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“Căn nhà cho tất cả mọi người
đang gặp nguy hiểm do lòng tham,
khai thác, thiếu tôn trọng
và sự xuống cấp có hệ thống”

Q

uý độc giả thân mến,
Trong cơn đại dịch viêm phổi Vũ Hán
quá nguy hiểm hiện nay, nhiều gia đình
chúng ta năm nay hưởng mùa hè "tại gia“, nghĩa
là "cắm trại hè“ tại vườn nhà, tại hè nhà, không du
lịch phương xa, không mạo hiểm đi tắm biển ở các

bãi biển các nước nhiệt đới…Không có dịp về thăm
bà con ở tại Quê Hương, vì cơn đại dịch cũng đang
lan tràn tại nhiều thành phố và nhiều tỉnh Việt Nam!
Chắc chắn gia đình đỡ tốn phí hơn vì không phải trả
tiền vé máy bay, trả tiền khách sạn. Hy vọng trong
những ngày hè khác thường hơn mọi năm, mỗi gia
đình có dịp để sống tình gia đình, chia sẻ đời sống
chung, lắng nghe con cái…và cảm nghiệm thân phận
mong manh yếu đuối của chính mình giúp ý thức
hơn qua cầu nguyện và sống lòng TIN, CẬY, MẾN.
Nhân ngày tựu trường của năm học mới 2021,
chúng ta hết lòng nguyện chúc cho giới trẻ và con cái
cháu chắt chúng ta một năm học mới thành đạt, mặc
dầu đang phải đương đầu với các thách thức khó khăn
trong cơn đại dịch Covid-19 với đủ các biến thể Delta
nguy hiểm, khó lường hiện nay…
Ngoài khủng hoảng đại dịch Coronavirus Vũ Hán
(Covid-19 với các biến thể mới, nhất là Deltavirus) đang
tiếp tục hoành hành khắp nơi trên thế giới, từ Mỹ sang
Úc, từ Âu sang Á, và điểm nóng hiện nay là các nước
Đông Nam Á Châu, trong đó có Quê Hương Việt Nam…
Thế giới còn phải đối đầu với chiến tranh hận thù như
cuộc chiến tại A Phú Hãn (Afganistan) và tại nhiều nước
vùng Trung Đông cũng như các nước Phi Châu…
Thế giới cũng đã trải qua những tháng hè nóng
nực nhất trong lịch sử, nóng trên 45 độ C, nóng như
thiêu như đốt trong sa mạc ngay tại các nước ở Bắc
bán cầu như Canada, Alaska hay vùng Tây Bá Lợi

Á của Nga… gây ra các trận hỏa hoạn thiêu hủy bao
nhiêu triệu mẫu rừng, hàng trăm ngàn căn nhà bị
thiêu rụi tan hoang! Hàng ngàn người bị thiệt mạng.
Khí hậu nóng bức khiến các khối băng ngàn năm
tan chảy và mực nước biển tiếp tục dâng cao, gây
lụt lội và những cơn bão càng ngày càng mạnh, đe
dọa nhiều nước, nhiều hòn đảo, nhiều thành phố ven
biển có thể bị chìm ngập trong tương lai không xa.
Theo bản tin của đài RFI vào ngày 14.08.2021
với tựa đề - Kỷ lục - đáng buồn : Tháng nóng nhất
trong Lịch sử (rfi.fr)“ đã gióng lên hồi chuông báo
động như sau:
"Một cơ quan khoa học Hoa Kỳ cho biết tháng
Bảy năm nay là tháng nóng chưa từng được ghi nhận
trên Trái đất. - Kỷ lục - đáng buồn này cho thấy rõ
khí hậu Trái đất đang biến đổi nhanh chóng, chủ yếu
do khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Nóng kỷ lục đi
liền với thiên tai ngày càng dữ dội. Liệu con người
có kịp thời hành động ?
"Theo giám đốc Cơ quan Quốc gia về Đại dương
và Khí quyển Mỹ (NOAA), ông Rick Spinrad, tháng
7 thường là tháng nóng nhất trong năm, nhiệt độ
tháng 7 năm nay cao hơn nhiệt độ của mọi tháng
7, và trở thành tháng nóng nhất trong lịch sử nhân
loại. Tháng 7 năm nay vượt 0,01°C so với tháng 7
năm 2016, là năm nóng kỷ lục (cùng với hai năm
sau đó 2019 và 2020).
"Kỷ lục tháng nóng nhất được Cơ quan NOAA đưa
ra chỉ ít ngày sau khi GIEC, nhóm chuyên gia liên
chính phủ của Liên Hiệp Quốc về khí hậu, công bố
bản báo cáo gây sốc cho thấy khí hậu biến đổi nhanh
hơn nhiều so với dự kiến. Cụ thể là chỉ trong 9 năm
nữa, vào 2030, nhiệt độ Trái đất sẽ vượt quá 1,5°C so
với thời tiền công nghiệp, sớm hơn 10 năm. Mà với
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nhiệt độ vượt quá mức này, nhân loại có nguy cơ phải
gánh chịu các hiện tượng thời tiết cực đoan, như bão,
lũ, hạn hán… với quy mô "chưa từng thấy".
"Đúng vào thời điểm NOAA trao "kỷ lục" đáng
buồn nói trên cho tháng Bảy năm 2021, trên khắp
hành tinh, từ Á sang Âu, từ châu Mỹ đến châu Phi,
dân cư nhiều khu vực rộng lớn trên Trái đất đang đối
mặt với các thiên tai dữ dội : cháy rừng ở miền tây
nước Mỹ, miền nam châu Âu, đặc biệt là Hy Lạp, tại
Algeri ở Bắc Phi, lũ lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ, ở Trung Quốc,
rừng cháy lớn tại Siberi, nạn đói ở Madagascar...
Các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng
dồn dập và dữ dội hơn kia xảy ra vào lúc nhiệt độ
Trái đất "mới" chỉ tăng 1,1°C so với thời tiền công
nghiệp. Nếu nhiệt độ tăng quá 1,5°C thì sao ? Và từ
đây đến đó chỉ còn ít năm !
Nhân loại, hay ít nhất một bộ phận lớn của nhân
loại, đang bên bờ vực
Mọi chú ý của giới quan tâm giờ đây đều hướng
về thượng đỉnh khí hậu COP26 ở Glasgow, Anh
Quốc, sẽ họp lại trong gần ba tháng tới. Chính tại
thượng đỉnh này, lãnh đạo các nước phải thống nhất
được với nhau để thông qua các cam kết nhằm bảo
đảm lộ trình cắt giảm mạnh khí thải gây hiệu ứng
nhà kính, do năng lượng hóa thạch, để giữ cho nhiệt
độ Trái đất không tăng quá 1,5°C, như mục tiêu đặt
ra trong Hiệp định Khí hậu Paris 2015. Tổng số các
cam kết cắt giảm khí thải của 75 quốc gia (trên 195
nước), được công bố hồi tháng 2.2021, tương ứng với
1% khí thải cắt giảm vào 2030 so với 2010. Mà, phải
cắt giảm đến 45% mới có thể giữ nhiệt độ Trái đất
không tăng quá 1,5°C, theo GIEC. Năm 2015, cộng
đồng quốc tế với các nỗ lực từ nhiều phía rút cuộc
đã ký kết được Hiệp định Khí hậu, đặt được mục
tiêu 1,5°C vào văn bản chung cuộc. Trong thượng
đỉnh được coi là có ý nghĩa quyết định lần này, liệu
cộng đồng có bỏ lỡ cơ hội ?“
Trước đó vào ngày 10.08, Tổ chức bác ái Caritas
quốc tế qui tụ 170 Caritas của các nước lên tiếng
khẩn thiết kêu gọi cộng đồng thế giới có những hành
động quyết liệt chống lại sự thay đổi khí hậu, với
những quyết định táo báo.
Hôm 09.8.2021 vừa qua, một nhóm các chuyên
gia liên chính phủ (IPCC - GIEC) đã công bố một
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phúc trình về sự thay đổi khí hậu trong 7 năm gần
đây. Họ lên tiếng báo động về nhiên liệu phiến
thạch, như dầu khí đang phá hủy trái đất, và tình
trạng hiện nay có thể được coi là “báo động đỏ” của
Liên Hiệp Quốc.
Ông Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hiệp
Quốc, nói rằng: “Khí hậu đang gia tăng cho đến giữa
thế kỷ XXI này và chúng ta đang thực sự ở trong
tình trạng khẩn trương”.
Trong phúc trình, các chuyên gia liên chính phủ dự
báo rằng khí hậu thế giới sẽ tăng 2,7 độ C, từ nay tới
năm 2100 nếu cứ tiếp tục mức độ thán khí được thải ra
hiện nay. Ủy ban cũng báo động về nạn mực nước biển
dâng cao và những thảm họa do nạn khí hậu thay đổi
và hâm nóng trái đất gây ra. (theo Ecclesia 10-8-2021)
đăng trên bản tin Đài Chân Lý Á Châu)
Chính trong đại khủng hoảng về mọi mặt mà
thế giới đang phải đương đầu mà Đức Thánh Cha
Phanxicô cùng với toàn thể Giáo Hội Công Giáo từ
nhiều năm qua, nhất là từ thông điệp “Laudato Si” của
Ngài được ấn ký vào ngày 24 tháng 5 năm 2015 và
được công bố vào buổi trưa ngày 18 tháng 6 năm
2015, cùng với nhiều sáng kiến liên tục gióng lên
các hồi chuông cảng tỉnh, báo động, tha thiết kêu
mời toàn thể nhân loại, toàn thể các tôn giáo, toàn
thể mọi người thành tâm thiện chí, cùng suy tư, cùng
chung vai sát cánh cộng tác với nhau qua các hành
động cụ thể và tức khắc để “xây dựng CĂN NHÀ
CHUNG”, không thể chần chừ chậm trễ được nữa…
Trong chiều hướng ấy, lá thư Dân Chúa số tháng
9.2021 xin được trích lại bản tin mới nhất của Ngọc Yến,
đài Vatican tiếng Việt ngày 30.08 với tựa đề: Cử hành
“Thời gian của Thụ tạo”- 01.9 đến 04.10.2021
“Thời gian của Thụ tạo” là thời gian ân sủng mà Giáo
hội, trong cuộc đối thoại đại kết, cung cấp cho nhân loại để
canh tân mối tương quan giữa nhân loại với Đấng Tạo Hóa
và thụ tạo. Điều này được thực hiện qua việc cử hành, hoán
cải và dấn thân chung. Nói cách khác, “Thời gian của Thụ
tạo” là việc cử hành đại kết hàng năm, gồm cầu nguyện và
hành động cho ngôi nhà chung của chúng ta.
Như mọi năm, “Thời gian của Thụ tạo” năm
nay được cử hành từ 01.9 đến 04.10, lễ thánh
Phanxicô Assisi. Để chuẩn bị cho sự kiện này, các
Giáo hội Kitô châu Âu đã cho công bố Tài liệu
Hướng dẫn cử hành “Thời gian của Thụ tạo”.
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cho tất cả? Đổi mới Oikos-ngôi nhà của Thiên
Chúa”, được thực hiện bởi một Ủy ban biên tập,
gồm các thành viên thuộc các Giáo hội Kitô, các
đại diện của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn
diện, Liên Hội đồng Giám mục châu Âu (Ccee), Hội
đồng các Giáo hội Kitô châu Âu (Cec), Liên hiệp
Quốc tế các Bề trên Tổng quyền và Tòa Thượng
phụ Đại kết.
Tài liệu được bắt đầu như sau: “Căn nhà cho tất
cả mọi người đang gặp nguy hiểm do lòng tham,
khai thác, thiếu tôn trọng và sự xuống cấp có hệ
thống”. Và “trong nhiều thế kỷ, con người đã sắp
xếp cuộc sống và kinh tế theo lý luận của thị trường
hơn là theo giới hạn của Trái đất”.
Luận lý của việc khai thác trái đất vì “lợi ích kinh tế
và chính trị” là nguyên nhân không chỉ làm mất đi môi
trường sống nhưng còn gây xung đột, thiệt hại nhân
mạng và khí hậu. Do đó, cần phải “tìm ra câu trả lời
và con đường để xây dựng kinh tế cho cuộc sống xanh
và hệ thống chính trị có khả năng duy trì sự sống cho
hành tinh và con người”.
Để khuyến khích các Kitô hữu tích cực hưởng ứng
các hoạt động trong thời gian này, Tài liệu Hướng
dẫn trình bày một loạt các sáng kiến, như canh thức
cầu nguyện, các chiến dịch nâng cao nhận thức bảo
vệ công trình sáng tạo. Các Giáo hội đề xuất các
buổi cầu nguyện không chỉ diễn ra bên trong nhà
thờ, nhưng cần thực hiện ở bên ngoài, ở những nơi
đặc biệt ý nghĩa đối với vẻ đẹp tự nhiên và những nơi
môi trường bị suy thoái. Các Giáo hội còn đề nghị tổ
chức “cuộc hành hương xanh”, kết thúc bằng khoảnh
khắc cầu nguyện và xét mình theo hình thức cá nhân
và cộng đoàn.
Không chỉ giới hạn ở các buổi cử hành, các vị
mục tử còn mời gọi các tín hữu thúc đẩy các chiến
dịch nâng cao nhận thức về lối sống công bằng, bền
vững, bao gồm từ chế độ ăn uống đến việc tiêu thụ
năng lượng, sử dụng phương tiện giao thông.
Ngoài ra, trong Hướng dẫn còn có một chương
tóm tắt tất cả các chiến dịch hành động và vận động
tham gia ở cấp độ toàn cầu và địa phương.
“Thời gian của Thụ tạo” là cơ hội cử hành hồng
ân của công trình sáng tạo theo tinh thần đại kết

Không chỉ soạn Tài liệu Hướng dẫn cử hành
“Thời gian của Thụ tạo”, Liên Hội đồng Giám mục
châu Âu (CCEE), Hội đồng các Giáo hội Kitô châu
Âu (Cec) còn khuyến khích các tín hữu sống đặc biệt
trong thời gian này.
Trong một tuyên bố, Đức Hồng y Angelo Bagnasco,
Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục châu Âu, và mục
sư Christian Krieger, Chủ tịch Hội đồng các Giáo hội
Kitô châu Âu mời gọi các Kitô hữu châu Âu tham
gia Thời gian của Thụ tạo, và coi đây là cơ hội để
cử hành hồng ân của công trình sáng tạo trong tinh
thần đại kết và hiệp nhất trong cầu nguyện và hành
động. Hai vị Chủ tịch viết: “Chúng tôi mời gọi tất cả
mọi người cầu nguyện cho Hội nghị thượng đỉnh của
Liên Hiệp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP26), để mọi
người có thể thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm
ứng phó với tình trạng khẩn cấp về khí hậu”.
Từ đây, đề cập đến chủ đề được chọn cho cử
hành “Thời gian của Thụ tạo” năm nay, hai tổ chức
của các Giáo hội Kitô châu Âu giải thích rằng:
“Oikos trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là căn nhà. Vì
thế canh tân ngôi nhà của Thiên Chúa, ngôi nhà
chung mà chúng ta đang cùng nhau chia sẻ, trước
hết cần phải nỗ lực hết sức có thể để hiệp nhất toàn
thể gia đình nhân loại trong việc tìm kiếm sự phát
triển toàn diện, bền vững, chia sẻ với sự công bằng”.
Vì thế, được đức tin soi sáng, các Kitô hữu châu
Âu được mời gọi trao ban sự sống, thể hiện “một
tình yêu tự hiến, tạo ra những kinh nghiệm nhân bản
và thiêng liêng thấm nhuần ý thức nơi ở cho tất cả,
không loại trừ ai, Oikos của Thiên Chúa, ngôi nhà
chung mà Thiên Chúa đã trao phó cho chúng ta, cho
trách nhiệm chung của chúng ta.”
Ước mong chúng ta cùng đọc, cùng suy tư và
cùng ra tay hành động.

Lm. Chủ Nhiệm
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Lịch Phụng vụ tháng Chín - 2021
Ý chung: Lối sống thân thiện với môi trường.

Chúng ta hãy cầu nguyện, để tất cả chúng ta can đảm lựa chọn lối sống tiết độ và thân thiện với
môi trường, hơn nữa, vui mừng khi các bạn trẻ nỗ lực dấn thân theo lối sống này.
□ Thứ Tư 1 Col 1, 1-8;Tv 51 ; Lc 4, 38-44
□ Thứ Năm 2 Col 1,9-14 ; Tv 97 ; Lc 5, 1-11
□ Thứ Sáu 3 Thánh Grêgôriô Cả Col 1, 15-20 ;Tv 99 ; Lc 5, 33-39
□ Thứ Bảy 4 Col 1, 21-23; Tv 53; Lc 6, 1-5
□ Chúa Nhật 5 Chúa Nhật 23 Thường niên Is 35 4-7a; Tv 145; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37
□ Thứ Hai 6 Col 1, 24 - 2, 3 ; Tv 61 ; Lc 6, 6-11
□ Thứ Ba 7 Col 2, 6-15 ; Tv 144 ; Lc 6, 12-19
□ Thứ Tư 8 Sinh Nhật Đức Maria Mk 5,1-4a hay Rm 8, 28-30 ; Tv 12 ; Mt 1,1-16.18-23
□ Thứ Năm 9 Thánh Pierre Claver Col 3, 12-17 ; Tv 150 ;Lc 6, 27-38
□ Thứ Sáu 10 1Tm 1, 1-2.12-14 ; Tv 15 ; Lc 6, 39-42
□ Thứ Bảy 11 1Tm 1, 15-17 ; Tv 112 ; Lc 6, 43-49
□ Chúa Nhật 12 Chúa Nhật 24 Thường niên Is 50, 5-9a ; Tv 114 ; Gc 2, 14-18;
		
Mc 8, 27-35
□ Thứ Hai 13 Thánh Gioan Kim Khẩu 1 Tm 2, 1-8; Tv 27 ; Lc 7, 1-10
□ Thứ Ba 14 Suy Tôn Thánh Giá Ds 21,4b-9 hay Ph 2, 6-11 ; Tv 77 ; Ga 3 13-17
□ Thứ Tư 15 Đức Mẹ Sầu Bi 1 Tm 3 14-16 ;Tv 110 ; Ga 19, 25-27 hay Lc 2, 33- 35
□ Thứ Năm 16 Thánh Conêliô và Cyprianô 1 Tm 4, 12-16 ; Tv 110 ; Lc 7, 36-50
□ Thứ Sáu 17 Thánh Robertô Bellarminô 1Tm 6, 2c-12 ;Tv 48 ; Lc 8, 1-3
□ Thứ Bảy 18 1Tm 6, 13-16; Tv 99 ; Lc 8, 4-15
□ Chúa Nhật 19 Chúa Nhật 25 Thường niên Kn 2, 12.17-20; Tv 53 ; Gc 3,16-4,3;
		
Mc 9, 30-37
□ Thứ Hai 20 Thánh André Kim, P. Chong và các bạn tử đạo Er 1, 1 -6 ; Tv 125 ;
		
Lc 8, 16-18
□ Thứ Ba 21 Thánh Mátthêu Ep 4, 1-7.11-13 ; Tv 18A; Mt 9, 9-13
□ Thứ Tư 22 Er 9, 5-9 ;Tb 13 ; Lc 9, 1-6
□ Thứ Năm 23 Thánh Pio de Pietrelcina Ag 1, 1-8; Tv 149; Lc 9, 7-9
□ Thứ Sáu 24 Kg 1, 15b à 2, 9 ; Tv 42 ; Lc 9, 18-22
□ Thứ Bảy 25 Dcr 2, 5-9.14-15a ; Jr 31 ; Lc 9, 43 b-45
□ Chúa Nhật 26 Chúa Nhật 26 Thường niên Ds 11, 25-29 ; Tv 18B ; Gc 5, 1-6;
		
Mc 9, 38 43.45.47-48
□ Thứ Hai 27 Thánh Vincent de Paul Dcr 8, 1-8 ;Tv 101 ; Lc 9, 46-50
□ Thứ Ba 28 Thánh Venceslas Dcr 8,20-23; Tv 86; Lc 9,51-56
□ Thứ Tư 29 Tổng lãnh Thiên Thần Micae, Gabrien và Raphaen
Đn 7, 9-10.13-14 hay Kh 12, 7-12a; Tv 137 ; Ga 1,47-51
□ Thứ Năm 30 Thánh Giêrônimô Nkm 8,1-4a.5-6.7b-12 ; Tv 18B ; Lc 10,1-12
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T

hánh Giuse là người cha thay mặt cho
Chúa Cha đối với Chúa Giêsu: Người
cha đích thực là: bảo đảm cho người con,
nâng đỡ để con phát huy; không vì mình mà chỉ
nhằm làm bệ đỡ để người con phát triển; khác
với khuynh hướng “chiếm hữu” độc đoán.

I. Phần Dẫn Ý
1. Thánh Giuse là “hình bóng của
Chúa Cha” trên cuộc đời Chúa Giêsu”
Nhà văn Ba Lan Jan Dobraczyński, trong tác
phẩm “Hình bóng của Chúa Cha”, đã kể câu
chuyện về cuộc đời của Thánh Giuse theo hình
thức tiểu thuyết. Ông dùng hình ảnh gợi liên
tưởng của một cái bóng để nói về Thánh Giuse.
Trong mối tương quan với Chúa Giêsu, Thánh
Giuse là hình bóng trần gian của Cha trên trời:
Ngài trông nom và bảo vệ Chúa Giêsu, không
bao giờ để Chúa Giêsu đi một mình. Chúng ta
có thể nghĩ đến những lời của Môsê nói với
Israel: “Trong sa mạc … ngươi đã thấy Đức Chúa
là Thiên Chúa ngươi bồng bế ngươi như người ta
bồng bế con mình, trên mọi nẻo đường các ngươi
đi” (Đnl 1,31). Tương tự như vậy, Thánh Giuse
đã đóng vai trò một người cha trong suốt cuộc
đời của Ngài.
Chúng ta không sinh ra là cha, nhưng trở
thành người cha. Một người không trở thành cha
đơn giản chỉ vì sinh ra một đứa con, nhưng vì
đảm nhận trách nhiệm chăm sóc đứa con ấy. Bất
cứ khi nào một người nhận trách nhiệm về cuộc
sống của một người khác, thì một cách nào đó,
họ trở thành cha của người ấy.

2. Phẩm trật trong Hội Thánh nên
xử với nhau bằng “tâm tình người
cha”: Nâng đỡ, không chiếm hữu
Trẻ em ngày nay dường như mồ côi cha. Hội

Thánh cũng cần có những người cha. Lời Thánh
Phaolô nói với các tín hữu Côrintô vẫn còn hợp
thời: “Dù anh em có vô số người hướng dẫn
trong Đức Kitô, nhưng anh em không có nhiều
người cha đâu!” (1 Cr 4,15). Mỗi linh mục hay
giám mục đều có thể nói thêm, cùng với vị
Tông đồ rằng: “Tôi đã trở thành cha của anh
em trong Chúa Giêsu Kitô nhờ Phúc âm” (1 Cr
4,15). Thánh Phaolô cũng nói tương tự như vậy
với các tín hữu Galata: “Hỡi các con bé nhỏ của
tôi, mà tôi phải quặn đau sinh ra một lần nữa
cho đến khi Đức Kitô được thành hình nơi anh
em!” (4,19).
Làm cha có nghĩa là đưa con cái đến với cuộc
sống và với thực tế. Không giữ chúng lại, không
bảo bọc chúng quá đáng hay sở hữu chúng; mà
là giúp cho chúng có khả năng tự quyết định,
tận hưởng tự do và khám phá những khả năng
mới. Có lẽ vì thế mà ngoài danh hiệu cha, truyền
thống còn gọi Thánh Giuse là Đấng “cực thanh
cực tịnh”. Tước hiệu đó không đơn thuần là một
dấu chỉ của lòng yêu mến, mà còn là tóm lược
một thái độ đối lập với tính chiếm hữu. Thanh
khiết là sự tự do thoát khỏi thái độ chiếm hữu
trong mọi lĩnh vực đời sống của mình. Chỉ khi
nào tình yêu thanh khiết, đó mới là tình yêu thực
sự. Một tình yêu chiếm hữu cuối cùng sẽ trở nên
nguy hiểm: nó giam hãm, bóp nghẹt và gây đau
khổ. Chính Thiên Chúa đã yêu nhân loại bằng
một tình yêu thanh khiết; Ngài để chúng ta được
tự do, thậm chí phạm tội và chống lại Ngài. Luận
lý của tình yêu luôn là luận lý của tự do, và
Thánh Giuse biết cách yêu thương với thái độ
tự do phi thường. Ngài không bao giờ biến mình
thành trung tâm của mọi sự. Ngài không nghĩ về
mình, mà luôn nghĩ về cuộc đời của Mẹ Maria
và Chúa Giêsu.

Tháng 9 - 2021
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3. Nhân loại cũng cần ứng xử với
nhau bằng “tâm tình người cha”
Thánh Giuse tìm được hạnh phúc không phải
ở sự hy sinh bản thân mà là ở sự tự hiến. Nơi
ngài, chúng ta không bao giờ thấy nỗi thất vọng,
mà chỉ thấy niềm tin tưởng. Sự thinh lặng kiên
nhẫn của ngài dẫn tới những thể hiện cụ thể của
lòng tin tưởng. Thế giới của chúng ta ngày nay
cần những người cha. Nó không chấp nhận những
bạo chúa, những kẻ hà hiếp người khác như một
phương tiện để bù đắp cho nhu cầu của chính họ.
Nó từ chối những người nhầm lẫn quyền hành với
độc đoán, phục vụ với tùng phục, thảo luận với
áp bức, bác ái với trợ giúp, sức mạnh với hủy
diệt. Mọi ơn gọi đích thực đều được sinh ra từ
việc tự hiến, là hoa trái của sự hy sinh chín chắn.
Chức linh mục và đời sống thánh hiến cũng đòi
hỏi phải có sự chín chắn như vậy. Dù ơn gọi của
chúng ta là gì, kết hôn, độc thân hay sống trinh
khiết, việc cho đi chính mình sẽ không thành
toàn nếu nó chỉ dừng lại ở sự hy sinh; nếu thế,
thay vì trở thành một dấu chỉ của vẻ đẹp và niềm
vui của tình yêu, việc cho đi chính mình sẽ có
nguy cơ trở thành biểu hiện của bất hạnh, buồn
bã và thất vọng.
Mỗi khi thi hành thiên chức làm cha, chúng ta
phải luôn nhớ rằng thiên chức ấy không liên quan
gì đến sự chiếm hữu, mà là một “dấu chỉ” hướng
đến một tình phụ tử lớn hơn. Một cách nào đó,
tất cả chúng ta đều giống như Thánh Giuse: là
cái bóng của Cha trên trời, Đấng “làm cho mặt
trời mọc lên trên kẻ dữ cũng như người lành, và
làm mưa xuống trên người công chính cũng như
kẻ bất lương” (Mt 5,45). Và là cái bóng bước
theo Con của Ngài.
(Trích Tông Thư Patris Corde, Bản dịch của
HĐGM - Việt Nam)

II. Gợi Ý Suy Niệm
1.  “Trong mối tương quan với Chúa Giêsu,
Thánh Giuse là hình bóng trần gian của Cha
trên trời”. Trong yêu thương, Thiên Chúa đã
tạo dựng vũ hoàn và tiếp tục chăm sóc (x. Kn
11:24-26). Vì vâng lời và góp phần vào chương
trình cứu độ, Thánh Giuse đã hoàn thành xuất

sắc vai trò người “Cha” với Chúa Giêsu: tất cả
vì Hài Nhi và cho Hài Nhi. Hãy xác định vị trí
của mình trong gia đình, trong tập thể và sống
với nhau bằng sự quan tâm tế nhị, xây dựng.
2. “Tôi đã trở thành Cha của anh em trong
Chúa Giêsu Kitô nhờ Phúc Âm” (1Cr 4,15).
Giám mục, linh mục, bề trên, lớp trưởng, trưởng
cộng đoàn… hãy ứng xử với những người liên
quan bằng tâm tình người cha (thực sự quan tâm
đến cấp dưới); và ngược lại, là bề dưới chúng
ta cũng ứng xử sự quan tâm, trưởng thành, xây
dựng… nghĩa là vì Chúa, vì ích chung chứ không
vì mình.
3. “Thế giới và chúng ta ngày nay cần
những người cha”. “Người Cha phủ bóng” ở đây
là sự quan tâm, cố gắng hết tâm hết sức đối với
những người liên hệ với chúng ta. Đặc biệt cần
cho những người chủ trong gia đình biết thực sự
hy sinh và tự hiến cho vợ cho con; cho những
người mà chúng ta có trách nhiệm hoặc cùng
chung sống.

III. Quyết Tâm
Những bài suy niệm Năm Thánh Giuse
(hdgmvietnam.com)

Linh mục Giuse Trần Đình Thụy

Năm Thánh Giuse

Sau đây là một trong muôn vàn ơn thánh Chúa mà tín hữu Công
Giáo nhận được nhờ lời chuyển cầu của Thánh Cả GIUSE, quan thầy
Giáo Hội Hoàn Vũ và Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam.

M

ột chàng thanh niên, sau những tháng
ngày ăn chơi trác táng đã mau chóng
đánh mất Đức Tin và sức khoẻ thể
xác. Chàng được đưa vào nhà thương trong tình
trạng nguy kịch. Nữ Tu có nhiệm vụ chăm sóc
chàng, nhận ra ngay bệnh nhân là kẻ sống xa lìa
THIÊN CHÚA. Với lòng bác ái sâu xa, Chị tìm
mọi cách để đánh động lòng chàng trai trẻ và đưa
chàng trở về với THIÊN CHÚA.
Thế nhưng, trước mọi chăm sóc trìu mến của
nữ tu, người thanh niên đáp lại bằng lời nói thô
tục và bằng cử chỉ mất dạy bất cần. Nhưng nữ
tu không nao núng. Chị kiên trì trong công tác
tông đồ bác ái. Chị liên lĩ cầu nguyện và luôn
luôn dùng lời lẽ ngọt ngào êm ái để nói với
bệnh nhân.
Một ngày, Chị bỗng nhận được ơn trên soi
sáng là phải ký thác chàng thanh niên cho sự trợ
giúp của Thánh Cả GIUSE. Chị nữ tu làm ngay.
Chị không hề nghi ngờ quyền năng chuyển cầu
của Thánh Cả GIUSE. Và quả thật chuyện xảy
ra sau đó minh chứng cho lòng tin tưởng vững
vàng của Nữ Tu.
Một buổi chiều,
chàng thanh niên
muốn chỗi dậy ra
khỏi giường và đi đi
lại lại trong giây lát.
Vừa đi chàng vừa
miên man suy nghĩ.
Trong đầu óc chàng
bỗng xuất hiện những
tư tưởng khiến chàng
vô cùng xúc động.
Đó là những tư tưởng
liên quan đến chung

kết tối hậu của con người nhưng chàng lại không
bao giờ quan tâm:
- Cuộc sống vĩnh cửu mai sau .. Hỏa Ngục ..
Thiên Đàng!
Chàng bỗng rùng mình kinh khiếp trước các
Chân Lý ngàn đời. Chàng bấn loạn tự hỏi:
- Sau khi chết, mình sẽ đi về đâu? Thiên Đàng
hay Hỏa Ngục?
Nguyên hai tiếng Hỏa Ngục đủ làm chàng dợn
tóc gáy, thất kinh hồn vía!
Sóng gió ồ ạt nổi lên trong tâm hồn chàng
bệnh nhân đang trong thời kỳ thập tử nhất sinh.
Trong khi đó, Chị nữ tu không ngừng van xin
sự trợ giúp của Thánh Cả GIUSE. Và Thánh Cả
ra tay hoạt động. Thánh Cả lay chuyển tâm hồn
chàng đúng vào lúc chàng đối diện với tư tưởng
về cuộc sống mai sau:
- Vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên Thiên
Đàng hoặc bị trầm luân đời đời kiếp kiếp trong
Hỏa Ngục!
Khi cơn bão táp hoảng sợ qua đi, chàng thanh
niên bình tĩnh trở lại và tư tưởng đầu tiên đến với
chàng là xin gặp Cha Tuyên Úy bệnh viện. Cha
Tuyên Úy
đến ngay.
Sau
khi
nghe chàng
tỏ bày tâm
sự,
Cha
khuyên
chàng nên
dọn mình
chuẩn bị
xưng tội.
S á n g
sớm hôm
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sau, chàng thanh niên khiêm tốn quỳ gối trước
vị Linh Mục và xưng thú mọi lỗi lầm. Lạ lùng
thay, sau khi xưng tội, chẳng những chàng tìm
thấy trở lại sức khoẻ tâm linh mà cả sức khoẻ
thể xác nữa. Chàng khỏi hẳn bệnh!
Giờ đây Chị Nữ Tu và chàng thanh niên cùng
dâng lời tri ân cảm tạ Thánh Cả GIUSE vì đã
cầu bầu cùng THIÊN CHÚA ban cho ơn hoán
cải phần hồn và sức khoẻ phần xác.
Riêng chàng thanh niên, kể từ đó cho đến khi
nhắm mắt lìa đời, chàng đặc biệt kính mến và
phổ biến lòng sùng Thánh Cả GIUSE, vị bầu cử
quyền năng trước tòa THIÊN CHÚA.
... Chúng Con Thân Lạy Thánh Cả GIUSE
Chúng con thân lạy Thánh Cả GIUSE, chúng
con lâm cơn gian nan chạy đến cùng Người, và
hết lòng nài xin Người phù hộ chúng con, như
chúng con đã kêu xin Bạn Rất Thánh Người
bàu chữa, chúng con thiết khẩn nguyện cầu,
vì đức thương yêu đã kết buộc Người cùng Đức
Nữ Đồng Trinh là Mẹ Đức Chúa Trời chẳng hề
mắc tội tổ tông, lại vì tình cha yêu con, đã bảo
dưỡng Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng, xin thương

Năm Thánh Giuse
xem phù hộ chúng con, là phần cơ nghiệp Đức
Chúa GIÊSU KITÔ đã lấy Máu mình mà sắm,
cùng xin lấy công ơn phép tắc mà phù trợ chúng
con mọi bề túng ngặt.
Lạy Đấng gìn giữ Thánh Mẫu, Thánh Tử rất
cẩn thận, hãy phù hộ con cái Đức Chúa GIÊSU
KITÔ đã chọn. Lạy Cha rất yêu mến, hãy khử trừ
mọi tật mê lầm hư hốt ra khỏi lòng chúng con.
Lạy Đấng bảo hộ chúng con rất mạnh mẽ bởi
trời, xin xuống tiếp giúp chúng con giao chiến
cùng quỷ thần u ám dưới đất. Lại như xưa đã
cứu Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng cho khỏi cơn rất
nguy hiểm, mà được sống thế nào, thì rày cũng
xin cứu chữa Hội Thánh Chúa cho khỏi chước kẻ
thù cùng mọi sự khốn khó như vậy, và hằng phù
hộ chúng con, thảy được theo đòi gương phúc
đức Người, cùng cậy nhờ công ơn Người giúp đỡ
sanh thuận tử an, hầu được hưởng phúc trên Nước
Thiên Đàng đời đời chẳng cùng. Amen.
(”La Mia Messa”, 1 Gennaio 2012 - 31 Marzo
2012, Anno VI/B, vol.I, Casa Mariana Editrice,
trang 356-357)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

Chùm Thơ Về Thánh Giuse
QUAN THÀY
GIÁO HỘI VIỆT NAM
Đúng ngày mười chín tháng ba
Giu-se thánh lễ diễn ra kính mừng
Các nhà truyền giáo đặt chân
Vào nơi đất nước Việt nam rao truyền
Tin mừng cho các Tổ tiên
Dòng nòi dân Việt lòng tin Chúa Trời
Tổ tiên đón nhận tin lời
Thực thi sống đạo đồng thời truyền cho
Cháu con tiếp nối tới giờ
Các ngài cương quyết chăm lo lưu truyền
Để luôn giữ vững Đức tin
Máu đào minh chứng giữ gìn thánh ân.

Lm. Antôn Lê quang Trình

Năm Thánh Giuse

THÁNH GIUSE
Giu-Se thiên chức Người là cha,
Lao động, lo toan vẹn cửa nhà.
Đục đẽo sít sao nhiều khéo léo,
Cưa bào vừa vặn lắm tài ba.
Hiền hòa, công chính đáng khen ngợi,
Chất phác, thiệt thà thật khả gia. (1)
Tiếng tốt, danh thơm ngát “Nhánh Huệ”, (2)
Thánh, Thần, nhân thế mãi vang ca.
Paul Nguyễn Minh Thông
—
(1) khả gia: nghĩa chữ Nôm là đáng khen
(2) (Nhánh huệ Nước Trời)

NHỮNG ĐÓA HOA
Xin kính cẩn dâng Gia Đình Thánh
Ngôi nhà Thánh làng quê Na-gia-rét
Dâng tiến muôn Hoa Kinh, muôn vẻ đẹp.
Ba tâm hồn tràn ngập Phước bình an
Dưới Mái nhà, diễm tình Hoa Thanh khiết.
« Trái Tim Người Cha » sáng những Bông Hoa,
Hoa Khiêm nhường, Hoa Hiền hòa lan tỏa
Hoa Khó nghèo, Hoa Trao ban chia sẻ
Hoa Vâng phục, làm trọn Thánh Ý Cha.
Hoa Cần mẫn ấp yêu trong Sáng tạo,
Nhũng nhát bào từ tay thơm Hoa Mộc
Hoa Tín Trung, Hoa Quên mình ẩn dật
Tháng ngày dài dệt muôn Hoa Phó Thác.
Hoa
Hoa
Bên
Bên

Can trường lặng thầm trong bóng tối
Mến - Tin luôn soi chiếu rạng ngời
Giê-su Yêu - Người Con Thiên Chúa
Ma-ry Bạn hiền, tuyệt diệu trinh trong.

Giu-se ấp yêu Nguồn Ân Lộc Thiên đàng
Người Công Chính, Danh Ngài được ban tặng
Hạnh Phúc vô bờ, Thinh lặng ngưỡng chiêm
Cả Thiên đàng vui - Một Gia đình Thánh!

NGƯỜI LỮ KHÁCH
THẦM LẶNG

Mai Bảo Linh

Từng cơn gió rét mùa đông
Từng cơn gió rét lạnh lùng tuyết rơi.

Thuyền trăng neo giữa biển trời
Soi đường Lữ Khách xa vời chốn quê.
Âm thầm lặng lẽ ra đi
Không lời than thở lối về Be Lem
Thế rồi cũng bước nửa đêm
Lệnh truyền Thiên Sứ: “Mau đem Ngôi Lời
Cùng Mẹ dấu ái xa khơi
Trốn sang Ai cập hãy rời quê hương”
Vâng nghe chẳng chút tơ vương
Giu Se dấn bước lên đường lặng thinh
Rồi vẫn thế bước đăng trình
Giu se vâng lệnh trung trinh trọn đời.
Về Na za rét xa vời
Quê nghèo mái ấm niềm vui chan hòa
Êm đềm cuộc sống Thánh Gia
Gương Người Lữ Khách… người cha nhân hiền.
Một đời thầm lặng triền miên
Dưỡng nuôi Thánh Tử trung kiên không rời
Chỉ lặng lẽ chẳng một lời
Dẫu ngàn gian khó xa khơi chẳng từ.
Gương Người sáng tựa trăng thu
Soi đường con bước đêm mù tối tăm
Tín trung lặng lẽ âm thầm
Vâng theo ý Chúa dẫu trăm khổ sầu.
Đường đời muôn nỗi bể dâu
Trùng trùng sóng gió con cầu xin Cha
Quỳ dâng lời nguyện thiết tha
Dắt con về bến chan hòa Thánh Ân.

Dzuy Sơn Tuyền

THƠ VỊNH THÁNH GIUSE:
Cù lao chín chữ thiếu công sinh
Nhưng tám công kia quá nặng tình
Nghèo đã gian nan đường dưỡng dục
Biến càng vất vả việc che bênh
Quê người đất khách đôi tay trắng
Vợ mọn con thơ sức một mình
Sinh trưởng thành nhân Con Một Chúa
Công lao Thánh Cả quá công trình

Đức Phong Bùi Trọng Phán
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Giáo dục bạn trẻ trước
“văn hóa” nặc danh
ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN TRẺ
TRONG GIA ĐÌNH
Bạn thân mến,
Khi nghe nói đến từ “nặc danh”, bạn dễ hình
dung đến những lá thư nặc danh có ý tố cáo hay
đe dọa, những cuộc điện thoại tống tiền và những
hành vi khủng bố trong đêm tối của những nhóm
đòi nợ thuê như tạt sơn, đổ máu thú vật hay rác
rưởi hôi thối vào nhà nạn nhân. Sự thường, những
hành vi đó được thực hiện nặc danh - người thực
hiện luôn muốn giấu mặt. Những hành động như
vậy ít nhiều bị coi là có tính tội phạm.
“Văn hóa” nặc danh ngụ ý rằng trong thời đại
toàn cầu hóa và bùng nổ truyền thông hiện nay,
tình trạng nặc danh len lỏi vào cuộc sống của
nhiều người, cách riêng bạn trẻ; nó được người
trẻ đón nhận một cách “vô tư” như một thứ văn
hóa. Hay nói cách khác, bạn trẻ ngày nay dễ
tham gia, và hòa mình vào một đám đông như
trong một phong trào hay một sự kiện, ở đó một
đàng bạn họa theo những trào lưu tư tưởng và
thực hành, những khuynh hướng thời đại mà mình
yêu thích mặc cho những điều đó trái ngược với
những giá trị mà mình đã được biết đến; đàng
khác bạn dùng chính sự xa lạ, vô danh trong
đám đông như “lá chắn” cho những dự định hay

những hành vi sai trái. Bên cạnh đó, ngày nay
sự hình thành các “cộng đồng mạng” cũng trở
nên rất phổ biến, nơi mà bạn có thể dễ dàng bị
lôi cuốn theo ảnh hưởng của đám đông: sự định
hướng về tư tưởng và cảm xúc.
Trước viễn cảnh đó, qua bài viết này, tôi muốn
chuyển đến bạn lời nhắn nhủ: mỗi người có phẩm
giá riêng của mình; tất cả chúng ta được mời
gọi sống và hoàn thiện phẩm giá con người từng
ngày (Mt 5,48) để xứng đáng là “hình ảnh của
Thiên Chúa”, đồng thời biết nhìn nhận cùng một
phẩm giá đó nơi người khác. Như vậy, mỗi bạn
thực sự có trách nhiệm giáo dục chính mình trước
sự tấn công “ngọt ngào” của “văn hóa” nặc danh.
Bạn nhớ rằng mỗi người sống cuộc đời của mình.
Chúng ta không suy nghĩ, nói và hành động theo
cảm xúc của đám đông, hoặc sự ảnh hưởng tiêu
cực của một vài cá nhân. Chúng ta cũng không
thể trưởng thành nhân cách và xác định căn tính
của mình nhờ một tâm thức ẩn mình - vô danh
hay nặc danh - trong một loại đám đông nào đó.
Bài viết gồm hai phần chính. Phần thứ nhất sẽ
đề cập đến một trong những hình thức nặc danh
phổ biến và những tác hại của nó, đó là “nặc
danh trong đám đông”: đám đông vật lý-tâm lý
(the physic-psychological crowd) và đám đông
trực tuyến (the online crowd). Phần thứ hai gợi
lên một ý thức tự giáo dục mình theo tinh thần
Kitô giáo, điều đó có thể giúp các bạn trẻ đương
đầu trước làn sóng “văn hóa” nặc danh này: sống
làm sao để con người thực sự là người hơn - như
“hình ảnh của Thiên Chúa”.

