểm cho việc triệt sản 
và ngừa thai, bao gồm một số thuốc có thể dẫn đến 
phá thai. CBA phản đối loại bảo hiểm này cũng 
như việc bắt buộc tư vấn, dựa trên lập luận rằng 
nó đòi hỏi hiệp hội và thành viên vi phạm niềm tin 
tôn giáo của họ. CBA là một trong những nguyên 
đơn thách thức quy định của đạo luật Phục Hồi 
Tự Do Tôn Giáo năm 1993, nó không thừa nhận 
những gánh nặng đáng kể trên tự do tôn giáo.
Hiệp hội nói rằng những bảo hiểm sức khỏe bắt 
buộc này “đã cố gắng bắt buộc các thành viên 
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của CBA vi phạm giáo huấn đạo đức của Công 
Giáo qua việc bảo hiểm ngừa thai, phá thai và 
triệt sản trong các chương trình bảo hiểm cho 
nhân viên. Nếu không tuân theo những lệnh bắt 
buộc có tính vi phạm về mặt đạo đức này có 
thể bị phạt nặng, trong trường hợp của thành 
viên CBA, đã ước tính lên tới $19 tỉ đồng.
Hiệp hội này có trên 1,000 hội viên chủ nhân 
Công Giáo như các nhà thương, trường học, dòng 
tu, các cơ sở tư nhân Công Giáo, 60 nhà thờ địa 
phương và khoảng 4,000 giáo xứ. Những cơ sở 
chủ nhân này có trên 88,000 nhân viên tất cả.

Hội nộp đơn kiện vào năm 2013 và 2014 đại diện 
cho các hội viên. Hiệp hội là nguyên đơn lớn nhất 
trong vụ kiện, cùng với nhiều chủ nhân Công Giáo 
khác với hơn 100 vụ kiện tương tự khác hợp lại.
Vào tháng Ba, chánh án của Tòa Quận Hạt Hoa 
Kỳ là David Russell đã đồng ý với vụ kiện của 
hiệp hội và đã ra một án lệnh cấm vĩnh viễn 
chính quyền liên bang không được thực hiện lệnh 
bắt buộc đó. Thẩm phán Russell cũng phán quyết 
rằng lệnh bắt buộc này đã vi phạm Luật Phục Hồi 
Tự Do Tôn Giáo qua việc bắt các chủ nhân cung 
cấp bảo hiểm ngừa thai và triệt thai, đi ngược với 
niềm tin tôn giáo của họ. Số tiền mà các công ty 
trong hiệp hội CBA phải nộp phạt là 6.9 tỉ đồng 
đã bị loại bỏ bởi phán quyết tháng Ba này. Wilson, 
Giám đốc Điều Hành của CBA cho rằng sẽ có 
nhiều vụ án về tự do tôn giáo có thể được đưa ra.
Ông nói rằng “Trong lúc hài lòng về sự thành 
công của vụ kiện này, sẽ có nhiều vấn đề nữa 
cần được giải quyết.” Wilson đưa ra việc sử 
dụng những quy định của liên bang nhằm nỗ 
lực ép các chủ nhân tuân theo những hành động 
vô đạo đức, chẳng hạn như dịch vụ chuyển 
đổi giới tính. Có những nỗ lực bắt buộc cung 
cấp bảo hiểm cho các thử nghiệm liên quan 
đến các tế bào gốc phôi thai, trong khi các 
lệnh bắt buộc bảo hiểm sức khỏe ở cấp tiểu 
bang thì lại thiếu việc bảo vệ tự do tôn giáo.
Ông nói rằng hiệp hội này sẽ tiếp tục bảo vệ 
tự do tôn giáo. “Được thành lập như một hiệp 
hội của những chủ nhân Công Giáo, chúng ta 
có thể tham gia vào bất cứ nơi nào có một 
thành viên. Hiện nay hội đã có mặt trên hầu hết 

các tiểu bang và số hội viên đang phát triển. 
Chúng tôi vẫn ở đây bao lâu có nhu cầu.”
Công bố của CBA vào ngày 20.8 nói rằng hội 
“cam kết bảo đảm quyền của các chủ nhân Công 
Giáo, để cung cấp bảo hiểm sức khỏe ổn định cho 
cuộc sống phù hợp với giáo huấn Công Giáo.”
Phán quyết nghiêng về phúc lợi của hội là bước 
theo sau quyết định của Tòa Tối Cao trong vụ kiện 
Burwell chống lại Công ty Hobby Lobby Stores, 
rằng các công ty gồm nhiều chủ nhân có tôn giáo 
chống lại lệnh buộc không thể bị bắt ép tuân thủ 
lệnh này. Hobby Lobby là một tiệm thủ công làm 
chủ bởi các Kitô hữu chống lại những loại thuốc 
gây nên phá thai có trong danh sách của lệnh buộc.
Dòng Nữ Tử của Người Nghèo, gồm các nữ tu 
Công Giáo điều hành những nhà nuôi dưỡng 
người già, cũng nộp đơn kiện lệnh buộc này. 
Dòng Nữ Tử của Người Nghèo đã được phép 
miễn trừ thi hành lệnh buộc, nhưng đã trở lại tòa 
vào tháng Mười Một năm 2017 để tranh luận vụ 
kiện của họ một lần nữa.

Source: EWTN News After religious liberty 
win, judge orders payment to Catholic Benefits 
Association  (Giuse Thẩm Nguyên)

PHI CHÂU
Đức tin mạnh mẽ của các tín 
hữu Trung phi dù bị khủng bố 
Hồi giáo đe dọa 

Cha Moses Otii Alir, 38 tuổi, một nhà truyền 
giáo dòng Comboni từ Kotido, Uganda, là cha 
xứ của giáo xứ Đức Mẹ Fatima ở thủ đô Bangui 
của Trung phi từ năm 2013. Ngày 28.5.2014, 
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cha đã chứng kiến cuộc tấn công, giết hại 15 
người. Ngày 1.5 vừa qua, một lần nữa, cha lại 
phải chứng kiến các con chiên của mình ngã gục 
vì đức tin Công giáo.

Trong kỳ nghỉ tại châu Âu sau cuộc tấn công 
khủng bố xảy ra tại giáo xứ của cha, cha đã thuật 
lại vụ tấn công khủng bố mà cha tận mắt thấy 
các con chiên của mình ngã gục dưới làn đạn 
của quân khủng bố. Cha cũng trình bày cho thấy 
chứng tá phục vụ, hy sinh của các nhà truyền 
giáo cũng như chứng tá đức tin của các giáo dân, 
dù cho những đe dọa từ các quân nhân Hồi giáo.

Ngày 1.5.2018, ngày lễ thánh Giuse Thợ, là 
ngày lễ lớn tại giáo xứ Đức Mẹ Fatima ở ngoại 
ô thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung phi. Hội 
“thánh Giuse” đã tổ chức Thánh lễ trọng thể và 
đã có hơn 2000 người tham dự. Nhà thờ không 
đủ chỗ cho bằng ấy tín hữu, nên nhiều người 
trong số họ đã dự lễ từ ngoài sân nhà thờ, dưới 
bóng cây, trên các băng ghế được xếp sẵn. 19 
linh mục đồng tế trong Thánh lễ. Thánh lễ được 
cử hành trong bầu khí lễ hội, với các bài thánh 
ca, các bài sách Thánh và kinh nguyện.

Khi đến phần dâng lễ, lúc đó khoảng 10g30 
sáng, các tín hữu bắt đầu nghe những tiếng súng 
đầu tiên, nhưng dường như ở một nơi rất  xa. 
Tiếng súng vang lên như thỉnh thoảng người dân 
vẫn nghe trên các đường phố của thủ đô Bangui. 
Nhưng khi đó, không ai trong số các tín hữu nghĩ 
rằng không lâu sau đó, họ sẽ chứng kiến hoặc là 
nạn nhân của một cuộc thảm sát khủng khiếp.

Các tín hữu bắt đầu hoảng sợ la hét và chạy 
trốn. Nhà thờ trước đó đã được bảo vệ với các 
cảnh sát. Đầu tiên, những kẻ tấn công đã đụng 
độ với hai cảnh sát ở lối vào của giáo xứ. Không 
đủ đối đầu với các làn đạn từ những kẻ tấn công, 
hai cảnh sát đã chạy trốn. Vào lúc này, nhóm 
khủng bố, lực lượng Hồi giáo được các nhóm 
nước ngoài tài trợ, bắt đầu điên cuồng xả súng 
vào các tín hữu đang ở trong sân nhà thờ. Chúng 
đặt súng trên tường bao quanh nhà thờ để nhắm 
bắn các giáo dân; một số tên trèo lên các cây vào 
ném lựu đạn vào nhà thờ. Một trong những trái 
lựu đạn đã làm thủng mái nhà thờ.

7 tín hữu bị chết tại chỗ và nhiều người khác 

không qua khỏi do bị thương nặng. Cho đến 
cuối ngày hôm đó, đã có 30 người chết và hơn 
100 người bị thương. Trong số những người chết 
trong nhà thờ, có cha Albert Toungoumalé-Baba, 
70 tuổi, phụ trách Ủy ban Công lý và hòa bình, 
bị trúng đạn ở đầu. Khi cha Albert nhận ra điều 
gì đang xảy ra, cha đã nói với cha Moses: “Cha 
Moses, chúng ta phải tiếp tục Thánh lễ.” Đó là 
những lời cuối cùng của cha Albert.

Gần 2 tháng sau thảm kịch đó, tình hình tại 
khu vực này vẫn không có an ninh. Tuy thế, Thánh 
lễ vẫn được cử hành và khi Thánh lễ được cử hành 
thì quân lính mang vũ khí bao bọc xung quanh 
nhà thờ để bảo vệ. Dù cho sợ hãi, dân chúng có 
một niềm tin mạnh mẽ và tiếp tục đến nhà thờ.

Giáo xứ cách khu trung tâm Bangui khoảng 
15 phút lái xe, thành phố có khoảng 50 ngàn 
dân. Mỗi Chúa Nhật có từ 2000 đến 2500 người 
tham dự Thánh Lễ.” Ngày hôm sau vụ tấn công, 
cha  Moses đã gặp các tín hữu và họ đã cùng 
nhau quyết định tiếp tục các hoạt động trong giáo 
xứ. Ngày Chúa nhật mùng 2 tháng 6, có 400 
thiếu niên, từ 12 đến 14 tuổi, lãnh nhận các bí 
tích rửa tội và rước lễ lần đầu. Vào ngày lễ Chúa 
Thánh Thần hiện xuống, có 103 em được lãnh 
nhận bí tích Thêm sức. Trong số này, có một 
thanh niên 19 tuổi, bị thương ở đùi trong vụ tấn 
công ngày 1 tháng 5.

Khi được hỏi, các tín hữu đã tìm được sức 
mạnh ở đâu để tiếp tục tiến bước, cha Moses 
chia sẻ rằng: “Sức mạnh của các tín hữu ở trong 
niềm tin và trong Giáo hội. Họ đã hiểu rằng họ 
không thể chờ đợi điều gì từ các tổ chức quốc 



Tháng 9 - 2018
95Tin Giáo Hội

tế lớn. Họ có niềm tin vào Thiên Chúa và sự tin 
tưởng nơi Giáo hội, bởi vì chúng tôi, các nhà 
truyền giáo ở đó, hiện diện bên cạnh họ. Chúng 
tôi đã không chạy trốn sau khi cuộc tấn công 
xảy ra, chúng tôi ở lại đó, ở giữa dân chúng. Và 
dân chúng thấy điều này và sống điều này. Mỗi 
ngày có hàng trăm người đến nhà thờ vào lúc 3 
giờ rưỡi chiều để cầu nguyện cho hòa bình và 
cho đất nước.

Đối với cha Moses, sự kiện ĐTC Phanxicô đã 
khai mạc Năm Thánh lòng thương xót tại Bangui 
thật có ý nghĩa. ĐTC đã mở rộng cánh cửa đối 
thoại với người Hồi giáo tại Trung phi. Hành 
động của ĐTC là một việc làm quan trọng cho cả 
quốc gia này. Trong dịp đó, ĐTC đã nhắc rằng 
“lòng thương xót và công bằng” phải đi đôi với 
nhau. Nhưng không may là trong những năm gần 
đay người ta chỉ nói về lòng thương xót nhưng 
lại quên đi sự công bằng.

Cha Moses cho biết, sau vài tháng nghỉ ngơi 
tại Áo và Đức để phục hồi sau cuộc tấn công, 
vào tháng 8 cha sẽ trở lại giáo xứ và tiếp tục 
công việc và sẽ luôn tiếp tục. (SIR 25.06.2018) 
(Hồng Thủy).

Thủ tướng Etiopia hứa bảo vệ các 
tín hữu Kitô

Thủ tướng Ahmed Abiy của Etiopia hứa bảo 
vệ các tín hữu Kitô bị các thành phần Hồi giáo 
cực đoan bách hại tại miền đông nước này. Hồi 
thượng tuần tháng 8 này, cộng đồng các tín hữu 
Chính Thống Etiopia ở thành phố Jigjiga đã bị 
các thành phần Hồi giáo cực đoan thiêu hủy 8 
thánh đường và sát hại 6 LM và hàng chục giáo 

hữu, trong những ngày từ 4 đến 6-8. Hàng chục 
ngàn tín hữu bị trục xuất khỏi gia cư của họ.

 Hôm 18.08 vừa qua, tổ chức Pro Oriente ở 
Vienne bên Áo cho biết thủ tướng Ahmed Abiy 
đã đến tòa Thượng Phụ Chính Thống ở thủ đô 
Addis Abeba và gặp gỡ 2 vị thượng phụ Abuna 
Matheos và Abuna Merkurios, để chia buồn và 
bày tỏ quan tâm vì những biến cố bi thảm ở 
miền đông Etiopia xảy ra cho các tín hữu Chính 
Thống. Thủ tướng cam kết với hai vị Thượng 
Phụ sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo đảm 
an ninh tại miền Ogaden.

 Trong khi đó Giáo Hội Chính Thống Etiopia, 
dưới sự hướng dẫn của Đức Thượng Phụ Matheos 
và Đức TGM giáo phận Ogaden, đã thành lập 
một Ủy ban cứu trợ để giúp đỡ những người bị 
thương và di tản, cũng như tái thiết các nhà thờ 
bị đốt. Ngày 12.8, tòa thượng phụ cũng gởi một 
phái đoàn đến miền Ogaden để viếng thăm và ủy 
lạo các nạn nhân.

 Giáo Hội Chính Thống Etiopia có khoảng 55 
triệu tín hữu trên tổng số 90 triệu dân cư. Tại đây, 
các tín hữu Công Giáo chỉ vào khoảng 550 ngàn 
người. Gần đây, Giáo Hội Chính Thống Etiopia 
tái thống nhất và Đức Thượng Phụ Merkurios lưu 
vong ở Mỹ đã trở về nước (G. Trần Đức Anh OP)

ÚC CHÂU
Giáo hội Australia ủng hộ việc 
chống trợ tử

GHCG Australia đã phát động phong trào xin 
chữ ký trên mạng chống việc trợ tử với khẩu 
hiệu “Hãy ký thỉnh nguyện thư, nói không với 
việc trợ tử”.

Ngày 14 tháng 8, Thượng viện Australia bắt 
đầu thảo luận dự luật cho phép giết người êm dịu 
bằng cách hủy bỏ luật ban hành năm 1997 . cấm 
các chính quyền tiểu bang hợp thức hóa việc trợ 
tử. Luật này đã được thông qua sau khi các tiểu 
bang miền bắc Australia cho phép giết người êm 
dịu hồi năm 1995.

ĐC Anthony Fischer TGM Sydney đã yêu cầu 
tất cả những ai dấn thân bảo vệ nền văn minh sự 
sống và tình yêu hiệp nhất với nhau, ký thử thỉnh 
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nguyện để các thượng nghị sĩ bỏ phiếu chống lại 
dự luật cho phép trợ tử này và tránh mở đường 
cho việc hợp thức hóa việc giết người êm dịu.

Các Giám Mục ủng hộ phong trào xin chữ ký 
của nhóm “Hy vọng” do ông Paul Russell hướng 
dẫn. Đây là nhóm quy tụ các tổ chức và cá nhân 
bảo vệ quyền sống, chống lại việc trợ tử, vì nó 
gây thương tổn cho các giai tầng yếu đuối, nhất 
là người già và người tàn tật. ĐTGM Fischer nói: 
“Chúng ta có thể làm tốt hơn cho những người 
đau yếu và dễ bị tổn thương nhất trong các cộng 
đoàn của chúng ta”. (Linh Tiến Khải)

Giám Mục Úc: Dự luật phá thai, 
một vấn đề của sự sống và cái chết

(EWTN News.CNA) TGM Mark Coleridge của 
Brisbane, kêu gọi các thành viên của quốc hội hãy 
nhìn xa hơn “tư tưởng hư hỏng và ngôn từ xảo quyệt” 
đằng sau dự luật cho phép phá thai ở Queenland.
Trong phần bình luận tường trình bởi tờ báo của 
giáo phận, The Catholic Leader, ĐTGM Coleride 
nói rằng “Khi quý vị nói về phá thai, quý vị 
đang nói về hai cuộc sống, bà mẹ và đứa con, 
và cả hai cuộc sống đều quan trọng. Nói về các 
quyền của phụ nữ là điều quan trọng, nhưng còn 
những quyền của em bé chưa sinh ra, hay là các 
em không có tư cách là một con người thực sự?”
ĐTGM phản ứng lại một đề nghị ở Queenland 
để hợp pháp hóa việc phá thai theo yêu cầu 
lên tới thai kỳ 22 tuần, và việc phá thai có 
thể thực hiện ngay cả cho tới ngày sinh với 
sự cho phép của hai bác sĩ riêng biệt. Luật 
cũng cấm những người phản đối tụ tập trong 
phạm vi 150 mét từ một cơ sở phá thai.
Các bác sĩ sẽ được phép từ chối thực hiện 
việc phá thai nếu họ cảm thấy không ổn 
về mặt đạo đức để làm thế, nhưng phải 
giới thiệu bệnh nhân cho bác sĩ khác.
Hiện nay, phá thai là bất hợp pháp ở Queenland 
trừ trường hợp bác sĩ tin rằng sức khỏe thể lý hay 
tinh thần của bà mẹ bị nguy hiểm nghiêm trọng.
Đề nghị hợp pháp hóa phá thai dự trù sẽ được đưa 
ra vào tháng này, dựa vào bản tường trình Tháng 
Sáu của Ủy Ban Cải Tổ Luật Pháp Queenland, 
đề nghị bỏ phần phá thai khỏi Luật Hình Sự.

Theo truyền thông địa phương, không rõ luật này có 
được ủng hộ đủ để thông qua tại quốc hội hay không.
Những người chống đối dự luật lý luận rằng 
trong khi đề nghi luật được trình bày như 
là một vấn đề sức khỏe, nhưng thực ra nó sẽ 
hợp thức hóa phá thai căn cứ vào những lý 
do như tài chánh, xã hội và thuyết ưu sinh.
TGM Coleridge nói với tờ The Catholic Leader 
rằng “Theo như bản dự luật, việc phá thai sẽ 
được phép thực hiện cho tới ngay giờ sinh 
con nếu có hai bác sĩ cho rằng “trong mọi 
tình huống, sự phá thai cần phải thực hiện,”.
“Vì vậy đây không phải là vấn đề sức khỏe. 
Nó là một vấn đề đạo đức cần thiết liên quan 
đến lợi ích của xã hội nói chung bởi vì nó đụng 
chạm đến những vấn đề sự sống và cái chết.”
Ngài cảnh báo rằng nhiều bà mẹ chọn phá thai 
trong tuyệt vọng, tin rằng họ không còn cách nào 
khác nữa, bởi vì những người ủng hộ phá thai không 
giới thiệu cho họ những sự chọn lựa nào khác.
Đức TGM nói rằng “Những thành viên quốc hội 
ủng hộ phá thai nên cho biết tại sao họ lại có thể 
chấp thuận rằng ở Queenland này những em bé 
đã được tới 40 tuổi tuần thai vẫn có thể bị phá 
thai khi sức khỏe không là một yếu tố. (Giuse 
Thẩm Nguyễn) 

Source: EWTN News Abortion bill a matter of 
life and death, Australian bishop says 
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Đại Hội mừng kỷ niệm 100 năm 
Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam

Trong 2 ngày 22-23.8.2018 tại trung tâm 
Thánh Mẫu La Vang đã diễn ra Đại hội mừng kỷ 
niệm 100 năm Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam 
với chủ để: THÁNH THỂ - NGUỒN SỐNG.

Sau Đại hội VỀ ĐẤT HỨA 2 của Thiếu Nhi 
Thánh Thể Việt Nam được tổ chức tại Bình Triệu 
năm 1972, thì đại hội mừng kỷ niệm 100 năm 
phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại 
La Vang đã quy tụ đầy đủ nhất đại diện các 
thành viên của phong trào này. Hơn 3000 người 
gồm các Đức Giám mục, các tuyên úy, trợ úy, 
huynh trưởng, trợ tá thuộc 23/26 liên đoàn của 
các giáo phận và đại diện Thiếu Nhi Thánh Thể 
tại Hoa Kỳ, Pháp, Úc Châu hiện diện trong đại 
hội này.

Đức Tổng giám mục giáo phận Huế Giuse 
Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục 
Việt Nam nhận định rằng chưa có đại hội của 
đoàn thể Công giáo nào lại có đông đảo các giám 
mục và linh mục như đại hội này. Điều đó nói 
lên sự quan tâm ưu ái đặc biệt và điểm nhấn mục 
vụ của Giáo hội Công giáo Việt Nam: giáo dục 
đức tin cho thiếu nhi và phong trào Thiếu Nhi 
Thánh Thể là một trong những đoàn thể thích 
hợp nhất. Còn Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn 
Nhơn, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội 
thì nhắc lại kỷ niệm vui khi ngài là thành viên 
của Nghĩa Binh Thánh Thể (tên gọi trước đây của 
Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam).

Ngoài Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh, Đức 
Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, hiện diện và 
thuyết trình trong đại hội còn có Đức cha Phêrô 
Nguyễn Văn Viên, Chủ tịch Ủy ban Giới trẻ và 
Thiếu nhi Thánh Thể của HĐGM Việt Nam, 
Giám mục Phụ tá Giáo phận Vinh; Đức cha 
Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận 
Đà Lạt; Đức cha Vinh sơn Nguyễn Văn Bản, 
Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột; Đức Giám 
Mục Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Giáo phận 
Hải Phòng, Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu 
Long, Giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa; 
cùng với 85 linh mục tuyên úy các liên đoàn.

Hòa chung trong đường hướng mục vụ của Giáo 
hội Việt Nam, Thiếu Nhi Thánh Thể Xuân Lộc 
tham gia đại hội có 95 thành viên: 6 tuyên úy, 
3 trợ úy và 86 huynh trưởng.