1. NẶC DANH
TRONG ĐÁM ĐÔNG
Như chúng ta đã đề cập từ những dòng đầu
tiên: sự nặc danh ngày càng trở nên thịnh hành
trong nhiều khía cạnh của đời sống, ví dụ thư
điện tử nặc danh (email), điện thoại nặc danh, lập
những tên ảo trên mạng xã hội (nick ảo), đến sự
vô danh giữa những môi trường văn hóa xa lạ,
sự tham gia một sự kiện xã hội, các nhóm hay
phong trào. Tuy nhiên, trong khuôn khổ của bài
viết này, chúng ta tìm hiểu một trong những hình

Mục Vụ Gia Đình

1.1. Đám đông vật lý-tâm lý
(the physic-psychological crowd)
Trước hết, theo khía cạnh tâm lý và xã hội,
chúng ta nói đến đám đông vật lý (the physical
crowd) như sự đồng hiện diện cụ thể của nhiều
cá nhân, trong đó có sự biến mất của cá tính có
ý thức, đồng thời, tình cảm và tư tưởng được định
hướng theo một chiều nhất định, ví dụ khi bạn
cảm thấy mình như được tự do thể hiện cá nhân,
hành động mạnh mẽ khác thường, bớt đi những
e dè và nghi ngại, giữa một đám đông như khi
tham gia vào đoàn “đi bão”, một buổi trình diễn
ca nhạc của các “sao” mà bạn yêu thích.
Đám đông tâm lý (the psychological crowd)
là sự tương đồng giữa các cá nhân về cùng một
định hướng hay cùng một bản sắc xã hội, như
khi ta nói về người dân của một đất nước hoặc
thành viên của một phong trào; họ hình thành
đám đông dù các cá nhân sống rải rác thậm chí
cách xa nhau về địa lý, ví dụ những người thuộc
phong trào chống phân biệt chủng tộc được gọi
là Black Lives Matter (BLM), hay cộng đồng
LGBT (viết tắt chữ cái đầu của các từ trong
tiếng Anh: Lesbian-người đồng tính nữ, Gayngười đồng tính nam, Bisexual-người lưỡng
tính, Transgender-người có giới tính [tâm lý]
khác với giới tính được xác định khi sinh [sinh
lý], thường được gọi tắt là người chuyển giới),
họ có thể là người Mỹ, Anh, Ấn Độ, hay người
Việt Nam ....
Vấn đề được đặt ra là, đối với nhiều cá nhân
trong những đám đông đó, có thể diễn ra sự mất
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dần của tinh thần tự chủ, cá tính có ý thức, và
cả căn tính con người (căn tính có thể được hiểu
như là: người nước nào, tôn giáo, nghề nghiệp gì,
nền tảng giáo dục tri thức và đạo đức, như nói
đến một linh mục Việt Nam, một luật sư Pháp,
hay một sinh viên thuộc một xứ đạo miền quê
Việt Nam).
Ví dụ, vì công việc, vì cuộc sống, một sinh
viên công giáo phải đến và sống giữa một xã
hội khác xa về văn hóa, tôn giáo và phong tục,
hay khi bạn sinh viên đó tham gia trong một tổ
chức, một phong trào. Một đàng, anh ta có thể
phấn đấu để hấp thụ những điều hay và đạt được
những thành công nhất định, mà vẫn giữ được
căn tính của mình; đàng khác, anh ta chọn cách
thức sống nặc danh giữa tập thể đó, theo nghĩa,
vì không ai biết và cũng chẳng muốn để ai biết
bản thân, như thế anh ta cảm thấy “tự do” hơn
trong những xu hướng sống cá nhân, bất chấp đó
là những điều trái ngược với nền tảng đạo đức và
tôn giáo mà chính anh ta đã được giáo dục và
thấm nhuần. Hoặc chính bạn tham gia vào đoàn
“đi bão” mừng chiến thắng của tuyển bóng đá
VN, ở đó bạn thực hiện những hành vi mà chính
mình chưa từng thực hiện bao giờ: bạn gào thét,
cởi áo vẫy như vẫy cờ, lạng xe đầy phấn kích
bất chấp nguy hiểm và luật giao thông.
Cũng vậy, một giáo lý viên, một thiếu niên,
cũng như nhiều người khác, say mê và đón nhận
một cách có chủ ý hay vô tình những trào lưu
tư tưởng, cách thức nói năng và những thực hành
trong cuộc sống của những thần tượng ca nhạc
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và màn ảnh, sau đó quay lại phê phán hay bỏ đi
chính những giá trị Kitô giáo và truyền thống,
điều đã làm nên căn tính và bản chất của mình.
Khi “hòa mình” vào đám đông, bạn dễ dàng
bị lệ thuộc tâm thức, sự kích thích, hoặc sự lan
tỏa cảm xúc từ đám đông đến độ mất dần ý thức
cá nhân và sự tự chủ trong tư tưởng, lời nói và
hành vi. Đó là lý do mà Gustave Le Bon trong
tác phẩm Tâm Lí Học Đám Đông (2006), nhận
định: “Có những tư tưởng, tình cảm chỉ nảy sinh
hay chỉ biến thành hành động ở những cá nhân
khi cá nhân ấy nằm trong đám đông, bởi vì, trong
đám đông các cá nhân dễ bị gợi ý, dễ bị lây
nhiễm cảm xúc, và lây nhiễm đến mức cá nhân
rất dễ dàng hy sinh quyền lợi riêng.”[1] Như thế,
có thể nói được rằng nhân cách có ý thức và căn
tính cá nhân của con người đã bị biến dạng trong
đám đông.
Đó có thể là lý do, như trên website Hội Đồng
Giám Mục Việt Nam, ngày 7.10.2020, tác giả
Lm. Phêrô Nguyễn Hùng Hải gọi là những thách
đố về luân lý cho những bạn trẻ di dân, như
là: thực trạng sống chung và tình dục trước hôn
nhân, tránh thai và nạo phá thai, quan hệ đồng
tính.[2] Thực sự, trước khi những thực trạng này
có thể xảy ra, các cá nhân đã có tâm thức nặc
danh trong đám đông: không còn bị dòm ngó
bởi những người quen biết, không còn hạn chế
bởi gia đình hay dư luận hàng xóm và xứ đạo,
và bạn hào hứng sống với “xu hướng mới” (bắt
trend) mà mình cũng như nhiều người khác yêu
thích. Tác giả nhận định lý do: “Giới trẻ di dân
hiện nay, rời xa gia đình, họ chưa thấm nhuần
một nền giáo dục căn bản và vững chắc về cả
văn hóa và đức tin.” Vì thế, khi đối diện với
thế giới hiện đại, với các trào lưu văn hóa và tư
tưởng xem ra “mới”, “lạ”, họ để lộ ra những lỗ
hổng rất lớn về phương diện nhân bản và tâm
linh, họ dễ dàng hòa mình vào trong dòng chảy
đó như một “cá nhân vô danh đầy nhiệt thành”.
Đan cử trường hợp một bạn thanh niên Á
Châu sang Ý học nghề đóng giày. Anh ta là
người được giáo dục tốt trong môi trường học
thuật tiên tiến và tinh thần gia đình ở quê nhà.
Tuy nhiên, sau một thời gian sống trong một môi
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trường “khác” như nước Ý, một đàng, anh ta đã
thích và chọn cách hiện hữu vô danh trong xã hội
đó; đàng khác, anh ta thấy mình như được thuộc
về cộng đồng người đồng tính Âu Châu, trong
“cộng đồng” đó anh ta tự do sống với khuynh
hướng tính dục đồng tính của mình: đã sống với
một cậu thanh niên người Ý như “hôn nhân”, bất
chấp sự phản đối từ gia đình ở xa. Những vấn
đề tương tự cũng không phải là hiếm gặp trong
cộng đồng những di dân, sinh viên Việt Nam đi
lao động hay du học ở nước ngoài.
Thực sự, khi bị cuốn vào trong dòng chảy ý
thức của đám đông vật lý-tâm lý, từng bước, từng
bước bạn bị hòa tan vào tinh thần của đám đông:
tính bốc đồng, tính dễ bị gợi ý, sự lây nhiễm cảm
xúc nhất là những cảm xúc và ý tưởng tiêu cực
và sai trái về mặt luân lý, cũng như sự bất bao
dung. Điều đó có thể dẫn bạn đến những hành
vi tiêu cực, cực đoan hoặc tội phạm. Như vậy,
sẽ rất khó khăn cho bạn để có thể định hướng
cuộc đời theo một hướng tích cực, có ý thức và
tự chủ. Đó là lý do mà tác giả Le Bon đã nhận
định: “Đám đông là đồ chơi của mọi kích thích
bên ngoài và phản ánh những biến đổi không
ngừng của chúng.” Bạn là thành viên của đám
đông thì nhiều khả năng bạn cũng bị ảnh hưởng
và mang tính cách của đám đông. Trong khi, tác
giả Philip Zimbardo, mượn hình ảnh Kinh Thánh,
đã gọi sự lây nhiễm cảm xúc tiêu cực là hiệu
ứng Lu-xi-phe: nói về sự lây nhiễm và tác động
tiệm tiến của điều xấu, nó có thể dễ dàng làm
thoái hóa ngay cả những nhân cách tốt của một
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1.2. Đám đông trực tuyến
(the online crowd)
Thứ đến, theo Le Bon, khái niệm về đám đông
không phải bao giờ cũng bao hàm sự hiện diện
đồng thời của nhiều cá nhân. Thực vậy, ngoài
đám đông tâm lý như đã đề cập ở phần trên,
ngày nay có một loại đám đông khác khá thịnh
hành được gọi là cộng đồng mạng hay đám đông
trực tuyến. Theo tác giả Carsten Stage, đám đông
trực tuyến, là sự kết hợp cảm xúc và sự đồng bộ
hóa tương đối của công chúng liên quan đến một
mạng lưới trực tuyến cụ thể. Theo đó, các công
nghệ truyền thông ngày nay có thể hoạt động như
những công cụ cho phép hình thành đám đông,
bằng cách lan truyền và điều chỉnh những ảnh
hưởng cũng như cảm xúc[4].
Không ai có thể phủ nhận rằng truyền thông,
cách riêng là các nền tảng mạng xã hội, có nhiều
mặt tích cực và xây dựng. Tuy nhiên, chúng ta
sẽ nói đến một khía cạnh khác của nó. Truyền
thông mạng cũng hình thành nên một dạng “đám
đông”. Trong đó bạn dễ dàng tham gia như một
thành viên, cảm thấy bị cuốn hút và hành động
như một “thói quen”: “mở” điện thoại hay máy
tính, chia sẻ ý kiến và cảm xúc của mình không
do dự. Như thế, càng ngày ý thức, sự tự chủ cá
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con người - để giải thích lý do tại sao: “Mặc dù
hầu hết mọi người đều tốt trong phần lớn thời
gian, nhưng họ có thể dễ dàng bị dụ dỗ tham gia
vào những gì thường được coi là hành động xa
lạ với bản ngã, phản lại xã hội, hủy hoại người
khác”[3].

15
nhân càng trở nên lệ thuộc. Bạn không làm chủ
được thời gian sử dụng mạng (online) cũng như ý
thức cá nhân và ý chí tự do của mình trong suy
nghĩ và quyết định hành vi. Như thế cũng được
coi là nặc danh trong đám đông.
Ví dụ, khi bạn tham gia vào một diễn đàn
mạng, trở nên thành viên của một “đám đông”
nào đó, ví dụ Hội những người thích tổng thống
D. J. T., Hội người yêu thích bà NPH, hay thành
viên của các chat room liên quan đến khiêu dâm
hoặc bạo lực… trong đám đông đó bạn “tự do”
tìm kiếm khoái cảm nhục dục, bạn cảm thấy dễ
dàng biểu đạt sự yêu thích, tỏ ra sự thần tượng,
đồng thời, biểu lộ mạnh mẽ sự giận ghét, thậm
chí là những đe dọa và xúc phạm một “cách khác
thường” đối với những ai dám nói ngược với điều
mà bạn yêu thích. Hơn nữa, bạn bị kích bởi lượt
người xem (views), số lượng người theo dõi
(followed), người đăng nhập vào tài khoản của
bạn (subscribers) và bởi những dấu thích (like),
đến độ một cách vô thức bạn như bị “dính chặt”
vào các công cụ truyền thông thông minh trong
mọi nơi và mọi lúc; bạn tìm một điều gì đó để
viết ra như trạng thái (status), cảm xúc (feeling),
ý kiến (comments), và những điều được viết ra
là tầm phào, kém giá trị nhân văn, hoặc nói xỏ
nói xiên ai đó.
Điều nguy hiểm là các bạn chỉ việc mở điện
thoại, ipad hay vi tính là có thể tham gia vào
cộng đồng mạng bằng việc nhấn (click), ở đó,
bạn chẳng thấy khó khăn gì trong việc bày tỏ ý
kiến của mình qua vài ký tự vắn tắt theo kiểu
“công dân mạng” thường dùng, hay chọn một
biểu tượng nào đó để bày tỏ ý kiến như, … yêu
thích, phản đối,... Tổng số người xem (views),
bao nhiêu người thích (like), hoặc số lượng bình
luận (comments) cách tích cực hay tiêu cực, sẽ
trở thành tiêu chuẩn để “thần tượng” hay “lên
đồng” tập thể về một cá nhân hoặc một sự kiện
nào đó; trái lại, nó cũng có thể trở thành bản án
sau cùng của một phiên tòa nhiều khi là vội vã,
bất công và bất nhân đối với một con người.
Chúng ta không chỉ đề cập ở đây về những
kết quả tích cực hay tiêu cực do những cộng
đồng mạng mang lại cho xã hội nói chung và
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cá nhân ai đó nói riêng. Có một thực tế đáng
lo ngại là trên cộng đồng mạng ấy, đôi khi một
điều được rất nhiều bạn đánh dấu “thích” (like)
hay được nhiều người đăng ký (subscribers),
theo dõi (followed), lại là những điều kém giá
trị nhân văn, thậm chí là những điều xem ra sai
trái một cách khách quan về chuẩn mực đạo đức
hay truyền thống. Ví dụ, một tay chơi bời lêu
lổng, hay tay giang hồ mạng xăm trổ đầy mình
như HHH., KB. dạy “đạo lý” cho giới trẻ bằng
thứ ngôn từ thô lỗ, tục tằn, lại trở thành những
YouTuber nổi tiếng với số lượng người yêu thích
và theo dõi lên đến hàng triệu. Trái lại, một sự
kiện nhỏ, một hành vi, lời nói có tính cá nhân
của một diễn viên, một MC truyền hình hay một
linh mục, mau chóng được đưa vào xét xử nơi
“diễn đàn mạng”. Ai cũng có thể cho mình quyền
tự do lên tiếng, có khi như những ông “thầy đời”
giảng dạy sự hơn thiệt, như một quan tòa khắc
nghiệt, hoặc cũng có khi như những tay “kiếm
khách” lạnh lùng sẵn sàng ra tay tiêu diệt.
Như vậy, chúng ta có thể so sánh sự nặc danh
trong đám đông trực tuyến cũng giống như một
đám cháy lớn, lan rất nhanh, hay giống một phiên
tòa xét xử vội vã, mờ ám, nơi mà ai cũng có thể
thấy thấp thoáng hình bóng của mình, nhưng thực
sự có rất ít người ý thức về sự cộng tác, tham gia
của mình trong việc làm lan tỏa đám cháy, hay
trong việc xét xử bất công cho người khác. Điều
này gợi đến những cách hành xử vô trách nhiệm
và đầy bạo lực, bất công trong những cuộc đấu
tố, những hình thức “đánh hội đồng” một cá nhân
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hay tập thể nào, dẫn đến sự truất phế quyền lực,
hủy hoại thanh danh sự nghiệp, và cả mạng sống
con người một cách chóng vánh.
Có điều lạ là ít ai thấy trách nhiệm cá nhân
của mình trong việc đã tham gia vào những
“phiên tòa” bất công đó. Bạn chỉ ném một hòn
đá ư? Bạn chỉ giơ lên một cánh tay đầy giận dữ,
hay buông những lời lăng mạ như “người qua kẻ
lại” đã làm với Chúa Giêsu khi Người bị đóng
đinh trên thập giá (x. Mc 15,29)? Hãy nhớ rằng
nhiều cánh tay giơ lên trước dinh Phi-la-tô đã kết
thành bản án tử bất công cho Chúa Giêsu; nhiều
hòn đá được ném vào thánh Stê-pha-nô đã cướp
đi mạng sống của một chứng nhân Tin Mừng.
Điều đó nhắc nhở chúng ta rằng trong mọi suy
tính cũng như hành động, dù bị lèo lái về ý thức
hay bị ảnh hưởng cảm xúc đám đông, chúng ta
vẫn phải có trách nhiệm cá nhân trong các lời
nói và hành vi của mình.
Ngày nay đám đông trực tuyến là nơi mà nhiều
bạn trẻ trở thành những thành viên. Một cách tích
cực, đó có thể là dấu chỉ về tính cách thức thời
của nhiều bạn; cách tiêu cực, nó cũng hàm chứa
những nguy cơ đánh mất bản thân dẫn đến sự suy
đồi đạo đức cá nhân, như điều mà Le Bon mô
tả: Dù các cá nhân không cùng hiện diện, họ vẫn
có thể chịu ảnh hưởng bởi những cảm xúc mãnh
liệt, làm cho họ trở thành đám đông: Dù đời sống,
nghề nghiệp, tính cách hay trí tuệ của những cá
nhân giống nhau hay khác nhau ra sao, thì chỉ
riêng việc họ chuyển biến thành đám đông, họ đã
có một thứ tâm hồn tập thể làm cho họ cảm nhận,
suy nghĩ và hành động theo một cách hoàn toàn
khác với cách mà một cá nhân riêng lẻ vẫn cảm
nhận, suy nghĩ và hành động. Nói cách khác, đám
đông có thể làm cho một cá nhân trở nên lệ thuộc
đến độ suy giảm ý chí tự do.
Điều đó có thể giải thích lý do tại sao một
bạn công nhân vốn không mấy quan tâm đến
nghệ thuật biểu diễn lại đưa ra những nhận xét
rất thô thiển về một ca sĩ hay một danh hài; một
bác sĩ vốn ít quan tâm đến chính trị nhưng bình
luận đầy kích động, bạo lực và hận thù về cuộc
xung đột chính trị tại Israel; một giáo dân xem
ra tốt lành không tiếc lời khen các YouTuber là
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2. HƯỚNG ĐẾN
VIỆC GIÁO DỤC BẢN THÂN
Bạn thân mến, trong phần này, tôi không có ý
nói rằng bạn sẽ phải tránh xa những đám đông;
cũng như không thể nói rằng bạn phải sử dụng
truyền thông và mạng xã hội ra sao để ở đó bạn
không phải sống theo những định hướng hay gợi
ý của cộng đồng mạng hoặc một cá nhân nào đó.
Đúng hơn, tôi muốn nói về một điều quan trọng
hơn, đó là làm sống lại một “giá trị” căn bản
mà bạn có sẵn, điều mà Thiên Chúa đã ban cho
bạn cũng như mọi người mà đôi khi bạn ít quan
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các “giang hồ mạng”, trong khi sẵn sàng có lời
lẽ xem thường và lăng mạ một giám mục hay
một linh mục nào đó; hoặc người ta chia phe để
“dạy nhau” và “ném đá nhau” liên quan đến cuộc
bầu cử tổng thống Mỹ ở cách xa nửa vòng trái
đất… Do đó, có thể nói như nhận định của Le
Bon, đạo đức của đám đông lệ thuộc những gợi
ý; nó có thể trở nên tốt hơn hay xấu hơn nhiều
so với đạo đức của những cá nhân cấu thành nó.
Như vậy, có thể nói rằng, khi bị ảnh hưởng bởi
đám đông, khả năng cá nhân trong việc nhận thức
và quyết định giữa điều đúng, điều sai, hoặc giữa
điều tốt, điều xấu (hay lương tâm luân lý) bị tổn
thương trầm trọng.
Bạn thân mến, một thứ “văn hóa” nặc danh
như vậy đang thực sự đe dọa sự tự lập, tự chủ
và trưởng thành nhân cách của bạn; nó cũng đe
dọa các mối tương quan xã hội. Khi bạn tham gia
vào một đám đông, dù là đám đông vật lý-tâm lý
hay đám đông trên mạng xã hội, bạn dễ bị lèo
lái bởi cảm xúc tập thể hay những luồng gợi ý
có chủ đích, bạn mất dần ý thức và trách nhiệm
cá nhân trong những suy nghĩ, lời nói và hành
động, nguy cơ dẫn đến sự bất bao dung hay là
sự bảo thủ chuyên chế.
Trước viễn cảnh đó, vấn đề được đặt ra là bạn
sẽ sống thế nào khi phải tham gia vào những đám
đông như vậy? Hay nói cách khác, bạn có thể
trang bị cho mình điều gì để có thể sống, như
điều mà Chúa Giêsu nói về các môn đệ, ở giữa
thế gian nhưng không thuộc về thế gian? (x. Ga
17,12-14).
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tâm hay đã sử dụng một cách “phung phí”. Đó
là lương tâm và ý chí tự do của bạn.
Có một tác giả đặt vấn đề: “Điều gì làm cho
con người thực sự là người?” Nếu bạn cũng quan
tâm đến vấn đề đó, bạn có thể bắt đầu hướng đến
xây dựng giá trị cho cuộc sống của chính mình,
tìm thấy cho mình cách hiện hữu tích cực hơn
trong một xã hội, cộng đoàn, hay một phong trào,
cũng như cách tiếp cận hữu hiệu hơn với thế giới
truyền thông và mạng xã hội hiện đại. Bạn hãy có
niềm tin rằng khi sống chân thành với lương tâm
và hành xử như những con người tự do đích thực,
bạn sẽ thấy được sự khác biệt, thấy được sự biến
đổi trong chính con người bạn, hay nói cách khác,
bạn thực sự là người - hình ảnh của Thiên Chúa.
Kinh Thánh giải thích về điều làm cho con
người thực sự là người, đó là được tạo dựng giống
hình ảnh Thiên Chúa. Theo đó, con người được
tạo dựng là nam, nữ, như những cá nhân riêng
biệt, nhưng có sự liên đới với nhau như một gia
đình, cộng đoàn, một xã hội, cùng chia sẻ trách
nhiệm và quyền lợi: cai quản và làm chủ mặt đất.
Đặc biệt, con người có thể “đối thoại” với Thiên
Chúa: “nghe”, “hiểu” được tiếng Chúa, và tự do
đáp trả. Những điều đó làm cho con người giống
hình ảnh Thiên Chúa hay “thực sự là người”. Đó
cũng được coi là phẩm giá của con người, là điều
làm cho con người, những cá thể hoàn toàn tự do,
không chỉ khác với các sinh vật khác, nhưng vượt
trên tất cả các loại thụ tạo hữu hình.
Con người được tạo dựng với lương tâm và ý
chí tự do như là những dấu tích rõ ràng về hình
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ảnh của Thiên Chúa. Như vậy, con người chỉ thực
sự là mình, là người (nhân bản), khi nhận ra và
trân trọng hình ảnh của Thiên Chúa nơi mình,
và nơi người khác. Nói cách khác, bạn được mời
gọi không ngừng giáo dục “tính người” nơi mình,
nhận ra và sống đúng giá trị con người như được
Thiên Chúa tạo dựng.
Chúng ta sẽ bàn về lương tâm và ý chí tự do
theo hai chủ đề: (1) sống chân thành với lương
tâm mình, (2) sử dụng đúng sự tự do theo như ý
định của Thiên Chúa.

2.1. Sống chân thành với lương tâm
Lương tâm là gì?
Hẳn bạn đã nghe nói về người “vô tâm”,
người “nhẫn tâm”. Chữ tâm ở đây thường được
ám chỉ tâm hồn, tâm trí. Nhưng chữ tâm cũng
ngụ ý lương tâm con người. Nghĩa là, người “vô
tâm” và người “nhẫn tâm” đều là người không
biết sống chân thành với lương tâm: “vô tâm”
là không biết phân biệt, không nhận ra tiếng
lương tâm; “nhẫn tâm” là chà đạp và làm trái
với tiếng lương tâm. Theo nghĩa đó, bất kỳ người
nào, không phân biệt ai, dù là người trí thức hay
ít học, người chức vị cao sang hay kẻ thấp hèn,
già hay trẻ, giàu sang hay khốn khó, đều có thể
trở thành người “vô tâm” hay “nhẫn tâm”.
Giáo Hội dạy chúng ta rằng lương tâm như
là một trong những dấu ấn rõ ràng về hình ảnh
Thiên Chúa trong con người. Thực vậy, “Khi tạo
dựng nên con người, Thiên Chúa đã in một dấu
thiêng liêng vào lòng họ dưới hình thức lương
tâm, nhờ đó con người nhận ra điều gì là tốt, điều
gì là xấu; lương tâm sẽ chi phối trên hành vi và
tư tưởng của con người. Như vậy, có thể nói được
rằng lương tâm là tâm điểm sâu lắng nhất và là
cung thánh của con người; nơi đây con người
hiện diện một mình với Thiên Chúa và tiếng nói
của Người vang dội trong thâm tâm họ”[5].

Chức năng của lương tâm
Theo Giáo Lý Công Giáo, “Con người khám
phá ra tận đáy lương tâm một lề luật mà chính con
người không đặt ra cho mình, nhưng vẫn phải tuân
theo. Tiếng nói của lương tâm luôn luôn kêu gọi
con người phải yêu mến và thi hành điều thiện cũng

như tránh điều ác ...” (GLCG, 1776-1778). Như
vậy, lương tâm có chức năng: (1) khám phá, nhận
ra hoặc biện phân những chuẩn mực đạo đức được
Thiên Chúa thiết định - điều gì là tốt, điều gì là
xấu, điều gì nên làm, điều gì không nên làm; (2)
thúc đẩy con người về điều gì là tốt phải thực hiện
và điều gì là xấu cần phải tránh.
Vì con người có một phẩm giá cao quý và con
người là tự do, nên trong tất cả mọi hành vi, con
người có quyền và bó buộc phải nghe theo tiếng
lương tâm của mình. Tuân theo lề luật ấy chính
là phẩm giá của con người và chính con người
cũng sẽ bị xét xử theo lề luật ấy nữa. Như vậy,
chúng ta có thể nói được rằng trong lời nói và
hành động, con người phải trung thành tuân theo
điều mình biết là chính đáng và ngay lành. Càng
trung thành nghe theo tiếng lương tâm, con người
càng được tự do.
Dù biết rằng tuân theo tiếng lương tâm là
phẩm giá của con người. Tuy nhiên, vì ngay từ
nguyên thủy, tổ tiên loài người đã phạm tội, từ đó
lương tâm con người không luôn luôn chuẩn xác,
trái lại, nó có thể bị mù tối hay đưa ra những
phán đoán lệch lạc, sai lầm. Điều này mời gọi
chúng ta về một nhu cầu thường xuyên giáo dục
khả năng sống chân thành với lương tâm.

Giáo dục lương tâm
Thực sự, lương tâm con người có thể sai lệch
và mù mờ. Sai lệch và mù mờ vì môi trường
sống lệch lạc về luân lý, những thói quen phạm
tội, sự nuông chiều dục vọng, sự ích kỷ trục
lợi, và những thực hành thường xuyên trái luân
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2.2. Sử dụng ý chí tự do
Ý chí tự do là gì?
Có bạn nghĩ rằng tự do như một loại “giấy
phép”, nhờ đó bạn sống và làm tất cả những gì
mình muốn; cũng có bạn quan niệm tự do như là
việc phá đổ tất cả mọi luật lệ cộng đồng, xã hội,
và giá trị luân lý của tôn giáo; hoặc tự do được
coi như là lối sống theo sở thích hoặc xu hướng
cá nhân. Có nhiều người xem những quan niệm
tự do như vậy là một sự giải phóng con người!
Theo Giáo Hội Công Giáo, tự do là một trong
những dấu hiệu rất rõ ràng về hình ảnh của Thiên
Chúa trong con người. Sách Sáng Thế nói vắn
gọn: “Con người được Thiên Chúa dựng nên có
trí tuệ và ý chí, nhờ đó, họ có thể nhận ra điều
gì là tốt và điều gì là xấu, đồng thời có thể quyết
định cách sống của mình bằng việc chọn giữa tốt
và xấu.” Điều đó ngụ ý rằng con người được tạo
dựng với ý chí tự do “tuyệt đối”.
Tuy nhiên, bạn có thể thắc mắc rằng liệu có
thể hiểu ý chí tự do “tuyệt đối” của con người
theo nghĩa, muốn làm gì thì làm bất chấp đó là
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thường đạo lý. Ví dụ, một thiếu niên sống trong
gia đình mà cha mẹ đều tỏ ra gian dối, em sẽ
dễ dàng bị sai lệch lương tâm trong việc phân
định giữa sự công bình và sự gian dối như cho
rằng ăn cắp “vặt” không phải là hành vi xấu, sai
trái về đức công bình và bác ái; hoặc một người
có thói quen xem (view) và phát tán (share) các
sản phẩm khiêu dâm trên mạng, dần dần sẽ bị
sai lệch lương tâm về sự trong sạch, khiết tịnh,
và lệch lạc trong các hành vi tình dục.
Trong thực tế, một đàng, bạn có thể đã kinh
nghiệm nơi bản thân mình hoặc nơi người khác thế
nào là một lương tâm sai lệch như kiểu “vô tâm”
hay “nhẫn tâm”; đàng khác, ít nhiều bạn cũng có
kinh nghiệm “bị lôi kéo ra khỏi chính mình”: sợ
hãi đối diện với lương tâm trong thinh lặng, trốn
tránh sự tự kiểm điểm, xét mình và nhận lỗi trước
lương tâm, và thậm chí giả bộ như vẫn “bình an”
sau khi đã thực hiện một điều xấu trầm trọng.
Do đó, việc giáo dục, tự giáo dục lương tâm,
là một công việc trường kỳ. Việc đó phải được
“bắt đầu ngay từ giai đoạn ấu thơ, và kéo dài suốt
cả đời người. Giáo dục lương tâm tốt giúp con
người sống đức hạnh, bảo vệ và giải thoát con
người khỏi sợ hãi, ích kỷ và kiêu căng, những
mặc cảm tội lỗi và thái độ tự mãn, những thứ
phát xuất từ sự yếu đuối và dễ sai lầm của con
người. Giáo dục lương tâm bảo đảm tự do và tạo
bình an trong tâm hồn” (GLCG, 1784).
Như một tín hữu công giáo, bạn có Lời Chúa,
các bí tích, giáo huấn của Giáo Hội như những
chuẩn mực giúp giáo dục lương tâm. Thêm vào
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đó, các hình thức thực hành thường xuyên như
xét mình, tham dự các bí tích, nhất là bí tích hòa
giải, sẽ giúp lương tâm bạn trở nên nhạy bén hơn
trước điều tốt và điều xấu, điều gì nên hay không
nên thực hiện.
Ngoài ra, lương tâm con người cũng thường
được “lay động”, “thức tỉnh” bởi chính những
biến cố trong cuộc sống xảy ra cho chính mình,
người thân hoặc xã hội. Đó cũng là cơ hội rất
tốt để giáo dục khả năng lắng nghe, suy xét và
sống với lương tâm.
Bạn hãy tập khả năng sống chân thành với
lương tâm: không ngừng giáo dục lương tâm, lắng
nghe và vâng theo sự nhắc nhở trong sâu thẳm
cõi lòng trước mỗi hành động về “điều đó là tốt,
thực hiện đi!” Hoặc, “điều đó là xấu, là tội lỗi,
ngừng lại ngay!” Ngay cả sau khi đã hành động,
lương tâm vẫn không ngừng lên tiếng, khích lệ
nếu bạn đã hành động đúng; trái lại, lương tâm
sẽ “cắn rứt” mỗi khi bạn đã làm sai trái. Lương
tâm được coi như là “tiếng Thiên Chúa”. Tuân
theo tiếng đó chính là phẩm giá của con người!
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điều xấu hay điều sai trái, hoặc có thể tự do chối
bỏ Thiên Chúa?

Mục Vụ Gia Đình

Chức năng của ý chí tự do
Thánh Tôma Aquinô, một thần học gia lỗi lạc
dòng Đa-minh, giải thích về tự do, hay khả năng sử
dụng sự tự do chính đáng: Con người được tạo ra
với ý chí tự do để họ có thể tham gia với tư cách
là con người vào sự khôn ngoan sáng tạo của Thiên
Chúa, trong tình yêu của Thiên Chúa và cuối cùng,
“thông phần vào bản tính của Thiên Chúa.” Như
vậy, tự do của con người phải được hiểu là tự do
đến với Thiên Chúa, tự do trong sự thật và sự tốt
lành: càng làm điều thiện, con người càng trở nên
tự do. Chỉ có tự do đích thực khi con người phục
vụ cho điều thiện và công bằng (GLCG, 1733).
Hiểu sự tự do như thế phải chăng là giảm
phẩm giá của con người, hay đúng hơn, con
người bị điều khiển bởi “ý của Thiên Chúa”?
Đó thực sự cũng là điều mà nhiều văn sĩ và nhà
tư tưởng đã chất vấn giáo lý Công Giáo, chẳng
hạn, Nietzsche, một nhà tư tưởng người Đức, cho
rằng nếu tự do là như thế thì thật đáng tiếc, vì ý
chí tự do của con người hay tính cá vị của con
người bị “nghiền nát” bởi “ý của Thiên Chúa”.
Như vậy, ông ta tuyên bố, bao lâu Thiên Chúa
còn sống thì con người không thật sự tự do!
Ngày nay, trào lưu tư tưởng này cũng được
nhiều bạn trẻ ủng hộ. Họ chủ trương tự do “tuyệt
đối” nghĩa là, một sự tự do tách rời khỏi Thiên
Chúa, tách rời khỏi sự thật, tách rời khỏi sự công
bình xã hội. Đàng khác, người ta không muốn
tham chiếu những chuẩn mực đạo đức hay luật
lệ xã hội, trái lại, họ muốn được tự do chọn lựa
và thực hiện cả những hành vi sai trái, xấu xa,
miễn sao đó là điều họ muốn.
Thực sự, như Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI
giải thích, khi để cho tự do hướng đến Thiên
Chúa và những giá trị tốt lành, con người không
phải là nô lệ của Thiên Chúa. Nhưng, khi đó,
phải nói được rằng ý chí của con người trùng
khớp với ý chí của Thiên Chúa. Điều đó chứng
tỏ rằng con người có thể “lắng nghe”, “hiểu biết”
và “gặp gỡ” Đấng Cao Cả. Đó đích thực thuộc
về phẩm giá con người[6].

Giáo dục khả năng sử dụng
ý chí tự do
Dù bạn là ai, dù vị thế xã hội là gì, dù giàu
sang hay nghèo túng, bạn vẫn có nguy cơ sử
dụng sai sự tự do. Ví dụ, khi hòa mình trong đám
đông bạn gây ra những điều sai trái; hoặc khi cố
ý hành động sai sự thật, giả hình, hoặc cố tình
làm những điều sai trái về luân lý gây tổn hại
tinh thần và thể xác của mình cũng như người
khác, bạn đã sử dụng sai sự tự do.
Khi sử dụng sai ý chí tự do như vậy, bạn làm
biến dạng hình ảnh Thiên Chúa nơi chính mình, và
rất có thể gây tổn thương trầm trọng đến hình ảnh
Thiên Chúa nơi người khác. Điều đó phải bị coi
như một sự khiếm khuyết lớn về “đạo làm người”.
Bạn cũng nên biết, việc con người được tạo
dựng giống hình ảnh Thiên Chúa với ý chí tự do
không phải như một khả năng siêu nhiên luôn
luôn giúp sự tự do của con người hướng tới sự
thật và sự tốt lành. Trái lại, vì nguyên tổ đã sa
ngã, tội lỗi và sự dối trá đã tràn lan. Từ đó, sự
tự do của con người bị hạn chế và có thể sai
lầm. Bạn có thể đã kinh nghiệm về sự khó khăn
thế nào khi phải lựa chọn giữa điều tốt và điều
xấu mà mình biết rõ, giữa sự thật và sự dối trá;
thậm chí trong một số trường hợp, bạn còn cảm
thấy như bất lực trước sức mạnh của sự xấu và
sự gian dối. Thánh Phaolô thú nhận điều đó khi
nói: “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng
sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm” (Rm 7,19).
Dù bị lôi kéo bởi tội lỗi và bị cuốn hút bởi
những cám dỗ dối trá, bạn vẫn có giá trị trong
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3. KẾT LUẬN
Bạn thân mến,
Chúng ta vừa nhận diện về một trong những
khuynh hướng sống của nhiều bạn trẻ ngày nay:
sống với một đám đông, đám đông vật lý-tâm
lý hay đám đông trực tuyến. Điều đó xem ra là
chính đáng và rất cần thiết trong bối cảnh “thế
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mắt của Thiên Chúa. Giáo Hội mời gọi chúng ta
phải hy vọng và tin vào Con Thiên Chúa, Đấng
đã đến để giải thoát con người khỏi gánh nặng
và nô lệ của tội lỗi. Chỉ ở nơi Người chúng ta
mới có thể thực sự được tự do.
Tuy nhiên, điều đó trước hết nhắc nhở mỗi người về
một điều hết sức quan trọng, đó là, cũng như nguyên
tổ, chúng ta cũng có thể dễ dàng làm lu mờ hình ảnh
Thiên Chúa nơi chính mình khi dùng sự tự do như
công cụ phục vụ sự dối trá và tội lỗi, hoặc bịt tai, che
mắt trước lời nhắc nhở của lương tâm. Thánh Phê-rô
khuyến dụ chúng ta: “Anh em hãy hành động như
những người tự do, không phải như những người lấy
sự tự do làm màn che sự gian ác, nhưng như những
tôi tớ của Thiên Chúa” (1 Pr 2,16).
Việc giáo dục khả năng sử dụng sự tự do là
điều hết sức cần thiết. Tuy nhiên, ở đây chúng
ta không bàn về một chương trình giáo dục sự
tự do như những môn học phổ thông. Điều quan
trọng là mỗi bạn cần thiết lập những nguyên tắc
cụ thể cho mình, tùy theo mỗi hoàn cảnh và cuộc
sống để tự giáo dục ý chí tự do của mình. Dưới
đây là một vài gợi ý:
- Sự tự do luôn dựa vào và hướng về quyền
năng của Thiên Chúa, Đấng là đường, là sự thật
và là sự sống. Như vậy, tất cả những hành vi, lời
nói, tư tưởng chống lại Thiên Chúa, đối nghịch
các giá trị tốt lành, hoặc gây tổn thương sự toàn
vẹn xác hồn của con người, đều không phải là
hành vi và thái độ của con người tự do đích thực.
- Một sự tự do đích thực cắm rễ trong sự
thật. Đức Giêsu nói với những người Do thái đã
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tin vào Người: “Nếu các ông ở lại trong lời của
tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ
biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát các ông”
(Ga 8,31-32). Sự tự do đích thực là tự do trong
sự thật, tự do phục vụ sự thật. Trái lại, không có
sự thật hoặc không vì sự thật, hành vi của bạn sẽ
là hành vi sai trái hay giả dối.
Điều này cũng gợi đến việc sống lòng tự
trọng. Người tự trọng là người sống sự thật, và
chỉ hành xử trong sự thật, vì sự thật. Trái lại,
người không biết tự trọng thì cũng không biết sử
dụng sự tự do của mình cho xứng phẩm giá: họ
dễ dàng hùa vào đám đông, lây nhiễm cảm xúc
đám đông dẫn đến những hành vi sai trái và thiếu
ý thức cá nhân, hoặc quỵ lụy, cúi mình nịnh nọt,
chạy chọt và tệ hơn nữa là làm hại đồng loại để
mưu cầu lợi ích riêng.
- Lắng nghe và hành động theo tiếng lương
tâm. Tiếng lương tâm cũng được hiểu như “tiếng
Chúa”. Lời của Thánh Vương Đa-vít cũng là một
lời nhắn nhủ mỗi người: “Ngày hôm nay, nếu
các ngươi nghe tiếng Chúa, thì chớ cứng lòng
(Tv 95,7-8).
Trước và trong mọi hành vi, tư tưởng, lời nói,
mỗi người chỉ cần dừng lại một chút, tùy theo
mức độ quan trọng của vấn đề, để quan sát tín
hiệu của lương tâm, như người đi đường quan sát
tín hiệu đèn giao thông, nếu là “đèn xanh” bạn
tiếp tục đi, nếu là “đèn đỏ” phải dừng lại. Thậm
chí sau mỗi hành vi sai trái, lương tâm vẫn không
ngừng nhắc nhở để mỗi người có thể nhận ra
rằng mình đã lạm dụng sự tự do cho những điều
sai trái. Thực hành như vậy là bạn cư xử đúng
đắn với ý chí tự do của mình!
Do đó, giáo dục khả năng sử dụng ý chí tự
do cũng là tập khả năng lắng nghe và vâng theo
tiếng lương tâm.
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giới phẳng” ngày nay. Điều đáng băn khoăn là,
có thể khi ở giữa những đám đông đó, bạn suy
nghĩ, nói năng, hành xử theo một tinh thần, sự
gợi ý hay lây nhiễm cảm xúc của đám đông. Như
thế là bạn đã đánh mất chính mình giữa đám
đông, có thể dẫn đến những suy nghĩ và những
hành vi vượt tầm kiểm soát của ý thức cá nhân
và làm tổn thương căn tính con người. Chúng ta
xem đó như là “văn hóa” nặc danh.
Để chuẩn bị cho việc có thể đương đầu với
“văn hóa” này, chúng ta đã tìm lại ý nghĩa của
những “giá trị cố hữu” trong con người, đó là
lương tâm và ý chí tự do. Chính lương tâm và
ý chí tự do hiện diện như dấu chỉ rõ ràng rằng
mỗi người mang trong mình hình ảnh của Thiên
Chúa. Như vậy, khi sống chân thành với lương
tâm và hành xử như những con người tự do, bạn
đang làm mới lại hình ảnh của Thiên Chúa nơi
chính mình, điều đã bị làm cho mờ nhạt bởi tội
lỗi và dục vọng; nhờ đó, mỗi người sẽ biết cách
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sống cuộc sống của mình trong sự tôn trọng
người khác, sẽ giữ được căn tính cùng sự tự chủ
cá nhân khi phải sống và làm việc với người
khác. Đàng khác, nhờ sự giáo dục lương tâm và
ý chí tự do, mỗi người có thể đón nhận, lan tỏa
tinh thần và lối sống theo những giá trị của Tin
Mừng, nghĩa là trở nên muối cho đời và ánh sáng
cho trần gian.
Bạn cũng nên nhớ rằng ngay cả khi chúng ta
yếu đuối hay vấp ngã hết lần này đến lần khác,
thì Thiên Chúa vẫn không ngừng mời gọi chúng
ta trở nên hoàn thiện hơn: “Vậy anh em hãy nên
hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng
hoàn thiện” (Mt 5,48).
Chân thành cám ơn bạn.

Lm. Giuse Đỗ Mạnh Thịnh
ĐCV. Thánh Giuse Xuân Lộc
tháng 8 năm 2021
WHĐ (7.8.2021)

Đau khổ làm lung lay Đức Tin
của chúng ta không?

T

rong tình hình đại dịch Côvid 19 ngày
càng lan rộng tới hầu hết các tỉnh thành
trong nước Việt Nam, nhất là đang gia
tăng mỗi ngày không ngừng tại Sài Gòn, hẳn
không ít người vốn vẫn tin vào một Thiên Chúa
đầy lòng thương xót nay cũng ít nhiều băn khoăn:
“Cho đến khi nào, lạy Chúa? Lạy Chúa,
Ngài quên con mãi tới bao giờ? Tới bao giờ còn
ngoảnh mặt làm ngơ?” (Tv 13: 2)
Hoặc như tiên tri Khabacúc trách Chúa đã
không nghe tiếng kêu của ông:
“Cho đến bao giờ, lạy Chúa, con kêu cứu mà
Ngài chẳng đoái nghe, con la lên: “Bạo tàn!” mà
Ngài không cứu vớt” (Khabacúc 1, 2).
Hay như tiếng kêu, trong sách Khải Huyền,
của những vị tử đạo vì đức tin vào Chúa của họ:
“Lạy Chúa chí thánh và chân thật, cho đến
bao giờ Ngài còn trì hoãn, không xét xử và không
bắt những người sống trên mặt đất phải đền nợ

máu chúng con?” (Khải Huyền 6:10).
Hoặc những ngày này có những bình luận trên
các trang Facebook, ví dụ như:
“Chúa ơi! Xin đừng trì hoãn nữa! Đó là ước
nguyện của bao người đang đau khổ trong cơn
đại dịch này”, và “Tình hình này sao sợ quá!
Bàn tay Chúa đâu, con đang cần Ngài!”
Vấn đề “Tại sao có đau khổ? Trong đau
khổ, còn có thể tin vào Thiên Chúa là tình yêu
không?” lại một lần nữa được đặt ra cho tâm trí
của những Kitô hữu.
Chúng ta hãy nghe Đức Cha Robert Barron,
Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Los Angeles,
chia sẻ cách nhìn nhận của ngài về vấn đề này.
Nếu chúng ta lật lại Kinh thánh, câu trả lời
sẽ trở nên rõ ràng hơn, dù nó vẫn là mầu nhiệm.
Premier Christian Radio ở Anh vừa tài trợ một
cuộc khảo sát điều tra xem cuộc khủng hoảng
COVID đã ảnh hưởng đến niềm tin và thái độ tôn
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giáo như thế nào. Có ba phát hiện chính - cụ thể
là 67% những người tự cho mình là “tôn giáo”
nhận thấy niềm tin của họ vào Thiên Chúa bị
thách thức, gần một phần tư trong số những người
được hỏi nói rằng đại dịch khiến họ sợ chết hơn,
và khoảng một phần ba những người được khảo
sát nói rằng đời sống cầu nguyện của họ đã bị
ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng.
Justin Brierley, người dẫn chương trình nổi
tiếng “Không thể tin được ?” nhận xét rằng anh
ấy đặc biệt ấn tượng bởi số lượng đáng kể những
người, do COVID, đã gặp khó khăn trong việc tin
vào một Thiên Chúa yêu thương. Tôi cũng muốn
tập trung vào phát hiện này.
Tất nhiên, theo một nghĩa nào đó, tôi hiểu
được vấn đề. Một sự phản đối hoàn toàn chuẩn
xác đối với niềm tin vào Thiên Chúa, đó là sự
đau khổ của con người , đặc biệt là khi nó đến
thăm những trẻ em vô tội. Người biện hộ cho chủ
nghĩa vô thần hoặc chủ nghĩa tự nhiên khá dễ
dàng hỏi những tín hữu rằng, “Làm thế nào bạn
có thể khẳng định sự tồn tại của một vị Thiên
Chúa yêu thương nhưng lại để xẩy ra Holocaust
- Lò thiêu người Do Thái, những vụ xả súng ở
trường học, sóng thần giết chết hàng trăm nghìn
người, đại dịch, v.v.?”
Nhưng theo một nghĩa khác, tôi phải thú nhận
rằng tôi thấy lập luận về sự dữ này hoàn toàn
không thuyết phục, và tôi nói điều này chính xác
với tư cách là một giám mục Công giáo - nghĩa
là, với tư cách là người nắm giữ và giảng dạy
giáo lý của Thiên Chúa có trong Kinh thánh. Tôi
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không nghĩ bất cứ ai đọc Kinh thánh cẩn thận
đều có thể kết luận rằng niềm tin vào Thiên Chúa
yêu thương không tương thích với đau khổ, một
cách nào đó.
Không có nghi ngờ gì về việc Thiên  Chúa yêu
thương Nôe, nhưng Ngài đã đưa Nôe vượt qua
thử thách khôn lường của một trận lụt quét sạch
gần như toàn bộ sự sống trên trái đất. Không nghi
ngờ gì nữa, Thiên   Chúa yêu thương Ábraham,
nhưng Ngài lại yêu cầu tổ phụ đó sát tế con trai
yêu dấu của ông là Isaác, bằng chính tay mình.
Hầu như hơn bất cứ ai khác trong truyền thống
Kinh thánh, Thiên Chúa yêu Môsê, nhưng Ngài
lại ngăn không cho vị giải phóng vĩ đại vào Đất
Hứa. Đavít là người làm vui lòng Chúa, là ca
sĩ ngọt ngào của nhà Israel, nhưng Thiên Chúa
trừng phạt Đavít vì tội ngoại tình và âm mưu giết
người của ông. Giêrêmia được Thiên Chúa tuyển
chọn cách đặc biệt để nói lời thánh thiêng, nhưng
cuối cùng nhà tiên tri lại bị từ chối và bị đày đi
lưu đày. Dân tộc Israel là chủng tộc duy nhất
được Thiên Chúa tuyển chọn, là tư tế hoàng gia
của Ngài, nhưng Thiên Chúa để cho dân Israel bị
bắt làm nô lệ, bị lưu đày và bị đối xử tàn bạo bởi
kẻ thù của họ. Và để thể hiện trọn vẹn động lực
này, Thiên Chúa đã giao nộp Con Một của Ngài,
Người Con bị tra tấn đến chết trên cây thập giá.
Một lần nữa, điểm bất thường đối với cả
những người tin và không tin ngày nay, là các
tác giả Kinh thánh không thấy có gì mâu thuẫn
giữa việc khẳng định sự tồn tại của một Thiên
Chúa yêu thương và sự thật về những đau khổ
của con người, thậm chí những đau khổ không
đáng có mà lại xẩy đến với con người. Thay vào
đó, các tác giả Kinh thánh đánh giá cao sự tồn
tại đó, dù bí nhiệm, là thành phần trong kế hoạch
của Thiên Chúa , và họ đưa ra nhiều cách giải
thích khác nhau nhằm hiểu được điều này.
Chẳng hạn, đôi khi, họ suy đoán, đau khổ
đến với chúng ta như một hình phạt cho tội lỗi.
Những lần khác, đau khổ có thể là một phương
tiện mà Thiên   Chúa   dùng để thực hiện một
cuộc thanh tẩy tâm linh trong dân Ngài. Vẫn còn
những lần khác, và đó có thể là phương cách
duy nhất, trong điều kiện của một vũ trụ hữu
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hạn, Thiên Chúa có thể mang lại một số điều
tốt lành nhất định. Nhưng các tác giả Kinh thánh
cũng thừa nhận một cách thường xuyên hơn rằng
chúng ta không biết đau khổ phù hợp với thiết kế
của Thiên Chúa như thế nào, và điều này chính là
bởi vì tâm trí hữu hạn và mang tính thời gian lịch
sử của chúng ta, ngay cả theo nguyên tắc mà nói,
không thể hiểu được ý định và mục đích của một
điều vô hạn, vì tâm trí chỉ liên quan đến toàn bộ
không gian và thời gian. Thực tế, toàn bộ gánh
nặng của sách Gióp là nhằm thể hiện điều này.
Khi Gióp phản đối điều ông coi là sự bất công
lớn đối với những đau khổ của ông, Thiên Chúa
đáp lại bằng một bài diễn văn dài, trên thực tế
là bài diễn văn dài nhất trong Kinh Thánh, nhắc
nhở Gióp về những mục đích của Thiên Chúa mà
người tôi tớ hèn mọn của Ngài không thể biết:
“Con đã ở đâu khi ta đặt nền móng trái đất. . . ?”
Một lần nữa, cho dù họ hiểu một nửa mục
đích của sự đau khổ của con người hay hoàn toàn
không hiểu nó, không tác giả Kinh thánh nào bị
cám dỗ nói rằng điều ác không phù hợp với sự
tồn tại của một vị Thiên Chúa yêu thương. Chắc
chắn, họ đã than thở và phàn nàn, nhưng người
nhận lời than thở và phàn nàn không ai khác lại
chính là Thiên Chúa, Đấng mà họ tin chắc là
yêu thương họ.
Tôi không nghi ngờ một mảy may rằng ngày
nay nhiều người vẫn cảm thấy đau khổ đặt ra
một trở ngại không thể vượt qua đối với niềm tin
vào Thiên Chúa, nhưng tôi vẫn tin rằng cảm thức
này là cho thấy một thực tế là các nhà lãnh đạo
tôn giáo đã khá kém trong việc giảng dạy giáo
lý Kinh thánh về Thiên Chúa. Vì nếu sự đau khổ
của con người làm suy giảm niềm tin của bạn
vào Thiên Chúa, thì khá đơn giản, bạn đã không
tin vào Thiên Chúa mà Kinh thánh trình bày.
Tôi muốn nói rõ rằng không có điều nào ở trên
nhằm làm sáng tỏ kinh nghiệm đau khổ khủng
khiếp hoặc nhằm loại bỏ theo một cách khá tự tin
những căng thẳng trí tuệ mà đau khổ đó tạo ra.
Nhưng thực sự ý định của tôi là mời mọi người đi
vào cuộc gặp gỡ sâu sắc hơn với mầu nhiệm của
Thiên Chúa . Giống như Giacóp, người đã vật lộn
cả đêm với thiên sứ, chúng ta không được từ bỏ
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Thiên Chúa mà phải vật lộn với Ngài. Sự đau
khổ của chúng ta không được làm cho chúng ta
gạt bỏ đi tình yêu thánh thiêng của Thiên Chúa,
nhưng phải hiểu biết tình yêu đó vượt xa hơn
những gì chúng ta từng tưởng nghĩ. Hoàn toàn
có thể hiểu được rằng, giống như Gióp, chúng ta
có thể hét lên phản đối Thiên Chúa, nhưng sau
đó, giống như vị anh hùng thánh thiêng vĩ đại
đó, chúng ta phải sẵn sàng nghe tiếng nói đáp trả
của Thiên Chúa dành cho chúng ta, đưa chúng ta
ra khỏi cơn lốc. (GM Robert Barron).