Cuộc hội ngộ này đã thể hiện sự hiệp nhất của 
phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, sức sống thiêng 
liêng của phong trào đã lan tỏa khắp nơi. Đại hội 
cũng gợi lên niềm xác tín về bàn tay quan phòng 
của Thiên Chúa và sự phù trợ của Đức Mẹ Maria, 
nữ vương phong trào trong lịch sử 100 năm hình 
thành và phát triển của Thiếu Nhi Thánh Thể 
Việt Nam qua những biến cố thăng trầm; đồng 
thời khơi lên lòng yêu mến Thánh Thể, tinh thần 
hăng say tông đồ trong việc giáo dục đức tin cho 
thiếu nhi nơi các tham dự viên. (Lm. Giuse Phạm 
Quốc Thuần) Nguồn: Gp. Xuân Lộc

Legio Mariae kỷ niệm 70 năm 
hiện diện tại Việt Nam

HÀ NỘI - Nhân dịp kỉ niệm 70 năm thành 
lập tại Việt Nam, ngày 07.8.2018, đông đảo các 
hội viên Legio Mariae đã tề tựu về Tiểu Vương 
Cung Thánh Đường Sở Kiện để mừng lễ kỷ niệm 
và dâng lời tạ ơn.

Ban ủy viên và quý hội viên đã tập trung đông 
đủ lúc 8h00 để bắt đầu buổi tổng kết, phúc trình 
những hoạt động, công tác đã thực hiện trong 
những năm qua, những điểm điểm mạnh cần phát 
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huy và vấn đề cần phải khắc phục. Sau khi đọc 
kinh Catena, cha linh giám Giuse Vũ Ngọc Ruẫn 
đã ban huấn từ cho các hội viên đang hiện diện 
trong buổi tổng kết.

Thánh lễ tạ ơn diễn ra lúc 10h30 do Đức Hồng 
y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn - Tổng Giám mục 
Tổng giáo phận Hà Nội - chủ tế, đồng tế có 
Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến - Phó Chủ tịch 
Ủy ban Bác ái Xã hội - quý cha linh giám, cha 
khách với sự tham dự của quý khách gần xa, các 
hội viên thuộc Regia Hà Nội và toàn thể cộng 
đoàn Dân Chúa.

Mở đầu bài chia sẻ Phúc âm, Đức Hồng y 
Phêrô mời gọi cộng đoàn cùng tìm hiểu về Đức 
Maria để hiểu rõ hơn về Mẹ và có thể noi gương 
sống khiêm nhường đạo hạnh của Mẹ. “Đứng 
dưới chân thập giá, Đức Mẹ đã nhận lời trao phó 
của Đức Giêsu, đã nhận chúng ta là con của Mẹ 
và cũng giống như thánh Gioan, chúng ta cũng 
đón Mẹ về nhà mình. Giáo hội cho phép chúng 
ta gọi Đức Mẹ bằng nhiều danh xưng khác nhau, 
còn Mẹ, Mẹ chỉ nhận một danh xưng duy nhất 
là nữ tì của Chúa. Và hôm nay, chúng ta đặc 
biệt suy niệm về tước hiệu nữ tì Thiên Chúa của 
Đức Mẹ. 

Bài đọc 1 tường thuật cho chúng ta về vị 
vua Achaz của Israel, một con người kém lòng 
tin, khước từ sự giúp đỡ của Thiên Chúa, để rồi 
chạy đi cầu cứu đất nước lân bang ngoại đạo và 
đứng trước nguy cơ bị các nước chi viện xâm 
lược ngược lại. Nhưng Chúa vẫn cho ông và cả 
dòng tộc ông một dấu hiệu, đó là một trẻ nhỏ tên 
Emmanuen nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta 

sẽ được sinh ra đời bởi một người nữ tên Maria. 
Có lẽ Đức Maria cũng không thể hiểu hết được 
mầu nhiệm của Thiên Chúa nhưng chính bởi sự 
khiêm nhường, bởi đức tin vào Thiên Chúa, Đức 
Mẹ đã xin vâng. Lời xin vâng đã đem con một 
Chúa xuống trần gian để cứu rỗi con người, để 
thay đổi lịch sử nhân loại.” 

Và Đức Hồng Y lại liên hệ: “Nhìn về chính 
cuộc sống của mình, chúng ta dừng lại ở phong 
trào Đạo Binh Đức Mẹ được thành lập 70 năm 
trên đất nước Việt Nam. Con đường cứu độ của 
Thiên Chúa không cần binh hùng tướng mạnh, 
vàng bạc giàu có mà Ngài chỉ cần những con 
người tầm thường bé nhỏ, hiểu biết nông cạn 
nhưng có một đức tin vào Thiên Chúa. Và mãi 
mãi Ngài không thay đổi lựa chọn, và những hội 
viên Legio của Đức Mẹ, chúng ta được mời gọi 
sống khiêm nhường, làm những công việc tầm 
thường hằng này, còn đâu hãy để Chúa thực hiện 
những việc của Ngài”.

Cuối bài giảng, Đức hồng y mời gọi cộng đoàn 
phải sống chứng nhân theo gương các Thánh Tử 
Đạo. Các vị đã can trường, trung kiên theo Chúa 
đến cùng dù gặp khó khăn gian khổ hay bị thịt 
nát xương tan, các ngài cũng không khước từ đức 
tin của mình vào Thiên Chúa. Ngài cầu chúc mỗi 
người, đặc biệt là những thành viên Legio hãy có 
một đức tin mới, nhiệt huyết mới để đem Chúa 
đi vào lòng đời và vang danh Đức Mẹ khắp nơi 
trên toàn cõi đất.

Sau phép lành cuối lễ, anh trưởng đại diện 
cho các hội viên Legio Mariae trong Regia Hà 
Nội gửi lời cảm ơn chân thành đến Đức Hồng y 
Phêrô, Đức cha Giuse, quý cha, hội đồng mục vụ 
giáo xứ và các ban ngành.

TTHH Sở Kiện
Nguồn: TGP. Hà Nội

Đại hội Giới trẻ Saledieng Don 
Bosco miền Bắc

Ngày 19 tháng 7 năm 2018, trên 600 bạn trẻ 
đến từ khắp các Giáo phận miền Bắc đã quy 
tụ về Giáo xứ Mỹ Sơn, Giáo phận Lạng Sơn 
Cao Bằng, để tham dự “Ngày họp mặt Giới Trẻ 
Saledieng Don Bosco thường niên”. 
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Trời mưa tầm tã nhưng Giáo xứ Mỹ Sơn đã 
chuẩn bị những điều kiện tốt nhất có thể để giúp 
cho các tham dự viên có một ngày sinh hoạt thật 
vui vẻ và ý nghĩa. 

Ngày họp mặt giới trẻ Saledieng miền Bắc 
năm nay được tổ chức lần đầu tiên tại Giáo phận 
Lạng Sơn Cao Bằng, nơi có sự hiện diện của quý 
cha Don Bosco từ hàng chục năm qua. Ngày hội 
năm nay có chủ đề TUỔI TRẺ ĐỨC TIN VÀ 
PHÂN ĐỊNH ƠN GỌI. 

Vào lúc 7 giờ 30, lễ khai mạc diễn ra trong 
sự hào hứng vui tươi của cộng đoàn tham dự. 
Đại hội hân hoan chào đón Đức cha Giuse Châu 
Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn Cao 
Bằng, tới tham dự và ban huấn từ cũng như thánh 
hoá ngày gặp mặt này. 

Từ 8 giờ sáng, các tham dự viên lắng nghe 
bài thuyết trình của cha Gioan Lê Quang Việt, 
Trưởng ban Mục vụ Giới trẻ của Tổng giáo phận 
Sài Gòn, Thư ký Ủy ban Giới trẻ - Thiếu nhi trực 
thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, về đề tài 
của Đại hội.

Lúc 10 giờ 45, Đức cha Giuse đã chủ sự 
Thánh lễ đồng tế trọng thể là cao điểm của Đại 
hội. Đồng tế với ngài có quý cha trong Giáo phận 
và quý cha dòng Saledieng tại Miền Bắc. Dù trời 
mưa nặng hạt nhưng các bạn trẻ và mọi thành 
phần Dân Chúa đã hiệp dâng Thánh lễ trong bầu 
khí trang trọng và sốt sắng. 

Sau giờ ăn trưa, các bạn trẻ đã tham dự chương 
trình văn nghệ thật vui tươi. Các đơn vị tham gia 
đã đem đến những tiết mục văn nghệ “cây nhà 
Lá vườn“ đầy hào hứng, thu hút sự quan tâm theo 

dõi và cố vũ nhiệt tình của các tham dự viên.
Lúc 15 giờ chiều, sau giờ tổng kết, Đại hội đã 

kết thúc tốt đẹp trong niềm hân hoan tạ ơn của 
toàn thể tham dự viên. (BTT) -  Nguồn: Giáo 
phận Lạng Sơn Cao Bằng

Caritas Việt Nam: Hội thảo “Chia 
sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng 
lực truyền thông bảo vệ ngôi nhà 
chung và giảm thiểu, thích ứng 
với biến đổi khí hậu”

CARITAS VINH - Từ ngày 26 đến 28.7.2018, 
tại  khách sạn Trung Kiên (đường ngang số 8, 
thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An), Caritas Việt Nam 
đã tổ chức khóa hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm 
và nâng cao năng lực truyền thông bảo vệ ngôi 
nhà chung và giảm thiểu, thích ứng với biến đổi 
khí hậu”.

Hội thảo quy tụ 22 tham dự viên từ 10 giáo 
phận thuộc giáo tỉnh miền Bắc và giáo phận Đà 
Nẵng. Đây là cơ hội để các thành viên Caritas của 
các giáo phận chia sẻ kinh nghiệm, học tập nâng 
cao kiến thức và kỹ năng cần thiết, thúc đẩy liên 
kết, hỗ trợ giữa các Caritas Giáo phận với nhau 
và với Văn phòng Caritas Việt Nam để thực hiện 
kế hoạch truyền thông bảo vệ ngôi nhà chung theo 
lời mời gọi của Thông điệp Laudato si’.

Trong buổi khai mạc, linh mục Vinh Sơn Vũ 
Ngọc Đồng, Giám đốc Caritas Việt Nam đã gửi 
lời chào mừng và cám ơn sự tham dự tích cực của 
Ban Caritas các giáo phận. Ngài trình bày những 
đường hướng của Giáo hội liên quan đến việc bảo 
vệ môi trường, dựa trên Giáo huấn xã hội của 
Giáo hội Công giáo và Thông điệp Laudato si’. 

Theo cha Vinh Sơn, con người không được 
phép khai thác trái đất bừa bãi, theo ý muốn 
của mình, nhưng cần phát triển thiên nhiên như 
là người cộng sự của Thiên Chúa. Cuộc khủng 
hoảng trong tương quan giữa con người với môi 
trường khởi đi từ việc con người ít quan tâm đến 
những đòi buộc của luân lý. Giáo hội kêu gọi 
mọi người cần phải có một quan điểm đúng đắn 
về môi trường, một mặt, không cho phép khai 
thác thiên nhiên cách bừa bãi, nhưng mặt khác 
cũng không xem thiên nhiên như là một thực tại 
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thần linh. Như thế, việc bảo vệ môi trường trở 
thành một thách đố lớn đối với nhân loại. Chúng 
ta cần phải có trách nhiệm chung đối với môi 
trường, cần tôn trọng sự toàn vẹn và những nhịp 
điệu của thiên nhiên, cũng như cần bảo vệ quyền 
lợi của người nghèo.

Cha Antôn Lê Công Lượng, phó Giám đốc 
Caritas Giáo phận Vinh bày tỏ niềm  vui khi giáo 
phận được Caritas Việt Nam chọn làm địa điểm 
tổ chức hội thảo. Đây như một sự cảm thông sâu 
sắc của Caritas Việt Nam cũng như Caritas các 
giáo phận đối với giáo phận Vinh, vốn nằm trên 
vùng đất khắc nghiệt và thường xuyên chịu ảnh 
hưởng bởi biến đổi khí hậu.

Qua ba ngày Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Thị 
Vân Hà và Ths. Phạm Thị Diễm Phương, hai 
giảng viên đến từ khoa Môi trường thuộc Đại học 
Tài nguyên và Môi trường TP. HCM đã hướng 
dẫn và đồng hành với các tham dự viên qua các 
chuyên đề thiết thực: Truyền thông bảo vệ ngôi 
nhà chung cho các em thiếu nhi, Thực hành truyền 
thông học đường, Kỹ năng truyền thông về sống 
xanh cho thanh niên, Truyền thông bảo vệ ngôi 
nhà chung ở nông thôn, Mô hình pyramid, Mô 
hình amip và Mô hình visis. Những chủ đề và mô 
hình này nhằm giúp cho truyền thông viên thêm 
kiến thức, kỹ năng, nâng cao năng lực truyền 
thông bảo vệ ngôi nhà chung và giảm thiểu thiệt 
hại do tác động của biến đổi khí hậu.

Tại hội thảo, đại diện Caritas các giáo phận 
cũng đã báo cáo các hoạt động môi trường môi 
sinh, nêu lên những điểm mạnh, điểm hạn chế 
của mỗi giáo phận, qua đó giúp các tham dự 

viên hiểu thêm vai trò, trách nhiệm của mình 
trong tổ chức.

Sau phần đúc kết ba ngày của đại diện Caritas 
Việt Nam, linh mục Gioan Nguyễn Huy Tuấn, 
Giám đốc Carias Vinh đã có lời cảm ơn tới 
Caritas Việt Nam, các giáo phận bạn và hai giảng 
viên. Ngài hy vọng những khóa hội thảo như thế 
này sẽ mang lại nhiều hiệu quả cao trong việc 
bác ái của Ban Caritas các giáo phận, cách riêng 
tại giáo phận Vinh. (Nguyễn Thị Mùi) Nguồn: 
Giáo phận Vinh

ĐỨC CHA MICAE HOÀNG ĐỨC 
OANH CHỦ SỰ THÁNH LỄ AN 
TÁNG CỐ NHẠC SĨ TÔ HẢI 
(nhạc sĩ đã bỏ đảng theo Chúa)

Thái Hà (13.08.2018) - Chiều nay, 13.08, Đức 
cha Micae Hoàng Đức Oanh, nguyên Giám mục 
Giáo phận Kotum đã chủ sự thánh lễ an táng cho 
cụ Phanxicô Tô Hải tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng 
Cứu Giúp Sài Gòn, 38, Kỳ Đồng, Q.3.

Nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài 
Gòn do các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế coi sóc 
cũng là nơi cụ Tô Hải trở thành con cái Chúa 
trong Hội Thánh Công giáo vào năm 2014.

Đồng tế trong thánh lễ còn có cha Giuse Lê 
Quốc Thăng, Thư ký Uỷ ban Công lý và hoà 
bình trực thuộc Hội Đồng Giám mục Việt Nam, 
Cha Gioan Baotixita Huỳnh Công Minh, nguyên 
Tổng Đại diện Tổng Giáo phận Sài Gòn, Cha 
Vinh sơn Phạm Trung Thành, cựu Giám tỉnh Tỉnh 
Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, cha Giuse Hồ 
Đắc Tâm, Bề trên DCCT Cần Giờ, cha Antôn Lê 
Ngọc Thanh, Giuse Lê Quang Uy, Giuse Trương 
Hoàng Vũ, Phaolo Lê Xuân Lộc, DCCT Sài Gòn.

Cha Giuse Lê Quốc Thăng chia sẻ Lời Chúa 
trong thánh lễ. Cha Phaolô Lê Xuân Lộc cử hành 
nghi thức tiễn bị cho ông Phanxicô và cha Giuse 
Trương Hoàng Vũ cử hành nghi thức hoả táng tại 
nghĩa trang Bình Hưng Hoà. 

Ngoài gia đình, tham dự thánh lễ tiễn biệt cụ 
Phanxicô Tô Hải còn có những người yêu mến 
ông đến từ nhiều nơi.

Được biết, nhạc sĩ Tô Hải tên đầy đủ là Tô 
Đình Hải. Ông sinh ngày 24.09.1927 tại Thái 
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Bình. Ông kết nạp đảng cộng sản năm 1949 và 
có nhiều tác phẩm thuộc thể loại nhạc đỏ. Ông 
tham gia Đoàn văn công khu IV năm 1945 và đã 
từng làm trưởng đoàn. Năm 1961 ông cộng tác 
tại nhà xuất bản Âm nhạc và Mỹ thuật. 

Sau khi tự rời bỏ đảng cộng sản Việt Nam, 
ông Hải cho xuất bản tại Hoa Kỳ cuốn sách có 
tên là “Hồi ký của một thằng hèn” in tại Nhà 
xuất bản Tiếng Quê Hương ở Virginia, Hoa Kỳ 
năm 2009.

Khi tham dự thánh lễ an táng thầy giáo bất 
đồng chính kiến Đinh Đăng Định vào năm 2014 
tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, ông đã 
quyết định theo Chúa trong Giáo hội Công giáo.

Ông lãnh nhận các Bí tích gia nhập Hội Thánh 
Công giáo ngày 25.5.2014 tại nhà thờ Dòng Chúa 
Cứu Thế Sài Gòn và lấy tên thánh là Phanxicô. 
Cha Giuse Lê Quang Uy, DCCT Sài Gòn đã cử 
hành các Bí tích gia nhập Giáo hội Công giáo cho 
ông và cha Matthêu Vũ Khởi Phụng khi đó đang 
là Bề trên DCCT Hà Nội đỡ đầu cho ông. Ông 
được Chúa gọi về vào ngày 11.08.2018 tại tư gia.

 Truyền Thông Thái Hà
Ảnh: FB: Nguyen Lan Thang

Người Sài Gòn tiễn đưa tác giả 
‘Hồi ký của một thằng hèn’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) - Nhiều người 
thân, bạn bè và những người ái mộ nhạc sỹ Tô 
Hải, đã tới nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 
thuộc dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, dự tang lễ 
tiễn đưa tác giả ‘Hồi ký của một thằng hèn,’ vào 
chiều 13 Tháng Tám 2018

Lễ tang nhạc sĩ Tô Hải được cử hành trang 
trọng theo nghi thức công giáo do Đức cha Micae 
Hoàng Đức Oanh cùng tám linh mục dòng Chúa 
Cứu Thế Sài Gòn đồng tế, với khoảng một trăm 
người tham dự.

Tô Hải (tên đầy đủ Tô Đình Hải) sinh ngày 
24 tháng 9 năm 1927 tại Hà Nội. Trước 1975 
ông tham gia Việt Minh, có nhiều sáng tác thuộc 
thể loại ‘nhạc cách mạng.’ Ông từng có những 
tác phẩm khá nổi tiếng như ‘Nụ cười sơn cước,’ 
‘Trường lục quân đang cần lính đánh Tây,’ ‘Tiếng 
hát người chiến sĩ biên phòng,…’

Kể từ sau năm 1990, ông sống ẩn dật trong 
căn nhà nhỏ ở quận Phú Nhuận, Sài Gòn, viết hồi 
ký và blog mang tính ‘phản tỉnh’ chỉ trích chính 
mình đã ‘lạc lối’ khi theo đảng CSVN và gọi thứ 
nhạc do mình sáng tác là “nhạc nô”.

Không chỉ viết bài công kích chế độ mà ông 
đã đi theo, Tô Hải còn tham gia các cuộc biểu 
tình xuống đường chống bá quyền Trung Quốc ở 
Sài Gòn trong những năm gần đây.

Nhạc sĩ Tô Hải qua đời ngày 11 tháng 8 năm 
2018 sau thời gian dài lâm trọng bệnh, hưởng 
thọ 91 tuổi. Linh cữu của ông được quàn tại nhà 
riêng ở khu chung cư Miếu Nổi, Phú Nhuận. 
Đến sáng ngày 13 tháng 8, được di quan lên nhà 
nguyện nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, số 38 
đường Kỳ Đồng, quận 3, cho những người mến 
mộ ông thăm viếng.

Tại thánh lễ an táng, vị chủ tế là Đức cha 
Micae Hoàng Đức Oanh xúc động nói: “Hôm nay 
chúng ta ở đây để đưa tiễn một người anh em, 
một ‘thằng hèn’ mà không hèn. Sự phản tỉnh của 
ông là một tấm gương sáng cho những con người 
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trong đội ngũ cộng sản đã nhận ra ánh sáng chân 
lý tự do để quay về nhân dân.”

Tham dự thánh lễ, nhà hoạt động Hoàng Huy 
Vũ cho biết: “Tôi biết đến ông qua cuốn ‘Hồi 
ký của một thằng hèn’. Ông đã rất dũng cảm 
khi mô tả khá chi tiết về những điều thâm cung 
bí sử của Đảng Cộng Sản qua cuốn hồi ký này. 
Tôi cảm phục ông ở điều đó”.

‘Tôi không phải là người công giáo, tuy nhiên 
hôm nay tôi đến tham dự thánh lễ, để tiễn đưa 
ông lần cuối. Ông là đại diện cho thế hệ đi trước 
đã dũng cảm nói lên sự thật, một điều rất đáng 
kính trọng. Tôi hi vọng nhiều người trong hàng 
ngũ những người Cộng sản sẽ dũng cảm vạch 
trần những sự thật đã được bưng bít bao lâu nay.’

Chủ tế thánh lễ an táng là Đức Cha Micae 
Hoàng Đức Oanh. (Hình: Nhật Bình.Người Việt)

Nhà thơ Hoàng Hưng, một thành viên của câu 
lạc bộ Lê Hiếu Đằng chia sẻ trên facebook: “Tô 
Hải là một nhân vật tiêu biểu cho những trí thức, 
văn nghệ sĩ trong giới ‘tiểu tư sản thành thị’ có 
lòng yêu nước, trung thực và tự trọng trong lịch 
sử Việt Nam hiện đại.”

“Do yêu nước mà ông hăm hở đi theo Việt 
Minh, vì chỉ biết Việt Minh đánh Tây giành độc 
lập, rồi tiếp tục hăng hái phục vụ công cuộc ‘giải 
phóng miền Nam’ cũng chỉ vì bị bưng bít thông 
tin. Nhưng đến những năm đầu thập niên 90, ông 
đã có bước chuyển biến đột ngột, nhờ intenet và 
trước thực tế hiện tình đất nước. Ông đã từ bỏ 
đảng cộng sản và công bố cuốn ‘Hồi ký của một 
thằng hèn’ vào năm 2007”.

“Đó là một hành động dũng cảm vào thời 
điểm ấy. Ông đã mở con đường công khai từ 
bỏ đảng và sau này nhiều người đã làm theo và 
mở đường công bố bản thảo ở nước ngoài cho 
nhiều cây bút ‘phản tỉnh’ như Trần Đĩnh, Lê Phú 
Khải…” - vẫn theo nhà thơ Hoàng Hưng.

Có mặt ở buổi tang lễ, nhà văn Lê Phú Khải 
cho biết: “Trường hợp Tô Hải làm tôi vững tin sẽ 
có nhiều người trong hàng ngũ CSVN ‘giác ngộ’ 
sự thật, dũng cảm với chính mình để tham gia 
chuyển hóa đất nước theo con đường văn minhh 
tiến bộ.’

Sau thánh lễ an táng, linh cữu nhạc sĩ Tô Hải 

được đưa về trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa 
(phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) để hỏa 
táng.