Những trẻ em vô tội phải đau
khổ thì sao?
Chúng ta chỉ có thể đi vào mầu nhiệm nếu
tin tưởng và để cho Chúa Cha nhìn chúng ta với
tình yêu ...
Cô Kathleen N. Hattrup, tác giả và biên tập
viên của trang Aleteia phiên bản tiếng Anh,   kể
cho chúng ta đôi chuyện và chia sẻ:
Cách đây hai tuần, một cậu bé 12 tuổi trượt
tuyết cùng gia đình và hôm nay không có phản
ứng gì nữa trong Phòng Cấp Cứu (ICU) vì bị
nhiễm trùng do vi khuẩn làm sưng não. Một học
sinh lớp 2 đang phải chiến đấu với căn bệnh ung
thư não và đã phẫu thuật không thành công cách
đây hai ngày và hôm nay sẽ bị rút hết máy móc
y tế vì các cơ quan của em đang dần ngưng hoạt
động.
Điều đó khiến tôi nhớ lại một trong những
bài phát biểu mạnh mẽ nhất của Đức Thánh Cha
Phanxicô, vào năm 2015, khi Ngài gặp một nhóm
trẻ em bị bệnh nặng và gia đình của chúng. Bài
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ta sẽ cảm thấy ánh mắt của Ngài nhìn chúng ta
và điều này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta.
Đừng ngại hỏi Thiên Chúa, thậm chí thách
thức Ngài. “Tại sao?” Có thể sẽ không có lời giải
thích nào, nhưng ánh mắt của người cha sẽ tiếp
thêm sức mạnh cho bạn để bạn tiếp tục. Và Ngài
cũng sẽ ban cho bạn điều kỳ diệu mà người anh
em này [theo một lời khai được đưa ra bởi bố của
một trong những đứa trẻ bị bệnh] đã nói trong
kinh nghiệm đôi của anh ấy, một cảm nghiệm
vừa đau khổ vừa hy vọng: một cảm giác khác,
một cảm giác kỳ lạ. Và có lẽ cảm giác dịu dàng
này đối với đứa con ốm đau của bạn sẽ là câu
trả lời, bởi vì đó là cái nhìn của người Cha. Đừng
ngại hỏi Chúa: "Tại sao?" để thách thức Ngài:
"Tại sao?" Mong anh chị em luôn mở lòng để
đón nhận cái nhìn của người cha. Câu trả lời duy
nhất mà Ngài có thể đưa ra cho anh chị em sẽ
là: “Con của Cha cũng phải chịu đau khổ”. Đó
là câu trả lời. Điều quan trọng nhất là ánh mắt
đó. Và sức mạnh của bạn là ở đó: cái nhìn yêu
thương của Chúa Cha.
Bạn có thể hỏi, “Nhưng ngài, là một giám
mục, ngài đã nghiên cứu thần học quá nhiều,
thế mà nay ngài không còn gì để nói với chúng
tôi nữa sao?” Không. Chúa Ba Ngôi, Thánh Thể,
ân sủng của Thiên Chúa, sự đau khổ của trẻ em
là một huyền nhiệm. Và chúng ta chỉ có thể đi
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diễn văn của Ngài có sức mạnh không phải vì
Đức Thánh Cha giải quyết được bí nhiệm lâu đời
về sự đau khổ của trẻ em vô tội. Ngài không làm
vậy. Ngài thừa nhận rằng Ngài không thể giải
thích được.
Nhưng đây là sự an ủi mà Ngài đưa ra, điều
này không thể làm mất đi nỗi đau mà nhiều
người đang cảm thấy, nhưng dù sao đó cũng là
sự thật, là niềm an ủi thực sự. Chúng ta hãy học
biết cách trả lời của Đức Thánh Cha. Ngài nói:
“Cũng có một câu hỏi mà người ta không học
được giải thích trong bài giáo lý. Đó là câu hỏi
mà tôi thường xuyên đặt ra cho bản thân và nhiều
người trong các bạn hỏi: "Tại sao trẻ em lại bị
đau khổ như vậy?“ Không có câu trả lời đâu. Đây
là một mầu nhiệm. Tôi chỉ nhìn vào Chúa và hỏi:
“Tại sao lại như thế?” Và nhìn lên Thập giá: “Tại
sao Con của Thiên Chúa ở đó? Tại sao?” Đó là
mầu nhiệm Thập giá.
Tôi thường nghĩ đến Đức Mẹ, khi người ta trao
lại cho Mẹ xác chết của Con Mẹ, đầy vết thương,
vết khạc nhổ, máu me và bụi đất. Đức Mẹ đã làm
gì? "Mẹ có xô Con Mẹ ra không?“ Không, Mẹ ôm
lấy Con Mẹ, Mẹ vuốt ve Con Mẹ. Đức Mẹ cũng
không hiểu. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, Mẹ nhớ
lại những gì Thiên thần đã nói với Mẹ: “Ngài sẽ
là Vua, Ngài sẽ vĩ đại, Ngài sẽ là một nhà tiên
tri…”; và chắc chắn, với thân xác đầy thương tích
nằm trong vòng tay của Mẹ, thân xác đã đớn đau
rất nhiều trước khi chết, trong lòng Mẹ, Mẹ như
muốn nói với Thiên thần: “Nói dối! Tôi đã bị lừa
dối ”. Mẹ cũng không có câu trả lời.
Khi con trẻ lớn lên, đến một độ tuổi nhất định,
khoảng hai tuổi, chúng không hiểu được thế giới
là như thế nào, dù chỉ đôi chút. Và chúng bắt đầu
đặt câu hỏi: “Bố ơi, tại sao? Mẹ ơi, tại sao? Tại
sao là cái này?” Khi cha mẹ bắt đầu giải thích,
chúng không nghe. Chúng lại hỏi một câu hỏi
khác, tại sao điều này và tại sao điều kia? Nhưng
thực sự chúng không muốn nghe lời giải thích.
Với câu hỏi "tại sao?“ chúng chỉ muốn thu hút
sự chú ý của bố và mẹ của chúng. Chúng ta có
thể hỏi Chúa: “Lạy Chúa, tại sao? Tại sao trẻ em
phải đau khổ? Tại sao lại là đứa trẻ này? ” Chúa
sẽ không nói lời nào với chúng ta, nhưng chúng
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vào mầu nhiệm nếu Chúa Cha nhìn chúng ta với
tình yêu. Thật lòng tôi không biết phải với bạn
điều gì vì tôi rất khâm phục sức mạnh của bạn,
lòng dũng cảm của bạn. Bạn nói rằng bạn được
khuyên nên phá thai, nhưng bạn nói: “Không, cứ
để nó đến, nó có quyền được sống.” Không bao
giờ, không bao giờ vấn đề được giải quyết bằng
cách loại bỏ một người. Không bao giờ. Điều
này sẽ xảy ra theo quy tắc của Mafia: “Có vấn
đề, chúng ta hãy giải quyết nó…” Không bao giờ
theo cách đó.
Vì vậy, tôi đồng hành cùng anh chị em với tư
cách là tôi, như tôi cảm thấy. Và, sự thật, lòng
trắc ẩn mà tôi cảm thấy không phải chỉ là thoáng
qua, không phải vậy. Tôi đồng hành với anh chị
em trong cõi lòng của tôi trên con đường này, đó
là con đường của lòng can đảm, là con đường của
thập giá, và vẫn là con đường sẽ giúp tôi - tấm
gương của anh chị em giúp tôi. Và tôi cảm ơn
anh chị em đã rất can đảm. Nhiều lần trong đời,
tôi đã là một kẻ hèn nhát, và gương của anh chị
em là gương tốt cho tôi, điều đó tốt cho tôi. Tại
sao trẻ em phải chịu đau khổ? Đó là một mầu
nhiệm. Chúng ta cần kêu cầu Chúa như một đứa
trẻ gọi bố và hỏi: “Tại sao? Tại sao?“ để thu hút
ánh nhìn của Thiên Chúa, điều này sẽ cho chúng
ta biết một điều: “Hãy nhìn Con của Ta, Ngài
cũng chịu cảnh như vậy” (Kathleen N. Hattrup).
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Lời Chúa nâng đỡ chúng ta.
Chúng ta phải đọc to lời Chúa trong những
hoàn cảnh khốn cùng nhất của chúng ta, ít nhất
cho chính cá nhân mình. Thiên Chúa đảm bảo với
chúng ta về quyền năng đáng kinh ngạc phát xuất
từ lời của Ngài. Những lời này sẽ nâng chúng ta
lên, củng cố chúng ta và cho chúng ta thấy niềm
hy vọng mà chúng ta cần.
Chúa Kitô đã tự gánh lấy mọi bệnh tật của
chúng ta và chịu đựng những đau khổ của chúng
ta để chúng ta thoát khỏi những bệnh dịch này.
Hôm nay chúng ta có thể đang đau khổ hoặc
bệnh tật trong thân thể, trong cõi lòng hoặc trong
tâm trí của chúng ta, hãy công bố lời của Thiên
Chúa trong cuộc sống của chúng ta.
- Đệ Nhị Luật: 7,15 “Thiên Chúa sẽ đẩy xa
anh em mọi bệnh tật, mọi dịch tễ khốc hại của
Aicập mà anh em từng biết; Ngài sẽ không giáng
những thứ đó xuống anh em, nhưng sẽ bắt những
kẻ ghét anh em phải chịu.”
- Giôsuê 1, 9: “Mạnh bạo lên, can đảm lên!
Đó chẳng phải là lệnh Ta đã truyền cho ngươi
sao ? Đừng run khiếp, đừng sợ hãi, vì Thiên
Chúa, Thiên Chúa của ngươi, sẽ ở với ngươi bất
cứ nơi nào ngươi đi tới.”
- Thánh vịnh 27, 14: “Hãy cậy trông vào
Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào!
Hãy cậy trông vào Chúa.”
- Thánh vịnh 30, 3-4: “Lạy Chúa là Thiên
Chúa con thờ, con kêu lên cùng Chúa,
và Ngài đã cho con bình phục.
Lạy Chúa, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên,
tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống.”
- Isaia: 53,5 : “Chính Ngài đã bị đâm vì
chúng ta phạm tội,
bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; Ngài đã
chịu sửa trị để chúng ta được bình an,
đã phải mang thương tích cho chúng ta được
chữa lành.”
- Giêrêmia: 17.14: “Lạy Thiên Chúa, xin chữa
lành con, để con được chữa lành,
xin cứu thoát con, để con được cứu thoát,
vì vinh dự của con chính là Ngài !”
- Gioan: 5.13 “Chính người chữa tôi khỏi
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Lạy Chúa Giêsu rất dịu dàng, với cùng một
đức tin và một tình yêu như Mátta và Maria,
chúng con xin ngỏ lời này với Chúa: “Lạy Thầy,
những người mà con yêu thương đang bị dịch
bệnh và đau khổ”, vì con cảm thấy cần sự giúp
đỡ và lòng thương xót của Chúa. Chúng con đến
để dâng những anh chị em ấy lên Chúa, xin Chúa
ban cho họ ân sủng của Chúa, lạy Chúa Giêsu,
để họ có thể lấy lại sức khỏe của mình.
Xin tiếp thêm sức mạnh cho những anh chị
em ấy, xin ở bên những anh chị em ấy trong thử
thách này, xin Chúa giúp những anh chị em ấy có
được những người yêu thương và chu đáo ở bên
cạnh họ, và xin cho ánh sáng của Chúa mang lại
cho họ niềm hy vọng.
Chúa đã sống trong sự cô đơn và đau khổ
trong cuộc khổ nạn của Chúa, xin hãy ban cho
những anh chị em ấy biết rằng họ không bao giờ
cô đơn, và Chúa không bỏ rơi họ, vì Chúa đã hứa:
“Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”
(Mt 28, 20).
Chúng con cũng xin cho chúng con như vậy.
Lạy Chúa, xin lắng nghe và nhậm lời cầu
nguyện khiêm nhường này của chúng con, vì chỉ
có Chúa mới biết điều tốt thật sự. Xin Chúa sớm
đến với chúng con để công bố những điều kỳ
diệu của Chúa và chúng con sẽ được chúc tụng
Danh Thánh Chúa.
Chúng con cậy vào Thánh ý Chúa Cha, là Đấng
luôn luôn hành động vì lợi ích lớn lao hơn của
con cái Ngài. Amen.

Phêrô Phạm Văn Trung
biên tập, từ Aleteia
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bệnh đã nói với tôi: "Anh hãy vác chõng mà đi! Họ hỏi anh: "Ai là người đã bảo anh: "Vác chõng
mà đi“? - Nhưng người đã được khỏi bệnh không
biết là ai. Quả thế, Chúa Giêsu đã lánh đi, vì có
đám đông ở đấy. Sau đó, Chúa Giêsu gặp người
ấy trong Đền Thờ và nói: "Này, anh đã được khỏi
bịnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn
trước! - Anh ta đi nói với người Do thái: Chúa
Giêsu là người đã chữa anh khỏi bệnh.”
- Gioan 11,12 “Nói những lời này xong, Ngài
bảo họ: "Ladarô, bạn của chúng ta, đang yên
giấc; tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ấy đây.“
Các môn đệ nói với Ngài: "Thưa Thầy, nếu anh
ấy yên giấc được, anh ấy sẽ khoẻ lại.”
- Gioan 16, 33: “Thầy nói với anh em những
điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an.
Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn
khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.”
- Giacôbê 5: 13: “Ai trong anh em đau khổ
ư? Người ấy hãy cầu nguyện. Ai vui vẻ chăng?
Người ấy hãy hát thánh ca.”
- 2 Côrintô 8, 9: “Quả thật, anh em biết Chúa
Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã có lòng quảng
đại như thế nào: Ngài vốn giàu sang phú quý,
nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để
lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở
nên giàu có.”
- Philíphê 4, 6-7: “Anh em đừng lo lắng gì cả.
Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời
cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt
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Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và
bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên
mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được
kết hợp với Chúa Kitô Giêsu.”
- 1 Phêrô 2, 24: “Tội lỗi của chúng ta, chính
Ngài đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập
giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống
cuộc đời công chính. Vì Ngài phải mang những
vết thương mà anh em đã được chữa lành.”
- 1 Phêrô 5, 7:   “Mọi âu lo, hãy trút cả cho
Ngài, vì Ngài chăm sóc anh em.”
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Sự phong phú của Bí tích Thánh Thể
Bí tích Thánh Thể là gì?
Điều gì xảy ra khi chúng ta quy tụ để mừng
kính nghi thức mà Chúa Giêsu đã truyền ở bữa
Tiệc ly và xin chúng ta tiếp tục làm cho đến khi
Ngài trở lại? Bí tích Thánh Thể là bữa ăn gia
đình hay tái hiện lại cái chết hiến mình của Chúa
Giêsu? Bí tích Thánh Thể phải theo nghi thức La
Tinh cũ hay theo nghi thức chúng ta thấy trong
hầu hết nhà thờ hiện nay?
Không có câu trả lời đơn giản cho những câu
hỏi này, bởi vì không có thần học tổng thể nào
về Bí tích Thánh Thể, kể cả trong Tân Ước. Đúng
hơn là có nhiều thần học về Bí tích Thánh Thể
bổ túc cho nhau, nhưng mỗi cái lại nêu bật một
khía cạnh khác nhau của một hiện thực quá đỗi
phong phú để có thể gói gọn trong một khái niệm
duy nhất. Bí tích Thánh Thể là gì?
Về căn bản, Bí tích Thánh Thể là một hiện
thực với nhiều chiều kích đan xen vào nhau.

Bí tích Thánh Thể là tăng cường
sự hiệp nhất của chúng ta với
nhau trong Thân thể Chúa Kitô.
Là môn đệ Chúa Giêsu, chúng ta cũng cấu
thành Thân thể Chúa Kitô. Trong Bí tích Thánh
Thể, không chỉ bánh và rượu được thay đổi thành
mình và máu Chúa Kitô, mà cả chúng ta cũng
thế. Chính vì vậy mà Thánh Âugutinô khi trao
Mình Thánh Chúa, ngài thường nói, “Hãy lãnh
nhận chính mình”.

Bí tích Thánh Thể là một hy lễ.
Là chúng ta làm lễ tưởng niệm (Zikkaron) sự
kiện cứu rỗi là cái chết của Chúa Giêsu. Nói
ngắn gọn, đó là bữa tối Vượt qua của kitô giáo.
Lời nguyện Thánh Thể không chỉ xin Thiên Chúa
biến đổi bánh và rượu thành mình và máu Chúa
Kitô, mà còn xin Thiên Chúa cho chúng ta được
dự phần vào sự kiện cứu rỗi nhờ cái chết của
Chúa Kitô ngay trong chính ngày hôm nay.

Bí tích thánh thể là vòng ôm thể Bí tích Thánh Thể là manna mới.
lý của Thiên Chúa với chúng ta.
Như Thiên Chúa đã nuôi dân Ngài trong
Như Andre Dubus đã nói, không có Phép
Thánh Thể thì Thiên Chúa trở thành vai độc
thoại. Bí tích Thánh Thể là lúc Thiên Chúa chạm
đến chúng ta một cách thể lý. Đó là lúc Thiên
Chúa vẫn mang lấy xác
thịt hữu hình.

Bí tích Thánh Thể
là bữa ăn chúng ta
chia sẻ với nhau.
Bữa Tiệc ly mang
nhiều ý nghĩa, nhưng cũng
là một bữa ăn, thời gian
tương tác, tiệc mừng trên
bàn ăn. Thế nên, Bí tích
Thánh Thể, giữa nhiều ý
nghĩa, cũng là chiếc bàn
ăn để gia đình quy tụ, nơi
chia sẻ niềm vui và bộc
bạch nỗi buồn.

hoang mạc bằng manna mỗi ngày, thì bây giờ,
mỗi ngày, Thiên Chúa nuôi dân Ngài với bánh
từ trời này. (Mô thức này đặc biệt được nêu bật
trong Phúc âm thánh Gioan).
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Bí tích Thánh Thể là một hoạt
động canh thức.
Chúa Giêsu đã bảo chúng ta cử hành Bí tích
Thánh Thể để chờ đợi Ngài trở lại. Chúng ta cử
hành Bí tích Thánh Thể như một lễ canh thức.
Như Gerhard Lohfink đã nói: “Không thể hiểu về
các cộng đồng tông đồ tiên khởi mà không liên
quan đến sự kỳ vọng lớn lao này. Đó là các cộng
đồng háo hức chờ đợi Chúa Kitô trở lại. Ngoài
những lý do khác, họ quy tụ với nhau trong Bí
tích Thánh Thể để vun đắp và giữ gìn ý thức
rằng họ đang sống trong chờ đợi, chờ Chúa Kitô
trở lại”. Trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta gặp
gỡ nhau trong một lễ canh thức chờ Chúa Giêsu
trở lại.

Bí tích Thánh Thể là hành động
rửa chân cho nhau.
Phúc âm thánh Gioan không nhắc đến bánh và
rượu trong bữa Tiệc ly, thay chỗ cho nghi thức
bánh và rượu thành mình máu Chúa vốn được các
thánh sử và thánh Phaolô nêu bật, thánh Gioan lại
nêu bật chậu rửa và chiếc khăn. Tại sao lại thế?
Một trong nhiều lý do, là để dạy rằng hành động
khiêm nhường, rửa chân cho nhau, là một trong
những ý nghĩa lớn nhất của Bí tích Thánh Thể.

Bí tích Thánh Thể là lời cầu
nguyện cho thế giới, tạo nên của
ăn của Chúa Kitô nuôi sống thế giới.
Đây là lời cầu nguyện xin Thiên Chúa giúp
cho toàn thế giới. Cũng gần giống với “Nghi

thức Thinh lặng của phái Quaker”, nó đưa sự bất
lực của thế giới đến trước Thiên Chúa và xin
Ngài cho thế giới bình an và công lý mà thế giới
không tự đem lại cho mình được.

Bí tích Thánh Thể là một bí tích
hòa giải và tha thứ.
Chúng ta đến với Bí tích Thánh Thể để được
tha tội, để là những tội nhân được ngồi cùng bàn
với Chúa Giêsu.
Cuối cùng, Bí tích Thánh Thể là nghi lễ
tôn giáo tột cùng, mà qua đó chúng ta gìn giữ
mình trong đức tin, cương vị môn đệ và cộng
đoàn. Chúng ta quy tụ để cử hành Bí tích Thánh
Thể để được sống động. Buổi quy tụ cử hành Bí
tích Thánh Thể cũng tương tự như buổi họp của
Hội cai nghiện ẩn danh (AA). Chúng ta quy tụ
bởi vì không có sự quy tụ nghi thức đều đặn này,
thì đức tin, cương vị môn đệ và cộng đoàn của
chúng ta sẽ sụp đổ. Nói theo lời Ronald Knox,
Bí tích Thánh Thể là một trong những hành động
trung tín nhất của chúng ta với Chúa Giêsu. Đúng
thật, chúng ta đều không thật sự trung thành với
Phúc âm, chúng ta đâu yêu thương kẻ thù và đâu
chìa má phải cho người ta đánh, nhưng chúng
ta trung thành theo một cách thức quan trọng,
là tiếp tục cử hành Bí tích Thánh Thể, và hành
động đó sẽ cứu rỗi chúng ta.

Ronald Rolheiser omi, 2021-08-16
J.B. Thái Hòa dịch
By phanxicovn
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Sử dụng iPad như thế nào
trong phụng vụ?
Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô,
giáo sư phụng vụ tại Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các
Thánh Tông Đồ), Rôma.

N

hiều độc giả viết thư góp ý thêm về bài
của tôi ngày 12-6 về việc dùng iPad như
một Sách lễ hoặc Sách bài đọc. Thực tế,
tất cả đều đồng ý với lập luận rằng truyền thống
gìn giữ các đồ vật thánh cho việc phụng vụ mà
thôi có thể loại trừ các công cụ như là iPad trong
cung thánh. Một độc giả nhận xét: "Tất cả là vì
sự thánh thiện, hoặc bây giờ, là thiếu sự thánh
thiện. Vì lý do tốt lành, Giáo hội đã trao cho
chúng ta các công cụ thích hợp (trong trường
hợp này, là Sách lễ, Sách bài đọc) để sử dụng,
và thật buồn để nói rằng có những người muốn
làm theo ý riêng họ, bất kể là gì“.
Một số độc giả hỏi về việc sử dụng các công
cụ này (chẳng hạn iPad) trong các lĩnh vực khác
của phụng vụ. Một ca trưởng ở Mỹ nhận xét:
"Con muốn nói với cha rằng con có cả một thư
viện âm nhạc trong iPad, và con chỉ sử dụng nó
độc quyền trong việc cử hành Thánh Lễ, như là
một phần của thừa tác âm nhạc. Ngoài ra con
không sử dụng iPad này vào việc gì khác. Tuy
nhiên, nếu ai đó nói với con rằng nó có thể được
linh mục dùng thay sách lễ, con thực sự phải suy
nghĩ về điều đó. Nếu nó là một sự lựa chọn duy
nhất, Thiên Chúa chắc là muốn Lời Ngài được
tuyên bố như thế“.
Tôi thấy không có trở ngại nào trong việc các
nhạc sĩ và những người khác sử dụng các thiết
bị này, chẳng hạn iPad, thay vì phải dùng nhiều
sách, tập nhạc và các bản sao.
Mặc dù độc giả trên không nói rõ về điểm
này, cần nhắc lại rằng trong khi chức năng phát
lại (playback) của các thiết bị này có thể được sử
dụng để giúp học các bài thánh ca mới trong khi
tập hát, từ lâu Giáo hội đã cấm sử dụng bất kỳ
hình thức âm nhạc nào được thu sẵn trong phụng

vụ, và việc cấm này không cho phép sử dụng âm
nhạc như thế trong thánh lễ.
Cuối cùng, một độc giả ở bang California, Mỹ,
đưa ra vài nhận xét thú vị: "Mặc dù iPad và các
phương tiện truyền thông điện tử khác đang ngày
càng trở nên đáng tin cậy hơn và thân thiện với
người sử dụng, khả năng xảy ra sự cố hoặc lỗi
của người sử dụng thiết bị là có thực (tôi nghĩ
về các vấn đề micro hú tại một số giáo xứ). Mặc
dù các trường hợp này là các vấn đề có thể giải
quyết được (pin không được sạc, nhấn sai phím
điều khiển, giảm âm lượng), các vấn đề đòi hỏi
sự chú ý và một sự đáp trả am hiểu và lanh
lẹ. Tôi nghĩ rằng việc sử dụng các phương tiện
truyền thông điện tử trong phụng vụ công cộng
sẽ có một sự xao lãng và rối trí, có lẽ là một sự
xao lãng không phù hợp. Các ca trưởng sử dụng
công nghệ chủ yếu là không có vấn đề, nhưng họ
không cử hành Thánh Lễ. Tôi là người mắt kém,
nên may mắn sử dụng một iPad khi đi xa. Việc
sử dụng một iPad sẽ giúp việc hát các bài thánh
ca chưa quen thuộc, nhưng tôi cử hành Thánh lễ
thuộc lòng. Tôi đọc trước các bài đọc ở nhà trước
Thánh Lễ, trên màn hình máy tính chữ lớn. Do
đó, khi tôi nghe các bài đọc trong Thánh Lễ, tôi
có thể hiểu hoàn toàn. Xin lỗi cha vì tôi viết dài
dóng, nhưng tôi muốn cha biết tôi đánh giá cao
công nghệ biết bao trong việc phụng tự của tôi,
nhưng tôi thấy nó có thể gây xao lãng“
Tôi cũng nghĩ vậy. Một linh mục mắt kém có
thể sử dụng các thiết bị ấy để cử hành Thánh lễ,
mặc dầu giáo luật có các giải pháp khác có sẵn
(chẳng hạn như cho phép linh mục học thuộc
lòng nghi thức một Thánh lễ, và cử hành Thánh
lễ mỗi ngày với nghi thức ấy).
Một sự cho phép tổng quát về việc sử dụng
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hợp như vậy phải được cân nhắc cẩn thận. Như
câu ngạn ngữ pháp lý nói "Trường hợp khó làm
luật thành xấu“, luật phụng vụ có nhiều sự cho
phép trong các trường hợp đặc biệt, vốn được dần
dần mở rộng vào sự áp dụng rộng rãi, hoặc thậm
chí sự lạm dụng nữa.

Nguyễn Trọng Đa
(Vietcatholic 1.7.2012/ Zenit 26.6.2012)

Những Thiên Thần
Tôi đã thấy
Những Thiên thần áo trắng tinh khôi
Y trang che phủ từ đầu đến cuối
Cúi mình xuống đặt nhẹ tay trên vừng trán
Hay thoăn thoắt từ giường này qua giường khác
Bên người bệnh đắp drap trắng, Lời ủi an.
Họ
Là
Là
Là

là ai ?
những Bác sĩ, là Y sĩ tuyến đầu
các Cha, các Chị, các Thầy
Sinh viên, là những người thiện nguyện

Tất cả đã lên đường, vì tiếng gọi Yêu Thương.
Côvid-19, Sars, đến thăm gieo tai ương
Tiếng là « CÔ » mà ác độc hơn phù thủy
Gieo kinh hãi chết chóc nhiều dân nước,
‘Cô’ chẳng ngại nhà đông hay đơn chiếc
Lưỡi hái Tử thần ‘cô’ gặt chẳng chừa ai.
Thế nhưng, này chúng tôi đang có thuốc chữa
Chia sẻ tình thương gần gũi giúp nhau
Niềm Tin đong đầy, niềm Yêu bổ trợ
Bình tâm, Thinh lặng… Vì Chúa đang ở cùng
Đợi chờ - Hy Vọng, hết lòng Cậy trông.
Thiên thần áo trắng, Thiên thần áo xanh…
Nhanh nhanh bay đến kịp thời bên người bệnh
Nụ cười khích lệ, ánh mắt dịu dàng
Sáng lên niềm vui, Thiên thần đang trở lại…
Hy vọng tràn về, mong Sự sống hoàn lai.
Tôi đã thấy,
Những thiên thần nhiều màu áo, dũng cảm,
Đứng ngã ba đường để đón tiếp anh chị em
Đường thiên lý Nam - Bắc sóng người
hoảng loạn

Chạy tránh Co-vid, trách dịch chết người…
Để có chết, được chết nơi Quê Cha Đất Tổ.
Những nắm cơm, ổ bánh mì, tô cháo,
Tiếp sức cầm hơi trên chặng đường về
Xăng tình nghĩa, bì thư tiền thơm thảo
Hỏi nhau thấu cảm, độ đường còn bao xa ?
Tim cùng nhịp, làm sao dấu nỗi
mắt đà đỏ hoe !
Tôi đã thấy Các Thiên thần
Là Linh mục đi trao quà trong các ngõ hẻm
Làm bánh mì ‘không đồng’ phân phát
cho dân…
Bao nhiêu chuyến xe tình nghĩa Bắc- Nam
Từ Tây Nguyên, từ đồng bằng Miền Trung
xuất bến
Chở nặng Tình thương, tình ruột thịt đồng bào.
Các Thiên thần « Sơ », mau phân chia
rau củ quả
Vội vàng, mong kịp đưa đến tận mỗi nhà
Để không ai đói khổ vì thiếu lương thực…
Tôi đã thấy những siêu thị « không đồng»
Gian hàng đẹp, nhưng Tình Người
sáng đẹp hơn !
Nhiều Nụ cười sẻ chia, nhiều Niềm vui
tiếp nhận
Chỉ trong Một Trái Tim, Trái Tim
Con Thiên Chúa
« Các Thiên Thần lên lên xuống xuống »
để trao ban
Tất cả là Tình Thương - Tất cả là Hồng ân.
Ôi các Thiên Thần !

Mai Bảo Linh

Tháng 9 - 2021
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Chứng Từ

Phép lạ của Lòng Chúa Thương Xót

C

húa Giêsu nói: “Quý vị mà không thấy
dấu lạ điềm thiêng thì quý vị sẽ chẳng tin
đâu!” (Ga 4:48). Còn Thánh Bernadette
(Lộ Đức) nói: “Với những người tin thì không
cần giải thích, với những người không tin thì
không thể giải thích”.
Phép lạ là cách Thiên Chúa làm kinh ngạc con
người để chứn tỏ rằng quyền năng của Ngài là xác
thực và đáng tin. Chúa Giêsu không bao giờ là
người khoe mẽ và thường làm phép lạ âm thầm và
không công khai. Thật vậy, Ngài thường yêu cầu
những người nhận được phép lạ đừng nói cho gia
đình, bạn bè, hoặc bất kỳ ai biết. Nhưng yêu cầu
này thường bị bỏ ngoài tai. Chính Chúa Giêsu đã
dùng phép lạ để giúp người ta hiểu rằng Ngài là
Đấng Thiên Sai, được Thiên Chúa hứa ban cho dân
Do Thái trong Kinh thánh mà họ đọc hằng ngày.
Từ lâu, Giáo hội Công giáo đã hiểu tầm quan
trọng của phép lạ khi xác nhận sứ điệp của Thiên
Chúa. Thật vậy, khi một người được chọn làm
ứng viên phong thánh, Giáo hội có quy luật rất
nghiêm ngặt trong việc có một số phép lạ phải
được nhận qua sự can thiệp của vị đó và Giáo
hội sẽ kiểm chứng các phép lạ đó ttheo y khoa
và khoa học nghiêm ngặt.

Giáo hội rất cẩn trọng trong việc công bố bất
kỳ sự kiện nào là siêu nhiên vì lịch sử Giáo hội
hơn 2000 năm đã vun đắp kinh nghiệm vô song
trong việc phân biệt các vấn đề siêu nhiên. Nếu
một sự kiện lạ được Tòa thánh công bố đúng là
phép lạ và đáng tin, hầu như chính sự kiện lạ
đó đã có tiêu chuẩn nghiêm ngặt để chấp nhận.
Vì thế, khi Tòa thánh chấp nhận việc sùng
kính Lòng Chúa Thương Xót (LCTX) và công
nhận các phép lạ đã được thực hiện qua sự can
thiệp của Thánh Faustina là rất đáng lưu tâm.
Trong nhiều trường hợp, người có liên quan
không xin phép lạ và không tin một điều như vậy
là có thể xảy ra. Họ bệnh nặng và không còn hy
vọng khỏi bệnh. Thậm chí một số người còn mất
niềm tin vào Thiên Chúa. Nhưng khi chuyện của
họ được bày tỏ, chúng ta phải luôn giữ lòng trông
cậy vào Thiên Chúa hằng sống! Mặc dù chúng ta
chỉ đưa ra những phép lạ được Tòa thánh công
nhận có liên quan LCTX, theo kinh nghiệm của
chúng ta, hằng trăm ngàn phép lạ xảy ra mỗi
năm đối với những người sùng kính LCTX. Đó
là những phép lạ cá nhân, chỉ những người nhận
được phép lành của Thiên Chúa mới khả dĩ cảm
nhận, nhưng tầm quan trọng của các phép lạ này
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Nhờ sự can thiệp của Thánh Faustina, Lm. Ron
nói rằng chính Chúa Giêsu đã chữa lành: “Tôi
biết Thánh Faustina đã cầu xin với Chúa Giêsu,
và Thánh Tâm Ngài đã chạm đến tôi. Đơn giản
vậy thôi”.
Sau 3 năm kiểm tra bệnh của Lm. Ron và
bệnh án, các bác sĩ và các thần học gia thuộc Bộ
phong thánh đã kết luận là phép lạ chữa bệnh.
Ngày 20-12-1999, ĐGH Gioan Phaolô II cho
công bố phép lạ chữa bệnh nhờ lời cầu bầu của
Thánh Faustina, và tôn phong hiển thánh cho nữ
tu Faustina vào đúng Đại lễ LCTX, ngày 30-42000, tại Quảng trường Thánh Phêrô.
Dù bạn chưa bao giờ nhận phép lạ nào của
Chúa, nhưng bạn vẫn thực sự biết có phép lạ, và
việc sùng kính LCTX là tặng phẩm vĩ đại nhất
Thiên Chúa trao ban cho mọi người. Có những
người “không yêu thích” lòng sùng kính này,
nhưng Thiên Chúa vẫn muốn người ta được che
chở trong LTX của Ngài và được nhận mọi tặng
phẩm mà Ngài ban cho chúng ta qua việc sùng
kính LCTX, lần Chuỗi LTX, làm tuần cửu nhật
LTX, kể cả sự khôn ngoan của Thánh Faustina
được viết trong cuốn Nhật Ký.
Hy vọng rằng bạn sẽ được củng cố đức tin nhờ
tín thác vào LCTX. Chắc chắn rằng các phép lạ
hoàn toàn xác thực, Thiên Chúa luôn mời gọi và
mong chờ bạn đến với tình yêu vô biên và LTX
kỳ diệu của Ngài.

TRẦM THIÊN THU
Chuyển ngữ từ DivineMercy.org
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đối với những người được Thiên Chúa chúc lành
thì không thể đếm xuể.
Trước khi 15 tuổi, Maureen Digan có sức khỏe
bình thường. Nhưng rồi Maureen bị bệnh nặng,
đó là bệnh lymphedema (dạng ung thư bạch cầu).
Bệnh này kháng thuốc và không miễn giảm. Mười
năm kế tiếp, Maureen phải chịu 50 lần phẫu thuật
và phải sống tù túng trong bệnh viện dài ngày.
Bạn bè và thân nhân nói Maureen nên cầu
nguyện và tín thác vào Chúa. Nhưng Maureen
không hiểu tại sao Chúa lại để mình chịu chứng
bệnh quái ác này, và cô hầu như không còn niềm
tin nữa. Cuối cùng, cô phải cưa mất 1 chân.
Một chiều nọ, khi Maureen đang ở trong bệnh
viện, chồng cô là Bob xem một bộ phim về
LCTX và Bob thấy tin có sức chữa bệnh nhờ lời
cầu bầu của Thánh Faustina. Bob thuyết phục
Maureen và các bác sĩ rằng Maureen nên tới
một Thánh Faustina ở Ba Lan. Cùng với chồng,
con trai, và Lm. Seraphim Michalenko, MIC
(Congregation of Marians of the Immaculate
Conception, dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm), Maureen
tới mộ Thánh Faustina tại Đền Thờ LCTX ở
ngoại ô Krakow, Ba Lan. Họ đến Ba Lan ngày
23-3-1981, Maureen xưng tội ngay vì cô đã
không xưng tội từ khi còn con gái.
Tại mộ Thánh Faustina, Maureen cầu
nguyện: “Thánh Faustina ơi, con đến từ xa lắm,
con đang làm điều gì đó”. Từ trong lòng, Maureen
nghe Thánh Faustina nói: “Nếu chị xin tôi giúp,
tôi sẽ giúp chị”. Bất ngờ Maureen nghĩ mình mất
trí. Mọi đau nhức như biến mất khỏi cơ thể và
vết thương cô vừa phải cưa chân, mọi thứ trở lại
bình thường. Khi Maureen về Mỹ, cô được 5 bác
sĩ xét nghiệm và họ kết luận là Maureen đã hoàn
toàn hết bệnh. Họ không thể giải thích theo y học
về việc khỏi chứng bệnh bất trị này.
Nhiều chứng cớ về phép lạ này được kiểm
tra với sự cố vấn y khoa của 5 bác sĩ được Bộ
phong thánh chỉ định. Những thần học gia cũng
kiểm tra phép lạ này, kể cả các Hồng y và Giám
mục. Việc khỏi bệnh kỳ lạ được công nhận là
phép lạ nhờ sự can thiệp của Thánh Faustina cầu
xin LCTX. Thánh Faustina được tôn phong Chân
phước ngày 18-4-1993.
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Ngày 5-10-1995, lễ Thánh Faustina (lúc đó
mới được tôn phong Chân phước), Lm. Ron Pytel
và vài người bạn cùng cầu nguyện tại Nhà thờ
Mân côi, thuộc tổng giáo phận Đền Thờ LCTX
Baltimore. Sau khi cầu xin Thánh Faustina
nguyện giúp cầu thay cho bệnh tim của mình,
Lm. Ron hôn kính xương Thánh Faustina và suy
sụp. Ngài cảm thấy tê liệt, nhưng hoàn toàn bình
an. Khi ngài đi tái khám, bác sĩ nói rằng bệnh
tim đã khỏi.

Dân Chúa on line số 74

34

Chứng Từ

Người Mỹ rơi lệ trước lời ca ngợi
Chúa trong bài Its OK của nữ ca sĩ
chỉ còn 60 ngày và 2% hy vọng
Nữ ca sĩ chiến đấu với bệnh ung thư thu hút cảm tình khán giả
trên America’s Got Talent khi ca ngợi Chúa

T

heo Cerith Gardiner của tờ Aleteia, nghĩa
là Chân Lý Tỏ Tường, với giọng nói của
một thiên thần, người nữ ca sĩ này đã chia
sẻ câu chuyện của mình và niềm vui của cô.
Chúng ta dễ cảm thấy ân hận cho bản thân và
choáng ngợp với những gì đang diễn biến trong
cuộc sống của mình. Nhưng điều hết sức cần là
một ai đó nhắc nhở chúng ta về vẻ đẹp thực sự
của cuộc sống để vực dậy tinh thần của chúng ta.
Gần đây, điều này đến với màn trình diễn tuyệt
đẹp của Nightbirde.
Nightbirde, tên thật là Jane Marczewski,
gần đây đã tham gia chương trình truyền hình
America’s Got Talent. Trông nhỏ nhắn trên sân
khấu nhưng với nụ cười hút hồn tràn ngập thính
phòng, cô gái 30 tuổi giới thiệu bản thân với ban
giám khảo.
Cô giải thích rằng cô đã không làm việc trong
những năm gần đây do phải
chiến đấu với căn bệnh ung
thư. Nhưng trước đây cô
từng hướng dẫn việc thờ
phượng trong nhà thờ của
mình trong khi vẫn biểu diễn
ở địa phương. Tuy nhiên, cô
quyết định tạm nghỉ âm nhạc
trong ba năm để cống hiến
hết mình cho Thiên Chúa
Năm 2017, khi dự định
quay trở lại với âm nhạc, nữ
ca sĩ, xuất thân từ Ohio, mới
phát hiện ra mình mắc bệnh
ung thư vú giai đoạn 3 và
cuộc chiến đấu của cô bắt
đầu. Trên sân khấu, cô tiếp

tục chia sẻ rằng cô vẫn đang chiến đấu với căn
bệnh ung thư đó. Một cách tỉnh bơ, cô nói rằng
trong lần kiểm tra cuối cùng, cô thấy chứng ung
thư của mình đã lan tới phổi, cột sống và gan.
Trong khi tuyên bố rằng điều ấy không sao, cô
giải thích rằng cô muốn mọi người coi cô “nhiều
hơn những điều tồi tệ đang xảy ra với tôi.” Khi
bước ra sân khấu với bài hát “It’s OK” của chính
cô, cô đã có thể truyền đi thông điệp ấy. Cô cũng
đã viết rất hay về sự đau khổ và đức tin của mình
trên trang web của cô.
Chính cái tên “Nightbirde” cũng có ý nghĩa.
Cô chọn nó sau nhiều đêm mơ thấy tiếng chim
hót trong bóng đêm. Một đêm, cô thức giấc để
nghe tiếng chim hót bên cửa sổ như thể đó là
buổi sáng. Đối với cô, điều này tượng trưng cho
hy vọng và cuộc sống của cô vào lúc này:
“Tôi muốn được như vậy, ngay cả khi tôi đang
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ở giữa thời gian đen tối và không có dấu hiệu
nào cho thấy nó sẽ kết thúc. Tôi muốn trở thành
con chim hót chào đón những điều tốt đẹp mà
tôi tin tưởng sắp đến”, cô chia sẻ với Liberty
Journal, và tờ Religion News.
Màn trình diễn của cô thật hút hồn. Giọng
hát tuyệt vời của cô, nhiều lần nhắc lại câu “It’s
O.K.” nghĩa là “Không sao đâu”, đã vang vọng
khắp thính phòng và trong trái tim của ban giám
khảo. Như cô nói một cách đơn giản lúc kết thúc
buổi trình diễn của mình: “Bạn không thể đợi cho
đến khi cuộc sống không còn khó khăn nữa mới
quyết định sống hạnh phúc”.
Một câu nói đó thôi dường như đã tổng kết
trọn cuộc đời của Nightbirde trong vài năm qua:
Cuộc chiến liên tục của cô với căn bệnh ung
thư, nỗi đau về tinh thần khi người chồng 5 năm
tuyên bố sẽ rời bỏ cô vào thời điểm mà các bác
sĩ tin rằng cô chỉ còn sống được 6 tháng, và niềm
tin sâu sắc giúp cô tiếp tục tiến bước.
“Tôi tin rằng Thiên Chúa có thể chữa lành
ngay lập tức. Tôi cũng tin rằng ‘không có điều gì
tốt mà Người lại giữ lại,’ vì vậy có một cái gì đó
Thiên Chúa đang trồng trên cánh đồng đó là tôi,
và nếu Chúa cất đi mọi khó khăn này quá sớm,

Người cũng sẽ cất đi mọi phép lạ Người từng
làm cho tinh thần tôi”, cô chia sẻ với Liberty
Journal như vậy.
Với một tầm nhìn như thế, không có gì ngạc
nhiên khi mọi người đều cảm thấy xúc động
trước màn trình diễn trực tiếp của cô và niềm
vui cô chia sẻ. Không cần mất nhiều thời gian
để Simon Cowell, một trong những giám khảo và
nhà sản xuất của chương trình, nhấn còi vàng để
đưa Nightbirde vào thẳng trận chung kết.
Nụ cười phấn khởi của Nightbirde làm bừng
sáng cả sân khấu. Và khi nói chuyện ở hậu
trường, cô chia sẻ rằng bây giờ cô có 2% cơ hội
sống sót, nhưng đó là 2% trọn vẹn, một điều gì
đó phải nắm chặt lấy và tích cực để cô chiến đấu.
Màn trình diễn của ca sĩ là một lời nhắc nhở
có lẽ đối với nhiều người trong chúng ta rằng có
rất nhiều điều để hạnh phúc và thật là một đặc
ân khi có thể lựa chọn hạnh phúc này.
Không có gì ngạc nhiên khi bài hát của
Nightbirde đã làm mưa làm gió trên các bảng xếp
hạng và hiện đang đứng đầu trên iTunes Hoa Kỳ.

Đặng Tự Do
Source:AleteiaNightbirde’s deep faith shines in
her viral performance on America’s Got Talent
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Olalla Oliveros, siêu người mẫu
trở thành nữ tu chiêm niệm.
Nước Tây Ban Nha “rúng động”

O

lalla Oliveros là một diễn viên kiêm
người mẫu thời trang, gốc Tây Ban
Nha. Cuộc đời của cô đã thay đổi hoàn
toàn sau chuyến hành hương đến linh địa Đức
mẹ Fatima, cô nói: “Đức Chúa đã gọi tôi và tôi
không thể từ chối Người”.
Olalla Oliveros, 36 tuổi, siêu người mẫu kiêm
diễn viên điện ảnh rất xinh đẹp và nổi tiếng,
người gốc Tây Ban Nha. Cô đã quyết định thay
đổi cuộc đời cách triệt để và sống đời sống thánh
hiến như một nữ tu chiêm niệm.

ƠN GỌI
Bước ngoặt cuốc đời của Olalla xảy ra sau
chuyến hành hương đến linh địa Đức Mẹ Fatima,
nước Bồ Đào Nha. Tại Fatima, cô đã cảm nhận
được ơn gọi đích thực của mình: “Đức Chúa
không thể sai lầm. Người đã đề nghị tôi đi theo
Người và tôi đã không từ chối”.

MỘT THẾ GIỚI GIAN DỐI
Trong một cuộc phỏng vấn, cô người mẫu
kiêm diễn viên này đã thú nhận rằng cô không
cảm thấy thoải mái với sự nổi tiếng. Trái lại, cô
cho rằng mình rất mệt mỏi giữa một thế giới “đầy
rẫy giả tạo và gian dối”, trong đó người ta bị tước
mất những giá trị của phẩm giá con người. Theo
cô, đó là một xã hội đề cao sự nghiện ngập và
bạo lực. Cô nói: “Tôi muốn làm gương cho các
phụ nữ và cổ xúy phẩm giá con người của họ”

MỘT GIÁO PHẬN Ở GALIZIA
Olalla miêu tả rằng có một “trận động đất”
xảy ra trong tâm hồn cô khiến cho cô thực sự bị
lay động. Trong nhiều hình ảnh xuất hiện trong
tâm trí, cô nhìn thấy rõ tu phục màu xanh (khăn
núp màu xanh-vàng). Bộ tu phục đó từ từ dẫn cô
đến tu viện Tổng Lãnh Thien Thần Micaen, thuộc
giáo phận Tui-Vigo, vùng Galizia, nước Tây Ban

Nha. Và tại đó, Olalla Oliveros đã bắt đầu cuộc
đời thánh hiến chiêm niệm của mình.

ĐÃ KHÔNG HỀ THẤT VỌNG HAY
CHÁN NẢN
(TRƯỚC KHI VÀO ĐAN VIỆN)
Trước khi vào đan viện sống đời tu chiêm
niệm, Olalla đã tham gia rất nhiều buổi trình diễn
nơi công cộng. Cô đã từng là nhân vật rất “hot”
trên sóng truyền hình. Người đại diện cũ của cô,
Mirella Melero, cho biết quyết định này không
phải do thất vọng về chuyên môn, vì Olalla vừa
có một vai diễn trong một bộ phim.