Ghi nhận bên lề buổi lễ là có rất nhiều an 
ninh, công an, cảnh sát khu vực chốt chặn ở dưới 
chung cư Miếu Nổi, nơi có tư gia nhạc sĩ Tô 
Hải. Họ quay phim, chụp hình những người đến 
viếng, nhưng không can thiệp thô bạo vào đám 
tang. Khi di quan từ nhà riêng lên nhà thờ Dòng 
Chúa Cứu Thế, nhà cầm quyền đã cho xe cảnh 
sát dẫn đường, để đoàn đưa tang nhanh chóng tới 
nhà thờ. (Nhật Bình)
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Đại Hội Công Giáo Việt Nam Tại 
Lộ Đức Pháp : Đức TGM Nguyễn 
Chí Linh Diễn Giảng Về Đức Mẹ 
Với Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 

Lộ Đức (04.08.2018) - Trong khuôn khổ 
Đại Hội Công Giáo Việt Nam “Nữ Vương 
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam’’ diễn ra tại Lộ 
Đức từ 03 đến 05.08.2018 kỷ niệm 30 năm 
tuyên phong các thánh Tử đạo Việt Nam, chiều 
04.08, Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh, chủ 
tịch HĐGM Việt Nam đã thuyết giảng về đề 
tài Đức Mẹ và các Thánh Tử đạo Việt Nam.
Mở đầu, linh mục Gilbert Nguyễn Kim Sang, đại 
diện Tuyên úy đoàn, trưởng ban tổ chức bày tỏ 
lòng biết ơn Đức TGM chủ tịch HĐGM Việt Nam 
đã cử hành Thánh lễ khai mạc đại hội tại Vương 
cung Thánh đường Notre-Dame du Rosaire và 
Thánh lễ tại hang đá Massabielle, chiều nay còn 
diễn giảng về chủ đề của Đại Hội tại hội trường 
Thánh Giáo Hoàng Piô X.

 Trong suốt 2 tiếng đồng hồ, khoảng 1000 tín 
hữu đã chăm chú theo dõi lời diễn giảng lôi cuốn 
của vị lãnh đạo Giáo Hội Việt Nam. Ngài đã phác 
họa hình bóng của người mẹ qua những vần ca 
dao, qua hình tượng vuông tròn. Với sự gợi ý của 
diễn giả, nữ tu Lan Chi (Dòng Mến Thánh Giá Chợ 
Quán, tốt nghiệp Thánh nhạc) với giọng ca điêu 
luyện, đã trình diễn ca khúc Lòng Mẹ của Y Vân :
Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình rạt rào,
Tình Mẹ tha thiết như giòng suối biển ngọt ngào,
Lời Mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì ràọ
Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng Mẹ yêu 
Lòng Mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu
Tình Mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ.
Lời ru man mác êm như sáo diều dật dờ.
Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng 
hát trẻ thơ. http://www.lyricenter.com ]
Diễn giả còn nói về sự tích con dốc tử thần mang 
tên Mẹ Ơi ở Ninh Thuận: Trước giờ lâm tử trên 
dốc đá, người con thường thốt lên lời thân thương 
Mẹ Ơi. Sau đó, Đức TGM Giuse đã lược thuật 
những trang sử bách hạo đạo Công Giáo dưới 
triều Nguyễn, Đức Mẹ đã hiện ra ở La Vang 
để cứu vớt đàn con vì một lòng giữ đạo mà 

phải gặp khốn khó. Hành trình của các thánh 
tử đạo Việt Nam cũng như tấm gương hy sinh 
cao cả của bà mẹ các thánh tử đạo Việt Nam 
chính là hình ảnh Đức Mẹ dưới chân thánh giá. 
Đại Hội Công Gíáo Việt Nam tại Lộ Đức lấy chủ 
đề Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam nói 
lên lòng tôn kính đối với Đức Mẹ, đồng thời bày 
tỏ lòng biết ơn các tiền nhân tử đạo gieo trồng 
lúa mạ xanh tươi cho đồng lúa truyền giáo tại 
quê nhà. Buổi diễn giảng kết thúc trong bầu khí 
hiệp nhất giữa các cộng đoàn Công Giáo Việt 
Nam tại Pháp và Giáo Hội Mẹ Việt Nam. Lộ 
Đức, ngày 05.08.2018 (Lê Đình Thông - Hình 
ảnh : Linh Đan)

Kiệu Đức Mẹ Lộ Đức Cầu Cho 
Đất Nước Việt Nam 

Lộ Đức (03.08.2018)  21 giờ ngày 03.08, hàng 
ngàn tín hữu người Việt từ khắp nơi trên nước 
Pháp cùng hàng chục ngàn người đến từ nhiều quốc 
gia đã rước kiệu Đức Mẹ từ hang đá Massabielle đi 
quanh linh địa Lộ Đức. Toàn thể đoàn rước hướng 
về Đức Mẹ, qua bản thánh ca của Hải Linh, cầu 
nguyện cho quê hương Việt Nam yêu dấu hiện hiện 
chìm đắm trong cơn nguy biến : 

Mẹ ơi, đoái thương quê hương Việt Nam 
Trời u ám chiến tranh điêu tàn 
Một bóng đơn côi áo khăn mỏng manh 
Giữa đại dương tan nát băng trình 
Đàn con nhớ thương quê hương lòng đau 
Sầu non nước tháng năm bạc đầu 
Từng bước ly hương xót xa đời nhau 
Mắt lệ rơi trên khắp năm châu 
Mẹ ơi, đoái thương chúng dân sầu đau 
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Mẹ ban phước Thánh Ân nhiệm màu 
Tổ quốc thân yêu qua cơn bể dâu 
Nước Việt Nam giông bão tan mau 
Mẹ ơi, đoái thương xem nước Việt Nam 
Trời u ám, chiến tranh điêu tàn 
Mẹ hãy giơ tay ban phước bình an 
Nước Việt Nam qua phút nguy nan.

Trong cảnh núi rừng Pyrénées trùng điệp, lời 
nguyện xin thật là cảm động. Khách hành hương 
nước ngoài tuy không hiểu được ý nghĩa lời ca, 
nhưng qua tiết tấu trầm hùng và giọng ca tha 
thiết cũng hiểu được phần nào tâm nguyện chân 
thành của cộng đoàn nước Việt. Tấm lòng thành 
từ con dân nhiều nước hẳn sẽ được Đức Mẹ nhậm 
lời. (Lộ Đức, ngày 05.08.2018) (Lê Đình Thông)

Ngày cầu nguyện cho Quê Hương 
VN, tại Đan viện St. Ottilien, 
Đức quốc 

Thứ bảy 28.07.2018, ngày cầu nguyện cho 
Quê Hương VN, tại Đan viện St. Ottilien, Đức 
quốc. Hôm nay trời nắng đẹp, người Việt nam 
lại trở về đây để tham dự cầu nguyện. Có 
những anh chị đến từ những vùng phụ cận như 
Regensburg, Augsburg, Memmingen. và những 
cụ ông, cụ bà không ngại đường xá, cùng hò 
hẹn, rủ nhau về Đan viện St. Ottilien. Ngoài 
ra, những người Đức, từ nơi xa như Bremen, 
Köhn cũng hăng hái về sớm hơn, để kịp ngày 
tham dự cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam.
Thật cảm động! Bức ảnh Mẹ La vang với dòng 
chữ: Mẹ ơi! Đoái thương xem nước Việt Nam, 
được rước lên Cung Thánh cùng với đoàn linh mục 

đồng tế gồm có: Pater Martin Trieb, Pfarrer Hubert 
Wetzel von Mainz, Pater Augustinus Phạm Sơn Hà 
OSB và hai thầy: Markus Weiss, Lazarus Bartl và 
chủ tế trong Thánh lễ, Pater Eugen Badtke OSB.
Ca đoàn người Đức: Alondra von Merching 
đảm nhiệm, với sự điều khiển của bà ca trưởng, 
Karin Wolferstetter rất tài tình, làm cho Thánh 
lễ thêm trang trọng và linh thiêng. Trong lúc 
sáu người lên dâng của lễ, giáo dân người Việt 
Nam hát bài “Dâng niềm cảm mến“. Ngoài 
ra còn có ông Raphael Gerd Jacob là người 
đánh đàn Orgel cho cả nhà thờ cùng hát. 
Linh mục chủ tế Eugen giảng trong thánh lễ và 
được linh mục Augustinus Phạm Sơn Hà lược dịch 
như sau: “Hôm nay chúng ta tưởng nhớ đến trong 
ngày cầu nguyện cho hoà bình thế giới, cho nước 
Syrien, và đặc biệt cho đất nước Việt Nam. Chúng 
ta nhớ đến những nạn nhân của chiến tranh, bạo 
lực, khủng bố, hận thù. Chúng ta cũng nhớ đến 
những nạn nhân của các chế độ độc tài toàn trị, 
mà trong đó, người ta chỉ coi trọng những tham 
vọng quyền lực, hơn là sự hạnh phúc của con 
người. Chẳng hạn như tại đất nước Việt nam hôm 
nay, vẫn không có tự do tôn giáo thật sự. Cũng 
như tự do báo chí luôn bị kiểm soát gắt gao. 
Những nơi linh thiêng thờ phượng của các Tôn 
giáo, nhà nước việt nam cũng áp chế, đã san 
bằng chùa Liên trì, Đan viện Thiên An tại Huế, 
tượng Thánh giá cũng bị đạp gãy, mới đây, Tu 
viện Mến Thánh Giá và nhà Thờ Thủ Thiêm 
cũng lo sợ bị bán đấu giá, nay mai ra sao! 
Con người thời nay sống, vì tham vọng 
nhiều quyền lực, nên đã gây ra cho 
nhiều người vô tội phải bị thiệt mạng. 
Nhiều người đã phải chết trong các trại tập 
trung và các trại tù một cách khủng khiếp. 
Tôi, và chúng ta cũng tự hỏi lòng mình, những gì 
đã xảy ra, làm cho con người phải gánh chịu những 
nỗi đau khổ và sự kinh hoàng, mà chiến tranh và 
bạo lực không thể giải quyết để đem lại hòa bình, 
nhưng chỉ gây ra thêm những khó khăn, phức tạp 
Để được sự hoà bình, con người phải sáng suốt, 
tỉnh táo, biết phân biệt, nhận ra được phẩm giá 
và giá trị của con người ở nơi mỗi người. Hoà 
bình bắt đầu ở trong từng người một, ở trong tôi 
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và ở trong chúng ta. Vâng, điều đó tùy thuộc 
vào tôi. Trong cuộc sống tôi phải cộng tác vào 
những điều thiện ích đắc lực để có hoà bình 
trên thế giới, tôi không để thù hận trong lòng. 
Thậm chí khi chiến tranh không xẩy ra, phẩm giá 
con người cũng có thể bị đe dọa, vì sự bất công xã 
hội, vì những thành kiến, vì những sự dối trá và lừa 
gạt xẩy ra trong cuộc sống hàng ngày. Tôi có thể 
giết chết người khác mà không cần bắn một phát 
súng nào. Chu toàn trong việc làm nhỏ mọn, là sự 
khởi đầu cho một thế giới hoàn hảo. Những cuộc 
đại chiến xẩy ra, không phải vô tình từ trên trời rơi 
xuống, nhưng nó đã bắt đầu từ trong những việc 
nhỏ nhoi làm phật lòng người khác trong giây lát, 
và dần dần, sẽ không còn là “người bạn của nhau“ 
Hòa bình có được trong những việc lớn, là phải bắt 
đầu đem hòa bình vào trong những việc nhỏ mọn. 

Bài giảng trên núi, Chúa Giêsu đã nói: “Hãy 
yêu kẻ thù của các con; Hãy làm điều lành cho 
những người ghét các con.“ Đây không phải là 
những câu thơ, nhưng là việc làm cụ thể. “Hãy 
yêu kẻ thù của các con“. Không thể thay thế 
cho một chọn lựa nào khác . Không có sự quay 
trở lại đằng sau. Khi nói về “Tình yêu kẻ thù“, 
là nói về người khác để hiểu được họ , để biết 
cảm thông, và để bày tỏ thái độ cư xử, mà họ 
có thể đơn giản không còn trở thành kẻ thù tôi 
nữa. “Tình yêu kẻ thù“ có nghĩa là: Tôi không 
giữ lại những ý tưởng hận thù nào ở trong tôi; 
tôi có thể có những ý kiến bất đồng với người 
khác, nhưng không bao giờ để lòng thù hận nhau. 
Tôi ước mong rằng, các thành phố và làng mạc 
của chúng ta, cũng có thể được gọi là St. Ottilien, 

hay thành phố München, hoặc bất cứ nơi nào ở 
trong đất nước Việt Nam, có những người sống 
chung với nhau trong hòa bình. Họ biết tôn trọng 
phẩm giá và giá trị của mỗi người. Họ cố gắng 
biết sống cảm thông và khoan dung. Và chúng 
ta đừng bao giờ để lòng hận thù với nhau.“
Thánh lễ kết thúc, mọi người thưởng thức những 
món ăn Việt nam ngon miệng, và những đặc 
sản của Bayern, vừa chuyện trò vui vẻ, hát ca 
rộn ràng, tại sân nhà tĩnh tâm của Đan viện. 
Mặc dù bận rộn nhiều công việc, nhưng cha 
viện trưởng Wolfgang Öxler OSB .St. Ottilien 
cũng đến, chào mọi người và khen ngợi ngày 
cầu nguyện cho hoà bình thế giới và cách 
riêng cho đất nước Việt Nam thật là ý nghĩa!
Linh Mục Augustino Phạm Sơn Hà OSB đã cám ơn 
ông Đàm vănTiếu, tặng bức tượng Mẹ la vang với 
dòng chữ “Mẹ ơi đoái thương xem nước Việt nam!“ 
Sau bữa ăn tối, anh chị em vội vàng thu dọn lại 
bàn ghế gọn gàng, chuẩn bị bắt đầu buổi rước 
kiệu. Linh mục Augustinô Phạm Sơn Hà OSB 
làm dấu Thánh giá, hướng dẫn nguyện kinh, 
trước bàn kiệu Mẹ Maria : Những tiếng hát, lời 
ca trìu mến, nhịp nhàng vang vọng: “ Ave Maria, 
con dâng lời chào Mẹ….Maria mẹ dịu dàng xin 
nghe con cầu khấn, cho nhân dân việt nam được 
mau thoát ách quỷ thần…” Đoàn kiệu tiến bước 
một cách khoan thai, chậm rãi, nghiêm trang 
và cùng hợp một lòng cầu nguyện , lần chuổi 
dâng Quê Hương Việt Nam cho Đức Mẹ Maria. 
Lạy Mẹ Maria, Quê hương Việt Nam chúng 
con đang trong cơn nguy biến, biển đảo, đất 
đai nhiều nơi bị nhượng bộ, bán cho ngoại xâm 
phương Bắc. Người dân bị cấm cản, bị đàn áp, 
đánh đập, cưỡng chiếm tài sản, và luật an ninh 
mạng ra đời để kiểm soát và bóp nghẹt quyền 
sống của người dân. Xin cho Quê Hương Việt 
nam được toàn vẹn lãnh thổ và cho người dân 
được sống trong tự do, no ấm và an bình thật sự. 
Lạy Mẹ Maria, nhà máy gang thép Formosa 
tại Vũng Áng, Hà Tĩnh và nhiều nơi khác trên 
Quê hương Việt Nam đã đã gây ra ô nhiễm môi 
trường, tác hại vào đời sống của nhiều người 
dân ngày càng thêm cơ cực. Đan viện Thiên 
An ở Huế ,Tượng Thánh Giá cũng đã bị đập 
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gẫy, và thường xuyên bị quấy phá đốt cháy 
rừng thông quanh Đan viện. Vì luật pháp tại 
Việt Nam không thực thi công minh chính trực. 
Xin cho công lý trên Quê Hương Việt Nam được thể 
hiện, tự do Tôn giáo được tôn trọng. Xin cho người 
dân đang phải đối mặt với những gian khổ trong 
cuộc sống hàng ngày được thêm nhiều nghị lực. 
Xin Mẹ cho toàn thể dân Việt biết đoàn kết để 
cùng nhau bảo vệ giang sơn. Nhất là xin Mẹ 
cứu chúng con thoát nạn Cộng Sản vô thần. 
Lạy Mẹ Maria, chúng con thống thiết van xin 
Mẹ, và chắc chắn, Mẹ đoái thương nhậm lời.
Ngoài kia, nắng đã nhạt màu, buổi cầu nguyện 
được kết thúc, mọi người chào nhau ra về, rộn rã 
tiếng cười nói, lòng tràn ngập niềm vui, và hẹn 
gặp nhau lại năm tới. (Hoàng Bình Minh)

ĐỨC QUỐC BIỂU TÌNH CHỐNG 
DỰ LUẬT ĐẶC KHU; LUẬT 
AN NINH MẠNG ĐÒI NHÂN 
QUYỀN CHO VIỆT NAM 

Theo tinh thần dân tộc Việt Nam từ ngàn 
xưa đến này luôn tranh đấu cho một nền Tự 
do độc lập thật sự cho Dân tộc và Quê hương đất 
nước là Tổ Quốc của Việt Nam chúng ta. Tiếng 
thét gào của cả Dân Tộc Việt Nam chúng ta đang 
vùng vẫy trong bể khổ nơi quê nhà do giặc cộng 
gây ra vang ra mãi bốn phương trời. 

Theo lời mời gọi của Liên Hội Người Việt 
Tị Nạn cộng sản tại Cộng Hòa Liên Bang Đức 
(CHLBĐ) như những tiếng chuông gióng lên 
báo động đến tất cả đồng bào năm Châu. 
Hãy đoàn kết hướng về quê Mẹ, đang quằn quại 
đau thương dưới ách tà quyền độc tài, đảng trị 

hơn 70 năm qua ở miền bắc và hơn 43 năm dài 
trên toàn đất nước Việt Nam. 

Đảng cộng sản Việt Nam đang lộ rõ dần chân 
tướng là tay sai đắc lực của đảng cộng sản tàu 
cộng. Lộ rõ bản chất ngày càng tàn ác với đồng 
bào dân tộc mình, càng ngày càng cúi đầu trước 
hiểm họa đem dâng đất đai và biển đảo cho giặc 
tàu cộng là quan thầy của chúng. Điển hình đảng 
cộng sản Việt cộng đang dùng chiêu bài 3 “đặc 
khu“ để dâng từng phần lãnh thổ và lãnh hải cho 
quan thầy phương bắc là giặc tàu. Đây là một 
chiêu bài mị dân để dâng đất cho giặc, đảng cộng 
sản Việt cộng đã mị dân biết bao nhiêu năm qua 
rồi, nay dân tộc đã qúa rõ. 

Đảng cộng sản Việt cộng đã phạm tội tầy đình 
lớn nhất trong các trọng tội mà lời của vị vua 
anh minh Trần Nhân Tông đã truyền lại: “Nếu 
các ngươi đem một thước sông, một tấc đất của 
Thái Tổ làm mồi cho giặc thì phải tội tru di”

Bởi thế nên hôm nay người Việt Nam chúng 
tôi từ khắp nơi trên nước Đức và một số hội đoàn 
từ các nước Châu Âu như Bỉ, Pháp, Ý, Đan Mạch 
v.v... tiến về thủ đô của Nước Đức biều tình tố 
cáo tội ác tày trời của đảng cộng sản Việt cộng. 

Từ 5 giờ sáng tôi và gia đình đã phải dậy để 
sửa soạn 6h00 lên đường vượt 500 cây số để đến 
Berlin để đến trước hang ổ việt cộng mà chúng 
có mỹ danh là “tòa đại sứ” để căng những biểu 
ngữ tố cáo tội ác của chúng đã làm với đồng 
bào trong bao năm qua. Nhất là những đồng 
bào không phải diện tị nạn như chúng tôi, họ 
kể chúng tàn ác và làm tiền bóc lột trong tất 
cả mọi thứ khi đến gia hạn giấy tờ v.v... Nổi 
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tiếng nhất ở Đức là vụ việc bắt cóc một cán bộ 
tị nạn của chúng là Trịnh Xuân Thanh đưa vào 
dấu trong hang ổ (mafia) mang vỏ bọc là đại sứ 
quán việt cộng này. 

Nơi đây hôm nay hàng mấy trăm người đã đến 
căng rất nhiều biểu ngữ viết tội của đảng cộng 
sản bằng nhiều ngôn ngữ Anh, Pháp, Đức, Đan 
Mạch, Ý Việt Nam. 

“Vì Độc Lập phản đối đặc khu
Vì Tự Do phản đối an ninh mạng“
Hô vang cả một vùng trời mà chẳng thấy một tên 

việt cộng nào dám ló đầu ra khỏi hang ổ của chúng. 
Những bài tố tội của chúng của vị Đại Diện 

LHNVTNcs. là Bs. Mỹ Lâm vạch trần sự thật và 
lên án những trò bịp bợm mà đảng cộng sản Việt 
cộng đã và đang làm trên quê hương chúng ta. 

Những bài phát biểu của Luật sư Nguyễn 
Văn Đài người mà mới bị việt cộng dùng luật 
rừng bắt giam trái phép và xử án bỏ tù 15 năm 
tù giam và 5 năm quản chể tổng cộng là 20 năm, 
nhưng nay chúng đã phải xuống nước với chính 
phủ để dàn xếp trục xuất sang Đức để chuộc một 
phần cái tội bắt cóc người. 

Nhà văn Võ Thị Hảo cũng có bài phát biểu 
phân tích về dự luật 3 cái đặc khu toàn là bất lợi 
cho Việt Nam, không chỉ những đặc khu mà tất 
cả những cái gì việt cộng bắt tay với tàu cộng 
thì chỉ có thua thiệt để chúng đè đầu cưỡi cổ mà 
thôi v.v... 

Linh mục Antôn Đỗ Ngọc Hà đại diện Linh 
mục và người công giáo ở Berlin cũng có bài 
phát biểu ngắn gọn.

Từ ngày đảng cộng sản cai trị Việt Nam đã 
mất đi Tự Do Tôn Giáo, Tự do nhân quyền bây 
giờ lại còn cướp luôn cái tự do thông tin mạng nữa 
thì chúng ta cần phải lên tiếng để chống lại cái 
luật đó nhất là dự luật cho thuê đất dài hạn nữa. 
Chúng ta cùng nhau hát bài Kinh Hòa Bình của 
thánh Phanxicô với tinh thần dấn thân và vị tha 
của người Kitô giáo luôn mong muốn một cuộc 
sống an lành và xây dựng những điều tốt đẹp cho 
đất nước cho dân tộc và cho và thế giới.

Cô Ls. Lê thị Công Nhân cũng có bài phát 
biểu qua mạng viễn thông. Cô nói bản thân cô 
không chống luật đặc khu nhưng cô chống cho 

tàu thuê đất, bởi vì từ ngày đảng cộng sản cầm 
quyền tới giờ họ chưa từng làm được cái gì gọi 
là tốt đẹp cho đất nước và dân tộc này cả mà chỉ 
bắt bớ, tù đày, bắt dân làm nô lệ, và họ đã kềm 
hãm cả dân tộc này trong hơn nửa thế kỷ qua, 
họ bắt tay với tàu cộng để bóp chết cả quê 
hương đất nước Việt Nam nên không bao giờ 
mình có thể để yên cho họ muốn làm gì thì làm. 

Địa điểm biểu tình kế đến rất đặc biệt mà 
tôi nghĩ rằng ít có nới nào được như vậy, đó là 
trước tòa nhà Quốc Hội của CHLB. Đức. Đây 
là một địa điểm quan trọng và lại thoải mái hơn 
những lần trước nơi cổng thành Brandenburger 
Tor. Vì là một sân rộng lớn nên số người có đông 
bao nhiêu cũng chứa được. 