ĐÃ TRỞ THÀNH NỮ TU
CHIÊM NIỆM
Buổi phát hình cuối cùng của Olalla trên Tivi
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2010, theo truyền thông Tây Ban Nha, cô diễn

Chúa Giêsu.

viên kiêm người mẫu rất nổi tiếng và thành công,

Ngô Đức Thiện, CSsR

Olalla Oliveros đã vào dòng tu để sống đời thánh

Chuyển dịch Nguồn tin: www.oggi.it
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là vào năm 2010. Chính xác từ tháng Năm năm
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hiến. Cô đã bỏ lại sau lưng tất cả để đi theo

Trang La Vang
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NỖI NHỚ LA VANG

“Lạy Chúa,
Ngài không để con khép mi chợp mắt,
Lòng xao xuyến chẳng nói nên lời
Hồi tưởng lại bao ngày xa cũ
Tâm hồn ấp ủ những năm xưa” (Tv 77, 5.12)
Trích: http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/
vnbible/77vinh.htm
Năm nay, 2021, tâm tưởng nhớ về một năm
xưa, 1961. Năm đặc biệt: Đại Hội La Vang với
tất cả vẻ linh thánh, huy hoàng tráng lệ tại Nhà
Mẹ, Linh địa La Vang, Quảng Trị. Đại Hội lần
thứ 15. Vậy là đã qua 60 năm. Một chặng đường
với biết bao ân huệ của Mẹ (1961-2021). Nhưng
nếu tính từ Đại Hội La Vang lần thứ I cho đến
hôm nay, chúng ta lại có con số đẹp gấp đôi, 120
năm (1901-2021), qua 32 kỳ Đại Hội. Nhưng tiếc
rằng Đại Hội La Vang thứ “32” đã không diễn
ra như đã định vì Covid-19. Đức Tổng Giuse
Nguyễn Chí Linh Tổng Giám Mục TGP Huế
viết: “Tôi cám ơn và cáo lỗi với tất cả những ai
đã lên chương trình tham dự Đại Hội nhưng rốt

cuộc đành phải huỷ bỏ. Vì lý do ngoài ý muốn,
Đại Hội không thể thực hiện được, nhưng lòng
hiếu thảo đối với Mẹ La Vang, tình hiệp thông
đại gia đình Giáo Hội, lời tạ ơn cho 60 năm Hàng
Giáo Phẩm Việt Nam (1960-2020), tiếng khẩn cầu
cho đại dịch chấm dứt vẫn âm thầm vang vọng
trong lòng mỗi người chúng ta. Hy vọng đại gia
đình Việt Nam sẽ thấy ngày đoàn tụ chung quanh
Người Mẹ Yêu Dấu khi khánh thành Vương Cung
Thánh Đường La Vang năm 2021”. Chương trình
con người định là thế đó, nhưng chương trình và
ý muốn của Thiên Chúa là thế khác; chúng ta cầu
xin cho được vui lòng sống trong Thánh ý Ngài
và mọi sự sẽ được bình an.
Do sự giãn cách vì đại dịch Corona-virus, Linh
địa Đức Mẹ La Vang không mấy người đến, (chỉ
có các Linh mục tại La Vang, anh chị em giáo dân
của giáo xứ La Vang, các nữ tu sĩ 3 cộng đoàn
đang phục vụ ở đó sớm tối đến với Mẹ) bởi cơn
đại dịch Covid-19 trầm trọng nguy hiểm trong hơn
hai năm qua… nhưng những người con hiếu thảo,
lòng luôn hướng về Mẹ Lành La Vang nhớ biết bao
kỷ niệm êm đẹp đã có với Mẹ, khi sống bên Mẹ.
Vậy xin kính mời quý độc giả, hãy về bên
Mẹ cùng các thi nhân. Hãy đến La Vang để lắng
nghe những điều huyền diệu mà chỉ Mẹ với con,
con với Mẹ mới có thể cảm nếm được sự trìu
mến, ngọt ngào khi Mẹ con được ở bên nhau.

I. Về với Mẹ La Vang:
Người Mẹ diễm lệ tuyệt vời, khiêm nhu trinh
bạch, chân chất, có trái tim yêu và vòng tay
thơm, bao dung, rộng mở, giàu có như cánh
đồng phong nhiêu luôn ban tặng muôn phúc ân
như dòng sông từ thiên đàng đổ xuống. Nhà thơ
Hoàng Minh Châu tưởng nhớ về Nhà Mẹ, Đại
Hội La Vang lần đầu (1901)
Vườn linh địa đơm bông kết trái
Thơm tho hơn châu báu ngọc ngà
Một nhà thờ ngói, kiểu Việt Nam
Uy nghi trên Thánh địa La Vang
“Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu”

Trang La Vang

Đây La Vang tình Mẹ con lai láng
Tình Mẹ con không bao quản tháng ngày
Mẹ thương con Mẹ ngự xuống chốn này
Con mến Mẹ con đến đây gặp Mẹ…
Đây La Vang muôn cành hoa thơm phức
Đây bốn mùa vườn đạo hạnh thắm tươi

Đây tâm hồn nhơn đức nở nụ cười…
Thế nhưng, vẫn còn đó nỗi đau chiến tranh ly
loạn, bao nhiêu con cái xa Mẹ, xa La Vang; khi
Về Với Mẹ ngậm ngùi chứng kiến La Vang tiêu
điều sau Mùa Hè đỏ lửa năm 1972:
Trên dấu thời gian
Giáo đường đổ nát
Đèn tắt thê lương - Hạt thương còn đó
Máu loang bụi cát
Rạn vỡ hồn son
Phiêu bạt tha phương
Tả tơi màu phượng… (1983)
Về với Mẹ, có khi tâm hồn mang bao nỗi bất
hạnh, châu lệ buồn đau, muốn tìm đến bến bờ
hy vọng, dẫu lầm lỗi tội lụy trần đời nhưng vẫn
cậy trông vào người Mẹ Xót Thương ở chốn thiên
đường, người Mẹ từ ái yêu thương đã đến viếng
trần gian. Bạn Thanh Thanh bộc bạch:
Mẹ ơi, đây những tâm hồn thổn thức
Khấn nguyện cầu bên ngọn nến lung linh
Vượt đường xa vui một chuyến đăng trình
Về bên Mẹ tấu lời kinh sám hối
Chúng con mang bản chất nhiều tội lỗi
Bụi trần gian bám chặt cả đôi tay
Có còn đâu trinh nguyên với tháng ngày
Xin ơn thánh gội nhuần muôn tha thứ…
Muôn vạn lời kinh dâng lên Mẹ mà các thi
nhân không thể giữ kín trong lòng, khi Về Bên
Mẹ. Một trong những lần Đại hội La Vang người
thơ Việt Hải đã tham dự, thỏ thẻ tâm can xin Mẹ
giữ gìn niềm tin
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Ơn lành hồn xác Mẹ khấng ban
Ngày khánh thành ngôi đền thờ mới
Cũng là ngày Đại Hội lần đầu”
Được Về Với Mẹ, niềm vui của con cái rất
bộc trực, đơn sơ, dễ dàng để cất lên tiếng cười
khoan khoái. Đây tấm lòng của một bậc Đức
Thầy đáng kính. Cái “Tình náo nức” thơ ngây
của ĐC Hồ Ngọc Cẩn (16.8.1912)
Uy chà, ủy chà, ủy chà chà
Chợt thấy La Vang khoái dữ à!
Phơi phới lòng con tìm kính Mẹ
Bâng khuâng dạ tớ chực hầu Bà.
Lao xao ngắm cảnh quên quê quán
Khấp khởi chạnh tình nghĩ quốc gia.
Chóng chóng tới nơi hầu khẩn nguyện
Mau mau đến chốn đặng ngâm nga.
Về để yêu, để hát, để ca, để ngâm ngợi, để reo
vang chốn điện ngọc trần gian…và sẽ mãi không
quên ngày tháng Thánh địa La Vang được Tòa
Thánh ban ân lộc, nâng nhà thờ La Vang lên bậc
Vương cung Thánh đường (22.8.1961)
Sắc chỉ Tòa Thánh tuyên phong
La Vang Vương Cung Thánh Đường
La Vang giờ vinh quang đã điểm…
Cả vạn người cùng đến quỳ bên Mẹ
Mừng hôm nay ân huệ mới tinh khôi
Chào La Vang Đức Thánh Hậu ra đời
Cơn khốn khó bỗng nên hồi hả dạ
Chào La Vang hôm nay đầy sự lạ
Trên tầng cao sáng tỏa mặt trời hồng…
(Thánh Tích)
Về La Vang, nơi Mẹ hiện diện linh thiêng,
trầm lắng từ tận thâm cung để ai cũng có thể kín
múc nơi nguồn ân phúc Từ Mẫu. Tác giả T. Mary
Hoàng Anh Mai Viếng La Vang để gặp Mẹ:
Đất La Vang in dấu vết Mẹ hiền
Đất La Vang nhuần gội phúc linh thiêng
Và thiên hạ thấm sâu tình Mẫu tử…
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Con về bên Mẹ giữa Mùa Thu
Một sáng trời êm, núi tím mờ,
Hàng liễu đứng im kề bóng tháp
La Vang trầm lặng vẻ huyền mơ.
Lòng nghe nhẹ nhõm nguyện cầu xin
Dưới tượng Đồng Trinh sửng sốt nhìn
Mẹ đẹp làm sao con ngắm mãi
Con là con Mẹ vững niềm tin.
Đường đời vạn nẻo lắm chông gai
Quờ quạng chân đi bước ngắn dài.
Hầm hố khắp nơi bao cạm bẫy
Thành tâm dâng Mẹ một đời trai.
Nữ tu sĩ Mai Thành với Áng hương dâng
Mẹ La Vang, mong ngày đoàn tụ bên Chúa cho
những người bước vào thiên niên kỷ mới với ước
mơ chân thành, xin Mẹ phù hộ giáo hữu khắp
muôn phương (1999)
Bên bóng Mẹ, ôi bình an khôn tả!
Đến nơi đây không tranh hùng tranh bá,
Không đua chen, đọ sức, chỉ sấp mình,
Giáo và lương cùng một dạ đinh ninh,
Càng thương nhau càng tiến gần đến Mẹ…
Quyện vào nhau thành bài ca duy nhất
Chuyển cho con Đấng Cứu Độ Muôn Dân
Đấng Vĩnh Hằng, Đấng Vô Thủy Vô Chung,
Yêu thế nhân với trái tim bất tử
Mẹ là Đấng không bao giờ thất hứa
Luôn trợ phù giáo hữu khắp muôn phương,
Đây đoàn con, Giáo Hội với Quê hương
Cùng thế giới tiến về thiên kỷ mới,
Mẹ La Vang! Một mùa xuân vời vợi.
Cả vạn thi nhân, cả triệu tâm hồn đã gởi gắm
tâm tư dạt dào Đến với Mẹ, Về bên Mẹ… dù
cách núi trở sông, dù thời gian thăm thẳm, nhưng
lòng bên lòng, bên Mẫu từ mà họ đã hết tình
mến yêu. Nhà thơ Lê Đình Bảng trong số những
người con ấy
Mẹ ơi, đôi ngả, đôi đường
Nẻo đi chín nhớ, mười thương nẻo về.
Cũng nhờ ơn Mẹ chở che
Sớm hôm mưa nắng, bốn bề cheo leo
Nỗi buồn riêng để con yêu
Con vui dâng Mẹ làm điều thiêng liêng
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Con về đây, ngước trông lên
Mẹ ngôi sao sáng giữa đêm tối trời
Đời con chẳng lúc nào vơi
Hai trăm năm ấy đã khơi thành dòng
Mẹ là bến lặng bờ trong
Để con nương náu mà giong thuyền về
Mẹ ơi, xin Mẹ thương nghe
Biển dù ngăn, núi dù chia cách đường.
Muôn lối Cách ngăn, Linh mục JB. Lê Xuân
Mừng (người quê gốc Trí Bưu), lúc đang ở tận
trời Âu, những vần thơ của ngài bộc lộ sự luyến
nhớ như muốn bay ngay về La Vang
Một tình lưu luyến
Làm xao xuyến
Tâm tư hoài vọng La Vang
Những mơ màng
Ước gì nương mây, cỡi gió
Bay đến đó
Thánh đường đồ sộ giữa không xanh
Cung điện nguy nga của Mẹ Lành!

II. Những dấu ấn La Vang
Cả một trời kỷ niệm, cả một kho ký ức, cả

Trang La Vang
một chiều sâu thương mến… làm sao nói cho vừa,
làm sao kể cho hết… Có thể kể đến ngàn năm
những kỷ niệm linh thánh nơi Đất Mẹ, những tâm
tình chan hòa trong Nhà Mẹ, những thơm thảo
của những người con, những anh chị em, khách
hành hương về Quê Mẹ. Chỉ xin lược qua một
vài điểm son êm đẹp tại nơi đây. Và những thực
hành đạo đức có giá trị cao, mang lại kho tàng
ân phúc Mẹ dành cho những người con của Mẹ.

1. Ba Cây Đa
(tương truyền nơi Mẹ hiện ra):
Đức Mẹ La Vang, Thiên Hoàng Thánh Mẫu,
thế nhưng Mẹ là Mẹ, Mẹ đã đến chốn thâm sơn
cùng cốc này: Đây Đa, Lá Vằng, nơi tiền bối
nương thân, tránh cơn nguy tử, bây giờ đã đi
vào lịch sử tôn giáo của Giáo Hội Việt Nam.
Hình ảnh Ba Cây đa, linh đài của Mẹ vẫn là biểu
tượng không thể xóa mờ trong tâm trí người hành
hương. Hướng Dương và Kim Bôi như đã nhìn
thấy được cảnh đồi năm xưa…
Thử thách nào đã kinh qua,
Rừng sâu ẩn lánh - Cây đa, Lá vằng
Lời châu chạm đỉnh trăng vàng
Mẹ hiền hiện đến dịu dàng từ bi
Thánh nhan kiều diễm uy nghi
Tay bồng Ấu Chúa, xiêm y sao trời…

MARIA, Mẹ diệu vời
Nét duyên tuyệt mỹ đời đời còn ghi
Phá nghịch cảnh, lấp hàn vi
Suối mầu nhiệm, nước huyền kỳ trường giang
Đất lành, ngọn lá La Vang
Dấu xưa khắc chữ BÌNH AN rạng ngời
Say sưa cánh hạc lưng đồi…

2. Thánh Lễ và Suy tôn Thánh Thể:
Tuyệt đỉnh của Phụng vụ những ngày Đại hội
La Vang luôn là các Thánh Lễ với tất cả sự uy
nghi diễm lệ thiên đàng, giữa triều thần thiên
quốc và Hội thánh trần gian. Một Hội Thánh nối
kết Trời và Đất, quy tụ anh chị em Bắc, Trung,
Nam, người trong nước cũng như hải ngoại, đủ
mọi sắc tộc màu da, ngôn ngữ… nhưng chỉ là
một thân thể sống động trong gia đình Mẹ Hội
Thánh, trong một Đức Tin. Cảm nhận được niềm

vui linh thánh đó, Nhà thơ Lê Đình Bảng tràn
đầy ước mơ và hăm hở
Nay, lễ trọng mười phương vui trẩy hội
Quỳ trang nghiêm ngay trước cửa đền vàng
Hỏi bao giờ Nhà Mẹ mở trăm gian
May túi ba gang đựng đầy nhân đức.
Về Nhà Mẹ La Vang: Thánh Thể được suy tôn
yêu mến qua việc chầu Mình Thánh Chúa quanh
năm do các giáo xứ và dòng tu trong giáo phận
Huế đảm nhận để cầu cho Hội Thánh. Thánh
Thể Chúa luôn là trung tâm của Đại hội, việc
tôn thờ cung nghinh Thánh Thể mỗi kỳ Đại hội,
luôn trọng vọng uy nghi với hoa đèn và lời tụng
ca sốt sắng.
Đây Thánh Thể chảy đầy nguồn châu ngọc
Này Tình yêu nên Máu thịt nhiệm mầu
Đã no rồi ơn phước cả gồm thâu
Mà miệng lưỡi đẫm từng lời thiêng thánh.
Thánh Thể, người lữ khách dương gian vẫn
luôn kiếm tìm trong khát vọng sâu xa hầu nuôi
sống linh hồn và lớn lên trong đức tin Nhờ Mẹ
và Qua Mẹ.
Giêsu sức sống vô biên
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Tình yêu Thánh Thể triền miên đêm ngày
Xin yêu Thánh Thể trọn đời
Mặc dầu bất xứng vẫn hoài khát khao.
Đoàn con đi giữa cô liêu
BÁNH là mạch sống sáng chiều hằng mong.
Thánh Thể là Bánh từ lòng Mẹ
Người Nữ Thánh Thể, nhiệm mầu Mẹ ơi!!
(MBL 2005)

3. Về La Vang tìm lại Bình an
Những bước chân hành hương, người về từ
khắp mọi lối, nhận được ơn tìm lại chính mình,
trong sâu thẳm nội tâm, tiếng mời gọi sám hối.
Bí tích Hòa giải đem lại bình an, Ngọc Dzy và
Trần Quang Chu, hai Nhà thơ đã ghi lại dòng thơ
dâng lên Mẹ La Vang như món quà báu.
Ngày Thánh Mẫu, ngày hãm mình đền tội!
Con mừng thầm được trở lại La Vang
Dù mây chiều bao phủ khắp không gian
Dù suốt sáng dầy mưa rơi gió tạt…
Mưa mầu nhiệm đã thấm vào xương thịt
Xin hòa tan linh hồn trong Bí tích
Để mai sau nương bóng Mẹ về trời

Trang La Vang
Cùng La Vang làm một áng mây trôi
Bàng bạc tới ngày quang lâm tái thế.

4. Lần hạt Mân Côi và diễn nguyện:
Tay cầm tràng chuổi hạt Mân Côi, miệng cao
rao danh Mẹ, môi hoa như không dứt lời kinh,
lời kinh ướp lấy những tâm tư đơn mọn ngày
đêm không ngớt. Bạn Hướng Dương cảm xúc
sau những giờ tĩnh nguyện lúc La Vang còn khó
khăn. (1978 - 1980)
Vân vê chuỗi hạt kinh lần
Thơ kinh dịu ngọt muôn phần lòng con.
Sao kia lấp lánh lặng yên
Thiên thần khép cánh rung êm tơ vàng.

Ánh hào quang, ánh hào quang
Dịu dàng Mẹ đến bên đoàn con yêu
Trường đời ôi lắm cheo leo
La Vang Mẹ hỡi! Bến neo vĩnh hằng.
Đêm nay bên Mẹ La Vang
Gót linh ngời sáng, vầng trăng dịu dàng
Con về dự hội hoa đăng
Tay cao nến sáng, tay tràng Mân Côi.
Còn Đức Tổng Giám Mục Têphanô Nguyễn
Như Thể chủ trì buổi Tĩnh nguyện nhiều giờ
trong đêm. Và khi kết thúc, Ngài dùng những
hình ảnh nên thơ, ví von đến đẹp lạ. Ngài mời
gọi cộng đoàn thức Bên Mẹ, Với Mẹ và thức Nhờ
Mẹ. Thức với Mẹ cho Giáo Hội và cho thế giới…
Chúng ta hy vọng với Mẹ về một thế giới của
văn minh sự sống và tình thương, một thế giới
biết đón nhận Tin Mừng Sự Sống, trân trọng nuôi
dưỡng và phát triển sự sống…
Bao giờ Tháng Tám đêm rằm
Mẹ ra trải chiếu, ta nằm đếm sao.
Hay:
Gió mùa thu Mẹ ru con ngủ
Năm canh chày thức đủ vừa năm.
“Bầu trời La Vang đêm nay thật lung linh, mặt
đất La Vang đêm nay thật thánh thiêng, vì Mẹ
đang hiện diện, đầm ấm, trìu mến giữa đoàn con…
Nhìn lên trời cao, hằng hà tinh tú đang lấp
lánh, nhìn vào lòng mình muôn ánh sao đang
lung linh: ánh sao tin tưởng, ánh sao hy vọng,
ánh sao yêu mến.

Trang La Vang

Vạn vạn hồn di chuyển tận phương nao
Đổ như thác chầu quanh Ngôi Bảo Tự,
Nghe réo rắt tiếng đàn đâu xuất xứ
Cao cung lên khi gió lộng đêm về
Khúc đồng ca dấy động cả sơn khê…
Đoàn đại vũ tiến quanh đồi tế lễ
Một suối lễ, vạn ánh đèn tinh tế
Dải ngân hà rơi rụng ngập đường đi
Ôi La Vang! Ấp ủ mộng huyền kỳ
Đẹp đẽ quá! Một vườn thơ thánh thiện…
Cứ như thế, thư thả thời gian người hành
hương có thể kể bất tận bao sự việc đã xảy ra
trên Đất Mẹ La Vang, ngàn ân sủng hữu hình, vô
hình nơi Linh địa mà Mẹ Thiên Đình đã chọn và
muốn chúng ta đến với Mẹ để Mẹ tỏ tình Mẫu
tử đối với chúng ta.

III. Nỗi nhớ La Vang
và Những ước mơ

Lạy Thánh Mẫu La Vang, chúng con ngước
mắt nhìn lên Mẹ, với tất cả tấm lòng con cái hiếu
thảo, hoàn toàn tin tưởng phó thác nơi Mẹ. Xin
Mẹ là Ngôi Sao Sáng, mãi mãi soi đường chỉ lối
và tô điểm rạng rỡ cho bầu trời cuộc đời chúng
con “(x. Đức TGM Têphanô Nguyễn Như Thể,
Tạ ơn 50 Năm Hồng ân Linh mục).

5. Đêm kiệu đèn Đức Mẹ La Vang
Thật kỳ ảo diễm lệ, đoàn người tề chỉnh với
ánh nến trong tay, ta thấy mình như quá nhỏ
bé, như một đốm lửa nhỏ trong đại dương mênh
mông đêm ấy. Dưới ngòi bút của Trần Quang
Chu và Hoàng Xuân Tửu cho ta chiêm ngắm một
kinh thành thiên quốc rơi xuống đêm của miền
rừng núi La Vang.
Thắp sáng lên lòng mến yêu, ngọn lửa…
Để mỗi người no thỏa nỗi khát khao.
Thánh nhạc vang trang trọng: Kìa Bà Nào
“Kìa Bà nào, đang tiến lên…
Đẹp như mặt trăng…
Oai hùng như đạo binh xếp hàng vào trận…”
Tấu lạy Mẹ! Trời đêm huyền diệu quá
Bóng linh kỳ bay rợp giữa ngàn sao

Lần giở Tuyển tập Thơ NHÃ CA LA VANG,
người đọc ngẩn ngơ và hết sức bỡ ngỡ về những
dòng thơ tâm tình chất ngất dâng lên Mẹ, có thể
ví dòng thơ ấy cao như núi, cuồn cuộn như sông,
mênh mông như biển… mà các thi nhân dành
cho Đức Mẹ La Vang. Chân thành cám ơn Hai
Nhà thơ Trần Quang Chu và Lê Đình Bảng đã
dành công và thời gian sưu tập một tập thơ có bề
dày lịch sử trên 200 năm, từ khi Mẹ của chúng
ta hiển linh 200 năm trước (1798).
“Đất Mẹ La Vang, đường vạn dặm
Lòng con nhớ Mẹ, nhớ như in.
Và khi rừng thẳm đón chuông chiều
Con đã về đây với Mẹ yêu.
Muốn nói nhiều lời, nhưng bỗng lặng
Nhìn thôi, đã nói biết bao nhiêu”
(Trăng Thập Tự)
Nỗi nhớ La Vang hay tình yêu đối với La
Vang đã đi vào tâm tư, tình cảm, ký ức của
những người con của Mẹ, không phân biệt nam
hay nữ, linh mục, tu sĩ, giáo sĩ hay giáo dân,
thuộc mọi thành phần Dân Chúa, có khi còn là
lương dân… Nếu họ là thi nhân thì ghi lại bằng
thi ca, thi nhạc, nếu họ là nghệ nhân nhiếp ảnh
hay họa sĩ thì ghi lại trên tác phẩm điêu khắc hay
hội họa… nhưng nếu họ là những người con đơn

Tháng 9 - 2021

43

Dân Chúa on line số 74

44
sơ chân chất, chân thành, chân quê thì họ khắc
ghi trong tâm hồn tâm khảm những nét đậm đà,
ướp hương thánh thiện, thấm đẫm những ơn phúc
châu báu của Mẹ không thể phai mờ trong tâm
trí, trong lòng dạ của đoàn con.

Và Những Ước mơ
Đã qua đi một Đại Hội La Vang (ĐH 32
năm 2020). Đã mấy lần không tựu về La Vang
mà dâng thánh lễ vào mỗi Thứ Bảy đầu tháng.
Đã không gặp nhau mà tay bắt mặt mừng trong
Nhà Mẹ… Đã bao lần hỏi thăm về La Vang thì
chỉ thấy phiền về việc phải dừng lại dọc đường
để kiếm soát dịch bệnh. Nghe tin Nhà Mẹ vắng
người, công trường chơ vơ lặng yên… để chặn
đường vi-rus lây lan. Ôi! Ta thấy như vơi đi hạnh
phúc vì Nhớ Mẹ, Nhớ La Vang, Nhớ khung trời
bình yên đã bao lần ta thả hồn thỏa sức bay lên
cùng Mẹ.
Lạy Mẹ La Vang Nhân lành, xin thương đến
đoàn con Việt Nam và thế giới. Xin cho chúng
con vui đón nhận những gì đang diễn ra trong
bình an và bình tâm.
Xin Mẹ cho ước mơ của các chủ chăn và của
chúng con được sớm thành hiện thực. Xin cho
được bình an và sớm hoàn thành những ước mơ
lành thánh.
Tâm tình của Đức Tổng Giám Mục Philipphê
Nguyễn Kim Điền - Chủ chăn Giáo phận Huế trước, trong và sau Đại hội La Vang 21 (1987)
Tâm tình và ước nguyện cuối cùng về La
Vang, lúc Ngài đang bệnh: “Điều thứ nhất, tôi
luôn ước mong người Công giáo Việt Nam nhớ
rằng năm 1961 Đền thánh Đức Mẹ La Vang đã
được các Đức Giám mục chọn làm Đền thờ toàn
quốc dâng kính Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ và
Thánh địa La Vang là Trung tâm Thánh Mẫu
Toàn quốc. Ngày 01. 5. 1980 tại Hà Nội, các
Giám mục Việt Nam họp hội nghị toàn quốc đã
đồng thanh biểu quyết tái chấp thuận La Vang
là Trung tâm Thánh Mẫu Toàn quốc. Vì chiến
tranh, nhà thờ đã đổ nát. Chúng ta hãy quyết tâm
cùng nhau chung sức xây cất lại một Đền thánh
để tôn kính Đức Mẹ La Vang cho xứng đáng”.
“Điều thứ hai, người Công giáo Việt Nam có

Trang La Vang
tin Đức Mẹ La Vang không? Nếu tin thì phải
luôn yêu mến Mẹ và luôn cầu xin với Mẹ, vững
lòng vâng theo lời Mẹ đã phán bảo: ‘Từ nay về
sau, hễ ai đến kêu xin Mẹ nơi đây sẽ được toại
nguyện’…”
Lời cầu chúc của Đức Thánh Cha GioanPhaolô II: “Hội Thánh mong tái thiết Đền Thánh
Đức Mẹ La Vang, điều mà chúng ta hy vọng sẽ
được thực hiện sớm hết sức, trong bầu khí tự do
và hòa bình để ca tụng Mẹ là Đấng được mọi
đời chúc phúc (Lc 1,48). Trong bầu khí đó, nhờ
lời cầu bàu của Nữ Vương Các Thánh Tử đạo,
ngôi đền thánh này có thể biểu lộ mọi sinh lực
thiêng liêng, không những cho người công giáo
Việt Nam, nhưng còn giúp cho sự hòa hợp Đất
nước và nhờ đó mà đời sống công cọng cũng
như đạo đức của quê hương sẽ được tăng triển”.
(Huấn dụ của ĐTC Gioan-Phaolô II ngày 19.
6.1988).(x. Đức TGM Têphanô, sđd)
Ước gì được như vậy!

Nữ tu Maria Nguyễn thị Tuyệt

Tài liệu sử dụng trong bài này:
- Nhã ca La Vang, do Trần Quang Chu và Lê
Đình Bảng sưu tập.
- Đức TGM Têphanô Nguyễn Như Thể, Tạ ơn
Hồng ân 50 Năm L.mục.
- Hướng Dương, Tuyển tập thơ La Vang, kỷ
niệm 200 năm Đức Mẹ LV
- Quý Nhà thơ có bài trích dẫn trong bài viết.
Xin chân thành cám ơn

Trang La Vang

CÓ MẸ BÌNH AN
Thời gian nhanh quá lướt trôi
Chợt nghe nhắc lại bồi hồi biết bao
Tạ ơn tình Mẹ dạt dào
Giang tay che chở giữa bao sóng đời
Maria Mẹ con ơi
Phút lâm nguy ấy chơi vơi lửa lòng
Yêu con Mẹ nhắc cậy trông
Bên giường an ủi giúp lòng bình an

Qua cơn nguy biến bàng hoàng
Con trông lên Mẹ xin ban sức bền
Trọn đời vững dạ cậy tin
Chân thành yêu mến giữa nghìn sầu thương.

Madalena Thy

KIỆU RỒNG RƯỚC MẸ
NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG…
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ

Vương
Vương
Vương
Vương

Mẹ Chúa thiên đàng
quyền phép cao sang thiên đình
các thánh đồng trinh
các thánh hiến mình đạo ngay

Nữ
Nữ
Nữ
Nữ

Vương
Vương
Vương
Vương

các thánh Thiên Thần
các thánh xa gần hiển tu
chiến thắng ba thù
các thánh khiêm nhu tông đồ

Nữ
Nữ
Nữ
Nữ

Vương
Vương
vương
Vương

các
cứu
hồn
cao

Nữ
Nữ
Nữ
Nữ

vương
Vương
Vương
Vương

thần thánh trần hoàn
tuyệt diệu diễm toàn trinh trong
hiền dịu đầy lòng
Vô Nhiễm tổ tông tội đời

Nữ
Nữ
Nữ
Nữ

Vương
Vương
Vương
Vương

Mẹ Chúa Ngôi Lời
danh thánh sáng ngời khôn nguôi
truyền phép “Mân Côi”
đệ nhất hoa khôi thiên đàng

thánh tổ tông
chuộc đồng công con người
xác về trời
nhất Chúa Trời thưởng ban

Trầm Hương Thơ

Và
Và
Và
Và
Và
Và
Và
Và

mây rồng lượn kiệu Bà đi
thảy nhân sinh uốn gối quì
cả triều thần cung kính hát
muôn thế hệ mãi tôn qui…
danh trinh khiết luôn ca tụng
đức khiêm nhu nguyện thực thi
để chúng con luôn có Mẹ
mây rồng lượn kiệu Bà đi.

10/7/17 - Từ Thanh Hà
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Về loài cây Vải

V

iết về cây vải, nhớ đến nhà thơ Nguyễn mới mọc có màu đỏ đồng sáng, sau đó chuyển
Bính:
dần thành màu xanh lục khi đạt tới kích thước
Mùa vải năm nay chừng đến muộn
cực đại. Hoa lưỡng tính. Quả hình cầu hoặc hơi
Chưa nghe tu hú giục xuân đi
thuôn, dài 3 - 4 cm và đường kính 3 cm. Quả có
Nóng lòng cây gạo lìa hoa đỏ
vỏ mỏng, màu đỏ nâu, mặt ngoài sần sùi, không
Trổ búp tơ xanh đón gió hè
ăn được nhưng dễ dàng bóc được. Bên trong là
(thơ Nguyễn Bính)
lớp cùi (áo hạt) thịt màu trắng mờ, ăn được, ngọt
Cây vải tên khoa học là Litchi sinensis, họ Bồ và giàu vitamin C. Ở giữa quả là một hạt màu
hòn (Sapindaceae). Đây là cây ăn quả lâu năm, nâu, dài 2 cm và đường kính cỡ 1-1,5 cm. Quả
thân gỗ vùng nhiệt đới. Cây vải là một loại quả chín vào giai đoạn từ tháng 6 (ở các vùng gần
đứng hạng 3, sau cam quýt và quả bơ, ở vùng cận xích đạo) đến tháng 10 (ở các vùng xa xích đạo),
nhiệt đới, được trồng từ rất lâu ở Nam Trung Hoa khoảng 100 ngày sau khi cây ra hoa. Cũng có
(Quảng Đông, Phúc Kiến) và ở quy mô lớn hoặc một giống vải khác chín sớm hơn, có tên gọi dân
nhỏ ở miền bắc Ấn Độ, Thái Lan, Đài Loan, gian là "vải tu hú", có hạt to hơn và vị chua hơn
đông bắc Úc châu. Ở Florida và Hawaì cũng có so với vải thiều. Nguyên do có tên gọi như vậy
trồng cây này.
có lẽ là vì gắn liền với sự trở lại của một loài
Tại miền châu thổ sông Hồng, tỉnh Bắc Giang
chim di cư là chim tu hú.
với huyện Lục Ngạn là nơi sản xuất vải thiều
nhiều nhất. Toàn huyện Lục Ngạn đã có trên 19 Vải ra hoa tháng 3 dương lịch
ngàn hecta trồng cây vải ! Quả vải nói chung và chín vào tháng 6 đến giữa
được bán để ăn tươi. Cây vải phát triển tốt trên tháng 7
Tại sao gọi là vải thiều ? Nhưng tại sao gọi
các loại đất thoát nước tốt, hơi chua và giàu chất
hữu cơ (mùn). Có nhiều giống cây trồng: ngoài là vải thiều ? Tương truyền ông HOÀNG VĂN
giống vải thiều (Hải Hưng) với cây thấp, quả tròn CƠM ở Thúy Lâm Thanh Hà Hải Dương đi dự
và sai, cùi dày ngọt, thu hoạch tháng 7-8, còn có tiệc do người Trung Hoa khoản đãi. Món tráng
giống vải Quang Tố (Hà Nội), cao cây, quả to miệng là trái vải tươi. Ông lấy ba hột đem về nhà
hơn vải thiều, chín sớm hơn vải thiều 1-2 tháng. trồng. Hột nở thành cây, cây sinh hoa ra quả, dân
Vải thiều Lục Ngạn
Các giống chín sớm
thích hợp với khí
hậu nóng hơn, còn
các giống chín muộn
thích hợp với khí hậu
mát hơn.

Ở một vài nơi
người ta còn
trồng vải làm
cây cảnh
Cây vải có thể cao
tới 15 - 20 m, có lá
hình lông chim mọc
so le, mỗi lá dài 15
- 25 cm. Các lá non
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chúng vùng Hải Dương và Bắc Giang xin giống
đem về trồng, và hai tỉnh này hiện nay là trung
tâm kỹ nghệ trồng vải thiều ! Cây vải tổ nay đã
150 tuổi đời.
Một số loài phụ của Litchi:
- Litchi chinensis subsp. chinensis: phân bố ở
Trung Quốc, bán đảo Đông Dương. Lá có 4-8 lá
chét (ít khi 2).
- Litchi chinensis subsp. javanensis: phân bố
ở đảo Java
- Litchi chinensis subsp. philippinensis (Radlk.)
Leenh: phân bố ở Philippines, Indonesia. Lá với
2-4 lá chét (ít khi 6).
Người Quảng Đông cho rằng "ăn một quả vải
bằng giữ ba ngọn đuốc trong người", (nhất đạm
lệ chi tam bả hỏa). Điều này muốn nói đến thuộc
tính dương (nóng) của loại quả này. Ăn quá nhiều
vải làm khô môi và cũng như có thể gây ra mụn
nhọt hay loét miệng.
Quả vải nói chung được bán để ăn tươi tại các
chợ khu vực (trong những năm gần đây nó cũng
được bán rộng rãi tại các siêu thị phương Tây).
Dưới dạng đóng hộp nó được bầy bán quanh năm.

47

Vải ngày nay xuất cảng sang Singapore và
cả Hoa Kỳ. Và xuất cảng sang Mỹ thì vải phải
được chiếu xạ còn Nhật Bản yêu cầu quả vải
được xông hơi khử trùng. Thị trường Nhật còn
đòi hỏi những tiêu chuẩn khắt khe khác như độ
ngọt, không có tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Quả
vải tươi hiện được Trung Quốc thu mua rất mạnh.

Thái Công Tụng
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CON NGƯỜI QUẢ LÀ… DỄ SỢ
Chuyện Gã Siêu 102

C

ách đây không lâu, gã có theo dõi trên
truyền hình một bộ phim hình sự nhiều
tập của Úc mang tựa đề là “Cuộc chiến
thầm lặng”. Tuy chỉ xem bữa đực bữa cái, hôm
được hôm không, nhưng rất may mỗi tập là một
vụ án, nên có đứt đoạn cũng chẳng sao cả.
Hôm ấy, anh chàng cảnh sát được lệnh đi công
tác nhưng không được mang theo súng để xâm
nhập vào một tổ chức buôn lậu bạch phiến.
Thế nhưng, không hiểu sao, anh chàng lại
lén vào kho, lấy trộm một khẩu mà nhét vô cạp
quần. Khi hoàn tất công tác, bị cấp trên khiển
trách, anh chàng đã trả lời :
- Khẩu súng không nguy hiểm, nhưng con
người xử dụng khẩu súng mới thật là… nguy hiểm.
Câu trả lời này khiến cho gã phải “vắt chân
lên trán” mà suy gẫm lung tung, đến nỗi “đêm
quên ăn, ngày quên ngủ”, khiến cho dung nhan
ngày càng thêm tiều tụy và thân thể ngày càng
thêm hốc hác.
Tuy nhiên, càng suy gẫm, gã lại càng cảm thấy
chí lý. Có lúc khoái quá vỗ đùi đánh đét một cái,
xin bái phục người đã phệu ra câu nói trên.
Thực vậy, theo Khổng tử thì “nhân chi sơ tính
bổn thiện”, con người thuở ban đầu vốn tốt lành,
nhưng rồi dần dần trở nên xấu xa do ảnh hưởng
của xã hội và những người chung quanh.
Còn theo Kitô giáo, Thượng đế dựng nên con
người từ bùn đất, rồi Ngài thổi hơi vào lỗ mũi,
qua đó trao ban cho nó sự sống cùng với một
tấm linh hồn.
Tấm linh hồn này có hai cơ năng chính là trí
khôn và ý muốn. Với trí khôn, con người không
ngừng phát triển. Với ý muốn, con người được tự
do chọn lựa. Và đây cũng chính là một thảm kịch
làm cho con người trở nên thật…dễ sợ.
Trước hết là với trí khôn. Mấy ông triết gia
bên tây thường phát biểu : Người là một con vật
có trí khôn. Còn Pascal thì bảo : Người là một
cây sậy biết suy tư.
Đúng thế, trí khôn nhờ biết suy tư đã làm cho

con người trổi vượt trên muôn vật và liên tục
phát triển.
Con ong ngày xưa làm tổ và kéo mật thế nào,
thì hôm nay nó vẫn làm tổ và kéo mật y chang
như vậy.
Nếu có nhúc nhích được tí xíu nào là do con
người tập luyện cho chúng, chẳng hạn như con khỉ
biết làm trò, con chó biết múa may quay cuồng.
Đang khi con vật hành động theo bản năng và
dậm chân tại chỗ qua muôn thế hệ, thì con người
đã tạo được những tiến bộ trong mọi lãnh vực.
Gã xin đưa ra một vài phạm vi thông thường nhất
để chứng minh cho sự thật trên.

Chẳng hạn về chuyện ăn.
Ngày xưa, thiên hạ ăn sống nuốt tươi. Vớ được
trái cây hay thú rừng là liền xơi tái ngay lập
tức. Rồi con người đã tìm thấy lửa và bắt đầu
nấu nướng. Còn hôm nay, trên thực đơn người
ta không biết có bao nhiêu thứ mà kể. Nào luộc,
nào nướng, nào chiên. Rồi món tây, món tàu,
món ta… chỉ sợ không có đủ tiền để nếm thử
mỗi món một lần trong đời.

Trang Văn Hóa
Ngày xưa thiên hạ chắc hẳn chỉ uống nước
lã. Rồi sau đó biết cách làm cho lên men từ một
số lá cây để rồi hôm nay người ta đã chế ra biết
bao nhiêu thứ rượu và bao nhiêu thứ chất uống
khác nhau.
Chỉ nguyên tại Việt Nam mà thôi, người ta
cũng không thể đếm hết có bao nhiêu thứ nước
suối, nước ngọt, nước uống có ga, nước uống có
cồn…Và không hiểu một ai đó đã phát biểu một
cách rất anh dũng và rất “hách xì xằng” như sau
: Mặc dù quê hương ta còn nghèo đói và khó
khăn, nhưng rất ta rất lấy làm hãnh diện vì đất
nước này đã hội tụ được đầy đủ các hãng bia nổi
tiếng trên cả và thế giới.
Như thế, phải chăng tinh thần ăn và uống của
dân ta đã phất lên như diều gặp gió, như rồng
gặp mây.

Chẳng hạn về chuyện ở.
Ngày xưa thiên hạ ở dưới hang, ở trong lỗ.
Tiến bộ hơn một tí là ngôi nhà tranh vách đất.
Còn hôm nay, người ta ở trong những ngôi nhà
gỗ, nhà bê tông cốt thép. Nào chung cư, nào biệt
thự, nào lâu đài…
Và người ta đã xây không biết bao nhiêu tòa
nhà chọc trời, cao hàng mấy trăm mét. Không

Chẳng hạn về chuyện mặc.
Sách Sáng thế ký đã chẳng kể lại sau khi
phạm tội, Adong Eva đã kết lá mà che thân vì
thấy mình trần truồng và xấu hổ. Đó là “mô đen”
thứ nhất.
Tiến thêm một bước, người ta làm áo quần
bằng da thú. Đó là “mô đen” thứ hai.
Còn hôm nay với ngành dệt may phát triển,
người ta không ngừng thay đổi mẫu mã, từ thấp
lên cao, rồi lại từ cao xuống thấp. Từ dày tới
mỏng rồi lại từ mỏng tới dày. Thời trang mỗi
ngày một khác. Thậm chí có những mốt thật là
quái đản và kinh dị, đố chị em đờn bà con gái
nào dám mặc vào để nghênh ngang dạo chơi
phố phường.

Chẳng hạn về chuyện đi.
Ngày xưa có lẽ phương tiện duy nhất để di
chuyển chính là đôi chân của mình, vì thế, người
ta thường phải đi bộ, đi “căng hải”, hay đi “lô ca
chân” đường dài mà chẳng biết mỏi. Nhích lên
một chút, người ta cưỡi lừa, cưỡi ngựa, cưỡi bò,
cưỡi lạc đà…
Còn hôm nay, người ta đã có biết bao nhiêu
phương tiện di chuyển khác nhau : Nào là đi xe
đạp, đi xe gắn máy, đi xe ô tô. Nào là đi tàu
lửa, tàu thủy, tàu bay, tàu ngầm…Rồi còn có cả
những phương tiện thật tối tân và nhanh chóng,
như phản lực, phi thuyền, hỏa tiễn… Không phải
chỉ đi từ nơi này đến nơi kia, mà còn đi từ hành
tinh này tới hành tinh khác.
Khoa học đã, đang và sẽ còn tiến những bước
tiến khổng lồ, đúng như lệnh truyền của Đấng
Tối Cao : Hãy làm chủ cá biển, chim trời và
muôn loài trên mặt đất.
Tiếp đến là với ý muốn, con người được quyền
tự do chọn lựa. Ý muốn và sự tự do chính là
một qùa tặng tuyệt vời nhất Thiên Chúa đã trao
ban cho con người và làm cho con người trở nên
cao cả.
Một ông vua đầy uy quyền cũng không thể bắt
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Chẳng hạn về chuyện uống.
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hiểu những kẻ đau tim, can đảm chê cầu thang
máy, có đủ sức leo từng bậc từ dưới lên, hay mới
chỉ được nửa đường thì đã thở hồng hộc, đứt hơi
mà chết.
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tôi làm điều tôi không muốn. Thậm chí ngay cả
Thiên Chúa cũng đành phải chào thua trước sự tự
do của con người, như lời ông thánh Âu cu tinh
đã viết : Ngài sẽ không thể cứu chuộc tôi nếu
như chính bản thân tôi lại không muốn.
Ý muốn và sự tự do làm cho con người trở
nên cao cả, nhưng đồng thời cũng có thể biến con
người thành nguy hiểm và dễ sợ. Nếu không biết
điều khiển và quản lý chặt chẽ, nó sẽ đọng lại,
kết tủa và hóa kiếp con người thành một con thú
hoang lang thang trong cõi lòng. Đây là điều mà
các vị tiền bối đã diễn tả :
- Con người vừa có thể là một thượng đế, lại
vừa có thể là một con vật.
- Trong mỗi con người đều có tiềm ẩn một
con thú hoang.
- Con người là một con vật hai chân, thuộc
loài hỗn thực, nghĩa là xơi được mọi thứ, nhưng
lại biết…mặc quần đùi.
- Dưới làn da của con người đều có bóng dáng
của nhiều súc vật.
Bây giờ gã sẽ đi từ trong ra ngoài, từ bản thân
đến cuộc đời và xã hội để tìm dấu vết của con
thú hoang ấy.

Trước hết là nơi bản thân.
Thượng đế đã ban cho mỗi người chúng ta một
cái miệng, đôi khi cũng được gọi là cái mồm.
Công dụng của mồm miệng là để ăn và để nói.

Trang Văn Hóa
Dĩ nhiên còn nhiều công dụng khác nữa, chẳng
hạn như hôn, hút, mút…gã xin được miễn bàn tới.
Về chuyện ăn thì như chúng ta vừa thấy : con
người thuộc loài hỗn thực, nghĩa là xơi được tất
tật mọi thứ. Đây cũng là một điểm làm cho con
người khác với con vật. Bình thường thì mỗi con
vật chỉ xơi một vài loại thức ăn nào đó. Chẳng
hạn như con trâu thì ăn cỏ, con hổ thì ăn thịt sống.
Trong khi đó, con người thì thượng vàng hạ
cám, có thể đút vào miệng mình đủ thứ, từ lá
cây ngọn cỏ đến hoa trái, từ con giun con rắn
đến con gà con vịt. Ngay cả đến những con vật
khổng lồ như con voi, con tê giác…con người
cũng xơi được cả.
Mọi vất vả con người phải chịu cũng chỉ để
phục vụ cho cái miệng. Và nhiều cuộc chiến tranh
đã xảy ra cũng chỉ vì nhu cầu ăn của con người.
Thậm chí có những thứ không nên xơi mà
vẫn cứ xơi, thí dụ trong một trận đấu quyền
anh, Mike Tyson đã xơi tái cái tai của Holyfield.
Chẳng hiểu cái tai ấy có dòn như tai lợn bóp gỏi
hay không, thì khi nào thuận tiên gã sẻ hỏi Mike
Tyson và sẽ “báo cáo” lại sau.
Hơn thế nữa, còn có những thứ không được
xơi mà cứ vẫn phớt tỉnh “ăng lê”, lại còn xơi bạo
nữa là khác, thí dụ ăn tiền, ăn gian, ăn cắp, ăn
cướp, ăn hối lộ…May ra thì chỉ có ăn đòn hay
ăn tát là…em hỏng dám đâu.
Còn về chuyện nói, thì như chúng ta đã biết:
ngôn ngữ là phương tiện Thượng đế đã trao ban
để chúng ta bộc lộ những ý nghĩ, những ước
muốn hầu tạo lấy một sự cảm thông.
Đây cũng là một điểm làm cho con người khác
với con vật, bởi vì như thiên hạ thường bảo :
Người là một con vật có tiếng nói, có ngôn ngữ.
Thế nhưng, lời nói lại là điều chúng ta thường
hay sai lỗi vấp phạm hơn cả. Thậm chí, thay vì tạo
được một bàu khí hòa thuận, bắc được một nhịp cầu
cảm thông, thì lại gây ra thù oán, làm cho người
khác thân bại danh liệt, đi đoong cả một đời.
Mới đây báo Công An TPHCM có đăng một
mẩu tin nho nhỏ với tựa đề là “Câu nói đùa tai
hại”, đại khái như thế này : Cô H. yêu anh N.
và đã có thai được ba tháng. Vốn tính hay ghen,
cô H. nghĩ rằng anh N. không còn yêu mình nữa.

Trang Văn Hóa

Tháng 9 - 2021

Tối hôm trước, anh N. sang nhà cô H. chơi và
thấy cô H. đang ngồi khóc, nên nói đùa : Anh
sẽ cưới em làm vợ nhỏ, còn vợ nhớn anh sẽ đi
lấy ở nơi khác.
Trong lúc đang nghi ngờ và giận dỗi, câu nói
đùa của anh N. khiến máu ghen nơi cô H. bốc
lên đùng đùng. Vì cho đó là sự thật, nên cô H.
đã uất ức, uống thuốc độc tự tử mà chết.
Trên cơ thể con người, Thượng đế còn ban cho
chúng ta đôi bàn tay. Với đôi bàn tay, chúng ta
có thể bồng ẵm con cái, lao động sản xuất để
nuôi sống gia đình, làm việc để giúp đỡ người
khác, vân vân và vân vân…
Tuy nhiên, rất nhiều lần chúng ta đã dùng đôi
bàn tay để làm những việc mờ ám, gây nên thiệt
hại cho những người chung quanh, chẳng hạn
dùng đôi bàn tay để uỵch nhau, để thoi nhau, để
cướp của, để giết người…
Nếu cứ lần lượt bới lông tìm vết, mổ xẻ từng
bộ phận một để lần ra dấu ấn của con thú hoang,
thì e rằng chẳng biết viết đến bao giờ mới chấm
hết. Thế nhưng chỉ với hai bộ phận nho nhỏ ấy mà
thôi, chúng ta cũng đã thấy được con người chính là
yếu tố quan trọng, quyết định trong mọi tình huống.
Tiếng Việt Nam chúng ta không phân biệt giống
đực và giống cái. Vì thế mới có chuyện rằng : Hai
vợ chồng nhà kia, sau nhiều ngày cơm chẳng
lành canh chẳng ngọt bèn rã gánh một cách êm
ru bà rù. Tuy nhiên trước khi ca bổn anh đi
đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta
chỉ có thế thôi, thì cũng phải chia chác tài sản
vì của chồng công vợ.
Chị vợ bèn phát biểu : Anh là đờn ông còn tôi
là đờn bà. Anh là giống đực còn tôi là giống cái.
Vậy hễ đồ vật nào là cái thì thuộc về tôi, còn đồ
vật nào là đực thì thuộc về anh. Bằng lòng chứ ?
Anh chồng gật đầu và OK liền tù tì.
Chỉ chờ có vậy, chị vợ bèn vội vã vơ vét về
tất cả bởi vì hầu như mọi đồ vật đều mang chữ
cái trên đầu : cái nồi, cái niêu, cái soong, cái
chảo… Phát hoảng, anh chồng bèn chộp bừa con
dao rựa và hô to : Đực rựa.
Có lẽ vì thế mà đực rựa vừa có nghĩa là loại
dao lưỡi dài và sống dày, vừa có nghĩa là đờn
ông và con giai.
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Trong tiếng Pháp, người ta chia danh từ thành
hai giống : giống đực và giống cái. Còn trong
tiếng La tinh, ngoài giống đực và giống cái, còn
thêm một giống nữa, đó là giống… dở (neuter),
chẳng đực mà cũng chẳng cái. Trung lập, trung
hòa, vô tính.
Sự vật chung quanh chúng ta phần lớn thuộc
giống dở, chẳng đực mà cũng chẳng cái. Xét theo
phương diện luân lý, thì chẳng tốt mà cũng chẳng
xấu. Nó trở nên tốt hay nên xấu là do con người.
Thực vậy, con người xử dụng nó với ý hướng
tốt, hay với mục đích tốt, thì nó sẽ tốt. Còn nếu
con người xử dụng nó với ý hướng xấu, hay với
mục đích xấu, thì nó sẽ xấu.
Chẳng hạn như tiền bạc. Tự bản chất, tiền bạc
chẳng tốt mà cũng chẳng xấu. Nó tốt hay xấu là
do cách thức con người kiếm nó và xài nó.
Thực vậy, nếu tiền bạc được tìm kiếm một
cách chính đáng và công bằng qua lao công vất
vả, qua mồ hôi và nước mắt của chúng ta thì lúc
bấy giờ tiền bạc ấy quả thực là tốt.
Còn nếu tiền bạc được tìm kiếm bằng con
đường bất chính và bất công : Kẻ sản xuất thì tung
ra những mặt hàng dổm, kém chất lượng. Kẻ buôn
bán thì dùng cân thiếu, thước hụt. Quan chức thì
tham nhũng hối lộ…Những đồng tiền được nhồi
nhét cho đầy túi tham theo kiểu này, chắc chắn sẽ
là những đồng tiền xấu xa và nhơ bẩn.
Khi đã có đồng tiền rủng rỉnh trong hào bao,
thì cách xài tiền cũng không kém phần quan
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trọng. Nếu tôi dùng tiền để nuôi sống bản thân
và gia đình cũng như giúp đỡ những người chung
quanh, thì lúc bấy giờ tiền bạc sẽ đem lại nhiều
lợi ích.
Trái lại, nếu tôi vung tiền bạc cho những cuộc
ăn chơi thâu đêm suốt sáng, nếu tôi dùng tiền bạc
để dụ khị kẻ khác làm điều bất chính…lúc bấy
giờ tiền bạc sẽ làm rạn vỡ gia đình, gẫy đổ tình
yêu và gây nên biết bao nhiêu đau khổ, đúng như
một câu danh ngôn đã bảo : Tiền bạc là một tên
đầy tớ tốt, nhưng lại là một ông chủ hà khắc.
Chẳng hạn như thiên nhiên với những sức
mạnh tiềm ẩn, tự bản chất chẳng tốt mà cũng
chẳng xấu. Ăn thua là ở con người xử dụng
những sức mạnh ấy.
Lâu lắm rồi, gã có đọc một bài trong cuốn
“Dừng”, đại khái tác giả đã viết như sau : Hẳn
chúng ta đã biết trái bom nguyên tử đầu tiên đã
được ném xuống thành phố Hiroshima vào ngày
6 tháng 8 năm 1945. Trong nháy mắt, trái bom
ấy đã giết hại hơn 200.000 người. Từ đó, bao
nhiêu vũ khí khủng khiếp hơn nữa đã được chế
tạo. Nào là bom khinh khí. Nào là bon neutron.
Một trái bom 500 mégatonnes có đủ sức làm cho
Việt Miên Lào và một phần Thái lan bị chìm
xuống đáy biển. Một trái bom 2000 mégatonnes
có thể làm cho chúng ta thấy được ngày tận thế !

Trang Văn Hóa
Chiến tranh nguyên tử thật kinh khủng, nó là
như một cơn ác mộng đè nặng trên nhân loại,
Tuy nhiên cái đáng sợ không phải là bom nguyên
tử mà là con người xử dựng nó. Bom đạn vốn
là vật vô hồn, không thể mang lấy trách nhiệm
của cuộc chiến. Chính con người đã chế tạo ra
bom đạn và xử dụng bom đạn mới phải gánh
lấy trách nhiệm ấy hoàn toàn.
Các năng lực thiên nhiên tự nó rất hữu ích và
cũng chẳng hề biết gì đến nhân nghĩa cả. Nó đã
bị con người lợi dụng để chà đạp nhân nghĩa.
Điện khí rất hữu ích để làm đèn soi sáng, chứ
không phải để chạy vào thành ghế, thành giường.
Lửa rất hữu ích để thổi nấu chứ không phải để
đốt nhà. Sức mạnh của nguyên tử cũng thế, nó
không đe dọa hòa bình, không tàn sát, không tiêu
diệt, trái lại còn phụng sự hòa bình, phát triển
nông nghiệp và các ngành nghề khác. Chỉ có con
người xử dụng sức mạnh nguyên tử mới đe dọa
hòa bình, tàn sát và phá hoại mà thôi.
Ngay cả những thực tại vốn dĩ tốt đẹp cũng vẫn
có thể bị con người xào xáo, làm cho trở thành xấu xa.
Chẳng hạn như nghề nghiệp. Người xưa đã
từng bảo : Nghề nghiệp nào cũng đáng quí đáng
trọng. Không có nghề nghiệp nào xấu mà chỉ có
con người xấu mà thôi.
Thực vậy, với nghề nghiệp chúng ta kiếm được
tiền bạc nuôi sống bản thân và gia đình, như tục
ngữ đã bảo : Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh.
Đồng thời nhờ đó, chúng ta góp phần xây
dựng xã hội. Thế nhưng nếu xử dụng tay nghề
của mình vào những mục đích xấu, lúc bấy giờ
chúng ta sẽ gây nên những tai họa thảm khốc.
Thí dụ : tôi giỏi nghề in, nhưng không dùng
khả năng ấy để in sách, in báo hầu nâng cao dân
trí, nhưng lại dùng để in tiền giả khiến cho nền
kinh tế quốc gia bị lũng đoạn.
Tôi giỏi nghề võ, nhưng không dùng khả năng
ấy để bảo vệ bản thân và giúp đỡ những kẻ cô
thân cô thế, nhưng lại dùng để uy hiếp, để trấn
lột người khác…
Chẳng hạn như tình yêu, một thực tại vốn được
ca ngợi là thiêng liêng và cao đẹp, thế nhưng con
người cũng vẫn có thể lợi dụng tình yêu để làm
những điều xằng bậy.
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- Hỏi tội bởi đâu mà ra ?
- Thưa tội thì bởi trong lòng mà ra.
Hay như người xưa cũng dạy : Nhân dục
thắng, thiên lý vong.
Có nghĩa là lòng dục của con người phát triển
thì đạo lý của trời sẽ bị mai một,
Hay : Dục vọng đánh đổ đạo lý.
Chính vì thế có người đã phát biểu :
- Thà rằng ngồi trong trái tim con sư tử còn
hơn là ngồi trong trái tim con người.
Và tiền nhân cũng đã từng cay đắng khi đưa
ra kinh nghiệm chua chát của mình : Homo
hominibus lupus. Có nghĩa là người với người là
chó sói của nhau.
Thế nhưng cái tâm ấy lại âm u. Cái lòng ấy
lại đầy những ý đồ đen tối như tục ngữ đã bảo :
- Sông sâu còn có kẻ dò,
Lòng người nham hiểm ai đo cho cùng.
- Dò sông, dò biển, dễ dò,
Nào ai lấy thước mà đo lòng người.
Điều khó khăn và gay go nhất đó là phải làm
thế nào để kiểm soát được cái tâm và hướng dẫn
được cái lòng của mình. Thế nhưng dù khó khăn
và cam go đến đâu chăng nữa, cũng vẫn phải
thực hiện nếu muốn cho mọi việc luôn được êm
xuôi và tốt đẹp.
Ngày kia, có một đứa bé ném hòn đá vào lớp
khiến cho cửa kính vỡ tung. Cô giáo đỏ mặt tức
tối. Tuy nhiên, thay vì sửa phạt cậu học trò tinh
nghịch, thì cô giáo lại đi lượm viên đá, rồi lấy
thước kẻ đánh cho viên đá một trận. Vừa đánh
vừa nói : Từ nay, mày phải trở nên mềm dẻo
chứ không được cứng rắn như thế này nữa nhé.
Phải kiểm soát cái tâm, phải hướng dẫn cái
lòng vì nhân tâm hay lòng người là nơi sản xuất
ra những thứ vũ khí nguy hiểm, những toan tính
mờ ám, những hành động dã man.
Và để kết luận, gã xin lập lại câu nói ban
đầu của một diễn viên trong bộ phim “Cuộc
chiến thầm lặng” : Khẩu súng không nguy hiểm,
nhưng con người xử dụng khẩu súng mới thực
nguy hiểm.
Ôi, con người quả là… dễ sợ.

Gã Siêu
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Thí dụ : một chàng trai dùng những lời đường
mật của tình yêu để dụ dỗ cô gái, khiến cho cô
gái phải mang bầu, rồi truất ngựa truy phong, bỏ
rơi cô gái… Hay mượn đỡ danh nghĩa tình yêu
để lường gạt tiền của theo kiểu kỹ sư đào mỏ…
Cũng có thể yêu nhầm đối tượng mà làm cho gia
đình bị đổ vỡ tan hoang, vợ mình chẳng yêu lại
cứ nhè vợ người ta mà yêu, thế mới rách việc.
Báo Công an TPHCM cũng đăng tải một mẩu
tin ngắn như sau : Anh T. vốn thầm yêu chị H.
là một góa phụ. Trong lúc đến chơi, lợi dụng cơ
hội tư riêng, anh đã hôn chị một miếng. Chẳng
may vô tình cháu L. nhìn thấy và khóc thét lên
rồi chạy sang mách người hàng xóm. Người hàng
xóm bèn đến can ngăn và đuổi anh T. về. Cảm
thấy xấu hổ trước mặt bà con lối xóm, ngày hôm
sau chị H. đã thắt cổ tự tử. Chị H. chết đi bỏ lại
đứa con thơ mới chín tuổi. Đúng là một cái hôn
gây nên hậu quả khó lường.
Từ những điều vừa trình bày, chúng ta thấy
trong mọi việc yếu tố con người là quan trọng
hơn cả. Và nơi con người thì cái tâm hay nói
một cách nôm na và bình dân hơn, là cái lòng
sẽ nắm phần quyết định. Tốt hay xấu cũng bởi
nó. Vì thế sách giáo lý có câu :
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Covid-19: Loại vaccine nào
có vẻ hiệu quả nhất?

G

ần đây đã có những tin tức đầy phấn
khởi gần đây về các vaccine chống virus
corona với một số thử nghiệm thành

công được ghi nhận.
Nhưng loại vaccine nào có vẻ hiệu quả nhất
và nó hoạt động ra sao?

Vì sao chúng ta cần vaccine?
Đại đa số mọi người vẫn dễ bị phơi nhiễm với
virus corona. Hiện tại những biện pháp giãn cách
xã hội đang giúp kiềm chế số tử vong.

Vaccine sẽ huấn luyện cho cơ thể chúng ta
chiến đấu với sự nhiễm bệnh bằng cách ngăn
chặn virus corona, hoặc ít nhất cũng khiến bệnh
Covid trở nên bớt nguy hiểm chết người.
Vaccine của Đại học Oxford cho thấy hiệu
quả 70%
Virus corona: Khả năng hai triệu người chết‘
ngay cả khi có vaccine
Có một vaccine bên cạnh các phương pháp điều
trị được cải thiện là chiến lược thoát khỏi đại dịch.
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Vaccine của Đại học Oxford
/AstraZeneca
Các thử nghiệm của vaccine Oxford cho thấy
có thể giúp ngăn đến 70% số người phát triển
các triệu chứng Covid.
Dữ liệu cũng cho thấy có phản ứng miễn dịch
mạnh mẽ ở người cao tuổi.
Cũng có dữ liệu thích thú cho thấy việc hoàn
thiện liều lượng có thể tăng khả năng bảo vệ lên
đến 90%
Vương Quốc Anh đã đặt hàng 100 triệu liều
Cần được tiêm 2 liều
Các thử nghiệm với hơn 20.000 tình nguyện
viên vẫn đang được tiến hành
Đây có thể là một trong những loại vaccine dễ
phân phối nhất, vì nó không cần được bảo quản
ở nhiệt độ quá lạnh.
Nó được tạo ra từ một phiên bản được làm yếu
đi của virus cúm mùa thông thường trên loài tinh
tinh và đã được can thiệp để không phát triển
trong cơ thể người.

Vaccine của Pfizer/BioNtech
Đột phá của vaccine xảy ra khiPfizer /
BioNTech công bố kết quả đầu tiên của mình.
Vaccine này cho thấy có khả năng phòng ngừa
hơn 90%
Vương quốc Anh sẽ nhận được 10 triệu liều
vào cuối năm 2020, với 30 triệu khác đã được
đặt mua
Vaccine này được tiêm hai liều, cách nhau ba tuần
Khoảng 43.000 người đã được tiêm vaccine và
không có lo ngại về tính an toàn
Vaccine này phải được bảo quản ở nhiệt độ
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khoảng -70C, sẽ được vận chuyển trong một chiếc
hộp đặc biệt, đóng gói cùng đá khô và được lắp
đặt các thiết bị theo dõi GPS.
Vaccine này là một loại mới được gọi là RNA,
và sử dụng một mảnh nhỏ mã di truyền của virus.
Việc này sẽ tạo ra một phần của virus bên trong
cơ thể mà hệ thống miễn dịch nhận diện là ngoại
lai và bắt đầu tấn công.
Vaccine RNA chưa bao giờ được phê chuẩn
để sử dụng cho người, mặc dù nó đã được sử
dụng trong các thử nghiệm lâm sàng cho các
bệnh khác.
Covid-19: Vaccine của Pfizer và BioNTech ,
hiệu quả trên 90%‘
Virus corona: Vaccine Moderna đạt hiệu quả
đến 95%

Vaccine của Moderna
Vaccine của Moderna cũng sử dụng phương
pháp tiếp cận như vaccine của Pfizer.
Công ty này nói vaccine có hiệu quả phòng
ngừa 94.5 %
Vương Quốc Anh sẽ có 5 triệu liều vào mùa
xuân. Vaccine này được tiêm hai liều, cách nhau
bốn tuần
30.000 người đã tham gia vào các thử nghiệm,
với một nửa được tiêm vaccine và một nửa được
tiêm giả dược
Vaccine của Moderna dễ bảo quản hơn của
Pfizer vì nó có thể ổn định ở -20C trong vòng
đến 6 tháng.

Những loại vaccine nào khác
đang được phát triển?
Các thử nghiệm khác cũng được mong đợi sẽ
có kết trong những tuần tới.
Dữ liệu về vaccine Sputnik V của Nga, hoạt
động giống như vaccine Oxford, cho thấy có hiệu
quả 92%
Thử nghiệm của Janssen đang tuyển 6.000
người trên khắp Vương quốc Anh, trong tổng
số 30.000 tình nguyện viên trên toàn thế giới,
để xem liệu hai mũi tiêm có mang lại khả
năng miễn dịch cao hơn và lâu dài hơn một
mũi hay không
Viện Sản phẩm Sinh học Vũ Hán
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Ai sẽ được tiêm vaccine trước?
Điều này phụ thuộc vào nơi Covid lây lan,
thời gian vaccine được đưa vào sử dụng và nhóm
nào thì vaccine phát huy công hiệu nhất.
Những người cao tuổi sống trong viện chăm sóc
và nhân viên ở đó đứng đầu trong danh sách ưu
tiên của nước Anh, kế đến và nhân viên y tế như
nhân viên ở bệnh viện và những người trên 80 tuổi.
Dân Mỹ ‘có thể được tiêm vaccine Covid
trong tháng tới’
Cuối cùng chúng ta đã có thuốc chủng ngừa
Covid?
Cho đến nay, tuổi tác là yếu tố chịu rủi ro
trước Covid.

Những gì
vẫn cần phải được thực hiện?
Các thử nghiệm phải cho thấy vaccine an toàn
Cần phải phát triển vaccine ở quy mô lớn để
có thể sản xuất hàng tỷ liều
Các cơ quan quản lý phải phê duyệt vaccine
trước khi nó có thể được sử dụng
Các nhà nghiên cứu vẫn tìm hiểu xem các biện
pháp bảo vệ có thể kéo dài trong bao lâu
Người ta cho rằng cần 60-70% dân số toàn
cầu phải được miễn dịch để ngăn virus lây lan
dễ dàng (miễn dịch cộng đồng) - hàng tỷ người,
ngay cả khi vaccine hoạt động hoàn hảo.

Vaccine cho bảo vệ hết mọi người?
Mỗi người phản ứng khác nhau với chủng ngừa.
Lịch sử cho thấy bất kỳ loại vaccine nào cũng
có thể kém hiệu quả hơn ở người già vì hệ thống

James Gallagher
Nguồn: Covid-19: Loại vaccine nào có vẻ hiệu
quả nhất? - BBC News Tiếng Việt
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và Sinopharm ở Trung Quốc, và Viện nghiên
cứu Gamaleya của Nga đều đang trong giai đoạn
thử nghiệm cuối cùng
Tuy nhiên, một cuộc thử nghiệm ở Brazil đối
với thuốc do công ty Sinovac của Trung Quốc
phát triển đã bị đình chỉ sau khi xảy ra "sự cố
bất lợi nghiêm trọng" - mà có thông tin cho rằng
đã khiến một người tình nguyện tử vong.
Hiểu được phương pháp nào cho ra kết quả tốt
nhất là rất quan trọng. Thử nghiệm gây nhiễm
cho người, tức cho người nhiễm một cách có tính
toán cẩn trọng, có thể giúp ích.

57
miễn dịch của họ không đáp ứng tốt, như là đối
với tiêm phòng cúm mùa. Nhưng dữ liệu đến nay
cho thấy đây không phải là vấn đề với một số
vaccine ngừa Covid.
Sử dụng nhiều liều có thể giúp khắc phục bất
cứ vấn đề nào, cũng như có thể dùng kèm một
hóa chất (gọi là chất bổ trợ) giúp thúc đẩy hệ
miễn dịch.
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8 mẹo đơn giản trị đau răng tại nhà

K

hông có gì khó chịu hơn một cơn đau
răng bất ngờ ập tới, mà còn tồi tệ hơn
là xảy ra ở thời điểm mà bạn không thể
ngay lập tức đến gặp nha sĩ.
Dưới đây là tám mẹo đơn giản mà bạn có thể
điều trị tại nhà khi lỡ may cơn đau răng xuất
hiện, giúp giảm đau và hạn chế nhiễm trùng,
trước khi có thể khám tại văn phòng nha sĩ, theo
trang mạng Livestrong.
Đau răng có thể tấn công đột ngột vào ban
đêm khi bạn cố gắng ngủ.
(Hình: Andrea Piacquadio/Pexels)

tụ mảng bám vi khuẩn trên răng, tác nhân gây ra
sự khó chịu răng miệng.
Trong một cuộc nghiên cứu được thực hiện hồi
Tháng Mười Hai, 2017, và được đăng trên tạp
chí Journal of the Indian Society of Pedodontics
and Preventive Dentistry, nước muối đóng vai
trò như một loại chất tẩy rửa loại nhẹ, làm sạch
sẽ răng miệng và giảm đau nếu như lỡ may bị
nhiễm trùng.
Bạn nhớ pha muối với nước ấm, sau đó ngậm
nước muối trong vòng một đến hai phút rồi hãy
súc miệng nhiều lần trước khi nhổ ra.

3. Nhai tỏi

1. Chườm nước ấm
hoặc nước lạnh
Nha Sĩ Evelyn Taly Huaman, hiện đang công
tác tại trung tâm Taly Dental Specialist ở San
Diego, California, cho biết chìa khóa để trị đau
răng tại nhà là cố gắng chẩn đoán xem cơn đau
đến từ đâu.
“Nếu bạn có thói quen nghiến răng vào ban
đêm trong lúc ngủ thì hàm và khớp răng dễ bị
nhức mỏi. Nó như một cơn đau thắt,” Nha Sĩ
Huaman nói. “Bạn nên cho một miếng gạc ngâm
với nước ấm hoặc nước lạnh chườm quanh hàm
để giúp giảm đau nhanh.”

2. Súc miệng với nước muối
Bác Sĩ Sanda Moldovan tại trung tâm Beverly
Hills Dental Health ở California cho biết súc
miệng bằng nước muối có giúp kiểm soát sự tích

Củ tỏi, củ hành từ lâu đã được người xưa áp
dụng như phương cách trị đau răng, đặc biệt
đối với những ai bị đau cho sâu răng. Bạn nên
cắt nhỏ một lát tỏi thật mỏng, đắp lên vùng bị
đau khoảng ba phút để tạo cảm giác tê, sau đó
thì nhai.
Bên cạnh đó, bạn cũng có thể nhai những lát
hành tây sống vì nó có tác dụng làm giảm đau
do viêm nướu gây lên. Tuy nhiên, bạn nên nhớ
súc miệng nhiều lần và đánh răng lại sau khi nhai
tỏi hay hành, vì nếu không thì mùi nồng nặc của
thức ăn sẽ còn trong miệng, gây ra hơi thở nặng
mùi và khó chịu.

4. Bôi gel nha đam
Nha đam không chỉ có đặc tính làm dịu và
mát làn da mà còn giúp giảm sưng tấy khi bị
đau răng. Việc thoa kem nha đam dạng gel lên
nướu bị nhiễm trùng sẽ giúp cải thiện tình trang
viêm nha chu.
Tuy nhiên, đây cũng chỉ là cách tạm thời chữa
trị trước khi bạn gặp nha sĩ. Những dấu hiệu liên
quan đến nha chu phải tới nha sĩ để khám, nếu
không răng sẽ bị hoại tử. Bên cạnh đó, bạn cũng
nên lưu ý là nha đam có thể gây độc nếu như
nuốt phải, có thể khiến bị tiêu chảy, đau bụng
và nôn mửa.
Tỏi, hành và gừng có đặc tính chống viêm tốt,
giúp giảm đau khi bị viêm nướu.
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7. Uống thuốc giảm đau
Tiến Sĩ Rhonda Kalasho ở trung tâm GLO
Modern Dentistry, Los Angeles, California, cho
biết nhiều cơn đau răng liên tục có thể là do vi
khuẩn xâm nhập vào dây thần kinh và chắc chắn
bạn sẽ đến gặp nha sĩ càng sớm càng tốt.
Để giảm đau nhanh trước khi gặp bác sĩ, bạn
có thể dùng Tylenol để kiểm soát cơn đau.

8. Dùng thuốc có enzyme

(Hình: Anya Bell/Unsplash)

5. Ăn gừng
Gừng có đặc tính chống viêm và khử trùng
cao, giúp vùng viêm ở răng nướu được làm sạch
và không bị nhiễm trùng.
Bạn gọt vỏ, cắt nhỏ lát gừng, sau đó trộn với
chút dầu olive rồi xay bằng máy sinh tố cho đến
khi hỗn hợp sền sệt. Tiếp đến, bạn dùng cây tăm
Q-tip bôi hỗn hợp lên vùng sưng tấy.
Một cuộc thử nghiệm được đăng trên tạp chí
y học Ayurveda and Integrative Medicine cho
thấy, pha bột gừng uống cùng với nước ấm có
hiệu quả như thuốc giảm đau, làm bớt khó chịu
và dễ uống.

6. Nhai lá ổi
Cũng giống như gừng, tỏi và hành, lá ổi có
tính chống viêm và kháng khuẩn tốt, giúp loại bỏ
vi khuẩn có hại cho răng nướu. Thông thường,
người ta sẽ nhai lá ổi tươi hoặc súc miệng bằng
nước lá ổi được giã nát và đun sôi.
Trong một nghiên cứu được thực hiện năm
2019 cho thấy, 100 người tham gia với mức độ
đau răng khác nhau đều báo cáo có sự cải thiện
rõ rệt sau khi súc miệng với nước lá ổi liên tục

Enzyme support là loại thuốc bạn có thể mua
tại các nhà thuốc mà không toa của bác sĩ. Đây là
phương pháp trị hiệu quả khi đau răng và nướu,
do thuốc này có chứa thành phần bromelain, được
các nhà khoa học chứng minh là có tác dụng
chống viêm tốt như ibuprofen. (KD) [qd]

Nguồn: Sức khỏe và đời sống: 8 mẹo đơn
giản trị đau răng tại nhà (nguoi-viet.
com)
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trong vòng bảy ngày. Đây được xem là phương
pháp đơn giản, dễ làm mà ai cũng có thể làm tại
nhà nếu như chưa kịp đi khám khi bị đau răng.
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Khoai lang giúp cân bằng hormone,
ổn định sức khỏe cho tuổi 40 trở lên
NEW YORK CITY, New York (NV)
- Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng nữ
giới thường phải trải qua nhiều giai đoạn thay
đổi hormone nội tiết tố trong cuộc đời, từ lúc
dậy thì, mang thai cho đến thời kỳ mãn kinh.
Chính vì vậy mà việc ăn uống, nạp vào cơ
thể những thực phẩm đầy dưỡng chất cực kỳ
quan trọng.
Trong danh sách các thực phẩm có thể
giúp cân bằng hormone khi phụ nữ từ 40 trở
lên có sự góp mặt của khoai lang, theo trang
mạng MindBodyGreen.
Khoai lang có rất nhiều tinh bột nhưng lại
tốt cho quá trình tiêu hóa và đào thải chất dơ
ra khỏi cơ thể. (Hình: Kindel Media/Pexels)

Những thay đổi bên trong cơ
thể khi bước vào tuổi 40
Lúc này, mức độ estrogen và progesterone
bắt đầu giảm và quá trình tiêu hóa cũng bắt
đầu chậm đi. Một số thực phẩm có thể bạn
rất thích ăn trước đây nhưng dần dần làm
bạn cảm thấy khó chịu, đầy bụng, đặc biệt là
những thực phẩm có chứa lượng tinh bột cao.
Tuy nhiên, khoai lang lại là trường hợp
ngoại lệ. Khoai lang có rất nhiều tinh bột
nhưng cực kỳ lành mạnh, tốt cho quá trình
tiêu hóa và đào thải chất dơ ra khỏi cơ thể.
Theo Bác Sĩ Aviva Room, tác giả cuốn sách
“Botanical Medicines for Women’s Health,”
khoai lang có chứa một loại carbohydrate đặc
biệt có lợi cho sức khỏe đường ruột. Những
carbohydrate này sẽ di chuyển qua ruột non
mà không tiêu hóa hoàn toàn mà sẽ chuyển
hóa thành dạng kháng khi trôi đến ruột kết,
dần dần lên men và đóng vai trò như một
men vi sinh cho tiêu hóa.
Thay vì làm khoai tây chiên nhiều
cholesterol, bạn có thể làm món khoai lang
chiên. (Hình: Valeria Boltneva/Pexels)

Chế biến khoai lang như thế nào?
Một mẹo vặt mà các chuyên gia dinh dưỡng
thường khuyên là hãy bỏ khoai lang vào tủ lạnh
qua đêm, sau đó hãy hâm nóng khi ăn. Việc này sẽ
giúp khoai lang tăng hàm lượng tinh bột kháng, tốt
cho sức khỏe.
Ngoài các carbohydrate tốt, khoai lang còn chứa
nhiều chất oxy hóa và khoáng chất tốt cho phụ
nữ trên 40, chẳng hạn như vitamin A, vitamin C,
vitamin B6, magnesium, potassium và manganese.
Bên cạnh việc ăn khoai lang bằng cách luộc, bạn
cũng có thể chế biến các món ăn từ khoai lang như
làm món khoai lang nướng với dầu olive và các thảo
mộc có mùi, khoai lang xào với thịt bò, thịt gà; làm
món ăn vặt như khoai lang chiên; hay thậm chí là
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làm các món tráng miệng như bánh khoai lang
hay kem khoai lang.

KD
Nguồn: Khoai lang giúp cân bằng
hormone, ổn định sức khỏe cho tuổi 40 trở
lên (nguoi-viet.com)
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Nhìn Da Chuẩn Đoán Bệnh

T

rong tình trạng lành mạnh bình thường,
da mịn màng, mềm mại không tỳ vết,
không lộ diện lỗ chân lông, không khô
mà cũng không nhờn mỡ. Da hồng hào biểu lộ
sự lưu thông thoải mái của những mạch máu nhỏ
li ti nằm ở phía dưới.
Trong cơ thể, da là bộ phận nặng nhất và trải
rộng nhất. Nhiệm vụ của da cũng khá quan trọng,
bao gồm:
- điều hòa nhiệt dộ cơ thể;
- bảo vệ cơ thể với sự xâm nhập của vi khuẩn
cũng như chất có hại;
- thu nhận các cảm giác nóng lạnh, đau cũng
như xúc giác và sức ép.
Do đó, mỗi khi các bộ phận khác trong cơ thể
bị rối loạn, bệnh tật thì một số dấu hiệu báo động
cũng xuất hiện trên da. Nhờ đó chỉ với quan sát
làn da là bác sĩ cũng tạm thời chẩn đoán được
một số bệnh nội khoa.

1- Da đau nhoi nhói kèm theo
ban đỏ ở một bên mặt hoặc
thân mình
Đây là dấu hiệu của bệnh Zona thần kinh
Shingles mà người mình thường gọi là bệnh “giời
leo” do loại virus của bệnh Thủy đậu mà ta mắc
phải trước đây.
Virus nằm tiềm ẩn ở rể dây thần kinh cảm
giác quanh cột sống chờ khi nào cơ thể suy yếu
vì stress, nhiễm trùng, tuổi già là tái xuất giang
hồ, gây ra bệnh shingles với các mụn đầy mủ,
rất đau trên da kéo dài có khi cả năm..
Trong trường hợp này, cần đi bác sĩ ngay để
điều trị tới nơi tới chốn. Người trên 60 tuổi cũng
nên hỏi bác sĩ về việc chích ngừa shingles.

2- Những vết mầu nâu ở mặt
trước cẳng chân
Đó là dấu hiệu ngoài da của người mắc bệnh
tiều đường, trong đó các vi huyết quản nơi chân
dễ bị tổn thưong do va chạm nhẹ, máu thoát ra
ngoài, tạo thành các vết bầm mầu nâu gổ ghề
như có vẩy.

Ngoài ra, bệnh tiểu đường cũng gây tổn thương
cho các dây thần kinh ngoại vi ở bàn chân. Bệnh
nhân mất các cảm giác đau, nóng, lạnh cho nên
bị thương bị phỏng mà không biết, ngón chân bị
nhiễm trùng loét lở, đôi khi bị hủy hoại teo chết
(hoại thư), phải cắt bỏ.

3- Ung thư
Ung thư nội tạng có thể có các dấu hiệu trên
da như vết đậm nhiều chất mầu, vàng da và mắt,
nổi ban đỏ trên da, một vùng da rất ngứa mọc
lông…Các dấu hiệu này có thể xuất hiện trước,
đồng thời hơặc sau khi đã tìm ra bệnh ung thư.
Ở người mà ung thư đã thuyên giảm, các thay đổi
trên da báo hiệu sự tái phát của bệnh.

4- Vàng da lòng tay bàn chân
Đây là dấu hiệu của tiêu thụ quá nhiều cà rốt,
khoai lang ngọt hoặc dấu hiệu của bệnh nhược
tuyến giáp vì quá nhiều chất beta-caroten trong
máu.
Trong bệnh nhược tuyến giáp, tuyến không
chuyển hóa được beta-caroten và chất này tích tụ
trên da. Người bệnh thấy mệt mỏi, bải hoải, da
khô lạnh và cần được điều trị.
Da vàng vì ăn nhiều cà rốt sẽ hết khi ngưng
tiêu thụ rau củ này.

5- Vàng da toàn thân và mắt là
dấu hiệu của suy gan kinh niên
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6- Mảng vàng nhạt chung quanh
mi mắt, gần mũi ở trẻ em và
thiếu niên thường thường báo
hiệu cho biết là lượng cholesterol
trong máu lên cao
7- Da toàn thân đậm mầu
Trong bệnh suy nang thượng thận Addison,
người bệnh có nước da sậm mầu nhất là ở các
vùng phơi ra ánh sáng, nhưng cũng có ở lòng bàn
tay, bàn chân, núm vú, nách, vùng cơ quan sinh
dục. Bệnh do nang thượng thận tiết ra rất ít kích
thích tố steroids nhưng có thể điều trị bằng cách
bổ sung kích thích tố thiếu.

8- Các chấm mầu đỏ tía trên da
Trong bệnh ban xuất huyết purpura, trên da
của bệnh nhân có những vết ban mới đầu đỏ rồi
chuyển sang đỏ tía trước khi mờ đi hoặc thành
nâu nhạt. Đó là do các mạch máu dưới da bị suy
yếu, dễ bị tổn thương, máu chảy ra ngoài và tạo
ra các ban da như vậy.
Các vùng da hay bị đổi mầu là cánh tay, cẳng
chân, mu bàn tay.
Bệnh thừong thấy ở người tuổi cao, ngoài 65,
da mỏng với thời gian dễ bị ánh nắng mặt trời
gây tổn thưong. Dùng các loại thuốc như aspirin,
thuốc loãng máu, vitamin E, rượu, steroid, Gingo
Biloba cũng làm bệnh trầm trọng hơn.
Với các dấu hiệu này, cần đi bác sĩ để khám
chẩn bệnh rồi điều trị.

Đây là trường hợp xảy ra cho một số người,
mỗi khi đi ra ngoài nắng về thì thấy trên da nổi
lên những nốt tròn đỏ kích thước thay đổi từ các
chấm nhỏ tới từng vùng lớn rộng tới vài phân.
Ban đỏ rất ngứa và thường thấy ở vùng phơi nắng
như cánh tay, cổ đôi khi ở mặt, kéo dài cả mấy
giờ. Đó là hiện tượng nhạy cảm với tia nắng ở
một số người đang dùng một số thuốc như thuốc
lợi tiểu thiazide chữa cao huyết áp; thuốc chống
dị ứng, thuốc kháng sinh tetracycline, chống trầm
cảm, thuốc trị trứng cá tetrinoin…Hóa chất trong
các dược phẩm này tạo ra các thay đổi trong cơ
thể khiến cho con người trở nên nhạy cảm với
tia nắng.
Nên nói với bác sĩ coi lại các dược phẩm đang
dùng và đổi thuốc, nếu có thể được.

10- Da mặt nhợt nhạt,
móng tay xanh
Nhiều người, đặc biệt là quý vị cao niên
thường có lớp da mặt và da lòng bàn tay bì bì
nhợt nhạt và lớp mô bào dưới móng tay nhờ nhờ
xanh. Họ ở trong tình trạng thiếu máu thường là
do thiếu khoáng chất sắt hoặc xuất huyết bao
tử. Môi miệng, nớu răng cũng mất mầu hồng
thường lệ. Ngoài ra họ cũng bị mau mệt, nhức
đầu, chóng mặt, hụt hơi thở.
Nên hỏi ý kiến nhà dinh dưỡng để bổ sung
chất sắt cũng như gặp bác sĩ để tìm ra nguyên
nhân gây ra các dấu hiệu trên da này rồi điều trị.

11- Bắp chuối nổi gân xanh
loằng ngoằng
Đó là những mạch máu ở bắp chuối đã mất
tính đàn hồi, giãn mở rộng ra và chứa đầy máu
gọi là bệnh căng giãn tĩnh mạch varicose veins.
Bệnh thường thấy ở nữ nhiều hơn nam, cao
tuổi nhiều hơn thanh niên. Phụ nữ có thai, người
mập phì, người phải lảm làm công việt cần đứng
lâu thường hay bị bệnh này.
Tĩnh mạch dẫn máu từ dứoi chân về tim. Sức
căng của bắp thịt ép vào mạch máu, sức đàn hồi
của tĩnh mạch cùng những chiếc van một chiều
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9- Ra nắng, quay về nhà thấy nổi
ban đỏ cùng mình
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trong tĩnh mạch giúp máu lưu thông ngược lên
trên. Nếu vì lý do gì mà các thành phần hỗ trợ
này suy yếu, máu tụ lại trong tĩnh mạch, giãn
căng ra. Thế là ta bị varicose veins. Đi lại sẽ
khó khăn và đau.
Cần đi bác sĩ để điều trị kẻo biến chứng như
máu cục, tắc nghẽn lưu thông máu chi dưới có
thể xẩy ra.
Trong khi chờ đơi, ra tiệm thuốc tây mua đôi
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vớ đàn hồi, ép tĩnh mạch để tránh ngưng tụ máu
ở bắp chuối; tránh nâng nhấc vật nặng, tránh
đứng lâu…

12- Da bị tróc
Từng mảng biểu bì bị tróc khỏi da thường
xảy ra trong bệnh suy chức năng tuyến cận
giáp (hypoparathyroidism), bệnh nấm biểu bì
(ringworm), bệnh vẩy nến (psoriasis).
13- Bàn chân bàn tay lạnh giá
Nhiều người than phiền sao bàn tay bàn chân
giá lạnh, mất cảm giác, da đổi mầu khi thời tiết
lạnh hoặc khi tâm thần căng thẳng, thì được
bác sĩ giải thích rằng, đây có thể là hiện tượng
Raynaud, xẩy ra khi máu lưu thông tới các nơi
này giảm vì mạch máu co lại hoặc bị tắc nghẽn.
Bệnh thường thấy nhiều hơn ở phụ nữ và người
trung niên tuổi từ 15-30 sống nơi thời tiết lạnh.
Da đang mầu hồng đột nhiên chuyển sang trắng
bệch rồi xanh cộng thêm cảm giác tê tê kéo dài
cả nửa giờ. Hiện tượng giá lạnh này cũng xẩy ra
ở mũi, môi, tai, núm vú. Nguyên nhân chưa biết
rõ, có thể là do lupus ban đỏ, vữa xơ động mạch,
thấp khớp, xơ cứng bì (scleroderma).

Cần đi bác sĩ chuyên môn để
được điều trị
Giảm thiểu rủi ro khiến bệnh xảy ra như đừng
hút thuốc lá, giảm cà phê, bớt căng thẳng tinh
thần, năng vận động cơ thể, không đi chân dất,
tránh thương tích cho bàn tay bàn chân; không
mang tất quá chật, tạm thời tháo nhẫn. Khi lên
cơn, đặt bàn tay vào nách, xả nước ấm lên bàn
chân bàn tay, massage thoa bóp cho máu lưu
thông.
Trên đây là mới kể sơ qua mấy biểu hiện trên
da của một số bệnh nội tạng. Cho nên, nếu chỉ
dành dăm mười phút quan sát da là ta đã tìm ra
một vài dấu hiệu bất thường. Nhưng xin chớ tìm
cách bôi che tẩy sóa nơi mỹ viện mà nên cho
bác sĩ của mình hay.
Vì bất thường có thể báo động một bệnh nào
đó trong cơ thể.

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức
www.bsnguyenyduc.com
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ác kỹ thuật được gọi là “trí tuệ nhân
tạo” hoặc “AI” quan trọng hơn hầu hết
mọi người có thể nhận ra. Tác động của
chúng ít nhất sẽ bằng, và có thể cao hơn tác động
của điện, máy tính và liên mạng. Hơn nữa, tác
động của chúng sẽ ồ ạt và nhanh chóng, nhanh
hơn so với những gì mà liên mạng đã mang lại
trong ba mươi năm qua. Chẳng hạn, phần lớn nó
sẽ rất kỳ diệu, như giúp người mù nhìn thấy và
cho phép các xe cộ tự lái, nhưng kỹ thuật do AI
tạo ra cũng có thể phá hoại công ăn việc làm,
tăng khả năng cho việc giám sát toàn diện của
nhà nước và gây ra những biến động xã hội chưa
lường trước được. Chúng ta có ít thời gian cần để
hiểu về kỹ thuật phát triển nhanh chóng này và
thiết lập các nguyên tắc quản trị nó.
Thuật ngữ “AI” được đặt ra bởi một nhà khoa
học máy tính vào năm 1956. Đơn giản nhất, AI
đề cập đến các kỹ thuật kết hợp dữ kiện và thuật
toán để tạo ra một kết quả. Những kỹ thuật này
có thể đơn giản như Bản đồ Google phân tích dữ
kiện giao thông để cung cấp tuyến đường nhanh
nhất, máy Alexa của Amazon “hiểu” câu hỏi
“Mấy giờ rồi?” Và iPhone “nhận diện ” khuôn
mặt của bạn làm mật khẩu cuối cùng.
Trên thế mạnh của AI là các ứng dụng như
taxi tự lái của Waymo, hiện đang hoạt động ở
Phoenix. Hệ thống máy tính tích hợp của Waymo
sắp xếp dữ kiện cập nhật đến từng giây từ 29
camera cũng như cảm biến radar và LIDAR để
đưa ra các quyết định có tiềm năng sinh tử, chưa
kể đến việc giữ cho xe cộ đi đến đích. Vào tháng
10, Apple thông báo rằng iPhone 12 mới của họ
có thể "nhìn“ một cảnh tượng qua camera gắn
trên xe (onboard camera) của họ và mô tả nó
"nhìn thấy“ thấy gì bằng ngôn ngữ tự nhiên như, "Đây là một căn phòng với một chiếc ghế
sofa và hai chiếc ghế“.
Thí dụ về những đột phá bất ngờ, đáng chú ý
của AI xuất hiện ít nhất hàng tháng. Vào tháng
12, Không quân Hoa Kỳ đã công bố chuyến bay
thành công đầu tiên của U-2 với phi công phụ