Mà phải công nhận lần này rất là đông hơn tất 
cả những lần trước đây nhiều. Có nhiều gia đình 
quen tôi chưa thấy bao giờ đi biểu tình nhưng 
hôm nay đã có mặt cả gia đình tại đây cả 5 người 
trong gia đình đều mang theo biểu ngữ,  đây là 
một dấu hiệu đã thay đổi cái nhìn quan trọng 
về đất nước chúng ta. Vì “Đất Nước còn, còn tất 
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cả, Đất Nước mất, mất tất cả“
Rất nhiều những biểu ngữ lớn nhỏ với đủ 

thứ màu sắc và ý tưởng ghi những câu biểu ngữ 
trên đó.

Anh Trịnh Đỗ Tôn Vinh thành viên BCH - 
điều hành chương trình. Khởi đầu với nghi thức 
chào Quốc Kỳ Đức-Việt, hàng mấy trăm lá Hoàng 
Kỳ tung bay phất phới trước tòa nhà Quốc Hội 
Cộng Hòa Liên Bang Đức và bài Quốc Ca tự do 
vang lên một sự linh thiêng và trang trọng.

Lời chào mừng của ông Nguyễn Văn Rị đến 
tất cả cách cộng đoàn, hội đoàn đảng phái cùng 
tất cả tham dự viên. Bài phát biểu của bà chủ 
tịch Hoàng Mỹ Lâm, đồng thời lồng trong đó cả 
những lời lẽ đấu tranh và tố cáo những việc làm 
sai trái của đảng cầm quyền việt cộng, cả vụ bắt 
cóc Trịnh Xuân Thanh v.v... Rất nhiều người phát 
biểu như Luật sư Nguyễn Văn Đài, cô Lê Thu 
Hà, các đảng phái, các hội đoàn bằng nhiều ngôn 
ngữ như Đức, Pháp, Ý, Đan Mạch v.v...

Cuối cùng theo sự điều hợp của ông Phó Chủ 
Tịch Nội Vụ nguyễn Văn Rị tuần hành xung 
quang sân cỏ của tòa nhà Quốc Hội. Những bài 
ca tranh đấu, những câu khẩu hiểu đả đảo cộng 
sản Việt cộng hèn với giặc ác với dân. Đả đảo dự 
luật đặc khu, không cho tàu cộng thuê đất dù chỉ 
một ngày. Đả đảo luật an ninh mạng. v.v... Bầu 
trời hôm nay rất đẹp và hài hòa cũng muốn như 
hòa nhịp cùng đoàn biểu tình tuần hành. Nắng đẹp 
trời trong với những làn gió đẩy đưa làm cho cả 
rừng cờ vàng ba sọc đỏ tung bay rất đẹp, những 
lời phát biểu bằng nhiều thứ tiếng cũng làm cho 
khách nơi đây hiểu được thật sự hơn nhiều.

Sau cùng rất nhiều người chụp hình chung 
riêng đủ thứ, đủ kiểu với những người thân quen 
với đủ thứ tiếng làm cho người sở tại và du lịch 
hiểu rõ ràng hơn về sự tàn ác của việt cộng. 
Sau đó một số còn lưu luyến lại nơi đây để tấm 
sự và chụp hình ảnh trước khi di chuyển về nhà 
xứ Thánh Gia Thất nơi Lm. Antôn Đỗ Ngọc Hà 
quản xứ, để dùng cơm chiều. 

Khai mạc chương trình luôn với nghi thức 
không thể thiếu của những người Việt Nam tị 
nạn cộng sản đó là chào Hoàng Kỳ và hai bài 
Quốc Ca Đức và Việt Nam tự dọ lại vang lên 
trang nghiêm và một phút mặc niệm tưởng nhớ 
đến bao nhiêu anh hùng liệt nữ đã hy sinh để giữ 
gìn quê cha đất tổ, vậy mà ngày nay chúng ta 
đang đau lòng xót xa nhìn từng mảng giang sơn 
gấm vóc đã và đang bị đảng cộng sản Việt cộng 
bán lần cho giặc tàu mang mị danh là đặc khu. 

Kế tiếp là những lời nguyện cầu với nghi thức 
thắp nến cầu nguyện cho Quê hương, cùng với lời 
kinh hòa bình được cất cao lên. Lời kinh nói lên 
cái đạo lý làm người để xây dựng hòa bình cho 
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nhân loại và cho chính bản thân mình. Lời kinh 
hòa bình là lời cầu nguyện thật tuyệt vời! trong 
mọi hoàn cảnh. Chị Nguyễn Thị Lai một giáo 
dân ở Nha Trang cũng truyền thông qua mạng 
để dâng lên những lời nguyện cầu hiệp thông 
với mọi người trong buổi thắp nên cầu nguyện 
cho Quê Hương và tổ quốc Việt Nam hôm nay.

Sau đó Chị Mỹ Lâm được mời lên để đọc bài 
diễn văn bằng Đức Ngữ chào mừng quan khách, 
những nhà báo Đức, và Việt, những chia sẻ và 

mạnh mẽ lên án nhà tà quyền cộng sản đang 
tìm cách bóp nghẹt thông tin và báo chí tự do. 
Họ đang toa rập với tàu cộng để cai trị dân Việt 
Nam chúng ta bằng thủ đoạn “Đặc Khu Kinh 
Tế” v.v...

Cha Mystério Nguyễn Văn Đức cựu bề trên 
đan viện Thiên An có đôi lời chia sẻ với mọi 
người về vấn đề nhân quyền và điển hình là 
Tu Viện Thiên An đã và đang bị đàn áp cướp 
bóc đánh đập các tu sỹ như thế nào thì đa số ai 
cũng biết rồi. Bản thân cha cũng đã bị đầu độc 
và đang phải chữa bệnh tại Châu âu trong thời 
gian vừa qua và cho đến nay cũng đang điều trị.

Đôi lời chia sẻ của luật sư Nguyễn Văn Đài 
người mới được Nước Đức cứu mang sang đây 
cùng với vợ và cô Lê Thu Hà tới hôm nay 
là được đúng một tháng. Ông đã chia sẻ những 
cái khó khăn trong nước cho những người đang 
tranh đấu ra sao. Tại sao ông đang ở bên đây 
lúc bức tường ô nhục của cộng sản xây lên bị đổ 
xuống, thay vì có cơ hội ở lại đây xin tị nạn ông 
lại nhất quyết trở về Việt Nam để học luật và 
tìm đường tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ 
cho Việt Nam ta đến độ phải ngồi tù nhiều năm 
và bao nhiêu trận đòn chí tử.

Cô Lê Thu Hà cũng được BTC. mời lên chia 
sẻ cuộc sống trong tù việt cộng như thế nào.

Sau đó dành thời gia chia sẻ trả lời những câu 
hỏi của tham dự viên thắc mắc về mọi vấn đề. 
Bao nhiêu câu hỏi hấp dẫn đặt ra đều được hai 
người trả lời khá rõ ràng và sôi nổi. Nhất là hiện 
tình đất nước hiện nay.

Xen kẻ những lúc nghỉ bằng những bài ca đấu 
tranh và những bản đơn ca đầy cảm xúc và hấp 
dẫn. Chương trình chấm dứt vào lúc 21h00 để thu 
dọn và trả lại phòng hội cho Giáo Xứ Thánh Gia.

Ban tổ chức đã cảm ơn Lm. Antôn Đỗ Ngọc 
Hà đã luôn hết lòng ủng hộ và luôn sẵn sàng cho 
mượn phồng hội để tổ chức. Cảm ơn Lm. Mystério 
Nguyễn Văn Đức cựu bề trên đan viện Thiên An Huế. 
Cảm ơn tới tất cả các ban nghành, các Hội Đoàn Đạo 
và đời. Cảm ơn những Đảng phái chính trị. Cảm ơn 
những phóng viên truyền tin và tất cả những tham dự 
viên đến từ khắp Âu Châu này như Ý, Áo Đan Mạch, 
VQ. Bỉ Đức v.v... (Trầm Hương Thơ)
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Mừng lễ Ngọc Khánh 60 năm 
Linh mục và 90 tuổi đời 

“Hồng ân Thiên Chúa bao la
Muôn đời con sẽ ngợi ca Danh Ngài.“
Hôm này ngày 30.06.2018 tại giáo xứ 

Bonifatius thành phố Herne và lúc 11h00 một 
thánh lễ tạ ơn thật long trọng đã được diễn ra 
với khoảng hơn 400 người tham dự. Thánh lễ tạ 
60 năm hồng ân thiên chức Linh mục và 90 tuổi 
đời Chúa khứng ban cho cha Dr. Phêrô Nguyễn 
Trọng Qúy. 

Vâng, cách nay đúng 60 năm ngài đã hân 
hoan bước lên cung thánh, đã nằm phủ phục sát 
mặt đất để tuyên khấn và lãnh nhận thiên chức 
Linh mục đúng vào ngày đại lễ giáo hội mừng 
kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Hôm 
nay sau đúng 60 năm giáo hội cũng mừng kính 
hai thánh cả thì ngài cùng với giáo hội hoàn 
vũ để mừng thánh lễ tạ ơn này.

Trong đoàn đồng tế rước lên cung thánh có 
ĐGM. Comas Hoàng Văn Đạt chủ tế. Ngoài ra 
còn có Lm. quản hạt, cha xứ sở tại Bonifatius 
tổng cộng 18 Lm. Đức - Việt và 2 thầy phó 
tế. ĐGM. Cosma chủ tế đến từ quê nhà giáo phận 
Bắc Ninh, bởi Bắc Ninh xưa kia là nơi xuất thân 
của Lm. Dr. Nguyễn Trọng Qúy sang đây cùng 
ngài dâng thánh lễ tạ ơn.

Đầu thánh lễ ĐGM. Cosma chào cha quản hạt 
qúy Lm. và tất cả mọi người hiện dện nơi đây. 
Ngài rất vui khi có dịp sang đây để thăm hỏi và 
dâng thánh lễ tạ ơn 60 năm hồng ân Lm. và 90 
tuổi đời của cha cố Qúy. Cha Phêrô Qúy là một 
Lm. vô cùng dễ mến, luôn tận tình với công việc 

mục vụ cho giáo dân bất kể ngày đêm lúc nào 
cần đến ngài là luôn sẵn sàng. Thật hiếm có một 
linh mục nào thánh thiện và thương yêu tất cả 
mọi người như ngài. Luôn luôn hiền từ và nhã 
nhặn vui tươi. Bởi thế tôi không ngạc nhiên gì 
khi nhìn thấy tình cảm của tất cả Giáo dân gần 
xa hôm nay về đây mừng ngài.

Hôm nay Giáo hội mừng hai thánh lớn là 
Phaolô và Phêrô. Trong bài giảng ĐGM. Cosma 
nhắc đến câu nói bất hủ của thánh Phêrô: “thưa 
Thầy bỏ Thầy con biết theo ai vì Thầy đã có 
những lời ban sự sống“. Câu nói tuyệt vời này 
của chú thuyền chài Phêrô thật tha thiết và cầu 
nói này luôn luôn đúng trong mọi thời đại cho 
mọi người và mọi nơi trên trái đất này. Ai bỏ 
Ngài kẻ ấy sẽ tự chuốc lấy thiệt thân.

Ngài kể rằng: chính ngài đã có kinh nghiệm 
bản thân rồi, nếu tôi bỏ Ngài thì cuộc đời tôi đâu 
có như ngày hôm nay, đâu còn đứng đây để mà 
nói chuyện chia sẻ với qúy cha và Ông Bà Anh 
Chị Em. 

Thánh Phaolô thì người hăng say cuồng nhiệt, 
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mà đời nếu ta nhiệt tình qúa mà thiếu ơn Chúa 
Thánh Thần thì chưa chắc chúng ta đã đúng. 
Phaolô là thế, hăng say nghĩ rằng mình đi bắt 
mấy người theo ông Giêsu là đúng nhưng cuối 
cùng Chúa phải quật cho một phát đến ngã ngựa 
mù cả mắt mới làm cho tỉnh thức.

Khá nhiều câu chuyện kỳ thù về cuộc đời 
những nhân vật được ĐGM. chia sẻ rất hay và 
thú vị trong bài chia sẻ hôm nay để chúng ta 
hiều rằng cuộc đời tu trì bước theo Đấng Kitô 
nó không phải đơn giản như cái mặt nổi chúng 
ta nhìn thấy trên bàn thánh này đâu. Hôm nay 
với hồng ân 60 năm Lm. và 90 tuổi đời chúng ta 
hãy cùng ngài để tạ ơn Thiên Chúa vì“ Bỏ Ngài 
con biết theo ai...“

Bài chia sẻ của ĐGM Cosma đã đuợc Lm. 
Phaolô Phan Đình Dũng lược dịch lại khá đầy đủ 
và hấp dẫn, vì trong thánh lễ tạ ơn này có cha 
quản hạt qúy cha người Đức và khá nhiều những 
người Đức thân quen và giáo dân tham dự. Dâng 
của lễ hôm nay cũng có phần đóng góp rất đẹp 
của ban “Phụng vũ” mười em thiếu nữa đã tiến 
dâng của lễn lên bàn thánh thật nhịp nhàng trong 
nhịp điệu tiến dâng. (Phụng vũ là một nghi thức 
trong phụng vụ trang nghiêm và nhịp nhàng theo 
nghi thức đội hình)

Những lời nguyện giáo dân hôm nay không 
chỉ cầu cho ĐGH và giáo hội, không chỉ cầu cho 
Linh mục và đoàn đồng tế hôm nay nhưng đặc 
biệt là những lời nguyện cho Quê Hương và Tổ 
Quốc Việt Nam của chúng ta. 

Cuối thánh lễ có cha quản hạt, và ông chánh 
trương của giáo xứ Bonifatius Herne chúc 

mừng. Lm. Đa Minh Trần Mạnh Nam đại diện 
Tuyên Úy Đoàn Việt Nam tại Đức chúc mừng. 

Ông chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam 
tại Đức, Ông chủ tịch cộng đồng công giáo Paderborn 
và Essen, các hội đoàn, cùng lên chúc mừng Lm. Dr. 
Phêrô nguyễn Trọng Qúy cách đặc biệt. 

Ngoài ra hôm nay cũng là thánh lễ tạ ơn 25 năm 
thánh chức Lm. của cha Đanh minh Nguyễn Ngọc 
Long, cha GB. Nguyễn Ngọc Thủy 20 năm nên 
hai cha được chúc mừng và tặng bó hoa tươi thắm.
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Kính chúc các ngài luôn được tràn đây ơn lành 
hồn xác và ơn bền đỗ, vì “Bỏ Ngài con biết theo ai“?

 Sau phép lành kết lễ mọi người chụp hình 
xong sang hội trường dùng bữa tiệc mừng luôn 3 
cha vui như ngày cưới. Hôm nay trời nắng nóng 
30 độ C nên những căn lều dựng lên thêm trên 
phía trước sân giáo xứ Bonifatius Herne. 

Những tiếng cụng ly và những câu chuyện râm 
ran cả một góc trời cho đến mãi gần 18h mới 
châm dứt và thu dọn.

Tôi xin chấm dứt bản tin bằng bài thơ dưới đây.
CHÚC MỪNG NGỌC KHÁNH LINH MỤC:
 Ngọc Khánh Linh Mục Chúa khấng ban
Mừng ngày kỷ niệm rất hân hoan
Đoàn con kính chúc tràn ân sủng
Nguyện Chúa an bình mãi chứa chan
Sức khỏe dồi dào thêm đức ái
Ơn lành dư dật mãi chia san
Chín mươi tuổi mới, càng thêm đức
Vẫn mãi vui tươi, mãi đầy tràn.
Trầm Hương Thơ - 30.06.2018
Xem hình : https://photosTrầm Hương Thơ.

Lời kêu gọi của Đức Giám Mục 
Thomas Nguyễn Thái Thành, 
Giám mục phụ tá Địa Phận 
Orange, Hoa Kỳ

Kính thưa anh chị em tín hữu, quý đạo hữu 
và đồng hương.

Sau nhiều đêm trăn trở âu lo trước hiện tình 
quê hương Việt Nam, khi hay tin CSVN mưu đồ 
ban hành Luật đặc khu kinh tế và Luật An Ninh 
Mạng, tôi xin được thố lộ tâm tình như sau.

Luật Đặc Khu chỉ là bình phong để che đậy 
và hợp thức hoá hành vi bán nước từng phần của 
Đảng CSVN lâu nay. Vấn đề thời sự nóng bỏng 
là ba đặc khu này lại nằm ở ba địa điểm chiến 
lược quan trọng của đất nước. Nếu chuyện này 
thực sự xảy ra thì sự toàn vẹn lãnh thổ của đất 
nước sẽ không được đảm bảo.. Và như vậy, có 
thể người Việt Nam chúng ta phải làm nô lệ cho 
ngoại bang ngay trên đất nước mình.

Còn với Luật An Ninh Mạng , nó chính là vũ 
khí tinh vi của chế độ để bóp chết thông tin, che 
mắt, bịt miệng, và tước đi quyền tự do ngôn luận 
của người dân.

Kính thưa quý vị,
“Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách””. Ý 

thức rằng: Dù là một Giám Mục Công Giáo, tôi 
luôn tâm niệm rằng, tôi vẫn là một người Việt 
Nam, mang dòng máu Lạc Hồng. Đã từng là nạn 
nhân Cộng sản, tôi rất cảm thương cho số phận 
đồng bào ruột thịt mình đang bị bách hại ở quê 
nhà. Cách riêng những thành phần thấp cổ bé 
miệng, nhất là những nạn nhân đang bị chế độ 
bạo ngược của tập đoàn Cộng sản vô thần, vô tổ 
quốc, khủng bố, bức hiếp, xâm phạm thân thể, 
giam giữ bất công trong tù. Giản dị chỉ vì lòng 
yêu nước, ham chuộng tự do, hoà bình, công lý 
mà đồng bào ta không ngại nguy hiểm, dấn thân 
tham gia những cuộc xuống đường chống bè đảng 
“hèn với giặc, ác với dân”, gian tham bán nước, 
can tâm làm tay sai cho Tàu Cộng.

Trong tâm tình “Một con ngựa đau, cả tàu 
bỏ cỏ”, và trước sự sống còn của quê hương đất 
nước, tôi mạo muội khẩn thiết kêu gọi tất cả quý 
anh chị em tín hữu, quý đạo hữu và đồng hương 
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hải ngoại hãy cùng nhau hướng về quê hương, 
thắp lên một nén nhang, dâng một lời cầu nguyện 
và nhất là tích cực đồng hành và yểm trợ tinh 
thần cũng như vật chất, để giúp đồng bào quốc 
nội thêm kiên cường bất khuất, sẵn sàng chịu hy 
sinh trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng này, để đấu 
tranh cứu nguy dân tộc, bảo toàn lãnh thổ, chống 
lại âm mưu nhượng biển, bán đất cho Tàu Cộng, 
và dần dần đồng hoá dân Việt chúng ta.

Riêng các bạn trẻ, tôi tha thiết mong các bạn 
đừng quên cội nguồn của mình. Dù các bạn tuổi 
trẻ tài cao, thành đạt nơi quốc gia mình đang 
sống, các bạn cũng là những người Việt Nam máu 
đỏ da vàng. Nếu các bạn thờ ơ vô cảm, đến khi 
nước mất nhà tan, các bạn sẽ trở thành người mất 
gốc, vô tổ quốc !

Các bạn đừng quên các bạn chính là hy vọng, 
là tương lai của đất nước, của dân tộc Việt Nam. 
Hãy mạnh dạn kết nối với những bạn trẻ trong 
nước qua việc cầu nguyện, thông tin trên mạng 
internet và tiếp tay đóng góp tài năng của mình, 
cùng nhau biểu dương sức mạnh của tuổi trẻ, dấn 
thân đáp lời sông núi, bảo vệ quê cha đất tổ, và 
dành lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho quê 
hương Việt Nam.

Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ La 
Vang chúc phúc và đồng hành cùng dân tộc 
Việt Nam chúng con trong cuộc hành trình tìm lại 
những quà tặng mà Chúa trao ban cho chúng con.

Thân ái,
Thomas Nguyễn Thái Thành
Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange, Hoa Kỳ.

Cờ vàng rợp trời Úc châu đồng 
thanh: Đả đảo Việt Cộng bán nước 

Written by Hanh Quang on 13 Tháng 7 2018. 
Canberra, 7.07.2018 -- Úc Châu đang vào 

mùa đông và tháng Bảy là tháng lạnh nhất. 
Canberra có khí hậu khắc nghiệt hơn các tiểu 
bang khác trên nước Úc. Nóng thì nóng khô khó 
chịu, còn lạnh thì lạnh buốt người, nhất là khi 
có gió. Dầy vậy hàng 4 hay 5 ngàn người đã 
về đây biểu tình: Đả đảo Việt Cộng bán nước.
Hình ảnh biểu tình - Photo QuangLe
Sáng thứ Bảy (7-7-7-2018), thủ đô Canberra nằm 

trong hai tuần lạnh nhất trong năm và đúng theo 
dự báo thời tiết, ngày hôm mưa có, nắng có, mây 
có, gió có, nên lạnh tê người, thế nhưng 2 chiếc 
xe buýt từ Adelaide (cách Canberra 1200 cây số); 
8 chiếc xe buýt từ Melbourne (cách Canberra 700 
cây số), Queeensland cách Canberra 1900 cây 
số, 14 chiếc xe buýt từ Sydney (cách Canberra 
300 cây số), Wollongong cách Canberra 300 
cây số, đây chưa tính xe riêng hay xe buýt nhỏ. 
Hơn 4 hay 5 ngàn đồng bào, đủ mọi tầng lớp, 
già có, trẻ có, em bé có, chống gậy đi có, đi 
xe lăn có cùng kéo về trước Tòa Đại sứ Việt 
Cộng ở Canberra để lên án bọn cộng sản phản 
quốc dân đất cho Tàu cộng, đồng hương đông tới 
không có chỗ chen chân và chiếm cả cái đồi đối 
diện Tòa Đại Sứ Trung Cộng. Có thể nói là cuộc 
biểu tình lớn sau cuộc biểu tình chống VTV4 của 
Việt Cộng chiếu trên đài SBS. Nhiều đồng bào 
phải đi thâu đêm, đi suốt 48 tiếng đồng và mọi 
người kéo về đây mang theo 2 khẩu hiệu, đó là 
“Đả đảo Việt Cộng bán nước“ và “Đả đảo Trung 
Cộng Xâm lược“ hay “Down with the Vietnamese 
Communists“ và “China gets out of Vietnam“.
Ngày hôm nay trên toàn thế giới kể cả Việt Nam, 
cùng đồng loạt biểu tình theo lời kêu gọi của ông 
Chủ tịch CĐNVTD liên bang Úc Châu, Nguyễn 
Văn Bon, và được khắp nơi nhiệt liệt hưởng ứng.
Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu kêu gọi 
đồng bào tiếp tục ủng hộ đồng bào quốc nội để 
lật đổ Việt Cộng hòng đánh đuổi giặc Tàu ra 
khỏi nước giành lại giang sơn gấm vóc của cha 
ông ta và giành lại quyền làm người mà đã Việt 
Cộng bị tước đoạt bấy lâu nay.