dựa trên AI, một phát triển có ý nghĩa sâu rộng
đối với tương lai của không chiến. Vào tháng
11, dự án DeepMind AI của Google đã làm kinh
ngạc thế giới y tế với AlphaFold, một công cụ
dựa trên AI cung cấp các cách nhanh hơn nhiều
để dự đoán các nếp gấp trong cấu trúc protein,
một yếu tố chủ chốt trong nghiên cứu vắc-xin
Nền tảng cho nhiều nếu không muốn nói tất
cả những đột phá này là một loại AI được gọi là
“học sâu” [deep learning] hoặc “mạng thần kinh”
[neural networks], mà Geoffrey Hinton, một nhà
khoa học nghiên cứu tại Google, đã nghiên cứu
ra vào giữa thập niên 2000. Được kích hoạt bởi
bộ xử lý máy vi tính cực kỳ mạnh mẽ và lưu trữ
dữ kiện “cloud” hầu như không giới hạn, phương
pháp "mạng thần kinh“ này giúp AI có thể giải
quyết các vấn đề trong thế giới thực theo những
cách hợp túi tiền. Kai-Fu Lee, một trong những
chuyên gia AI hàng đầu thế giới và là tác giả của
cuốn sách bán chạy nhất AI Superpowers (Siêu
cường AI) viết, “Trên thực tế, chúng ta đang
chứng kiến việc áp dụng một bước đột phá căn
bản - học sâu và các kỹ thuật liên quan - cho
nhiều vấn đề khác nhau”.
Lee làm nổi bật sự phân biệt giữa AI ngày nay
và thứ được gọi là “trí thông minh nhân tạo tổng
quát” (AGI), vì AI ngày nay là một AI hoàn toàn
tiên tiến có thể làm bất cứ điều gì con người có
thể làm, chỉ tốt hơn mà thôi - có lẽ tốt hơn rất
nhiều. AI của ngày nay hầu như đều được thiết
kế để làm tốt một việc, bất kể đó là việc nhận
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diện và hái một quả dâu chín hay đánh bại đội
vô địch thế giới ở Dota 2. Cả hai hệ thống AI
đều không có khả năng làm bất cứ điều gì khác
ngoài những gì nó được xây dựng để làm
Ngược lại, một AGI siêu mạnh như HAL năm
2001: A Space Odyssey (cuộc phiêu lưu không
gian) hay Samaritan trong loạt phim truyền hình
CBS, Person of Interest, về lý thuyết có khả năng
học hỏi và hành động theo những cách tránh
thoát các giới hạn của AI ngày nay khi nó theo
đuổi mục tiêu được lập trình và thậm chí bảo vệ
chính nó. Cho đến nay, AGI là khoa học viễn
tưởng [fiction]. Các chuyên gia hiện đang rất mơ
hồ về thời điểm AGI có thể trở thành hiện thực
[real] - trong một thập niên hoặc một thế kỷ nữa
- và việc xuất hiện của AGI có thể có ý nghĩa gì:
đỉnh cao văn minh hay sự kết thúc của nhân loại.
Suy đoán về tất cả những điều đó là điều hết
sức đáng lưu ý, nhưng nó làm xao lãng một thách
thức xã hội to lớn hiện có trước mắt chúng ta, đó
là hiểu được những mối nguy hiểm mà AI ngày
nay gây ra cho xã hội và cá nhân.
Vì AI sử dụng các thuật toán vừa không thấy
vừa phổ biến, nó hoàn toàn khác với nhiều kỹ
thuật khác - từ năng lượng hạt nhân tới chuyến
bay thương mại, tới xe hơi hiện đại - với các
mặt trái nguy hiểm của chúng được mọi người
nhìn thấy trong thế giới vật lý. Các ứng dụng AI
không những khó nhận biết về diễn trình thực thi
và tác động của chúng; chúng dễ dàng thoát khỏi
khuôn khổ pháp lý và đạo đức được chúng ta áp
dụng cho phần lớn các mối nguy hiểm trong thế
giới của chúng ta. Yêu cầu các nhà sản xuất xe
hơi cài đặt dây an toàn và túi khí [airbags] như
một phương tiện cứu mạng trực tiếp và rõ ràng
là một chuyện; mà chuyện khác là xác định tác
động hiện sinh của các hệ thống AI mà bạn vốn
không thể quan sát trong lúc chúng hành động.
Như thường lệ trong Kỷ nguyên kỹ thuật số,
các ứng dụng AI của khu vực công và tư đang đi
trước khả năng xác định các hậu quả của chúng.
Nhà khoa học máy tính Stuart Russell của Đại
Học Berkeley, tác giả cuốn Human Compatible:
Artificial Intelligence and the Problem of
Control (Tương thích với Con người: Trí khôn
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Nhân tạo và Vấn đề Kiểm soát), nói rằng các kết
quả của một hệ thống như vậy, các thuật toán
tương tác với mạng xã hội, đã tạo ra một thảm
họa AI trên bình diện văn minh mà không ai ngờ
tới: sự phân cực gây hại cho xã hội. Trọng điểm
của các thuật toán này là duy trì sự chú ý của
người dùng, đặc biệt là để cổ vũ “các việc nhấp
chuột qua các siêu nối kết với các trang mạng
mình muốn” [click-throughs]. Điều này nghe có
vẻ giống như một tình huống thông thường trong
đó một nhà cung cấp hàng hóa thích ứng đối với
nhu cầu và thị hiếu của khách hàng. Nhưng đó
không phải là những gì thực sự xảy ra, Russell
giải thích: "Giải pháp đơn giản là trình bày các
mục mà người dùng thích nhấp vào, phải không?
Sai. Giải pháp là thay đổi ý thích của người dùng
để chúng trở nên dễ đoán hơn. Một người dùng
dễ đoán hơn có thể được cung cấp các mục mà
họ có khả năng sẽ nhấp vào, do đó tạo ra nhiều
doanh thu hơn. Những người có quan điểm chính
trị cực đoan hơn có xu hướng dễ đoán họ sẽ nhấp
vào mục nào hơn.... Giống như bất cứ thực thể
hữu lý nào, thuật toán học cách sửa đổi trạng thái
của môi trường của nó - trong trường hợp này
là tâm trí của người dùng - để tối đa hóa phần
thưởng của chính nó“.
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Nói cách khác, thay vì định hình sản phẩm
theo nhu cầu của khách hàng, các thuật toán
truyền thông xã hội thao túng đối tượng của họ.
Khi diễn trình này tiếp diễn, những khuyến khích
nhỏ có tác động lớn, làm thay đổi thị hiếu và sở
thích trong việc tẩy não chậm chạp và xảo quyệt
nhằm củng cố các thiên hướng “cực đoan”.
Russell cảnh cáo, “Hậu quả bao gồm... sự giải
thể khế ước xã hội”. Nếu con người có thể bị
thay đổi một cách ranh mãnh như vậy, nếu một
hệ thống máy tính có thể thay đổi hành vi của
họ mà họ không hề nhận ra, thì những giả định
về sự lựa chọn hợp lý sẽ là cơ sở cho sự sụp đổ
trật tự xã hội hiện đại. Ý tưởng cho rằng chúng
ta tự ý thức được bản thân, là những người thủ
diễn hợp lý đang tham gia vào một hệ thống dân
chủ, phải bị nghi vấn, và với nó là những nguyên
lý căn bản của trật tự chính trị cấp tiến.
Cho đến nay, hầu hết các thách thức chính trị
đối với AI đều nằm trong đề mục “thiên kiến đối
với AI”. Nhiều nhà quan sát đã chỉ ra ngày càng
nhiều bằng chứng cho thấy một số hệ thống AI
nhằm đánh giá các cá nhân đang cho thấy cùng
những thành kiến y hệt, được nuôi dưỡng bởi
những người có thành kiến. Nhiều điển hình đã
liên tiếp xuất hiện trong việc tuyển dụng phần
mềm, hệ thống dự đoán chính sách, dịch vụ giáo
dục và tài chính, nhận diện khuôn mặt, v.v. Vấn
đề thường phát xuất từ một tập dữ kiện không
thỏa đáng, chẳng hạn như phần mềm cho điểm
thấp cho một ứng viên xin việc có sự chú ý bị lên
xuống trên màn hình trong lúc phỏng vấn - một
tác phong bất ngờ của một người mù hoặc một
người bị bất cứ khuyết tật nào khác
Liên hiệp châu Âu đã giải quyết vấn đề này
trong Quy định chung về bảo vệ dữ kiện (GDPR)
năm 2016 khá mạnh mẽ của họ. GDPR được
tiếng nhất về việc có những biện pháp bảo vệ
dữ kiện nghiêm ngặt, nhưng nó cũng có một số
dự liệu để bảo vệ công dân Liên hiệp châu Âu
chống lại các quyết định do máy móc điều khiển.
Điều 22 của Quy định này nói rằng người ta có
thể từ chối các quyết định hoặc nhận xét mà AI
có thể đưa ra về họ:
"Chủ thể dữ kiện [một người] có quyền không
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phải chịu một quyết định chỉ dựa trên diễn trình
xử lý tự động, bao gồm cả việc lập hồ sơ, tạo ra
các hậu quả pháp lý liên quan đến họ hoặc ảnh
hưởng cũng đáng kể như thế đến họ“.
Ngoài ra, Qui định này cũng thiết lập một điều
giống như “quyền được giải thích”, điều mà nó
mô tả như là “thông tin có ý nghĩa về luận lý
liên hệ, cũng như tầm quan trọng và các hậu quả
được dự kiến của diễn trình xử lý như vậy đối
với chủ thể dữ kiện“. Nói cách khác, nếu AI xác
định rằng một người không phù hợp với công
việc hoặc khoản vay, người đó có thể yêu cầu
một lời giải thích. Có lẽ còn quá sớm để cho biết
những biện pháp bảo vệ này sẽ diễn ra như thế
nào trong thực tế ở Liên hiệp Châu Âu, nhưng
việc được thấy chúng trong một văn bản pháp lý
quan trọng nhằm quản lý thế giới kỹ thuật số là
điều đáng khích lệ.
Tất nhiên, sẽ có sự phản đối mạnh mẽ đối
với loại quy định đó ở Hoa Kỳ. Các nhà biện hộ
sẽ lập luận rằng dữ kiện tốt hơn sẽ chữa được
sự thiên vị, trong khi một AI “có thể giải thích
được” hoặc “có thể thanh lý được” hơn sẽ loại
bỏ hiệu quả “hộp đen”. (Tuy nhiên, đáng chú ý
là việc rất khó có thể rút ra được lời giải thích
về các quyết định của các AI sử dụng các kỹ
thuật học sâu). Các nhà biện hộ ít nhất cũng đúng
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một phần, nếu chỉ vì thị trường đòi hỏi AI mỗi
ngày một đáng tin cậy hơn, chứ không phải các
phương thức khiến khách hàng chỉ biết cam chịu
các vi phạm dân quyền và các hậu quả không thể
nào giải thích nổi.
Trên thực tế, các công ty khởi nghiệp ở Thung
lũng Silicon đã ý thức sâu sắc rằng các hệ thống
chuyên gia AI, chẳng hạn như phần mềm giao
dịch tài chính, máy đọc nội soi cắt lớp y khoa
(medical scan) và thậm chí cả vũ khí bay không
người lái của quân đội, sẽ không thành công nếu
chuyên gia thực sự - tức nhà kinh doanh, bác sĩ
hoặc phi công máy bay không người lái -Không
thể yêu cầu được giải thích về những gì một hệ
thống dựa trên AI đã đề nghị hoặc quyết định.
Một số công ty khởi nghiệp hiện nay chuyên
trích xuất các giải thích từ các hệ thống không
rõ ràng. Chủ đề này cũng là một chủ đề quan
trọng trong học thuật và nghiên cứu quốc phòng
Tuy nhiên, phương thức phó mặc tự do sẽ
không tạo ra các biện pháp kiểm soát thoả đáng
đối với AI. Dù sao, bất cứ điều gì được Facebook
xây dựng đều đã được kích hoạt bởi các lực lượng
thị trường và không ai thực sự biết cách loại bỏ
hoặc hãm đà các thiệt hại gây ra. Chính phủ cũng
không đáng tin trong việc đưa ra phương thức
đúng đắn, khi không có các khuôn khổ pháp lý
rõ ràng. Ở Trung Quốc, Đảng Cộng sản đã sử
dụng AI để thiết lập một nhà nước giám sát hết
sức toàn diện,
và, ngược lại,
còn cung cấp kỹ
thuật này cho
các chế độ nước
ngoài liên minh
với Trung Quốc
và những mong
thắt chặt quyền
kiểm soát chính
trị của chính họ.
Một lần nữa,
với khả năng
tàng hình của
những công cụ
này, không có gì
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là xa vời khi dự đoán chúng sẽ, chỗ này chỗ
nọ, trườn vào các xã hội dân chủ. Thí dụ, chúng
ta nên thực hiện các biện pháp ngay từ bây giờ
bằng cách vạch ra một số đường lối pháp lý
xung quanh kỹ thuật giám sát gây tranh cãi như
Clearview, vốn là một trong những kỹ thuật nhận
diện khuôn mặt hàng đầu được cảnh sát sử dụng
để nhận diện thủ phạm. Ở một số khu vực tài
phán của Hoa Kỳ, kỹ thuật nhận diện khuôn mặt
đã bị cấm và một số công ty kỹ thuật, đặc biệt
là Microsoft và Amazon, đã bị sở cảnh sát cấm
sử dụng các công cụ giống Clearview của họ.
Tuy nhiên, việc nhận diện khuôn mặt chỉ là một
trong nhiều cuộc tranh luận sôi nổi về sự đánh
đổi giữa quyền riêng tư của công dân và việc
chấp hành pháp luật hữu hiệu hơn. Không phải
tất cả những sự đánh đổi như vậy đều liên quan
đến AI, nhưng nhiều đánh đổi có liên quan, và
số lượng của chúng sẽ tăng lên cách nhanh chóng
trong những năm tới
Trên thực tế, sự thiên vị AI và các vấn đề
chấp pháp có thể không đáng kể so với tác động
của AI đối với việc làm. Có một sự đồng ý rộng
rãi rằng nhiều việc làm dành cho nhân viên cổ
xanh và cổ trắng sẽ biến mất nhờ các hệ thống
dựa trên AI trong những năm tới. Câu hỏi duy
nhất là có bao nhiêu và công việc “mới” nào
sẽ phát sinh để thay thế chúng. Trong cuốn AI
Superpowers, Kai-Fu Lee ước tính rằng AI sẽ tự

Trang Sức Khỏe & Công Nghệ

Tháng 9 - 2021

động hóa từ 40 đến 50% tất cả các việc làm của
Hoa Kỳ, từ tài xế xe tải đến kế toán viên, trong
những năm tới. Các ước tính của Lee cao hơn các
nghiên cứu khác, chẳng hạn như các nghiên cứu
được thực hiện bởi PwC và MIT, nhưng Lee cho
biết nhiều nghiên cứu không nắm bắt được tốc
độ mà với nó, AI đang trở nên có khả năng hơn.
Thật vậy, ông tin rằng chúng ta đang hướng tới
một biến động xã hội rất lớn, trong đó việc làm
có ý nghĩa ngày càng khan hiếm và các chênh
lệch kinh tế thậm chí còn gia tăng nhiều hơn nữa.
Một phản lập luận đối với dự phóng đen
tối của Lee gần đây đã đứng đầu danh sách
bán chạy nhất của tạp chí Wall Street. Cuốn
-Reprogramming the American Dream (Lập trình
lại Giấc mơ Mỹ) của Kevin Scott, Tổng giám đốc
Kỹ thuật của Microsoft, đưa ra nhiều hy vọng
hơn và lập luận rằng với nhiều đầu tư hơn vào
giáo dục và cơ sở hạ tầng, AI có thể mang lại lợi
ích cho người Mỹ, đặc biệt là những người sống
ở những khu vực đình trệ bên ngoài các thành
phố, một thế giới mà Scott biết rõ vì được nuôi
dưỡng ở nông thôn Virginia. Không phải do ngẫu
nhiên mà J. D. Vance đã viết lời tựa cho cuốn
sách. Việc Scott tin tưởng cho rằng AI có thể lên
sinh lực cho các nền kinh tế nông thôn đã được
chứng minh bằng các điển hình về việc các trang
trại nhỏ đã có thể phát triển rực rỡ ra sao, chẳng
hạn bằng cách áp dụng các bộ cảm biến [sensors]
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rẻ tiền, các thuật
toán thông minh,
các đám mây
[clouds] dữ kiện
và điện toán “sát
nguồn” [edge
computing] để
trồng trọt hoặc
quản lý đàn gia
súc hữu hiệu
hơn. Chắc chắn
cuốn sách rất
đáng khích lệ và
Scott là một nhà
kỹ thuật xuất sắc
mà vai trò của
ông tại Microsoft mang lại cho ông khả năng
tiếp cận đáng kể cũng như những hiểu biết sâu
sắc về những gì đang diễn ra. Điều ít rõ ràng
hơn là làm sao để bất cứ sự kết hợp nào giữa thị
trường hoặc lực lượng công, hai thực thể mà Scott
thừa nhận đều cần thiết, có thể đưa viễn kiến của
Scott thành hiện thực trên một quy mô hữu ích.
Những hệ luận có tính cách mạng của kỹ thuật
AI như xe hơi không người lái chỉ là dấu hiệu báo
trước cho những phát triển cấp tiến hơn khi AI
biến triển thành AGI, vốn là mục tiêu theo đuổi
hiện nay của Google’s DeepMind và OpenAI.
Elon Musk coi AI không được qui định là “rủi
ro lớn nhất mà chúng ta phải đối phó trong tư
cách một nền văn minh”, và giữa những người
trong phái của ông có Stephen Hawking quá cố
và Stuart Russell của Đại Học Berkeley. Điều
đáng chú ý là các nỗ lực khoa học viễn tưởng để
dự phóng AGI hầu như luôn luôn đều lạc chỗ: thí
dụ: loạt phim Person of Interest (Người quan tâm)
của CBS. Trong đó, một AI được huấn luyện để
trân qúi mọi sự sống của con người đuợc đặt đọ
sức với một AI mệnh danh là “Samaritan”, có
khả năng lớn hơn để làm sạch xã hội một cách
dữ dội không ngừng và không quan tâm chi đến
sự sống, tự do hoặc diễn trình hợp pháp, bằng
cách làm việc qua những con người có trí khôn
và không có trí khôn.
Chúng ta chưa đến chỗ đó, nhưng đã qua thời
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gian để bắt đầu suy nghĩ về việc phải bảo đảm
không bao giờ có một AI mạnh như Samaritan
trong thế giới của chúng ta. Quan trọng hơn,
chúng ta phải bảo đảm để những AI mà chúng
ta cùng chung sống hiện nay được hiểu rõ và
chịu sự kiểm soát của con người và những người
tạo ra chúng phải chịu trách nhiệm giải trình. Nơi
để bắt đầu là với những AI mà chúng ta đã có
sẵn trong xã hội. Quá khứ đề ra một con đường
phía trước.
Thế kỷ trước đáng chú ý với sự gia tăng các
cơ quan chính phủ được lập ra để bảo vệ các
công dân khỏi các kỹ thuật mới xuất hiện qua
việc xét nghiệm và ra qui định. Về phương diện
lịch sử, các cử tri có ý thức đã thúc đẩy ngành
lập pháp hành động. Mô tả của Upton Sinclair
trong The Jungle (Rừng hoang) về các điều kiện
mất vệ sinh trong các kho trữ hàng ở Chicago đã
dẫn đến Đạo luật Thực phẩm và Dược phẩm tinh
khiết năm 1906, một đạo luật, ngược lại, đã dẫn
đến việc thành lập ra FDA (Cơ quan Quản trị
Thực phẩm và Thuốc thang). Các vụ đụng máy
bay trên không trung trong những năm 1950 đã
thúc đẩy sự ra đời của FAA (Cơ quan Quản trị
Hàng không Liên bang). Cuốn sách gây tranh cãi
của Ralph Nader, Unsafe at Any Speed (Không
An toàn ở Bất cứ Tốc độ nào), và một bài báo
của Hàn lâm viện Khoa học Quốc gia đã dẫn
đến NHTSA (Cơ quan Quản trị An tòa Lưu thông
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Xa lộ Quốc gia) vào thập niên 1960. Những cơ
quan này và những cơ quan khác đã cứu vô số
mạng sống bằng cách thiết lập các xét nghiệm,
xếp hạng và các chế độ quản lý nhằm định nghĩa
“an toàn” là gì và buộc người thủ diễn phải chịu
trách nhiệm giải trình.
Liệu một phương thức tương tự có thể hoạt
động để ngăn chặn AI được không? Câu trả lời
tốt nhất là chúng ta phải thử một điều gì đó, và
khuôn khổ của cơ quan qui định phải là khuôn
khổ được chứng minh. Tuy nhiên, AI khó xác
định và kiềm chế hơn nhiều so với xe hơi và an
toàn thực phẩm. Các hậu quả nguy hiểm tiềm
tàng bao gồm từ thất nghiệp hàng loạt và việc
truyền thông thao túng gây bất ổn về mặt xã hội
ở đầu này của phổ hệ tới việc duy trì mãi mãi các
tiên mẫu có sẵn về chủng tộc và nhiều điều khác
trong diễn trình ra quyết định tự động ở đầu kia
của phổ hệ. So sánh ra, việc giải quyết vấn đề an
toàn xe hơi giống như trò chơi trẻ em. Tuy nhiên,
việc kiềm chế AI tỏ ra quan trọng hơn nhiều so
với công việc tuyệt vời mà các cơ quan bảo vệ
người tiêu dùng đã thực hiện. Nền dân chủ và xã
hội của chúng ta phụ thuộc vào điều này.
Giáo sư Russell và các đồng nghiệp đã bênh
vực lập luận trên trong một bài báo đăng trên tạp
chí Wired năm 2019: "Chúng ta có thể sẽ phải
chịu đựng thêm sự gián đoạn xã hội trong thời
gian chờ đợi, vì các khuyến khích thương mại
và chính trị
tiếp tục khiến
khu vực tư
chưa được
hưởng các
hình thức bảo
vệ chủ động
mà chúng ta
cần. Chúng ta
sẽ bị đẩy xa
hơn về phía
cực đoan, và
các niềm hy
vọng về một
ngôn từ cởi
mở, hữu hiệu
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số sẽ tàn lụi.

chúng ta, không cần chúng ta biết hoặc đồng ý“.

Chúng ta có một thời gian ngắn để giữ thần
đèn AI trong chiếc chai do chúng ta lựa chọn.

Vũ Văn An

Nếu chúng ta không hiểu mối đe dọa và ra luật

Viết theo Ned Desmond, First Things,

lệ cho phù hợp, sẽ đến ngày AI đưa ra các quyết

tháng 8 năm 2021

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - AI là gì ?
I/ Định nghĩa
AI (từ viết tắt của Artificial Intelligence) có nghĩa là trí thông minh nhân tạo, một chương trình
máy tính vô cùng phức tạp có thể tự học và đưa ra các quyết định mà không cần lập trình trước.
Công nghệ này mô phỏng quá trình suy nghĩ và hoạt động của con người cho máy móc, đặc biệt
là hệ thống máy tính.
II/ Ứng dụng của AI
Ngày nay, Trí thông minh nhân tạo AI được sử dụng rộng rãi bởi các doanh nghiệp lớn như Amazon,
Apple, Google…
So với con người, AI có thể xử lý dữ liệu ở mức rộng lớn hơn, quy mô hơn, hệ thống, khoa học
và nhanh hơn.
Trí tuệ nhân tạo – AI là gì?
a/ Trợ lý ảo
Trí tuệ nhân tạo giúp các trợ lý ảo linh hoạt hơn trong xử lý yêu cầu nhờ học hỏi thói quen sinh
hoạt của người dùng và dự đoán cảm xúc. Trợ lý ảo Google Assistant của Google có thể hiểu nhiều
loại ngôn ngữ, hỗ trợ nhiều tính năng thông minh như tìm kiếm thông tin, thực hiện yêu cầu mà
bạn đưa ra như mở danh bạ, gọi điện cho tên trong danh bạ, đọc tin nhắn, mở nhạc,… hay thậm
chí là kể chuyện cười.
Một số công ty công nghệ khác cũng đưa ra các trợ lý ảo như Siri của Apple, Bixbi của Samsung…
b/ Xe tự lái
Về lợi ích kinh tế, ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho vận tải đường dài có thể giảm chi phí, ngoài ra
còn giúp hạn chế tối đa những tai nạn chết người.
Công ty nghiên cứu và tư vấn công nghệ thông tin hàng đầu thế giới Gartner dự đoán, đến 2020,
trên toàn cầu sẽ có 250 triệu chiếc xe kết nối với nhau thông qua hệ thống Wi-Fi. Chúng sẽ tự “giao
tiếp” để cho ra lộ trình tốt nhất.
c/ CRM
Trong các hệ thống CRM, nhà phát triển thường áp dụng công nghệ AI để phân tích các dữ liệu
của những khách hàng hiện tại từ hệ thống quản lý khách hàng. Công nghệ này giúp phân tích và
xác định ra những đặc điểm, hành vi của những khách hàng đem lại nhiều giá trị cho doanh nghiệp.
Từ đó, AI sẽ đưa ra những đề xuất về nội dung Marketing phù hợp với từng nhóm khách hàng.
Ngoài ra, AI còn được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống như Giải trí, Mua sắm, Bất động sản, Y
tế, Giáo dục… Nhìn chung, trí tuệ nhân tạo mang lại rất nhiều giá trị cho cuộc sống loài người. Dự
báo cho rằng từ 5 đến 10 năm nữa, ngành khoa học này sẽ phát triển lên tới đỉnh cao. Hãy cùng
chờ đợi những thành tựu mới nhất của loài người về lĩnh vực này nhé!

Theo https://bepos.io/
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và đa dạng trong quảng trường thị trấn kỹ thuật
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định cho chúng ta, không cần phải giải trình cho
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Tin Thế Giới

Tin Thế Giới

BIẾN CỐ TRONG THÁNG

năm trước, Ngài đã chào đón Đức Giáo Hoàng đến
thăm Nagasaki. Trong chuyến tông du đến Nhật
Bản, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã phác họa bức
tranh về một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

“Bom nguyên tử đối lập hoàn toàn với ngọn
lửa này, ngọn lửa hạt nhân nên bị dập tắt! Ngọn
lửa duy nhất nên là ngọn lửa của sự đoàn kết,
tình yêu và hòa bình ... "
Cách đây đúng 76 năm: vào ngày 6 tháng
8 năm 1945, quả bom nguyên tử đã rơi xuống
Hiroshima, và ba ngày sau đó là Nagasaki. Ngày
kỷ niệm đáng buồn lần này lại trùng với Thế vận
hội Olympic đang diễn ra tại Nhật Bản - và đó
là lý do khiến Đức Tổng Giám mục Nagasaki
chia sẻ một số có các suy tư trong cuộc phỏng
vấn mới đây:

Vị giám mục chia sẻ tiếp: "Số người sống sót
(bom nguyên tử) đang giảm dần từ năm này qua
năm khác- Nhưng họ để lại cho chúng tôi một
kinh nghiệm quan trọng và quý giá. Trên hết,
kinh nghiệm này phải được lưu truyền lại cho trẻ
em - việc lưu truyền kinh nghiệm này, như Đức
Giáo Hoàng đã nhiều lần nói, rất quan trọng. Lời
chứng này phải được lưu truyền lại "cũng thông
qua các phương tiện như điện ảnh, văn học hoặc
phương tiện truyền thông. Chúng ta phải tiếp tục
phấn đấu để ký ức luôn tồn tại!"

Thông điệp của ngọn lửa Thế Vận Hội Olympic
được đúc kết từ Nhật Bản: “Đừng bao giờ ném
bom nữa.” Đó là lời kêu gọi Đức Giám Mục
Joseph Mitsuaki Takami trong một cuộc phỏng
vấn với chúng tôi. Đức Cha Takami là giám mục
của giáo phận lớn nhất Nhật Bản: Nagasaki. Hai

tấn công hạt nhân của Mỹ vào Nhật Bản vào
cuối Thế chiến II. Vào lúc 8g15 sáng, vào đúng
thời điểm chính xác xảy ra thảm kịch, một hồi
chuông hòa bình đã vang lên ở Hiroshima vào
thứ Sáu hôm nay. Trên toàn quốc, mọi người
dừng lại trong một phút im lặng mặc niệm; Tuy

Nhật Bản: "Từ bom nguyên tử đến
ngọn lửa Thế Vận Hội Olympic“

Không một phút im lặng mặc niệm
Nhật Bản: Các giám mục kêu gọi nào tại Thế vận hội Olympic?!
ngăn cấm vũ khí hạt nhân
Khoảng 140.000 người đã chết trong hai cuộc

Tin Thế Giới

“Kích thích cho hòa bình”
“Thế vận hội Olympic là một đại hội thể thao,
nhưng cũng là một sự kích thích để tạo ra hòa
bình trên thế giới. Đó là lý do tại sao sự trùng
hợp thời gian này rất có ý nghĩa. Thật đáng tiếc
là vì đại dịch mà các cuộc đua tài đã không có
khán giả nào được tham dự - tuy nhiên, các trò
chơi vẫn là một tài sản quý giá tạo ra một bầu
không khí tốt đẹp và đầy nhiệt huyết! “
Đức cha cũng ca ngợi thực tế là Thế vận hội có
sự tham gia của một đội người di cư và người tị
nạn. Và sự cân bằng giới tính khá đồng đều tại Thế
vận hội dành cho người khuyết tật “Paralympics” bắt
đầu sau Thế vận hội Olympic “chính thức” ở Tokyo.

Một kỷ niệm đau buồn khác
tương tự

Thật không may, ngoài Hiroshima và Nagasaki,
còn có một kỷ niệm khác: mười năm trước, vào
tháng 3 năm 2011, đã xảy ra một vụ tai nạn
kinh hoàng ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima.
Không có gì ngạc nhiên khi Giám mục Takami
- cũng như Đức Giáo hoàng Phanxicô - thậm chí
còn rất hoài nghi về việc sử dụng năng lượng
nguyên tử trong dân sự.
“Vấn đề là phải giải quyết toàn bộ. Chúng ta
phải thoát ra khỏi năng lượng hạt nhân, điều đó
là vô cùng nguy hiểm! Trong một thời gian dài,
năng lượng nguyên tử dường như không thể thiếu
đối với chúng ta, nhưng ngày nay nó đã trở thành
năng lượng cần phải được thay thế. Chúng ta nên
sản xuất năng lượng theo những cách khác, không
phải theo cách hạt nhân, nguy hiểm này. “

“Đây không phải là hòa bình
thật, mà là hòa bình giả”
Đức Giám mục Nagasaki cũng kêu gọi những nỗ
lực lớn hơn để xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân

Ngọn lửa Olympic ở Tokyo
Đối với Đức Giám mục Takami: Ngọn lửa
Olympic hiện đang bùng cháy ở Tokyo biểu
trưng cho “một lời cầu nguyện cho tình yêu, một
lời cầu nguyện cho hòa bình”.
“Bom nguyên tử đối lập hoàn toàn với ngọn
lửa này, ngọn lửa hạt nhân nên bị dập tắt! Ngọn
lửa duy nhất nên là ngọn lửa của sự đoàn kết,
tình yêu và hòa bình ... “ (Vatican News - sk)
Nam Điền
Nguồn : Japan: "Von der Atombombe zum
olympischen Feuer“ - Vatican News
Đức Giáo hoàng Phanxicô thăm Hiroshima
(tháng 11 năm 2019)
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nhiên, Thế vận hội Tokyo vẫn tiếp tục không bị
gián đoạn. Quyết định của Ủy ban Olympic Quốc
tế (IOC) không giữ một phút im lặng mặc niệm
tại Thế vận hội đã vấp phải sự khó hiểu và chỉ
trích từ nhiều người Nhật Bản. Mặc dầu vậy, Đức
Giám mục Takami vẫn muốn tin vào thông điệp
hòa bình từ Olympia.
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khỏi mặt đất. Ngài đang vận động sự ủng hộ cho
hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân - một sáng kiến của
Đại hội đồng LHQ từ năm 2017. Hiệp ước có hiệu
lực từ tháng 1 năm nay, nhưng các cường quốc hạt
nhân chưa phê chuẩn. Kể cả Nhật Bản cũng vậy.
“Không thể có hòa bình thực sự chừng nào
còn tồn tại những vũ khí như vậy. Đây không
phải là một nền hòa bình thực sự, đây là một nền
hòa bình giả tạo ... Chúng ta cần phải làm mọi
cách để đảm bảo rằng cuối cùng các cường quốc
hạt nhân cũng tham gia hiệp ước cấm vũ khí hạt
nhân. Đức Cha Alexis Mitsuru Shirahama, Giám
mục của Hiroshima , đã thành lập một quỹ vào
tháng 7 năm ngoái để hỗ trợ tài chính cho tất
cả các sáng kiến theo hướng này. Tuy đây chỉ
là một sáng kiến nhỏ nhưng điều quan trọng là
phải đạt được mục tiêu ”.
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Thế Vận Hội Tokyo 2020 bế mạc,
Mỹ đứng hạng đầu
TOKYO, Nhật (NV) - Sau hơn hai tuần lễ thi
đấu, Thế Vận Hội Tokyo 2020 đã bế mạc vào
hôm 8 Tháng Tám, lúc 8 giờ tối, giờ Tokyo, tức
7 giờ sáng giờ Miền Đông Hoa Kỳ. Cũng giống
như lễ khai mạc, buổi lễ bế mạc diễn ra tại sân
vận động Olympic Tokyo với đầy đủ nghi thức
với các màn trình diễn, nhưng hoàn toàn vắng
bóng khán giả do COVID-19, theo NBC News.
Nhật Bản đã bàn giao lá cờ Olympic cho Pháp,
quốc gia sẽ tổ chức Thế Vận Hội Paris 2024. Tại
thủ đô nước Pháp, đám đông tụ tập để ăn mừng việc
Pháp là nước chủ nhà của Thế Vận Hội Paris 2024.
Buổi lễ bắt đầu với một vận động viên từ mỗi
quốc gia tham gia diễn hành với cờ của họ. Các
vận động viên vẫn còn ở lại Tokyo đều đeo khẩu
trang tiến ra sân và tập hợp thành một vòng tròn,
rồi sau đó trình diễn theo điệu nhạc.
Không khí náo nhiệt bắt đầu khi dàn nhạc
Tokyo Ska Paradise trỗi lên khúc giao hưởng
“Ode to Joy” của Beethoven được hòa âm lồng
trong giai điệu trống taiko truyền thống đậm nét
văn hóa độc đáo của Nhật Bản.
Thế Vận Hội Tokyo được hàng triệu người trên
thế giới theo dõi nhưng chỉ một số ít người tham
dự trực tiếp trong bối cảnh đại dịch rình rập.
“Chúng tôi biết rằng kết thúc Thế Vận Hội, chúng
tôi sẽ có 200 triệu người cổ vũ đến từ mọi quốc gia
trên thế giới,” Yiannis Exarchos, người đứng đầu
phòng thông tin của Olympic, cho biết trước khi lễ
bế mạc diễn ra. “Đây là một con số lớn.”
Thế Vận Hội ToKyo 2020 sẽ đi vào lịch sử
với rất nhiều diễn biến phức tạp và thành tích
thi đấu, nhưng có lẽ nét đặc biệt nhất là diễn ra
trong bối cảnh dịch COVID-19 đang hoành hành
dữ dội trên khắp thế giới cũng như tại nước chủ
nhà tổ chức sự kiện.
Hoa Kỳ một lần nữa dẫn đầu thế giới với 113
huy chương, trong đó có 39 huy chương vàng,
hơn Trung Quốc và đoàn vận động viên không
được chính thức đại diện cho Nga (chỉ được gọi
với danh xưng Ủy Ban Thế Vận Nga) cả về số
huy chương vàng lẫn tổng số huy chương.

Ngọn lửa Olympic tại lễ bế mạc tối 8 Tháng
Tám tại Tokyo, Nhật Bản
(Hình: Leon Neal/Getty Images)

Thủ đô Paris của Pháp vui mừng đón nhận
là nơi tổ chức Thế Vận Hội 2024
(Hình: Aurelien Meunier/Getty Images)
Trong một tin nhắn video cho đoàn vận động
viên Hoa Kỳ được đăng trên Twitter hôm Thứ
Bảy, 7 Tháng Tám, Tổng thống Mỹ Joe Biden
cảm ơn các vận động viên Hoa Kỳ “đã cho thấy
những gì chúng ta có thể làm cùng nhau như một
đội với tư cách nước Mỹ là một.”
“Ngoài huy chương và kết quả, bạn đã nhắc
nhở chúng tôi rằng chúng tôi mạnh mẽ hơn chúng
tôi nghĩ”, Tổng thống Biden nói.
Nước chủ nhà Nhật Bản nằm trong nhóm 5
quốc gia đoạt nhiều huy chương với tổng cộng
58 huy chương, gần một nửa trong số đó là huy
chương vàng, theo NBC News.
Nhật Bản tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất thế
giới khi đối mặt với bệnh dịch đã lây nhiễm cho
hơn 200 triệu người và giết chết 4.3 triệu người
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20 quốc gia đứng đầu Thế Vận
Hội Tokyo 2020
Quốc Gia

HCV HCB HCĐ TỔNG SỐ

1 Mỹ		

39

41

33

113

2 Trung Quốc 38

32

18

88

3 Nhật		

27

14

17

58

4 Anh		

22

21

22

65

5 Nga (ROC) 20

28

23

71

6 Úc		

17

7

22

46

7 Hòa Lan

10

12

14

36

8 Pháp

10

12

11

33

9 Ðức		

10

11

16

37

10 Ý		

10

10

20

40

11 Canada

7

6

11

24

12 Brazil

7

6

8

21

13 N.Zealand 7

6

7

20

14 Cu Ba

7

3

5

15

15 Hungary 6

7

7

20

16 Nam Hàn 6

4

10

20

17 Ba Lan

4

5

5

14

18 Czech

4

4

3

11

19 Kenya

4

4

2

10

20 Na Uy

4

2

2

8

Nguồn: Thế vận hội Tokyo 2020 bế mạc BBC News Tiếng Việt

Thế Vận Hội Tokyo 2020 qua
những con số
TOKYO, Nhật (NV) - Mỗi vận động viên đến
Tokyo mùa hè này để tham dự Thế Vận Hội đều
góp sức tạo ra trang sử dài cho ‘sân chơi’ toàn
cầu này diễn ra mỗi bốn năm một lần, trừ năm
1916 do Thế Chiến Thứ Nhất, năm 1940 và 1944
do Thế Chiến Thứ Hai và 2020 do COVID-19.
Tokyo, Nhật Bản lần đầu tiên làm nước chủ nhà
là vào năm 1964.
Sau đây là những kỷ lục và thống kê đáng
nhớ của Thế Vận Hội năm nay do NBC Sports
ghi nhận.
1. Bao nhiêu quốc gia tham dự?
Có tất cả 206 quốc gia thành viên Ủy Ban Thế
Vận Hội Quốc Tế.
2. Quốc gia nào nhỏ nhất?
Nauru là quốc gia nhỏ nhất về mặt dân số
tham dự. Là một đảo quốc nhỏ thuộc Thái Bình
Dương nằm về phía Đông Bắc Australia (Úc),
Nauro có dân số 11,500 người. Chưa từng đoạt
huy chương nào kể từ khi tham gia Thế Vận Hội
1996 tại Atlanta, Mỹ. Nauro tham gia tranh tài ở
hai môn cử tạ và judo với 13 vận động viên cả
thảy trong 6 kỳ Thế Vận Hội (1996-2016).
3. Quốc gia đông dân số nào chưa từng đoạt
huy chương?
Lễ bế mạc Thế Vận Hội Tokyo diễn ra vào
tối 8 Tháng Tám
(Hình: Leon Neal/Getty Images)
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trên khắp thế giới, với biến thể delta bắt đầu lây
nhiễm tại Tokyo với tốc độ kỷ lục giống như
trong lúc Thế Vận Hội đang diễn ra. Thế Vận
Hội truyền thống đã kết thúc, nhưng Paralympics
- Thế Vận Hội dành cho những vận động viên
khuyết tật cũng ở Tokyo vẫn sắp diễn ra theo dự
trù. Thế Vận Hội Paralympics sẽ bắt đầu từ ngày
24 Tháng Tám và kéo dài đến ngày 5 Tháng
Chín. (KV) [kn]. Nguồn: Thế Vận Hội Tokyo bế
mạc, Mỹ đứng hạng đầu (nguoi-viet.com)
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Bangladesh. Dân số 149,772,364 người (thống
kê dân số 2011). Bangladesh không tham gia Thế
Vận Hội Mùa Đông, chỉ tham gia Thế Vận Hội
Mùa Hè từ 1984, tham gia bốn môn bơi lội, bắn
sung, thể dục dụng cụ và golf.
4. Quốc gia nào có ít huy chương nhất?
Có 72 quốc gia chưa từng đoạt huy chương,
trong đó có những nước đáng chú ý như Bolivia,
Cambodia, Honduras, Nepal, Yemen.
5. Quốc gia nào tham dự hầu hết Thế Vận
Hội nhưng chưa đoạt huy chương vàng?
Monaco tham dự 20 kỳ Thế Vận Hội Mùa Hè
nhưng không có huy chương vàng nào. Monaco
có 110 vận động viên tham dự kể từ lần đầu tiên
năm 1920.
6. Quốc gia nào ít tham dự nhất?
Đó là Nam Sudan và Kosovo, chỉ một lần
(năm 2016). Cả hai đều có điểm chung là quốc
gia được hình thành chưa lâu. Nam Sudan độc
lập từ năm 2011, trong khi Kosovo năm 2008.
7. Có bao nhiêu vận động viên tham dự Thế
Vận Hội Tokyo?
Tổng cộng có 11,091 vận động viên, với 41
môn thể thao và 339 trận thi đấu.
8. Quốc gia nào nhiều lần tổ chức Thế Vận
Hội nhất?
Pháp sẽ là quốc gia sáu lần tổ chức tính luôn
Thế Vận Hội 2024, nhưng vẫn chưa bằng Mỹ,
quốc gia nhiều lần tổ chức nhất hiện nay, tám lần.
Thế Vận Hội 2028 sẽ diễn ra tại Los Angeles,
California. (KV) [kn]
Thế Vận Hội Tokyo 2020 qua những con số
(nguoi-viet.com)

Ý thắng Anh, vô địch Euro; Argentina thắng Brazil, vô địch
Copa America
LONDON, Anh/RIO DE JANEIRO, Brazil
(NV) - Đội tuyển bóng đá Ý vừa đoạt chức vô
địch Châu Âu (Euro 2020) sau khi thắng đội chủ
nhà Anh 3-2 bằng loạt đá luân lưu sau khi hai
đội huề 1-1 trong giờ đấu chính thức và hai hiệp
phụ, tại sân vận động Wembley, London, Anh,
hôm Chủ Nhật, 11 Tháng Bảy.

Tin Thế Giới
Giải này đáng lẽ được tổ chức hồi năm ngoái,
nhưng vì đại dịch COVID-19 nên được dời sang
năm nay.
Trước đó một ngày, hôm Thứ Bảy, 10 Tháng
Bảy, đội tuyển Argentina thắng đội tuyển Brazil
1-0 trong trận chung kết giải Copa America tại
sân Rio de Jainero, Brazil, lần thứ 15 đoạt chức
vô địch bóng đá vùng Nam Mỹ.
Đây cũng là lần đầu tiên danh thủ Lionel Messi
đoạt cúp này với các đồng đội người Argentina.
Euro 2020
Các cầu thủ Anh làm hơn 60,000 khán giả
sân nhà thất vọng vì trong năm quả đá luân
lưu, họ chỉ tung lưới được thủ môn Gianluigi
Donnarumma của Ý chỉ có hai lần. Về phía Anh,
hai cú sút của Jadon Sancho và Bukayo Saka bị
Donnarumma đẩy ra được, trong khi cú sút của
Marcus Rashford trúng cột dọc dội ra ngoài. Về
phía Ý, hai cú sút của Andrea Belotti và Jorginho
bị thủ môn Jordan Pickford của Anh bắt được.
Trước đó, khi trận đấu mới bắt đầu được hai
phút, trong một pha tấn công xuống phần đất của
Ý, từ một đường chuyền bên cánh phải tạt vào,
cầu thủ Luke Shaw của Anh dùng chân trái sút
mạnh, bóng trúng bên trong cột dọc khung thành
của thủ môn Donnarumma đi thẳng vào lưới.
Anh dẫn trước 1-0. Sau đó, các cầu thủ Ý liên
tục tấn công, nhưng không thể nào san bằng tỉ số.
Vào phút 67, trong một pha vây hãm khung
thành Anh, một cầu thủ Ý dùng đầu đội bóng
Các cầu thủ Ý vui mừng với chiếc cúp vô
địch Euro 2020
(Hình: Laurence Griffiths/Pool via AP)
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Copa America
Đội tuyển Argentina lần đầu tiên thắng một
giải lớn trong 28 năm sau khi thắng Brazil 1-0
trong trận chung kết Copa America, nhờ bàn
thắng của tiền vệ Angel Di Maria ở phút 22.
Đây là lần thứ nhì cầu thủ hiện đang khoác
áo cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain của Pháp
chơi ở giải Copa America.
Từ một đường chuyền bổng của một cầu thủ
Argentina từ bên sân nhà, bóng đi qua hậu vệ
Renan Lodi của Brazil, rồi bật lên.
Ngay lập tức, Angel Di Maria nhào tới trong
lúc thủ môn Ederson Santana de Moraes của
Brazil bỏ khung thành chạy ra cản phá, nhưng
tiền vệ người Argentina bình tĩnh và khéo léo

đưa bóng qua đầu thủ môn đi vào lưới.
Sau đó, các cầu thủ Brazil bắt đầu chơi ép sân
Argentina suốt thời gian còn lại, mong san bằng
tỉ số, nhưng không thành công, một phần nhờ
giàn phòng thủ xuất sắc của Argentina dưới sự
chỉ huy tuyệt vời của hậu vệ Rodrigo De Paul.
Với chức vô địch Copa America lần thứ 15 này,
Argentina đạt kỷ lục ngang bằng với Uruguay.

Khoảng 340 triệu Kitô hữu bị
bách hại trên thế giới
Theo tổ chức Open Doors, Mở Cửa, trên thế
giới hiện nay có 340 triệu Kitô hữu chịu đau khổ
vì đức tin, và tình trạng của họ càng khó khăn
hơn trong năm ngoái, 2020.
Open Doors được ông Andrew van der Bijl,
quen gọi là “Thầy Anrê” thành lập năm 1955 tại
Hòa Lan, khi ông quyết định đưa lậu các sách
Kinh thánh vào Ba Lan, thời cộng sản. Hiện nay,
tổ chức này có 20 chi nhánh tại hơn 60 quốc gia
trên thế giới, chuyên bênh vực các tín hữu Kitô
và gây ý thức trong dư luận thế giới về tình trạng
bách hại các Kitô hữu.
Theo thông tin mới nhất trên trang mạng của
tổ chức này, 340 triệu Kitô hữu trên thế giới chịu
đau khổ vì bị trục xuất, canh chừng và kỳ thị do
nhà cầm quyền, xã hội hoặc chính gia đình của
họ. Sự kỳ thị này gia tăng trong thời kỳ đại dịch.
Các dữ kiện được trình bày liên quan đến thời kỳ
từ 1/10 năm 2019 đến 30/9/2020.
Open Doors cho biết số Kitô hữu bị giết gia
tăng đáng kể từ 2.983 người trong năm 2019 lên
4.761 người trong năm ngoái, 2020, tức là tăng
thêm gần 1.780 người.
Trong số danh sách 50 nước, Bắc Triều Tiên
đứng hàng đầu liên tiếp trong 20 năm. Tiếp đến là
Afghanistan, Somalia, Lybia, Pakistan và Eritrea,
Yemen, Iran, Nigeria, Ấn Độ. Irak thứ 11, Siria
thứ 12, Sudan thứ 13 và Arập Sauđi thứ 14.
Open Doors tố giác rằng Kitô hữu một số
nước Á châu như Ấn Độ không được chính quyền
trợ giúp trong đại dịch, hoặc chỉ được giúp tượng
trưng. Tại một vài nước miền Tây Phi châu và
các nước Hồi giáo, các nhóm Hồi giáo cực đoan
lợi dụng những qui luật cách ly trong thời kỳ đại
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vào, thủ môn Pickford đẩy ra được, nhưng bóng
trúng cột dọc dội ra, cầu thủ Leonardo Bonucci
đứng gần đó, sút bóng vào lưới, san bằng tỉ số
1-1, và tỉ số này được giữ cho hết trận đấu.
Nhìn chung, các cầu thủ Ý kiểm soát bóng
(66% - 34%), sút bóng (19 - 6), và chuyền bóng
(822 lần - 424 lần) nhiều hơn các cầu thủ Anh.
Đây là lần đầu tiên trong 55 năm đội tuyển
Anh vào chung kết một giải bóng đá lớn thế giới
kể từ sau khi đoạt chức vô địch World Cup 1966
cũng tại sân Wembley.
Trận đấu này cũng đánh dấu thành tích 34 trận
liên tiếp chưa thua của huấn luyện viên Roberto
Mancini của Ý.
Danh thủ Lionel Messi giơ cao chiếc cúp vô
địc Copa America cùng với đồng đội
(Hình: AP Photo/Bruna Prado)
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dịch để gia tăng các hoạt động chống các Kitô
hữu, tức là trong thời kỳ các lực lượng an ninh
bị giới hạn trong hoạt động. Thậm chí có nơi đại
dịch trở thành cái cớ để cáo buộc các tín hữu
Kitô, cho rằng “tín ngưỡng giả mạo” của họ là
nguyên nhân gây ra đại dịch.
Trung Quốc bị xếp thứ 17 trong danh sách của
tổ chức Open Doors. Nhà nước gia tăng các cuộc
kiểm soát trực tuyến: cả các Giáo hội có đăng ký
và không đăng ký đều bị kiểm soát. Các nơi thờ
phượng bị bó buộc gắn các máy thu hình nhận
dạng các khuôn mặt trong các buổi lễ và cấm
người trẻ dưới 18 tuổi không được phép đến nhà
thờ dự lễ hoặc cầu nguyện.
Ấn Độ đứng thứ 10 trong danh sách của tổ
chức Open Doors, với sự gia tăng những vụ tấn
công tác tín hữu Kitô. Chính phủ ban hành luật
đặc biệt cấm các tổ chức phi chính phủ không
được nhận tài trợ từ nước ngoài, và điều này gây
thiệt hại cho phần lớn các tổ chức Kitô, và cả các
giáo xứ, trường học và nhà thương của Kitô giáo.
(G. Trần Đức Anh, O.P.) - Nguồn: Đài Chân
Lý Á Châu

Caritas quốc tế kêu gọi chống
thay đổi khí hậu
Đài Chân Lý Á Châu (12.8.2021) - Tổ chức
bác ái Caritas quốc tế kêu gọi cộng đồng thế giới
có những hành động quyết liệt chống lại sự thay
đổi khí hậu, với những quyết định táo báo.
Cơ quan bác ái Công giáo này qui tụ 170
Caritas của các nước. Caritas quốc tế nhắc đến
những vụ lụt lội thê thảm tại Bangladesh hồi cuối
tháng Bảy vừa qua, như một dấu chỉ điển hình
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về cuộc khủng hoảng khí hậu và nhấn mạnh rằng
nay là lúc cần gia tăng các quyết định về khí hậu,
củng cố sự bền bỉ và giảm bớt các thán khí gây
ra hiện tượng lồng kính trên trái đất.
Caritas Quốc tế nhận xét rằng các vụ lụt lội
mới đây tại Bangladesh trầm trọng nhất từ 10
năm qua, gây thiệt hại cho các làng mạc, nơi có
hơn 800.000 người tị nạn Rohingya từ Myanmar
sinh sống. Ít nhất 12.000 người bị thương tổn vì
nạn lụt này và 2.500 nơi trú ngụ bị phá hủy, đất
đai trồng trọt bị thương tổn và khoảng 300.000
người không còn lương thực và nước uống trong
lành. Thảm trạng thuộc loại này đòi phải cấp
thiết có kế hoạch dài hạn.
Hôm 09/8/2021 vừa qua, một nhóm các chuyên
gia liên chính phủ (IPCC - GIEC) đã công bố
một phúc trình về sự thay đổi khí hậu trong 7
năm gần đây. Họ lên tiếng báo động về nhiên
liệu phiến thạch, như dầu khí đang phá hủy trái
đất, và tình trạng hiện nay có thể được coi là
“báo động đỏ” của Liên Hiệp Quốc.
Ông Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hiệp
Quốc, nói rằng: “Khí hậu đang gia tăng cho đến
giữa thế kỷ XXI này và chúng ta đang thực sự ở
trong tình trạng khẩn trương”.
Trong phúc trình, các chuyên gia liên chính
phủ dự báo rằng khí hậu thế giới sẽ tăng 2,7
độ C, từ nay tới năm 2100 nếu cứ tiếp tục mức
độ thán khí được thải ra hiện nay. Ủy ban cũng
báo động về nạn mực nước biển dâng cao và
những thảm họa do nạn khí hậu thay đổi và hâm
nóng trái đất gây ra. (G. Trần Đức Anh, O.P.)
- Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Image by David Mark from Pixabay
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Nạn nhân của nạn buôn người

Vatican News (04.8.2021) - ĐHY Vincent
Nichols, TGM Westminster ủng hộ và khuyến
khích mọi người tham gia Liên hoan phim chống
nạn buôn người sẽ diễn ra vào ngày 12/9 tới đây.
“Nô lệ và nạn buôn người đang ở bên cạnh
bạn!” là khẩu hiệu của Liên hoan phim chống
nạn buôn người, được tổ chức bởi Mạng lưới Tôn
giáo ở châu Âu chống nạn buôn người (Renate),
phối hợp với Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh
và Truyền hình Anh (BAFTA), và Hiệp hội Nghệ
thuật Hoàng gia Anh (RSA).
Sự kiện sẽ được tổ chức vào ngày 12/9 tại
London, nhưng ngày 20/8 là hạn chót để nộp các
tác phẩm tham dự Liên hoan đặc biệt dành cho
các đạo diễn trẻ châu Âu trong độ tuổi từ 16 đến
24. Tại sự kiện, các bộ phim ngắn dưới 4 phút
sẽ được chiếu, tập trung vào cuộc chiến chống
nạn buôn người.
Sáng kiến này đã nhận được sự hoan nghênh
và ủng hộ của ĐHY Vincent Nichols, TGM
Westminster, cũng như chủ tịch của “Nhóm
Thánh Marta” - liên mạng chống nạn buôn người
trên toàn thế giới, ra đời vào năm 2014 theo ý
muốn của ĐTC Phanxicô và là nơi quy tụ các
giám mục, các cộng đoàn tu sĩ, lực lượng cảnh
sát và các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong
lĩnh vực này.
Từ đây, Đức TGM Westminster cũng đề cập
đến thực tế là đại dịch Covid-19 đã làm cho

nhiều người dễ trở thành nạn nhân của nạn buôn
người hơn, với con số nạn nhân gia tăng mỗi
ngày trên thế giới. Do đó, lắng nghe câu chuyện
của họ là một cách để đảm bảo rằng, trái tim của
chúng ta thực sự xúc động bởi thảm trạng này, và
nhận thức của chúng ta về thảm kịch của những
người này ngày càng tăng.
Trong thời gian diễn ra liên hoan, một số phim
do các thành viên và cộng tác viên của Mạng
lưới Tôn giáo ở châu Âu chống nạn buôn người
thực hiện cũng sẽ được trình chiếu. Các phim
này luôn nhằm mục đích phơi bày thực tế khắc
nghiệt của chế độ nô lệ thời hiện đại, chia sẻ câu
chuyện của các nạn nhân và những người sống
sót, làm cho ngày càng có nhiều người hiểu được
công việc quan trọng do các nữ tu thực hiện, để
tiến đến việc đánh bại nạn buôn người và đồng
thời ủng hộ sự thay đổi về luật pháp để chấm
dứt thảm trạng này.
Ba người chiến thắng trong Liên hoan phim sẽ
nhận được giải thưởng bằng tiền mặt. Vào ngày
12/9, các tác phẩm của họ sẽ được trình chiếu
tại London ở nhiều địa điểm khác nhau. (Hồng
Thủy) * Nguồn: vaticannews.va/vi/

Hàng trăm thuyền nhân di cư được
cứu vớt ở biển Địa Trung Hải
Số lượng thuyền di cư gặp nạn trên Địa
Trung Hải tiếp tục tăng. Như tổ chức "SOS
Mediterranee" đã thông báo vào Chủ nhật, hiện
có khoảng 450 người di cư trên con tàu cứu hộ
"Ocean Viking" sau năm chuyến ra khơi cứu hộ
vào cuối tuần qua.
Ý / EU: "Sự thờ ơ không thể chấp nhận được"
Đa số thuyền nhân di cư là nam giới, nhưng
cũng có hàng chục người, gồm một số phụ nữ
mang thai, thanh thiếu niên và nhiều trẻ em trên
tàu. Trong một chuyến ra khơi giải cứu kéo dài
vài giờ vào đêm Chủ nhật, thủy thủ đoàn của tàu
"Ocean Viking" cùng với các thủy thủ của "SeaWatch 3" và thuyền buồm "Nadir" của tổ chức
phi chính phủ Đức ResQship đã cứu vớt khoảng
400 người di cư khỏi một chiếc thuyền gỗ đang bị
đắm chìm trên biển cả. Chừng 250 thuyền nhân
tỵ nạn hiện đang tạm trú trên "Ocean Viking",
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ĐHY Nichols ủng hộ Liên hoan
phim chống nạn buôn người
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những người còn lại ở trên tầu "Sea-Watch 3". Tổ
chức “SOS Mediterranee” đã thông báo cho biết
hiện chưa vớt được người chết hoặc bị thương
nào, nhưng không thể loại trừ rằng không có
thuyền nhân nào bị chết…
Tìm một nơi trú ẩn an toàn
Trước đó, tàu "Ocean Viking" đã ra khơi 4 lần
gần ven biển vào thứ Bảy và đã giải cứu được
khoảng 200 thuyền nhân, một số người trong số
họ tầu bị hết nhiên liệu. Tàu "Sea-Watch 3" cũng
đã ra khơi vào cuối tuần và đã cứu vớt hàng chục
người di cư, trong số đó có rất nhiều người trẻ
em bị thương. Hiện các tàu cứu hộ đang chờ được
cấp phép để cập cảng châu Âu.
Gần 1.000 người chết đuối và mất tích từ
đầu năm đến nay
Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), 930 người
di cư đã chết đuối hoặc mất tích ở lòng biển Địa
Trung Hải kể từ đầu năm, gần gấp ba lần so với
cùng kỳ năm trước. IOM cũng đưa ra tổng số
thuyền nhân tìm kế vượt biển kể từ tháng 1 năm
nay vào khoảng 78.700. Do hậu quả của cơn đại
dịch Covid-19 vào năm ngoại nên con số các vụ
vượt biển hiểm nguy qua Địa Trung Hải đã giảm
xuống đáng kể, nay con số này đang vọt tăng trở
lại nhiều hơn trong năm nay.
Từ tháng 8 Hội Hồng Thập Tự cùng tham
gia cứu vớt trên biển
Trong tháng này, Hội Hồng Thập Tự và Hiệp
hội Mặt Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế (IFRC) tổ chức tự xưng là tổ chức nhân đạo lớn nhất trên
thế giới - đã tham gia cứu hộ trên biển. IFRC là
tổ chức bảo trợ của hơn 190 Hiệp hội Hồng Thập

Tự và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc gia trên toàn thế
giới, bao gồm cả Hội Hồng Thập Tự Đức (DRK).
Một nhóm IFRC trên tàu cứu hộ "Ocean Viking"
sẽ hỗ trợ công việc của SOS Mediterranee từ
giữa tháng 8 trong khoảng một năm. Nhóm này
cũng cung cấp hỗ trợ tài chính cho hoạt động
cứu hộ trên biển. (kna - sst) Lm. Stephanô Bùi
Thượng Lưu
Nguồn: https://www.vaticannews.va/de/
welt/news/2021-08/mittelmeer-hundertebootsmigranten-gerettet.html

Biến đổi khí hậu: Phúc trình của
IPCC 'báo động đỏ cho nhân loại'
Do biến đổi khí hậu, các hiện tượng thời tiết
khắc nghiệt xảy ra thường xuyên hơn. Tác động
tiêu cực của con người lên khí hậu là "sự thật",
các nhà khoa học Liên Hiệp Quốc tuyên bố trong
một văn bản quan trọng.
Báo cáo mới ra cho biết lượng khí thải nhà kính
hiện nay có thể sẽ vượt giới hạn nhiệt độ đã dự
đoán chỉ trong hơn một thập kỷ nữa. Các tác giả
của báo cáo cũng chỉ ra rằng mực nước biển tăng
tới 2m vào cuối thế kỷ này là điều "không thể loại
trừ". Tuy nhiên, cũng có hy vọng mới rằng cắt giảm
mạnh khí thải nhà kính có thể giữ nhiệt độ ổn định.
Những đánh giá trên từ Ủy ban Liên chính
phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC) được viết trong
một tài liệu dài 42 trang với tên Báo cáo Tóm
tắt cho Các nhà hoạch định chính sách. Báo cáo
này được công bố khi chỉ còn ba tháng nữa là
diễn ra môt hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí
hậu ở Glasgow, Scotland, Vương quốc Anh - Hội
nghị COP26.
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"Báo cáo của Nhóm làm việc số 1 của IPCC
hôm nay là báo động đỏ cho nhân loại," Tổng
Thư ký LHQ António Guterres nói.
"Nếu chúng ta cùng chung sức ngay lúc này,
chúng ta có thể tránh được thảm họa khí hậu.
Nhưng, như báo cáo mới ra hôm nay cho thấy,
không còn thời gian để trì hoãn và không còn
chỗ để viện lý do. Tôi kêu gọi lãnh đạo các chính
phủ và tất cả các bên có liên quan đảm bảo cho
thành công của COP26."
Tài liệu của IPCC nói "quá rõ là tác động của
con người đã làm nóng bầu khí quyển, các đại
dương và mặt đất."
Ủy ban IPCC cũng xem xét tình trạng ở Bắc Cực
khi khí hậu ấm dần. Các đợt nóng bất thường xảy ra
ngày một nhiều. Theo GS Ed Hawkins, từ Đại học
Reading, Anh Quốc, một đồng tác giả của phúc trình
IPCC, các nhà khoa học đã nói rất rõ ràng.
"Đây là công trình nêu ra sự thật, chúng tôi
khẳng định như thế; điều quá rõ ràng và không
thể tranh cãi là con người đang làm hành tinh
chúng ta nóng lên."
Petteri Taalas, Tổng Thư ký của Tổ chức Khí
tượng Thế giới nói: "Nếu dùng cách nói trong thể
thao, ta có thể nói rằng bầu khí quyển đã bị tiếp
doping, có nghĩa là chúng ta đã bắt đầu quan sát
thấy các hiện tượng khí hậu khắc nghiệt xảy ra
thường xuyên hơn trước."
Các tác giả nói rằng kể từ năm 1970, nhiệt độ
bề mặt toàn cầu đã tăng nhanh hơn so với bất
kỳ giai đoạn 50 năm nào trong 2000 năm qua.
Việc Trái Đất ấm lên "đã bắt đầu ảnh hưởng tới
nhiều hiện tượng thời tiết và khí hậu khắc nghiệt

Vài ý chính từ báo cáo của IPCC
- Nhiệt độ bề mặt toàn cầu giai đoạn 20112020 cao hơn 1.09C so với giai đoạn 1850-1900.
- 5 năm qua, Trái Đất có nhiệt độ nóng nhất
kể từ năm 1850
- Mức độ dâng nước biển gần đây tăng nhanh
gấp ba lần so với giai đoạn 1901-1971
- Ảnh hưởng của con người "khá chắc chắn"
(90%) là nguyên nhân chính khiến các sông băng
lùi dần trên toàn cầu kể từ những năm 1990 và
khiến biển băng Bắc Cực thu nhỏ
- "Gần như chắc chắn" các hiện tượng nóng
quá mức, trong đó có các đợt nắng nóng đã trở
nên thường xuyên hơn và gay gắt hơn từ những
năm 1950, trong khi các hiện tượng lạnh quá mức
ít xảy ra hơn và ít khắc nghiệt hơn
Báo cáo mới cũng trình bày rõ rằng nhiệt độ
ấm hơn mà chúng ta đang thấy đã làm thay đổi
các hệ thống hỗ trợ cho Trái Đất, những thay đổi
không thể đảo ngược được.
Các đại dương tiếp tục ấm lên và nhiều acid
hơn. Núi và sông băng sẽ tiếp tục tan trong nhiều
thập kỷ hay thế kỷ.
"Hậu quả sẽ tiếp tục tồi tệ hơn cho tất cả
các phương diện của khí hậu ấm lên," GS
Hawkins nói.
"Và nhiều hậu quả [của biến đổi khí hậu],
không có cách gì đảo ngược được."
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ở tất cả các khu vực trên toàn cầu." Dù đó là các
đợt nắng nóng như ở Hy Lạp và Tây Bắc Mỹ gần
đây, hay các trận lũ lụt ở những nơi như Đức và
Trung Quốc, "nguyên nhân do hoạt động của con
người ngày càng rõ hơn" trong thập kỷ qua.
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Hạn hán ở California khiến mực
nước hồ Oroville xuống mức thấp
kỷ lục

Khi nói về mực nước biển dâng, các nhà khoa
học phác một mô hình về các khả năng khác
nhau, phụ thuộc vào mức khí thải nhà kính. Khả
năng nước biển dâng tới 2m vào cuối thập kỷ này
là không thể loại trừ, và thậm chí cả khả năng
dâng 5m vào năm 2050.
Các khả năng này, cho dù có thể không xảy
ra, sẽ đe dọa hàng triệu người sống ở các vùng
ven biển do ngập lụt.
Hầu hết các quốc gia đều ký kết tham gia
Hiệp định Khí hậu Paris 2015.
Thỏa thuận này nhằm giữ mức tăng nhiệt độ
toàn cầu dưới 2C trong thế kỷ này và theo đuổi
các nỗ lực giữ cho nhiệt độ không tăng quá 1,5C.
Báo cáo mới nói theo tất cả các kịch bản mà
các nhà khoa học xem xét, cả hai mục tiêu này
sẽ không đạt được trừ khi các quốc gia cắt giảm
mạnh về thải carbon.
Các tác giả tin rằng nhiệt độ bề mặt tăng 1,5C
vào năm 2040 sẽ xảy ra trong tất cả mọi kịch
bản. Nếu việc thải khí CO2 không được cắt giảm
mạnh trong vài năm tới, điều này còn xảy ra
sớm hơn.
Điều này đã được dự đoán trong báo cáo đặc
biệt của IPCC năm 2018 và nghiên cứu mới này
khẳng định lại.
"Chúng ta sẽ chạm ngưỡng tăng một độ rưỡi
tính theo từng năm sớm hơn rất nhiều. Chúng

Tin Thế Giới
ta đã thấy điều đó trong đợt El Nino hồi 2016,"
GS Malte Meinshausen, một tác giả báo cáo của
IPCC từ Đại học Melbourne, Úc, cho biết.
Mặc dù bào cáo này rất rõ ràng về các tác
động của hiện tượng ấm lên toàn cầu, các nhà
khoa học có nhiều hy vọng hơn rằng nếu chúng
ta cắt giảm khí thải nhà kính một nửa vào 2030
và đạt mức khí thải zero vào giữa thế kỷ 21,
chúng ta có thể ngưng và thậm chí đảo ngược
xu hướng tăng nhiệu độ.
Năm tác động trong tương lai
- Tới năm 2040, nhiệt độ sẽ tăng 1,5C so với
giai đoạn 1850-1900 theo tất cả các kịch bản về
khí thải
- Bắc Cực có khả năng sẽ không còn băng
trong tháng Chín ít nhất một lần trước năm 2050
trong tất cả các kịch bản được xem xét
- Các hiện tượng khí hậu khắc nghiệt sẽ xảy ra
ngày một nhiều với "các kỷ lục chưa từng thấy"
ngay cả khi trái đất chỉ nóng lên 1,5C.
- Các hiện tượng mực nước biển thay đổi mạnh
trước đây chỉ xảy ra một lần mỗi thế kỷ nay được
dự đoán sẽ xảy ra gần như hàng năm ở trên một
nửa các địa điểm có triều cường vào 2100.
- Nhiều khả năng sẽ xảy ra thời tiết gây cháy
rừng ở nhiều khu vực.
Mặc dù những dự đoán về Trái Đất ấm lên rõ
ràng hơn bao giờ hết trong báo cáo này, và nhiều
tác động sẽ không thể tránh khỏi được, các tác
giả cũng khuyến cáo mọi người tránh cái nhìn bi
quan, coi đó là định mệnh.
"Làm giảm hiện tượng Trái Đất nóng lên sẽ
giúp chúng ta không bị đẩy tới ngưỡng cuối
cùng," TS Otto nói. "Chúng ta vẫn chưa rơi vào
ngày tận số."
Nguồn: Biến đổi khí hậu: Phúc trình của IPCC
'báo động đỏ cho nhân loại' - BBC News Tiếng Việt

Thiên thạch 4,6 tỷ năm tuổi rơi
trên cánh đồng
ANH- Khối đá vụn nằm giữa dấu móng ngựa
trên cánh đồng là một thiên thạch hiếm đến từ
hệ Mặt Trời thuở sơ khai.
Thiên thạch được phát hiện ở Gloucestershire
hồi tháng 3/2021 bởi Derek Robson, cư dân ở

Tin Thế Giới

Nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Loughborough
và EAARO sử dụng kính hiển vi điện tử để
nghiên cứu bề mặt thiên thạch tới cỡ nanomet
(bằng một phần tỷ mét). Họ còn sử dụng kỹ thuật
quang phổ rung động và nhiễu xạ tia X, cho phép
nghiên cứu sâu cấu trúc hóa học của khoáng chất
trong thiên thạch. Nếu nhóm nghiên cứu có thể
xác nhận sự tồn tại của amino axit trong mẫu
vật, phát hiện có thể hé lộ thông tin mới về quá
trình hóa địa chất tạo nền tảng cho sự sống xuất
hiện trong hệ Mặt Trời thuở sơ khai. Việc kiểm
tra thiên thạch vẫn đang trong giai đoạn nghiên
cứu ban đầu. An Khang (Theo Space)
Nguồn: Thiên thạch lớn bất thường trên bầu
trời Na Uy 11

Vô tình tìm thấy đá quý 100 triệu
USD khi đào giếng ở Sri Lanka
Một khối đá sao sapphire - với kích cỡ lên
tới 2,5 triệu carat, ước tính trị giá 100 triệu USD
- vừa được tình cờ tìm thấy tại nhà một doanh
nhân buôn bán đá quý ở Sri Lanka.
Một nhà kinh doanh đá quý sinh sống tại Sri
Lanka cho biết những người thợ đào giếng đã vô
tình tìm thấy tảng đá tại sân sau nhà ông, BBC
đưa tin ngày 27/7.
“Công nhân đang đào giếng thì thông báo
họ thấy một số viên đá quý. Sau đó, chúng tôi
vô tình phát hiện mẫu vật khổng lồ này”, ông
Gamage, chủ nhân của viên đá, nói với BBC.
Chủ nhân tảng đá sao sapphire lớn nhất thế
giới không muốn cung cấp tên đầy đủ hoặc vị
trí ngôi nhà với lý do an ninh.
Ngôi nhà của người đàn ông này nằm ở thành
phố Ratnapura - nơi được biết đến là Thủ đô
đá quý của Sri Lanka bởi nhiều viên đá có giá
trị lớn được tìm thấy ở đây trong quá khứ. Các
chuyên gia ước tính viên đá quý nặng 510 kg có
giá trị lên tới 100 triệu USD. Ảnh: BBC.
Theo các chuyên gia, tảng đá có màu xanh
lam nhạt nặng khoảng 510 kg, tương đương 2,5
triệu carat, có giá trị ước tính lên tới 100 triệu
USD nếu rao bán trên thị trường quốc tế.
Khối đá được đặt tên là "Serendipity Sapphire".
Ông Gamage đã thông báo cho chính quyền
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Loughborough, Anh, giám đốc hóa học thiên
thể ở Tổ chức nghiên cứu vật lý thiên văn East
Anglia (EAARO). Thiên thạch nằm giữa dấu
móng ngựa lưu lại trên cánh đồng, theo Đại học
Loughborough.
Đây là một thiên thạch chondrite carbon, nhóm
hiếm chỉ chiếm 4 - 5% số thiên thạch tìm thấy
trên Trái Đất. Chúng có nguồn gốc từ vành đai
tiểu hành tinh giữa sao Hỏa và sao Mộc, hình
thành ở thời kỳ sơ khai của hệ Mặt Trời. Loại
thiên thạch này thường chứa hợp chất hữu cơ có
carbon, bao gồm amino axit cấu thành khối xây
dựng cơ bản của sự sống. Giới nghiên cứu vẫn
băn khoăn liệu thiên thạch chondrite carbon có
cung cấp manh mối về cách sự sống xuất hiện
trong hệ Mặt Trời hay không.
Khác với nhiều mảnh vỡ vũ trụ, thiên thạch ở
Gloucestershire không trải qua va chạm dữ dội
và nhiệt độ cực cao thường gặp trong quá trình
ra đời của những hành tinh và mặt trăng thuộc hệ
Mặt Trời. Thay vào đó, nó bay qua không gian
nguyên vẹn trước khi bất kỳ hành tinh nào được
tạo ra, theo Shaun Fowler, nhà hiển vi học ở Đại
học Loughborough. Nhờ đó, các nhà nghiên cứu
có cơ hội hiếm hoi để kiểm tra dấu tích từ quá
khứ nguyên thủy.
Khối đá có kích thước khá nhỏ, màu than
củi và dễ vỡ, giống như một khối xi măng vụn.
Thiên thạch cấu tạo chủ yếu từ khoáng chất như
olivine và phyllosilicate, cùng với hạt tròn có tên
chondrule, loại hạt bị chảy một phần và dính vào
vật thể.
Một mảnh vỡ của thiên thạch
Ảnh: David Clarke/EAARO
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Thuốc Molnupiravir mang đến nhiều kỳ
vọng cho người dân khắp thế giới
Đây là một tin vui với tất cả người dân trên
toàn thế giới trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn
đang diễn biến phức tạp. Loại thuốc kháng virus
có tên Molnupiravir của Mỹ đang là ứng viên
tiềm năng nhất cho hy vọng chấm dứt đại dịch
Covid-19 trong tương lai gần.
Thuốc Molnupiravir được phát triển bởi sự hợp
tác giữa 2 công ty Rigibel (Đức) và Merk (Mỹ).
Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và giai đoạn
Các chuyên gia ước tính viên đá quý nặng 510
2 đã hoàn tất với hiệu quả 100% trên các bệnh
kg có giá trị lên tới 100 triệu USD Ảnh: BBC
nhân Covid-19. Sau 5 ngày, tải lượng virus của
về phát hiện này. Tuy nhiên phải mất hơn một
bệnh nhân xuống thấp đến ngưỡng không lây lan.
năm để các chuyên gia có thể làm sạch lớp đá
Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3
bùn và các tạp chất khác trước khi phân tích và
cũng gần đi đến chặng cuối với hiệu quả rất tốt, dự
chứng nhận Serendipity Sapphire.
kiến sẽ có kết quả ngay trong mùa thu năm nay. Nếu
Trong quá trình làm sạch, ông Gamage cho
quá trình nghiên cứu suôn sẻ, thuốc Molnupiravir sẽ
biết một số viên đá nhỏ rơi ra khỏi tảng lớn và
được đưa ra thị trường trong 4-5 tháng tới.
được xác định là đá sao sapphire chất lượng cao.
Loại thuốc này được nghiên cứu dựa trên
“Tôi chưa bao giờ nhìn thấy mẫu vật nào lớn
thuốc gốc chống lại virus cúm, có tác dụng ức
như vậy trước đây. Nó có thể đã hình thành cách
chế sự sao chép của các virus RNA trong đó có
đây 400 triệu năm”, tiến sĩ Gamini Zoysa, nhà đá
SARS-CoV-2 khiến virus không nhân lên và bị
quý học nổi tiếng, nói với BBC. ttps://zingnews.
đào thải rất nhanh, giúp bệnh nhân khỏi bệnh.
vn/vo-tinh-tim-thay-da-quy-100-trieu-usd-khi-daoĐặc biệt, thuốc có rất ít tác dụng phụ, phổ biến
gieng-o-sri-lanka-post1243997.html (Linh Nguyễn)
là nhức đầu, mất ngủ.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng chỉ ra rằng
Molnupiravir sử dụng dễ dàng qua đường uống,
mặc dù mẫu vật có giá trị carat lớn, có khả năng
điều trị các bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 giai
tất cả viên đá bên trong Serendipity Sapphire chất
đoạn đầu. Theo đó, mỗi bệnh nhân sẽ uống 2 liều
lượng không cao.
mỗi ngày và duy trì trong 5 ngày ngay tại nhà.
"Đây là mẫu đá sao sapphire đặc biệt. Với kích
Nếu nghiên cứu pha 3 thành công, trong tương
thước và giá trị này, chúng tôi nghĩ nó sẽ khiến
lai việc điều trị SARS-CoV-2 sẽ giống như điều
các nhà sưu tập hoặc bảo tàng tư nhân quan tâm",
trị các loại cúm khác.
Thilak Weerasinghe, Chủ tịch Cơ quan Trang sức
và Đá quý Quốc gia Sri Lanka, cho hay.
Sri Lanka là một trong những nước xuất khẩu
sapphire và các loại đá quý hàng đầu thế giới.
Năm 2020, quốc gia này kiếm được khoảng
nửa tỷ USD thông qua việc xuất khẩu đá quý,
kim cương và đồ trang sức.

Chấm dứt đại dịch trên toàn thế giới
Mỹ đang thử nghiệm giai đoạn 3 loại thuốc
điều trị Covid-19 qua đường uống và có thể đưa
ra thị trường vào cuối năm nay.

Tin Thế Giới

Ra mắt trại điện mặt trời nổi lớn
nhất Singapore
Singapore hôm 14/7 đưa vào hoạt động một
trang trại điện mặt trời nổi rộng bằng 45 sân
bóng đá trong nỗ lực cắt giảm khí nhà kính.
Trang trại khổng lồ gồm 120.000 tấm pin mặt
trời được lắp đặt trên bề mặt của hồ chứa Tengeh.
Với công suất tối đa đạt 60 MW, nó có thể sản
xuất đủ điện để vận hành 5 nhà máy xử lý nước
sạch trong khu vực.
Đây là dự án quang điện tham vọng nhất của
Singapore và là một trong những trang trại điện
mặt trời nổi lớn nhất trên thế giới. Các tấm pin
năng lượng của nó bao phủ một khu vực rộng
bằng 45 sân bóng đá.
Theo chủ thầu Sembcorp Industries và cơ quan
cấp nước quốc gia PUB, trang trại sẽ giúp cắt giảm
lượng khí thải carbon tương đương với việc loại bỏ
7.000 ôtô chạy bằng xăng ra khỏi các con đường.
"Năng lượng mặt trời rất dồi dào, xanh, sạch
và là chìa khóa để giảm lượng khí thải nhà kính",

Giám đốc điều hành PUB Joo Hee Ng nhấn
mạnh.
Singapore là một trong những quốc gia phát
thải CO2 bình quân đầu người cao nhất ở châu
Á. Sự khan hiếm đất đai khiến việc thúc đẩy các
nguồn năng lượng tái tạo trở thành một thách thức.
Đảo quốc Đông Nam Á này đặt mục tiêu tăng gấp
bốn lần sản lượng điện mặt trời vào năm 2025 và

Trang trại điện mặt trời nổi mới đi vào hoạt
động trên hồ chứa Tengeh. Ảnh: AFP.
cam kết đạt mức phát thải ròng carbon bằng không
"càng sớm càng tốt" trong nửa sau của thế kỷ 21.
Ngoài trang trại ở Tengeh, Singapore cũng
đang triển khai các dự án điện mặt trời nổi quy
mô lớn khác tại hồ chứa Bedok, Lower Seletar
và eo biển Johor, cùng một số nhà máy trên đất
liền. Đoàn Dương (Theo AFP/Straits Times)
Nguồn: Ra mắt trại điện mặt trời nổi lớn nhất
Singapore (vnexpress.net)

Nạn đói trên thế giới tăng lên
mức chưa từng có trong 15 năm
Năm 2020 Liên hợp quốc ghi nhận mức độ
thiếu đói kỷ lục trên thế giới sau 15 năm. Nguyên
nhân gia tăng so với năm 2005 là do đại dịch
Covid-19 ảnh hưởng đến thu nhập của dân chúng
và gây khó khăn cho việc tiếp cận thực phẩm,
Bloomberg đưa tin.
Nguyên nhân chính của các vấn đề nói trên là
biến đổi khí hậu, xung đột chính trị và suy thoái
kinh tế. Tác động của các yếu tố ấy trong đại
dịch chồng lên nhau và trầm trọng thêm. Việc
giá cả tăng vọt lên mức cao nhất trong 10 năm
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Hiện tại, Chính phủ Mỹ đã chi khoảng 1,2 tỉ
USD để mua 1,7 triệu liệu trình thuốc Molnupiravir
sử dụng cho các bệnh nhân Covid-19. Nếu kết
quả thành công, FDA của Mỹ sẽ cấp phép cho
loại thuốc này.
Từ tháng 3 năm ngoái, sau khi phát hiện hàng
triệu con chồn bị chết hàng loạt tại các trang trại
ở Hà Lan và Nauy do một chủng coronavirus,
nhóm nghiên cứu đã cho chồn sử dụng thuốc
Molnupiravir. Kết quả không phát hiện virus
trong các con chồn bị bệnh sau 24 giờ. Từ kết
quả đó, nhóm nghiên cứu tiếp tục phát triển, nâng
cấp thuốc Molnupiravir để thử nghiệm trên người.
Ngày 9/7 vừa qua, Phòng thí nghiệm Hetero
của Ấn Độ cũng đang xin cơ quan quản lý cấp
phép thuốc Molnupiravir để sử dụng trong chương
trình khẩn cấp sau khi nghiên cứu thử nghiệm
ban đầu cho thấy thuốc có tác dụng giảm tỉ lệ
nhập viện và tăng tốc độ hồi phục của các bệnh
nhân Covid-19 nhẹ. (Mắt Bão)
Hoa Kỳ nghiên cứu thành công thuốc uống điều
trị Covid-19 mở ra hy vọng chấm dứt đại dịch trên
toàn thế giới | Báo Đất Việt (datviet.com)
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đã khiến thực phẩm thậm chí không thể tiếp cận
được, đặc biệt là đối với các nước nghèo phụ
thuộc vào nhập khẩu.
Tài liệu lưu ý rằng vào năm 2020, số người
thiếu ăn là khoảng 800 triệu người, tức là một
phần mười dân số thế giới. Nghiêm trọng nhất là
ở châu Á. Trong năm qua, số người đói ăn trong
vùng đã tăng thêm 320 triệu người.
Nghiên cứu được thực hiện với sự phối hợp
của Tổ chức Nông lương, Chương trình Lương
thực Thế giới, UNICEF và Tổ chức Y tế Thế
giới. Họ nhất trí rằng thế giới cần phải tái cơ
cấu nghiêm túc hệ thống lương thực của mình để
chấm dứt nạn đói vào năm 2030.
Trước đó, các chuyên gia của Oxfam đã tính
toán rằng vào năm 2020 số người chết vì đói đã
tăng gấp 6 lần. Về tỷ lệ tử vong, nguyên nhân
này còn hơn cả COVID-19.
Hồi tháng 3, LHQ thông báo rằng 20 quốc gia
trên thế giới cần viện trợ lương thực khẩn cấp,
hầu hết ở châu Phi, tất cả đều đứng trước nguy
cơ bị đói hàng loạt. (Sputnik)

Nhóm nghiên cứu Harvard, MIT,
gồm người gốc Việt, làm khẩu
trang phát hiện COVID-19
CAMBRIDGE, Massachusetts (NV) - Các
nhà nghiên cứu ở MIT và Harvard University,
gồm người gốc Việt, cho hay họ chế tạo được
loại khẩu trang có thể phát hiện virus Corona và
nhiều loại virus khác, theo đài CBS Boston hôm
Thứ Ba, 29 Tháng Sáu.
Loại khẩu trang này được gắn cảm biến (sensor)
nhỏ có thể chẩn đoán bệnh cho người đeo trong
vòng 90 phút, các nhà nghiên cứu cho biết.
Kỹ thuật này từng được sử dụng để phát hiện
Ebola và Zika. Nay, các nhà nghiên cứu gắn cảm
biến vô khẩu trang cũng như áo khoác mặc trong
phòng thí nghiệm để bảo vệ nhân viên y tế.
“Chúng tôi chứng minh được rằng chúng ta
có thể sấy đông khô (freeze-dry) một loạt cảm
biến sinh học tổng hợp để phát hiện nuleic acid
của vi trùng hay vi khuẩn, cũng như hóa chất
độc hại, chẳng hạn chất độc thần kinh,” ông
James Collins, giáo sư kỹ thuật y khoa MIT và

Tin Thế Giới

Khẩu trang gắn cảm biến sinh học của các
nhà nghiên cứu Harvard và MIT có thể chẩn
đoán COVID-19. (Hình: Twitter MIT)
là thành viên nhóm nghiên cứu, ra tuyên bố cho
biết. “Chúng tôi dự trù kỹ thuật này có thể giúp
chế tạo cảm biến sinh học đeo được cho nhân
viên cấp cứu, nhân viên y tế, và quân nhân.”
Loại khẩu trang nêu trên chứa một ít nước mà
người đeo chỉ cần bấm nút để lấy ra rồi dùng để
xét nghiệm. Lúc đó, cảm biến đang bị đông khô
sẽ được làm ướt và có thể phân tích chất dịch
trong hơi thở để thử COVID-19.
“Đây là cách xét nghiệm PCR rất chính xác,
nhưng nhanh chóng như kiểu xét nghiệm kháng
nguyên (antigen test) dùng để chẩn đoán nhanh
COVID-19,” ông Peter Nguyễn, nhà nghiên cứu
của Harvard, cho hay.
Chỉ người đeo mới có thể xem được kết quả
thử COVID-19 này, vì kết quả hiện lên bên trong
khẩu trang để bảo đảm riêng tư.
Nhóm nghiên cứu đang xin cấp bằng sáng
chế cho kỹ thuật này và đang muốn hợp tác với
công ty nào đó để sản xuất khẩu trang phát hiện
COVID-19. Họ cho biết hiện đang có nhiều công
ty “rất quan tâm.” (Th.Long) [qd]

Thiết kế ô tô có khả năng bay
cao gần 2.500m hệt như trong
phim viễn tưởng
Nhà phát minh Stefan Klein đã thực hiện chuyến
bay trong thành phố đầu tiên trên chiếc AirCar của
mình. Ông tin rằng chiếc xe này có thể cắt giảm
đáng kể thời gian di chuyển của mọi người trong
tương lai. Thiết kế ô tô có khả năng bay cao gần
2.500m hệt như trong phim viễn tưởng.

Tin Thế Giới

Thiết kế xe bay độc đáo. Ảnh: Dailystar
Giáo sư Klein, cùng với người đồng sáng lập,
Anton Zajac, sau đó lái chiếc xe có một không
hai vào trung tâm thành phố. Toàn bộ hành trình
được chứng minh là đã cắt giảm một nửa thời
gian di chuyển thông thường.
Giáo sư Klein cho biết sau khi ra khỏi buồng
lái AirCar: "Chuyến bay này bắt đầu một kỷ
nguyên mới của các phương tiện di chuyển kép.
Nó mở ra một loại phương tiện giao thông mới
và trả lại sự tự do điều khiển cho mỗi cá nhân."
"AirCar không còn chỉ là một lý thuyết; bay
ở độ cao 2.500m với tốc độ 185km/h, nó đã biến
khoa học viễn tưởng thành hiện thực."
Được biết, nhóm của Klein Vision đã thực
hiện nhiều chuyến bay thử nghiệm trước đó. Tiến
sĩ Branko Sarh, chuyên gia kỹ thuật cao cấp tại
Boeing Co. cho biết: "Giáo sư Stefan Klein là

người đi đầu thế giới trong việc phát triển xe bay
thân thiện với người dùng."
"Việc chuyển đổi tự động từ phương tiện đường
bộ thành phương tiện đường không và ngược lại,
triển khai / thu hồi cánh và đuôi không chỉ là thành
tựu của sự nhiệt tình, tiên phong, tinh thần đổi mới
và lòng dũng cảm mà còn là kết quả của kỹ thuật
xuất sắc và kiến thức chuyên môn sâu rộng."
Thiết kế ô tô có khả năng bay cao gần 2.500m
hệt như trong phim viễn tưởng (danviet.vn)

4 triệu trẻ em Nam Á nguy hiểm
do lũ lụt và nhiều trẻ em khác
do Covid-19
Theo UNICEF, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc,
những tuần liên tiếp mưa lớn gió mùa, lũ lụt và lở
đất ở Bangladesh, Ấn Độ và Nepal đã ảnh hưởng
đến hàng triệu trẻ em và gia đình. Ước tính có
hơn 4 triệu trẻ em hiện đang bị ảnh hưởng và
đang cần hỗ trợ cứu sống khẩn cấp, và nhiều
triệu người khác có nguy cơ gặp nguy hiểm.
Bà Jean Gough, Giám đốc khu vực của UNICEF
tại Nam Á, cho biết: “Ngay cả đối với một khu
vực đã quá quen với tác động tàn phá của điều
kiện thời tiết khắc nghiệt, thì những trận mưa gió
mùa gần đây, lũ lụt và lở đất liên tục đang tạo
ra một cơn bão khắc nghiệt đối với trẻ em và
những gia đình bị ảnh hưởng”. Hơn nữa, “đại dịch
Covid-19 với các biện pháp phòng ngừa và ngăn
chặn làm tăng thêm sự phức tạp. Các ca nhiễm
Covid-19 đang gia tăng ở một số khu vực.”
Hơn 700 người chết và hàng chục người mất
tích ở bốn quốc gia Nam Á, với các báo cáo liên
tục về trẻ em bị đuối nước. UNICEF đang phối
hợp chặt chẽ với các chính phủ và các đối tác
nhân đạo để tăng cường đáp ứng và hỗ trợ các
nhu cầu tức thời của trẻ em và các gia đình bị
ảnh hưởng, nhưng điều này hết sức phức tạp do
đại dịch Covid-19 và các nỗ lực liên quan.
Tuy nhiên, nhiều khu vực vẫn không thể tiếp
cận do sự hư hoại về cầu đường, đường sắt và
sân bay. Nhu cầu cấp thiết nhất đối với trẻ em
là nước sạch, dụng cụ vệ sinh để ngăn ngừa sự
lây lan dịch bệnh, nguồn cung cấp thực phẩm và
nơi an toàn trong các trung tâm sơ tán.
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Mới đây, AirCar, một ô tô bay hai chế độ, đã
biến những cảnh trong phim khoa học viễn tưởng
thành hiện thực khi nhà phát minh, Giáo sư Stefan
Klein lái chiếc xe này trong hành trình dài 35 phút.
Video do Klein Vision đăng tải cho thấy chiếc xe
đang bay tại một sân bay ở Nitra, Slovakia, nó sở
hữu hai cánh có thể thu vào và mở rộng hoàn toàn.
Trong vòng vài phút, AirCar được nâng lên
khỏi mặt đất và lên tới độ cao 8.200ft (~2.500m)
với cánh quạt ở phần khởi động của xe hoạt động
như một tuabin duy nhất.
AirCar băng qua cánh đồng xanh cùng những
tòa nhà chọc trời trước khi hạ cánh xuống sân
bay quốc tế ở Bratislava. Sau khi hạ cánh, chỉ với
một nút bấm, máy bay sẽ biến thành một chiếc ô
tô thể thao trong vòng chưa đầy ba phút.

87

Dân Chúa on line số 74

88
Chỉ riêng ở Bangladesh, ước tính có hơn 2,4
triệu người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, trong đó
có khoảng 1,3 triệu trẻ em. Hơn nửa triệu gia
đình đã mất nhà cửa. Tại Ấn Độ, hơn 6 triệu
người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, trong đó có
khoảng 2,4 triệu trẻ em. Mặc dù lũ lụt vào thời
điểm này trong năm là phổ biến, những trận lụt
lớn vào giữa tháng 7 là không bình thường.
Tại Nepal, kể từ ngày 9 tháng 7, những cơn mưa
gió mùa lớn đã gây lũ lụt và lở đất ở các khu vực khác
nhau, ảnh hưởng đến hơn 20 quận. Hơn 100 người
chết, 48 người đã mất tích và 87 người bị thương.
Hơn 10.000 người, một nửa trong số đó là trẻ em, đã
bị ảnh hưởng, với khoảng 7.500 người phải di dời.
Tại Bhutan, mưa gió mùa đã gây lở đất trên
khắp đất nước và cản trở giao thông và liên lạc.
Lũ lụt cũng gây thiệt hại cho mùa màng và một
nhà máy xử lý nước. Cho đến nay có bốn người
chết vì lũ lụt. (CSR_5432_2020). (Văn Yên, SJ
- Vatican News)

Mạng lưới Talitha Kum giải cứu
17.000 nạn nhân của nạn buôn
người trong năm 2020
Trong năm 2020, ít nhất 17.000 người, nạn
nhân của nạn buôn người đã được “mạng lưới
Talitha Kum” của các nữ tu Công giáo giải cứu.
Nhân Ngày Thế giới chống nạn buôn người
30/7, khoảng 3.000 nữ tu đã phát động chiến
dịch xã hội với khẩu hiệu “Chăm sóc chống buôn
người” (#CareAgainstTrafficking). Chiến dịch
muốn chỉ ra rằng “chăm sóc có thể tạo ra sự khác
biệt ở mọi giai đoạn của cuộc chiến chống nạn
buôn người: chăm sóc cho những người có nguy
cơ trở thành nạn nhân, chăm sóc cho các nạn
nhân, và chăm sóc cho những người sống sót”.
Trong dịp này, sơ Gabrielle Bottani, điều hợp viên
quốc tế của mạng lưới Talitha Kum nói: “Chúng tôi
mời gọi mọi người thiện chí cùng với chúng tôi giải
quyết các nguyên nhân mang tính hệ thống của nạn
buôn người. Đặc biệt, chúng tôi yêu cầu các chính
phủ cam kết hỗ trợ dài hạn cho những người sống
sót, đảm bảo giáo dục chất lượng, cơ hội và giấy
phép lao động, khả năng tiếp cận công lý và bồi
thường cũng như hỗ trợ y tế và tâm lý xã hội”.

Tin Thế Giới
Sơ Patricia Murray, thư ký điều hành của Liên
hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền dòng nữ
(UISG) cho biết thêm: “Mạng lưới Talitha Kum
không chỉ dấn thân hỗ trợ các cộng đồng dễ bị
tổn thương và bị gạt ra bên lề trên khắp thế giới,
mà còn dấn thân trong việc phá bỏ các hệ thống
áp bức và khai thác các cộng đoàn này”.
Theo số liệu của “Báo cáo toàn cầu về nạn
buôn người trong năm 2020”, do Văn phòng của
Liên Hiệp Quốc về Ma tuý và Tội phạm (Unodc)
công bố vào tháng 02/2021, trong số các nạn
nhân của nạn buôn người, trong 15 năm qua số
trẻ em đã tăng gấp 3 lần, riêng trẻ nam tăng gấp
5 lần. Trẻ nữ bị buôn bán để khai thác tình dục,
còn trẻ nam bị sử dụng lao động cưỡng bức.
Báo cáo cũng cho biết trong năm 2018, trên
thế giới có khoảng 50.000 vụ buôn người từ 148
quốc gia được chính thức ghi nhận. Tuy nhiên,
con số thực tế cao hơn nhiều: ước tính hàng triệu
người bị lợi dụng bởi các mạng lưới tội phạm
quốc tế có tổ chức. Theo Văn phòng của Liên
Hiệp Quốc về Ma tuý và Tội phạm, cuộc suy
thoái do đại dịch gây ra đang khiến nhiều người
phải đối mặt với nguy cơ trở thành nạn nhân
của nạn buôn người. (Sir.29/7/2021) ( Ngọc Yến
- Vatican News)

Mỹ bùng phát COVID-19 trẻ em,
Á-Âu vật lộn với biến thể
(Tin tức 24h) - 28/8, thế giới ghi nhận số ca mắc
mới lên tới trên 700.000 ca, ghi nhận lớn nhất ở
Mỹ, trong khi số ca tử vong ở Nga đáng báo động.
Theo số liệu thống kê của trang mạng
worldometers.info, cập nhật đến 5 giờ chiều 28/8
(giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô
hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 216.299.301
ca, trong đó có 4.500.421 người tử vong.
Trong 24 giờ qua, toàn thế giới có hơn 709.300
ca nhiễm mới và hơn 9.880 ca tử vong.
Mỹ vẫn là nước chịu tác động nặng nề nhất
bởi dịch bệnh với trên 39,5 triệu ca nhiễm, trong
đó 653.237 ca tử vong. Bộ Y tế và Dịch vụ
nhân sinh Mỹ cho biết số ca phải nhập viện vì
COVID-19 ở nước này trong ngày 27/8 đã vượt
ngưỡng 160.000 ca, mức cao nhất trong 8 tháng

Tin Thế Giới

vạn đảo” đã kéo dài nhiều tháng ở mức đỉnh
với số ca mắc mới và ca tử vong nhiều ngày
liên tiếp luôn cao nhất khu vực và châu Á. Tuy
nhiên, trong vòng mấy ngày qua, điểm nóng này
tiếp túc dấu hiệu chững lại, khi số ca mắc và tử
vong đều đi ngang hoặc không tăng mạnh. Nhiều
nước Á-Âu tình hình đang leo thang trở lại với
sự bùng phát của biến chủng virus Delta hết sức
nguy hiểm. (Quế Chi)
Nguồn: Mỹ bùng phát COVID-19 trẻ em,
Á-Âu vật lộn với biến thể - DVO - Báo Đất
Việt (trithuccuocsong.vn)
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qua, trong bối cảnh biến thể siêu lây nhiễm Delta
lan nhanh. Ca tử vong một ngày qua ở Mỹ cũng
trên 1.100 trường hợp.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch
bệnh (CDC) của Mỹ cho biết số ca nhập viện đã
tăng hơn gấp đôi trong một tháng qua. Riêng tuần
qua, trung bình mỗi giờ có hơn 500 người phải
nhập viện để điều trị COVID-19. Mặc dù miền
Nam nước Mỹ là tâm dịch của đợt bùng phát mới
nhất, song số ca nhập viện lại có chiều hướng gia
tăng trên cả nước, trong đó trẻ em chiếm 2,3%.
Đứng thứ 2 là Ấn Độ với hơn 32,6 triệu ca
bệnh, trong đó có 436.889 ca tử vong, sau khi có
thêm 44.658 ca mắc mới và 496 ca tử vong. Đây
là ngày thứ 2 liên tiếp, số ca mắc mới ở quốc gia
châu Á này cao hơn 40.000 trường hợp. Trong
bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến xấu trở
lại, Chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu chính quyền
các bang Kerala và Maharashtra cân nhắc ban bố
lệnh giới nghiêm ban đêm ở các khu vực có tỷ
lệ lây nhiễm cao.
Tại Nhật Bản, Bộ Y tế, Lao động và Phúc
lợi cho biết số bệnh nhân nguy kịch ở nước này
đã tăng cao kỷ lục ngày thứ 15 liên tiếp, vượt
ngưỡng 2.000 người, cao hơn rất nhiều so với
mức đỉnh của đợt bùng phát thứ 4 là 1.413 ca.
Thống kê đến chiều 28/8 (giờ Việt Nam), các
trường hợp mới ghi nhận ở nước này đạt mức kỷ
lục với 24.200 ca mắc mới và 54 người không
qua khỏi. Bộ này cũng vừa quyết định cho phép
sử dụng hỗn hợp kháng thể đơn dòng Ronapreve
để chữa trị cho các bệnh nhân COVID-19 ngoại
trú tại một số cơ sở y tế.
Tại châu Đại Dương, Australia ghi nhận 982
ca nhiễm mới, trong đó có tới 882 ca tại New
South Wales (NSW) - bang đông dân nhất cả
nước. Nước này hiện đang rơi vào vòng tranh
luận về phương pháp ứng phó với COVID-19.
Tại châu Âu, Nga được cho là quốc gia đang
đối mặt với tình trạng tồi tệ khi ca mắc mới mỗi
ngày ghi nhận lên tới 19.500 ca và số ca tử vong
kỷ lục là 863 người.
Indonesia hiện vẫn là ổ dịch ở Đông Nam Á.
Ổ dịch nghiệm trọng nhất Đông Nam Á vẫn
là Indonesia, tình hình dịch bệnh tại “quốc gia
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Tin Giáo Hội
Đức Giáo Hoàng tông du đến Slovakia,
một tin vui bất ngờ cho những Kitô
hữu của đất nước

S

au khi xác nhận về việc Đức Phanxicô
sẽ đến thăm Bratislava và ba thành phố
khác của Slovakia, từ ngày 12 đến ngày
15 tháng 9, Cha Martin Kramara, phát ngôn viên
của Hội đồng giám mục quốc gia, đã diễn đạt nỗi
vui mừng vì chuyến thăm này sẽ củng cố “đức
tin của chúng tôi đang bị suy yếu bởi chủ nghĩa
tiêu dùng và chủ nghĩa cá nhân ”.
Vatican - Vào Chủ nhật ngày 4 tháng 7, Đức
Thánh Cha xác nhận những gì ngài đã công bố
hồi tháng Ba trong chuyến bay đưa ngài trở về
Roma từ Iraq: từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 9,
ngài sẽ đến tông du nước Slovakia. Trước khi đến
thăm Bratislava, Đức Thánh Cha sẽ đến thủ đô
Budapest, Hungary, để chủ tọa Thánh lễ bế mạc
Đại hội Thánh Thể Quốc tế, sau đó, từ buổi chiều
ngày 12 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ dành ba ngày
tông du nước cộng hòa trẻ trung miền Trung và
Đông Âu. Đây sẽ là chuyến tông du thứ hai của
Đức Phanxicô vào năm 2021, và là chuyến tông
du thứ tư của một vị
Giáo hoàng đến Slovakia
sau ba chuyến công du
của Đức Gioan Phaolô
II: Đức Giáo Hoàng Ba
Lan đến Bratislava năm
1990, sau đó ngài đến
thăm Cộng hòa Slovakia
độc lập vào năm 1995
và 2003.
Linh mục Martin
Kramara, phát ngôn viên
của Hội đồng Giám mục
Slovakia, phản ứng về
thông báo về chuyến đi

sắp tới này như sau: “Tôi phải thú nhận rằng
tất cả chúng tôi đều rất đỗi vui mừng khi nghe
những lời của Đức Thánh Cha trên chuyến bay
trở về từ Iraq, khi ngài đề cập về một chuyến
thăm có thể tới Bratislava. Chúng tôi đã rất vui
mừng phấn khởi vào thời điểm đó, nhưng khi
chúng tôi nhận được lời xác nhận, trong buổi
đọc kinh Truyền Tin vào ngày 4 tháng 7, thì quả
thực đó là một thời gian thật tuyệt vời... Tôi đã
bình luận về những lời của Đức Giáo Hoàng cho
đài TV Công Giáo của chúng tôi và tôi phải nói
rằng tôi đã vô cùng cảm kích đến nỗi tôi không
thể "nói lên lời“... Sau đó là phản ứng của Tổng
thống Cộng hòa, bà Zuzana Aputová, bà cũng
ngay lập tức bày tỏ niềm vui tột độ, vì nhà nước
Slovakia cũng đang chuẩn bị đón tiếp Đức Giáo
Hoàng với niềm hạnh phúc lớn lao. Chủ tịch Hội
đồng Giám mục Slovakia, Đức Tổng Giám Mục
Stanislav Zvolenský, cũng phản ứng ngay lập tức,
nói rằng đó là một khoảnh khắc phi thường đối
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với toàn thể Giáo hội. Đương nhiên, đây là một
thông báo gợi nhớ lại chuyến viếng thăm của
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, đó là một
sự khích lệ lớn lao cho toàn thể đất nước. Quả
thật, chúng tôi cũng vui mừng được đón tiếp Đức
Thánh Cha Phanxicô vào thời điểm này, chúng
tôi rất nóng lòng mong đợi.

Bạn có mong đợi chuyến viếng
thăm này từ Đức Phanxicô không?
Như mọi người đã biết, chúng tôi là một nước
bé nhỏ, mãi đến năm 1993, chúng tôi mới tách
khỏi Tiệp Khắc và Cộng hòa Séc một cách hòa
bình. Sau đó, theo thời gian, Hội đồng Giám mục
của chúng tôi được thành lập và chúng tôi có một
tổ chức giáo hội tự trị với tên gọi Slovakia. Tôi
có thể nói rằng, chính xác bởi vì chúng tôi là
một quốc gia nhỏ, chúng tôi không dám mơ tưởng
thông báo này. Thật vậy, trong một số trường hợp,
các giám mục của chúng tôi đã mời Đức Thánh
Cha và các tín hữu của chúng tôi thường hỏi
chúng tôi khi nào Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ
đến. Nhưng chúng tôi nói với họ rằng Đức Giáo
Hoàng có những việc khác phải bận tâm, nhiều
cam kết quan trọng hơn để thực hiện hơn là một
chuyến thăm chúng tôi. Chúng tôi nói với họ rằng
chúng tôi không thể kỳ vọng vào chuyến thăm của
ĐTC quá nhiều. Khi Đức Thánh Cha thông báo
về chuyến đi này, đó thực sự là một bất ngờ lớn
lao, một niềm vui khôn tả, vì chúng ta thực sự cần
được khích lệ trong đức tin của mình.

Những thách thức chính đối với
Giáo hội Slovak ngày nay là gì?
Tất nhiên, một trong những thách thức lớn mà
chúng ta phải đối mặt sau khi chủ nghĩa cộng
sản sụp đổ là quá trình thế tục hóa. Thời kỳ bắt
bớ, chịu đựng trong suốt bốn mươi năm của chủ
nghĩa cộng sản, trong đó Giáo hội chịu nhiều
áp lực, nay đã kết thúc. Đối với chúng tôi, đó
là một thời gian rất khó khăn, nhưng đồng thời
mọi người cảm thấy cần phải trung thành với Tin
Mừng và với Đức Thánh Cha, chiến đấu cho đức
tin của mình. Ngày nay, quả thực là oái ăm, vì
cuối cùng khi được hưởng tự do và chúng tôi
ngày càng giàu có theo quan điểm vật chất, theo

một nghĩa nào đó, càng khó giải thích cho những
người trẻ tại sao phải giữ cội nguồn, giữ niềm
tin, để sống theo đức tin, không theo đuổi chỉ
những thứ vật chất, và do đó không ưu tiên cho
chủ nghĩa tiêu dùng. Do đó, thách thức đầu tiên
đối với chúng tôi là thế tục hóa và chủ nghĩa
tiêu dùng. Chúng tôi rất cần được khích lệ trong
đức tin.
Sau đó là sự thách thức của chủ nghĩa cá
nhân, xu hướng quên đi kẻ yếu. Thật không
may, khi chúng ta cải thiện điều kiện kinh tế
của mình, chúng ta có xu hướng quên đi những
người nghèo nhất, những người bị bỏ lại phía
sau. Đây là một lời cảnh báo quan trọng và kịp
thời mà Đức Thánh Cha đã thường lặp đi lặp
lại: chúng ta không được quên những người đã ở
lại phía sau chúng ta. Dù đang trong tình trạng
phát triển nhưng chúng ta phải cố gắng nhìn vào
những người anh chị em đang gặp khó khăn và
đây cũng là sứ điệp của thông điệp Fratelli Tutti.
Tất nhiên, chúng tôi luôn dịch các thông điệp,
lời khuyến dụ và tất cả các tài liệu của Vị Mục
Tử Tối Cao sang tiếng Slovak và chúng tôi cố
gắng phân phát các tài liệu ấy và nói về chúng
với mọi người. Nhưng đó là một chuyện để nói
về một tài liệu, nó là một điều hoàn toàn khác
khi được tận mắt nhìn thấy Đức Giáo Hoàng trực
tiếp đến thăm và nói chuyện trực tiếp với chúng
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tôi. Vì vậy, với ý nghĩa này, chúng tôi mong
muốn được khích lệ vì đức tin của chúng tôi, vì
lợi ích chung, để không quên những người đã bị
bỏ lại phía sau.

Theo những gì đã được công bố,
Đức Giáo Hoàng sẽ đến thăm
không chỉ Bratislava, mà còn ba
thành phố khác...
Chuyến thăm tất nhiên sẽ bắt đầu với
Bratislava, là thủ đô nhưng cũng là tòa tổng
giám mục chính tòa phía tây của chúng tôi. Bởi
vì ở Slovakia, có hai tổng giáo phận chính tòa
Công Giáo Latinh: đó là Bratislava và của phía
Đông, ở Košice. Do đó, đây sẽ là địa điểm thứ
hai trong chuyến thăm của Đức Thánh Cha. Sau
đó, có tổng giáo phận chính tòa Byzantine, hay
Greco-Catholic, như chúng ta gọi, nằm ở Prešov
và đây sẽ là địa điểm thứ ba mà Đức Giáo Hoàng
đến thăm, người đến để gặp gỡ không chỉ người
Latinh mà còn cả người Byzantine. Sau Bratislava,
Košice và Prešov, Đức Phanxicô sẽ đến thăm một
ngôi đền rất quan trọng đối với chúng tôi: đó là
Šaštin, phía tây Slovakia, nơi diễn ra cuộc hành
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hương lớn hàng năm vào ngày 15 tháng 9 nhân
lễ Đức Mẹ Sầu Bi. Thật vậy, khi các giám mục
của chúng tôi biết rằng Đức Giáo Hoàng sẽ đến
sau Đại hội Thánh Thể Quốc tế ở Budapest, kết
thúc vào ngày 12 tháng 9, các ngài thực sự hy
vọng rằng ĐTC có thể tham gia vào cuộc hành
hương rất quan trọng này đối với chúng tôi, và
Đức Phanxicô đã nhận lời. Vào dịp này, người
dân Slovakia đi hành hương cầu nguyện với Đức
Trinh Nữ của Bảy Sự Thương Khó, như chúng
tôi vẫn tuyên xưng, và đây là một cuộc hành
hương rất quan trọng mà Giáo hội Slovakia đã
thực hiện với lòng can đảm ngay cả trong thời
cộng sản, mặc dù chế độ toàn trị hết sức phản
đối cuộc hành hương này và ra sức đàn áp nó,
giống như họ đã đàn áp tất cả các dòng tu, nhưng
không thành công. Cuộc hành hương hàng năm
đến Šaštin vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày nay
và sẽ diễn ra một lần nữa vào ngày 15 tháng 9,
khi Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tham gia ”.

Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu
Source:Vatican NewsLe Pape en Slovaquie,
une heureuse surprise pour les chrétiens du pays -

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II
và sự sụp đổ của Liên bang Xô
Sự sụp đổ của Liên Xô vào năm 1991 là một bước ngoặt trong triều
đại Giáo hoàng của Đức Karol Woytjla - Gioan Phaolô II - và mở
ra một giai đoạn mới cho các Ki-tô hữu đã bị thử thách nặng nề
từ hơn 70 năm dưới chế độ cộng sản.

C

hiều ngày 18/6/2021, tại một hội thảo trực
tuyến tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana
ở Roma, đã có buổi giới thiệu cuốn sách
“Gioan Phaolô II và Giáo hội Công giáo ở Liên
bang Xô Viết và các nước ra đời sau sự tan rã của
Liên bang Xô Viết”, được biên tập bởi nhà thần
học và sử học Jan Mikrut, giáo sư tại Đại học
Gregoriana, và được xuất bản bởi nhà xuất bản
Gabrielli. Cuốn sách kể về câu chuyện của những
năm đó, từ khi tổng bí thư Michail Gorbachev lên
nắm quyền ở Mátxcơva cho đến các chuyến tông

du của Đức Gioan Phaolô II tới các nước cộng
hòa hậu Xô Viết. Giáo sư Mikrut đã có cuộc trò
chuyện với Vatican News về đề tài này.
Tình hình của Giáo hội Công giáo ở Liên Xô
Trước hết về tình hình của người tín hữu Công
giáo ở Liên Xô vào thời điểm chế độ cộng sản Xô
Viết sụp đổ, giáo sư Mikrut cho biết: Tình hình
của Giáo hội Công giáo ở Liên Xô mỗi nơi rất
khác nhau và khó khăn nhất là sau năm 1945, khi
các nước như Latvia, Lithuania, Estonia, Belarus
và Ucraina được sáp nhập vào Liên bang Xô viết.
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mục; các ngài làm việc
trong điều kiện rất khó
khăn, vì để thực hiện
bất kỳ công việc mục vụ
nào họ cần có phép đặc
biệt của chính quyền Xô
Viết.
Phần còn lại của lãnh
thổ Liên Xô thuộc về dải
thứ ba, nơi các nhà thờ
không được mở cửa và
không có linh mục được
chính thức cho phép,
mặc dù có một vài vị đã
Đức Gioan Phaolô II và Tổng Bí thư MMikhail Gorbachev
thực hiện sứ mệnh của
Những lãnh thổ này có liên hệ lịch sử với Giáo
các ngài hết mức có thể
hội Công giáo ở Ba Lan và văn hóa Ba Lan, và và một cách âm thầm nhưng anh hùng.
có một đời sống tôn giáo rất mãnh liệt, nhưng
Nối lại cuộc đối thoại với Nga
dần dần bị chính quyền Xô Viết bóp nghẹt.
Với sự sụp đổ của Liên Xô và với các cuộc
Có thể nói, lãnh thổ của Liên Xô được chia
gặp gỡ giữa Đức Gioan-Phaolô II và tổng bí thư
thành ba dải tự do tôn giáo theo số lượng người
Mikhail Gorbachev, cuộc đối thoại với Nga được
Công giáo. Dải đầu tiên thuộc về các nước cộng
hòa vùng Baltic - Lithuania, Latvia và Estonia - nối lại. Đức Giáo hoàng Gioan-Phaolô II đã hành
nơi Giáo hội có quyền tự do nhiều hơn so với động để tái thiết Giáo hội trong thời hậu Xô Viết.
phần còn lại của Liên Xô. Đặc biệt ở Lithuania Theo giáo sư Mikrut, tầm quan trọng của Đức
có một cộng đồng Công giáo đông đảo và sống Gioan-Phaolô II đối với Giáo hội ở Liên Xô được
động. Ví dụ, ở Kaunas, vào thời điểm đó có thể hiện qua các sáng kiến, tài liệu, thông điệp
một đại chủng viện được mở cửa. Một chủng của ngài, nhưng cũng được thể hiện bằng các
viện khác ở Riga, thuộc Latvia, để đào tạo các sự kiện với việc nối lại quan hệ ngoại giao giữa
linh mục tương lai trên khắp Liên Xô. Nhưng Vatican, Liên Xô và các nước.
Những hành động đầu tiên để tiến lại gần nhau
chúng ta đừng bị lừa dối vì điều này. Trước đây
ở Kaunas có một số chủng viện với hàng trăm là vào năm 1988, khi Giáo hội Chính Thống long
chủng sinh, nhưng vào thời Liên Xô chỉ còn từ trọng tổ chức lễ kỷ niệm một ngàn năm ngày rửa
25-30. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở Riga, tội của vương quốc Kiev, một phái đoàn chính
nơi rất khó để có một chỗ trong chủng viện bởi thức của Vatican cũng tham dự. Cùng năm, tổng
vì chính quyền Xô Viết quyết định ai sẽ được bí thư Mikhail Gorbachev công bố cải cách trong
đường hướng chính trị của ông. Một sự thay đổi
nhận vào chủng viện.
Trong dải tự do tôn giáo thứ hai có các cộng mang tính lịch sử có liên quan đến chuyến thăm
đồng Công giáo mạnh mẽ như ở Belarus, Ucraina của Gorbachev tới Vatican vào ngày 1/12/1989.
hoặc phần châu Âu của Nga. Ở đây, sau chiến Đức Gioan Phaolô II đã rất xúc động trước
tranh, ngay lập tức chủ nghĩa cộng sản gây nên chuyến viếng thăm này; ngài nhận thức rằng đây
những khó khăn và vào năm 1945, vị giám mục là một đại diện cấp cao của hệ thống Xô Viết,
cuối cùng vẫn còn hiện diện trong các lãnh thổ trong nhiều thập kỷ, theo một cách tinh tế, đã tổ
này đã bị trục xuất. Những người Công giáo sau chức bách hại Giáo và đời sống tôn giáo của tín
đó được chăm sóc bởi những nhóm nhỏ các linh hữu Công giáo trên lãnh thổ.
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Trong dịp đó, ông Gorbachev tỏ ra sẵn sàng
mở ra con đường cộng tác và vì vậy vào ngày
29/1/1990, một Sứ thần Tòa thánh đã được bổ
nhiệm làm nhiệm vụ đặc biệt cạnh chính phủ Liên
Xô. Đức tổng giám mục Francesco Colasuonno
đã đến Mátxcơva vào ngày 6/5/1990. Ngài đã
thăm Belarus, Ucraina, Lithuani, Latvia, các nước
cộng hòa Trung Á và được đón tiếp cách hân
hoan như là đại diện của Đức Giáo hoàng, và như
thể Đức Giáo hoàng đang hiện diện. Đức Sứ thần
cũng gặp một số giám mục vẫn còn ở Lithuani và
Latvia, các linh mục hoạt động bí mật và bắt đầu
đối thoại với Chính Thống giáo và sớm chuẩn bị
việc bổ nhiệm các giám mục ở Lithuani, Latvia,
Ucraina và các nước cộng hòa Xô Viết khác. Và
sau đó là thảo luận về việc có thể thành lập hai
giáo phận ở Nga - ở Mátxcơva và ở Novosibirsk
- và cuối cùng vào ngày 10/5/1990, đại diện của
Liên Xô tại Tòa thánh, Yury Karlov, đã được bổ
nhiệm. Vào tháng 10, luật về tự do lương tâm và
các tổ chức tôn giáo đã được thông qua ở Liên
Xô; luật này cũng công nhận các tổ chức tôn
giáo Công giáo.

Giấc mơ viếng thăm Nga
Giáo sư Mikrut cho biết, giấc mơ của Đức
Gioan Phaolô II và các Giáo hoàng khác là và vẫn
là, là có thể viếng thăm Nga. Đức Gioan Phaolô II
đã không thể đến thăm Nga, nhưng ngài đã có thể
đến thăm một số quốc gia trước đây thuộc Liên
Xô. Ngài đã đến thăm Lithuani, Latvia và Estonia
vào tháng 9/1993. Ngài đã đến Georgia vào năm
1999, thăm Ucraina vào năm 2001, Kazakhstan
và Armenia cũng vào năm 2001, và sau đó là
Azerbaijan vào năm 2002. Việc viếng thăm của
Đức Giáo hoàng rất có ý nghĩa đối với những dân
tộc này, sau nhiều thập kỷ bị đàn áp bởi chế độ
Xô Viết, một hình thức có thể thể hiện tự do lương
tâm và phẩm giá con người, bởi vì các dân tộc này
theo truyền thống có liên hệ với đời sống tôn giáo.
Trong số họ, những Ki-tô hữu cuối cùng đã có thể
chứng tỏ đức tin của mình trước sự hiện diện của
người kế vị thánh Phê-rô đã đến thăm họ. Đương
nhiên, người ta cảm động trước phong cách của
Đức Gioan Phaolô II, một người cầu nguyện, một
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người có "sự thu hút thiêng liêng“ cả đối với nền
văn hóa này, khác với văn hóa phương Tây nơi có
sự hiện diện của chủ nghĩa duy vật. Thay vào đó,
những dân tộc này, bị ngược đãi trong nhiều thập
kỷ bởi các chương trình "vô thần hóa“ khác nhau,
đã có thể thể hiện niềm vui lớn khi trung thành
với Phúc Âm và các nguyên tắc của Ki-tô giáo.

Vị Giáo hoàng hoạt động không
mệt mỏi cho đại kết các Kitô hữu
Đức Gioan-Phaolô II đã thường xuyên nhắc
lại, không chỉ trong những chuyến đi này, về
các dân tộc đóng vai trò “cầu nối” giữa Đông
và Tây. Ngài tiếp tục chính sách đại kết được
các vị tiền nhiệm, đặc biệt là Đức Giáo hoàng
Phaolô VI, thúc đẩy và cống hiến hết mình cho
sự hiệp nhất của các Kitô hữu. Ví dụ với thông
điệp Slavorum Apostoli năm 1985, hoặc tông thư
Orientale lumen năm 1995 và sau đó, một cách
cụ thể, vào ngày 25/5/1995, với việc ban hành
thông điệp Ut Unum Sint, đặc biệt đề cập đến
mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và các
Giáo hội Chính thống. Ngài đã chứng minh rằng
Giáo Hội, với tư cách là một cộng đồng đức tin
và một cộng đồng những người theo gương Chúa
Giê-su, đang đi trên con đường đúng đắn hướng
tới sự hiệp nhất của Kitô giáo.
Một dịp khác là Năm Thánh 2000, khi Đức
Giáo hoàng mời các dân tộc châu Âu tham gia
vào sự kiện này, không chỉ người Công giáo, mà
còn cả các cộng đồng tôn giáo khác. Tại đền thờ
thánh Phaolô ngoại thành và sau đó tại lễ tưởng
niệm các nhân chứng đức tin của thế kỷ XX
tại Đấu trường Colosseo, cũng có các đại diện
của Giáo hội Chính Thống. Sau đó, có những
cơ hội tái hợp khác. Chẳng hạn như chuyến
viếng thăm của Đức Gioan Phaolô II khi bắt đầu
triều đại giáo hoàng năm 1979 với thượng phụ
Constantinople Dimitrios, hay các cuộc gặp gỡ
với Giáo hội Chính Thống tại Vatican năm 1987,
năm 1991 tại Thượng hội đồng giám mục châu
Âu. Và sau đó, vào năm 1994, Đức Thượng phụ
giáo chủ của Constantinople Bartholomew I cũng
có mặt trong nghi lễ ngắm Đàng Thánh giá. Năm
1999, Đức Gioan Phaolô II viếng thăm Rumani,
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Đau khổ của tín hữu Kazakhstan
Trong số các chuyến viếng thăm của Đức
Gioan Phaolô II đến các nước hậu Xô Viết,
chuyến thăm Kazakhstan năm 2001 là nổi bật
nhất, cũng vì những đau khổ mà các Kitô hữu
đã phải chịu đựng trong khu vực này. Tình hình
ở Kazakhstan khác với các cộng đồng khác ở
Trung Á. Ở Kazakhstan, tình hình có liên quan
chặt chẽ với Chiến tranh thế giới thứ hai và cuộc
tấn công vào Ba Lan của Đức và Liên Xô gia
tăng quyền lực của Liên Xô đối với lãnh thổ Ba
Lan, khiến người dân phải di dời từ các lãnh thổ
giáp biên giới sang Lãnh thổ Liên Xô. Người
Liên Xô không muốn những khu vực này có dân
cư của các nhóm bản địa và đã di dời hàng ngàn
người đến Kazakhstan và Siberia. Họ không chỉ
là người Ba Lan, mà còn là người Latvia, người
Lithuani, người Belarus, người Ucraina và người
Đức, từ nhiều thế kỷ đã sống trên lãnh thổ Nga,
được nữ hoàng Catarina II mời đến làm việc trên
những vùng đất được cung cấp cho họ để canh
tác. Vì lý do này, đặc biệt là ở Kazakhstan, các
Kitô hữu này đã bị trục xuất. Họ không có cơ hội
sống sót vì những chuyến tàu chở họ dừng lại ở
thảo nguyên và buộc họ phải xuống xe ở đó, mà

Thảm họa A Phú Hãn
dưới mắt Kitô hữu

K

abul rơi vào tay Taliban đem theo cả A
Phú Hãn (Afghanistan) lọt vào tay những
người có viễn kiến hết sức cực đoan về

Hồi Giáo. Trong mấy ngày qua, người ta loay
hoay với câu hỏi: với 20 năm hiện diện và thật
nhiều sinh mạng (2,448) cùng tiền bạc (1 ngàn
tỷ) đã đổ vào đây, vậy mà vẫn thua, là tại sao?
Trả lời câu hỏi đó, phần lớn người ta chú
tâm tới khía cạnh chính trị, quân sự. Ít ai như
Terry Mattingly (https://www.getreligion.org/

Hồng Thủy - Vatican News

getreligion/2021/8/16/trying-to-spot-religionghosts-in-the-dramatic-fall-of-americas-versionof-afghanistan-fail) đi tìm “bóng ma” tôn giáo
trong thảm họa này. Anh tìm đọc nhiều bài báo,
nhất là tờ New York Times, tờ báo được coi là
hướng dẫn dư luận Mỹ. Nhưng anh thấy hình
như họ thiếu một điều gì. Không như Mohammad
Naeem, phát ngôn viên văn phòng chính trị của
Taliban nói với Al Jazeera: “Tạ ơn Chúa, chiến
tranh đã chấm dứt trên xứ sở”. Hay như nhận
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một quốc gia có đa số Chính thống giáo. Ngài
đã đi vào lịch sử Giáo hội với tư cách là một vị
Giáo hoàng hoạt động không mệt mỏi cho việc
phát triển đại kết giữa các Kitô hữu.
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không có bất kỳ hình thức hỗ trợ nào. Họ đã cố
gắng xây dựng những ngôi làng đầu tiên và nhiều
người chết vì đói và bệnh tật.
Đức Gioan Phaolô II biết rất rõ điều này, vì
ngài có một số liên hệ với các linh mục làm việc
trong các lãnh thổ này. Sự sụp đổ của Liên bang
Xô viết và sự hình thành của các quốc gia mới
cũng mang lại cho các Kitô hữu Công giáo cơ hội
quay trở lại đất nước của họ. Vì lý do này, ngày
25/9/2001, ngày Đức Giáo Hoàng đến thăm đất
nước, là một ngày rất quan trọng đối với những
dân tộc này, những đã xa cội nguồn và lịch sử
của họ. Đức Giáo hoàng biết rất rõ thảm kịch
của hàng ngàn người Công giáo Ba Lan, Đức,
Lithuani, Belarus, Latvia và ở Astana, ngài đã
bày tỏ lòng tôn kính đặc biệt đối với hàng triệu
nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản bằng cách cầu
nguyện tại tượng đài tưởng nhớ những người từ
các vùng khác nhau của Châu Âu đã bị trục xuất
khỏi nơi này. Trong chuyến đi này, Đức Giáo
hoàng muốn nhắc nhở cả thế giới về thảm kịch
này của những người Công giáo châu Âu được
đưa đến đây và những nạn nhân của cuộc đàn áp
tôn giáo. Ngài muốn tôn vinh những người này
và nhờ các phương tiện truyền thông và các nhà
báo, những vấn đề này đã được thế giới biết đến
và hữu ích cho cộng đồng địa phương.
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định của Jon Sopel của BBC: “Cố gắng của Hoa
kỳ trong việc xuất cảng nền dân chủ tự do qua A
Phú Hãn đã thực sự và rõ ràng kết liễu...”
Terry cho rằng trong khi Taliban có một viễn
kiến hết sức rõ ràng về Hồi Giáo, thì Hoa Kỳ,
đồng minh và chính phủ “dân chủ” A Phú Hãn
dường như không đưa ra được một viễn kiến nào
ngoài việc cổ vũ nữ quyền, thậm chí quyền của
những người như LGBTQ.
Người ta chưa biết viễn kiến Hồi giáo cực
đoan sẽ dẫn Taliban đến thái độ nào đối với
những người Công Giáo A Phú Hãn. CNA, ngày
17 tháng 8, cho hay một nhóm nữ tu Công Giáo
ở Kabul được an toàn sau khi thủ đô này bị
Taliban chiếm đóng ngày 15 tháng 8. Tuy nhiên,
Cha Matteo Sanavio, chủ tịch một cơ quan bác ái
chuyên lo cho trẻ em cho hay, các nữ tu xin mọi
người cầu nguyện “để mọi Kitô hữu hiện diện tại
Kabul tìm được ơn cứu rỗi và, cùng với họ, người
dân nghèo và bị tra tấn A Phú Hãn sớm có được
một tương lai hòa bình”
Hai linh mục Dòng Tên từ Ấn Độ và 4 nữ tu
Dòng Truyền Giáo Bác Ái cũng đang có mặt tại
Kabul. Các cha Dòng Tên đã ngưng vô thời hạn
sứ vụ của họ tại A Phú Hãn và hai linh mục này
đang chờ để được di tản về nước của họ.
Cộng đồng Kitô hữu tại A Phú Hãn rất nhỏ
trong một đất nước Hồi Giáo, nơi người dân A
Phú Hãn có thể bị khai trừ, thậm chí tử hình khi
tuyên xưng đức tin Kitô giáo.
Chỉ có một nhà thờ Công Giáo duy nhất, tọa
lạc trong tòa Đại sứ Ý ở Kabul. Năm 2018, có
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chừng 200 người Công Giáo trong nước, đa số
là người ngoại quốc làm việc tại các tòa đại sứ.
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thiết lập
lãnh thổ truyền giáo Công Giáo hồi tháng 5 năm
2002. Bề trên của lãnh thổ này là Cha Giovanni
M. Scalese, một linh mục người Ý, thuộc Dòng
Barnabite. Cha lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo ở
A Phú Hãn từ tháng Giêng năm 2015. Cha được
CNA liên lạc bằng điện thoại, nhưng từ khước
bình luận vì lý do an ninh.
Caritas Italiana, một cơ quan bác ái hiện đang
làm việc tại A Phú Hãn, trong một bản tuyên bố,
viết rằng tình hình bất ổn gia tăng nỗi sợ về “khả
thể duy trì được sự hiện diện cả trong tương lai,
cũng như sự an toàn cho số ít người A Phú Hãn
có đức tin Kitô giáo”.

Thất bại lưỡng đảng
giống Sài Gòn
Trong khi đó, Joan Frawley Desmond (https://
www.ncregister.com/interview/afghanistantragedy-like-vietnam-an-epic-bipartisan-failure)
phỏng vấn Đức Ông Stuart Swetland, S.T.D. về
sự xụp đổ của A Phú Hãn. Đức Ông vốn tốt
nghiệp Học Viện Hải Quân Hoa Kỳ đồng thời là
một Học Giả Rhodes, hiện là chủ tịch Cao đẳng
Donnelly ở Kansas City, Kansas, nơi ngài làm
giáo sư môn lãnh đạo và đạo đức học Kitô giáo.
Ngài tốt nghiệp cử nhân vật lý, trong tư cách
Học giả Rhodes, ngài nghiên cứu chính trị, triết
học và kinh tế tại Đại Học Oxford, nơi ngài trở
lại Đạo Công Giáo.
Trả lời câu hỏi về cảnh hỗn loạn tại Phi trường
Kabul, Đức Ông cho hay: ai có tuổi đủ hẳn nhớ
tới Việt Nam, và thấy có nhiều điểm tương tự. Cả
hai đều là những thất bại lớn lao, có tính lưỡng
đảng. Đáng lẽ nên có việc triệt thoái trật tự, có
phương pháp. Đúng, Tổng thống Biden tuân theo
thỏa hiệp đã được Tổng thống Trump ký, nhưng
chúng ta có đến một năm để đặt kế hoạch. Việc
tan hàng nhanh chóng và hỗn loạn của quân đội
và chính phủ A Phú Hãn dưới ánh sáng cuộc rút
lui của Hoa Kỳ cho thấy sự thiếu lãnh đạo và/
hoặc tình báo đến ngỡ ngàng.
... Chúng ta cần phải tìm hiểu ngọn nguồn,
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phân tích chi tiết nhìn nhận các lỗi lầm đã phạm
trong suốt cuộc chiến chống khủng bố, để đừng
tái phạm nữa. Cho đến nay, xem ra chúng ta
thiếu khả năng học hỏi từ quá khứ. Chúng ta cứ
hy vọng là các lực lượng quân sự và chính phủ ở
các quốc gia nơi chúng ta tới sẽ tiến bộ. Nhưng
nhiều lực lượng và quốc gia chỉ biết nhận và
ngay khi ta không đỡ họ nữa, họ xụp đổ.
Đức Ông xem ra chống đối việc Hoa Kỳ đổ
quân vào A Phú Hãn, ngay từ những ngày sau
khi Tòa Tháp Đôi ở New York bị khủng bố phá
sập gây ra cái chết cho hơn 3 ngàn người Hoa
Kỳ. Ngài cho biết lúc ấy, ngài đang làm tuyên úy
tại Đại Học Illinois. Và vì từng nghiên cứu nhiều
về lý thuyết chiến tranh chính nghĩa, nên ngài
tham gia nhiều cuộc hội thảo ở Đại Học bàn về
cuộc tấn công 11 tháng 9. Vấn đề tức khắc được
nêu lên là có nên có một cuộc tấn công chống
Taliban hay một hình thức trả đũa nào đó không.
Ở bàn phối trí hội thảo, cha cho rằng trả đũa hay
trả thù không bao giờ là động lực thích đáng cả.
Lý do duy nhất có thể được biện minh là bảo vệ
người vô tội khỏi việc gây hấn thực sự. Dĩ nhiên,
al-Qaida có đủ phương tiện và ý chí tiếp tục việc
gây hấn của chúng, nên một lập luận can thiệp
có thể được đưa ra. Nhưng sau nhiều suy tư với
cử tọa, Đức Ông đề nghị một khả thể khác: thay
vì trả đũa, dù chính đáng, ta nên “giơ má bên
kia” (Mt 5:38-40) chăng? Phải chăng nghĩa cử tự
chế này là một tấm gương kiến tạo hòa bình cho
nhiều người khác đang bị cuốn hút vào vòng bạo
lực như ở Trung Đông và Bắc Ái Nhĩ Lan. Đức
Ông cho hay lập luận này bị Ben Shapiro tấn
côg mạnh mẽ trong cuốn Brainwashed của ông
ta. Nhưng 20 năm sau, Đức Ông vẫn thấy đó là
phương thức tốt hơn.
Đức Ông cho rằng ngay sau cuộc tấn công 9
tháng 11, có một cảm thức đoàn kết trong nhân
dân Hoa Kỳ. Nhưng dần dà, cảm thức này mất đi.
Có thể một phần vì các cuộc khai triển quân sự
tại ngoại quốc. Vì ngay sau đó, ngay trong năm
2001, Quốc Hội thông qua “Lệnh Cho Phép Sử
Dụng Lực Lương Quân Sự” giúp Tổng thống sử
dụng lực lượng này chống những kẻ chịu trách
nhiệm đối với các cuộc tấn công khủng bố. Năm
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2002, một nghị quyết được thông qua cho phép
sử dụng lực lượng quân sự chống lại Iraq. Kể từ
đó, nhiều nghị quyết đã được sử dụng để biện
minh cho hành động quân sự trong gần 2 thập
niên qua. Và kết quả là không bao giờ có cuộc
tranh luận đầy đủ nào về sứ vụ, mục đích hay
mục tiêu của các hành động quân sự này.
Điểm yếu của cách tiếp cận trên nay được
vạch trần: nếu các nhà lãnh đạo chính trị của
chúng ta có thể tránh né các cuộc tranh luận khó
nhá về việc tiếp tục sử dụng lực lượng quân sự,
thì họ sẽ tránh né. Nhưng “các chủ nhân” thực
sự của việc sử dụng lực lượng quân sự là “nhân
dân chúng ta”, hành động qua các đại diện dân
cử ở Hạ và Thượng viện, như hiến pháp Hoa Kỳ
đã qui định rõ, chứ không phải ngành hành pháp
Theo Đức Ông các nghị quyết trên phải chuyên
biệt và giới hạn về thời gian. Điều này rất quan
trọng vì, nếu việc dùng lực lượng cần được tái
duyệt, thì người dân phải dựa vào thành tích, hy
vọng sẽ cung cấp được các lập luận đặt để các
mục tiêu và định rõ cách chúng ta thoát ra các
mối bòng bong ở ngoại quốc. Nhờ thế, quyết
định cho phép sử dụng lực lượng sẽ gần với dân
chúng Hoa Kỳ hơn.
Mặc dù thừa nhận rằng, không như cuộc can
thiệp bất chính vào Iraq, chiến tranh ở A Phú
Hãn có đạt được một mục tiêu chủ yếu: giúp
ngăn ngừa một cuộc tấn công khác trên đất Hoa
Kỳ. Nhưng sau đó, chiến dịch quay qua việc xây
dựng một quốc gia. Trong khi, Hoa Kỳ không
hề có thành tích tốt trong việc này. Theo Qũy
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Carnegie về Hòa Bình Quốc Tế, từ cuộc xâm
lăng Cuba năm 1898, Hoa Kỳ đã cố gắng “xây
dựng quốc gia” đến 17 lần. Và chỉ thành công
có 4 lần: Nhật Bản, Tây Đức, Granada, Panama.
Hoa Kỳ nên thừa nhận các giới hạn của mình và
tự chế hơn mới đúng. Trong khi Taliban vẫn có
nơi trú ẩn an toàn ở Pakistan!
Lý do sự thất bại ở A Phú Hãn trong phương
diện này là không ai huấn luyện binh lính Hoa
Kỳ trong việc xây dựng một quốc gia. Đức Ông
nghĩ Hoa Kỳ đáng lẽ nên huấn luyện lực lượng
quân sự của mình kỹ năng xây dựng quốc gia
và duy trì hòa bình, chứ không nguyên chỉ là
đánh nhau.
Điều ấy khó xẩy ra vì chính quốc gia Hoa
Kỳ cũng đang tan rã từng mảnh, không những
về phương diện cơ cấu mà còn về phương diện
văn hóa và luân lý. "Chúng ta không còn cái
hiểu chung nào về ích chung và ích chung trông
giống cái gì chúng ta cũng không có. Chúng ta
rơi vào thứ duy tương đối dễ dãi, không còn tin
vào sự thật khách quan nên không còn ích chung,
chỉ còn ích tôi ích họ. Làm sao có sự hy sinh
cho ích chung nữa“.
Nói thế, nhưng Đức Ông vẫn không quên các
hy sinh của những người lính nam nữ trên chiến
trường A Phú Hãn. Nhân dân Hoa Kỳ, theo Đức
Ông, luôn đoàn kết trong việc hỗ trợ những người
đàn ông và đàn bà trong lực lượng quân sự Hoa
Kỳ. "Họ đã tình nguyện tự đặt mình vào thế nguy
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hại theo lệnh các nhà lãnh đạo chính trị, như hệ
thống của chúng ta đã đặt để. Và họ đã thi hành
sứ mệnh một cách đáng khâm phục và thường
rất anh hùng“.
Đức Ông cũng cho rằng Hoa Kỳ có nghĩa vụ
tinh thần phải bảo vệ những người cùng phục vụ
với chúng ta và mạng sống hiện đang bị đe dọa
khi Taliban nắm quyền. “Về phương diện công
bằng, kế hoạch rút lui khỏi A Phú Hãn đáng lẽ
phải dành ưu tiên cứu mạng những người A Phú
Hãn từng phục vụ quân đội Hoa Kỳ, và việc
chúng ta không bảo đảm cho họ ra đi an toàn,
để họ ở lại chịu sự trả thù của Taliban, là điều
sai lầm và là một thất bại thảm hại của giới lãnh
đạo... Họ đã tin cậy chúng ta nhưng chúng ta đã
không chu toàn trách nhiệm của chúng ta đối
với họ”.

Vũ Văn An
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“Thế giới đang khát, thế giới cần nhiều tình yêu hơn, thế giới đang
khát tình yêu, hòa bình và công lý!” - Giáo hội cần anh, cần chị!

F

atima, ngày 12 và 13.08.2021 "Cuộc hành
hương quốc tế hàng năm vào tháng Tám
đến Trung Tâm Thánh Mẫu Fatima, được
coi là cuộc hành hương của những người di cư
tị nạn, đã chính thức khai mạc lúc 21 giờ 30 tối
thứ Năm ngày 12.08 với giờ đọc kinh Mân Côi
quốc tế, sau đó là rước nến cung nghinh Thánh
Tượng Đức Mẹ Fatima và phụng vụ Lời Chúa
trên lễ đài chính ở mặt tiền Vương Cung Thánh
Đường Thánh Mẫu Mân Côi kéo dài tới nửa đêm.
Cuộc hành hương tháng Tám ghi nhớ lần hiện
ra thứ tư, lần hiện ra duy nhất không diễn ra tại
đồi Cova da Iria mà diễn ra vào ngày 19 tháng
8 năm 1917 ở Valinhos, vì ba trẻ mục đồng bị
bắt giam trước ngày 13.8.1917 ở nhà tù huyện
Ourem, cách Fatima khoảng 10 cây số.

Đây là cuộc hành hương quốc gia của những
người di cư và tị nạn diễn ra trong Tuần lễ Di
cư Quốc gia lần thứ 49 tại Bồ Đào Nha, bắt đầu
từ ngày 8 và kết thúc vào Chủ nhật 15.08. Chủ
đề của Tuần lễ Di cư Quốc gia này là “Hướng
tới một "chúng ta“ ngày càng phát triển”, lấy lại
chủ đề sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho
Ngày Thế giới của Người di cư và Tị nạn, được
mừng vào ngày 26 tháng 9 sắp tới.
Cuộc hành hương quốc tế kỷ niệm tháng 8
năm nay tại Đền Thánh Fatima, do Đức Tổng
Giám Mục Luxembourg, Hồng y Dòng Tên JeanClaude Hollerich chủ sự cùng với sự hiện diện
của Đức Hồng Y Antonio Marto, chủ chăn giáo
phận sở tại Leiria-Fatima, với 5 Giám Mục và
khoảng 50 linh mục…
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Cuộc hành hương quốc gia của những
người di cư và tị nạn lần thứ 49
nhân dịp Hành hương quốc tế
vào 13.08.2021 tại Trung Tâm Thánh
Mẫu Fatima
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Chương trình bắt đầu với giờ lần hạt Mân Côi
quốc tế suy niệm Năm Sự Sáng, với các ngôn
ngữ Bồ, Tây Ban Nha, Ý, Anh, Pháp, Đức và Ba
Lan… Sau đó, đoàn hành hương cùng tham dự
cuộc rước Thánh Tượng Đức Mẹ đội triều thiên
có gắn viên đạn ám sát Đức Thánh Giáo Hoàng
Gioan-Phaolô đệ nhị tại quảng trường Thánh
Phêro vào ngày 13.05.1981…
Theo tin của Trung Tâm Thánh Mẫu Fatima,
quảng trường Fatima mênh mông có sức chứa
trên nửa triệu khách hành hương, đã mở cửa đón
tiếp khoảng 12.000 khách hành hương tham dự,...
tức 70% số lượng người tối đa được quy định cho
mỗi cuộc hành hương quốc tế hiện nay là 15.000
người trong thời đại dịch…Dù ít ỏi so với hàng
trăm ngàn ngọn nến trước đại dịch, nhưng quảng
trường cũng chan hòa ánh nến, nhất là khi tất cả
đoàn hành hương cùng dâng cao ngọn nến mỗi
khi cùng xướng hát Ave Maria vang vọng khắp
bầu trời đêm….
Trong bài giảng sau bài Tin Mừng trong phần
Phụng vụ Lời Chúa, Đức Hồng Y Jean-Claude
Hollerich đặc biệt nhắc nhớ tới những người phụ
nữ rời bỏ đất nước của mình và đã tìm thấy niềm
an ủi cho cá nhân mình và cho gia đình của mình
nơi Đức Maria.
Sau đây là một vài ý chính trong bài giảng
của ĐHY chủ tế đêm nay:
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Nước này khơi nguồn từ Thân thể
của Chúa Giê-su trên thập tự giá.
"Để sống, tất cả chúng ta đều cần nước. Không
thể chịu đựng cái nóng như nung như đốt của
mùa hè nếu không có nước. Nông nghiệp không
có nước thì không sản xuất được gì. Công nghiệp
không có nước thì không hoạt động được. Không
có nước, chúng ta đành bó tay bất lực“.
"Đối với chúng ta, những người theo Kitô
giáo, nước cũng nhắc nhở chúng ta về Phép Rửa
Tội của chúng ta. Nước này rửa sạch lỗi lầm của
chúng ta, nhờ nước này, ân sủng của Thiên Chúa
tràn đổ vào trong tâm hồn chúng ta. Như Phúc
âm cho chúng ta thấy, chúng ta đừng quên rằng
nguồn mạch của nước này khơi nguồn từ Thân
thể của Chúa Giê-su trên thập tự giá: Trái tim bị
đâm thấu của Ngài ”,
Tiếp đến, ĐHY chủ tế đề cập tới các mục đích
đặc biệt của cuộc hành hương năm nay:
"Thưa anh chị em di cư, những người tị nạn
thân mến, những người hành hương của Fatima:
mỗi người trong chúng ta đều có những thập giá
nhỏ bé của mình. Đôi khi công việc không còn
khiến chúng ta hài lòng, đó là sự khắc nghiệt của
một thế giới mà chúng ta luôn bị coi là người
"ngoại quốc“. Đôi khi nó có thể là trường hợp
có người thân ốm đau, già yếu hoặc sắp qua đời
ở Bồ Đào Nha, mà chúng tai không thể đi thăm
hoặc hiện diện. Đôi khi chính sự thiếu hiểu biết
của con cái chúng ta đã quên đi cội nguồn của
mình và các giá trị văn hóa và lịch sử Kitô giáo
của Bồ Đào Nha: Những giá trị đó là bảng chỉ
đường cho chúng ta, là chiếc la bàn của chúng
ta qua những vùng đất xa lạ của những người di
cư. Đôi khi, chính căn bệnh sẽ gõ cửa nhà và gia
đình chúng tôi,"
Nhắc đến "nhu cầu dòng nước an ủi“, Đức
Hồng Y Jean-Claude Hollerich đưa ra ví dụ về
nhiều nhà thờ trên khắp thế giới, nơi mà người
di cư năng đến cầu nguyện, "thường có các ảnh
tượng của Đức Mẹ Mân Côi của Fátima“.
"Muôn vàn ngọn nến cháy trước ảnh Đức Mẹ
là chứng nhân cho lời cầu nguyện của chúng ta.
Chúng cũng là dấu chỉ của sự an ủi của Chúa Giêsu

Tin Giáo Hội

“Thế giới đang khát, thế giới
cần nhiều tình yêu hơn, thế giới
đang khát tình yêu, hòa bình và
công lý!”

mà Đức Mẹ mang đến cho chúng ta. Đức Mẹ cho
chúng ta thấy thân thể của Con Mẹ trên thập giá
của chúng ta. Đức Mẹ cho chúng ta thấy trái tim
của Chúa Giêsu mà từ đó nước và máu chảy ra,"
Sau đó, tập trung vào những phụ nữ rời khỏi
đất nước của mình, vị hồng y nhắc lại rằng "tính
cách của Đức Maria tương đồng với tính cách
của nhiều phụ nữ Bồ Đào Nha, Bờ Biển Ngà và
Brazil mà tôi quen biết ở Luxembourg“.
"Vì Đức Maria là người phụ nữ mạnh mẽ. Vì
Đức Maria hợp nhất giáo hội sơ khai, vì vậy phụ
nữ Bồ Đào Nha gìn giữ gia đình của họ với nhau.
Họ thực hiện được điều đó nhờ công lao của họ.
Họ muốn đảm bảo một tương lai cho con cái của
họ. Vào ban đêm, dầu mệt mỏi, họ vẫn bận rộn
tại nhà và nấu thức ăn giúp tăng sức cả thể xác
lẫn tinh thần cho gia đình mình. Giống như Mẹ
Maria, nhiều khi lòng các bà mẹ này cũng bị sầu
não và đắng cay, nhưng cố giữ kín trong lòng để
bầu khí gia đình không bị buồn thảm và thêm
nặng nề. Các bà mẹ này ước mong duy trì mối
dây hiệp nhất để hướng tới một “chúng ta” vĩ đại
hơn bao giờ hết, như Đức Thánh Cha Phanxicô
khẳng định trong thông điệp của mình cho Ngày
Thế giới Người Di cư và Tị nạn năm nay. Tôi
chắc chắn rằng chính dưới chân của Chúa Giêsu
và Mẹ Maria, những người phụ nữ Bồ Đào Nha
này tìm thấy sức mạnh và niềm vui của họ.“

Cuối bài giảng của mình, Jean-Claude
Hollerich một lần nữa nhấn mạnh rằng “thế giới
đang khát, thế giới cần nhiều tình yêu hơn, thế
giới đang khát tình yêu, hòa bình và công lý!”
Nước mà Chúa ban cho chúng ta để sử dụng cho
chính chúng ta; chúng ta hãy chung tay góp sức
với Thiên Chúa, để cuộc sống của chúng ta phục
vụ để chia sẻ nguồn nước này cho những người
khác, những người đói và khát công lý của các
mối phúc".
"Xin cho phép tôi trích dẫn lời Đức Thánh
Cha Phanxicô trong Thông điệp của ngài cho
Ngày Thế giới Người Di cư và Tị nạn: "Đối với
tất cả đàn ông và phụ nữ trên trái đất, tôi kêu gọi
cùng nhau hướng tới một “chúng ta” vĩ đại hơn
bao giờ hết, tái cấu trúc gia đình nhân loại, để
cùng nhau chung vai sát cánh xây dựng vì tương
lai công lý và hòa bình của tất cả chúng ta, quan
tâm đến việc không một ai bị bỏ rơi“.
"Tình huynh đệ phổ quát bắt đầu trong gia
đình của chúng ta: cả ở Bồ Đào Nha và các quốc
gia ở châu Âu và thế giới nơi mà các bạn đặt
chân tới để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn".
Đức Tổng Giám mục Luxembourg cũng yêu
cầu một cam kết đối với những người hành hương
đang tham dự đêm canh thức: "Là Ki-tô hữu,
chúng ta không được phép thụ động trong thế
giới này. Thế giới được Thiên Chúa Tạo Thành
giao phó cho chúng ta, chúng ta phải làm cho
nó đơm hoa kết trái. Điều này có thể trở thành
một cam kết với sinh thái, một cam kết cho một
thế giới công bằng hơn, một cam kết cho một
thế giới khác, thế giới chính nghĩa. một thế giới
huynh đệ hơn, đúng với quan điểm của "một
chúng ta vĩ đại hơn bao giờ hết"...
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Đức hồng y cũng gửi lời cảm ơn đến những
người có mặt. "Hỡi những người phụ nữ thân
mến, những người hành hương từ Fatima đang ở
đây với gia đình của bạn: cảm ơn rất nhiều vì sự
chứng tá tuyệt vời của bạn!"
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Đức TGM kết luận: “Thưa các chị em, các anh
em thân mến, những người di cư và tị nạn: hãy
để Chúa biến các sa mạc của chúng ta thành đất
canh tác vì chúng được tưới gội bởi vẻ đẹp và
sự tốt lành của Thiên Chúa, của Chúa Giê Su
Ki-tô, Chúa chúng ta và Nước Hằng Sống của
chúng ta”.
Quá nửa đêm, quảng trường Fatima lại chìm
nghỉm trong bóng đêm tăm tối, nhưng tâm hồn
những lữ khách hành hương ra về để nghỉ ngơi,
đang được thắp sáng ngọn nến đức tin và lòng cam
kết muốn xây dựng gia đình và thế giới hôm nay
tốt đẹp và huynh đệ hơn…Trong thinh lặng cầu
nguyện giữ trăng thanh gió mát đêm hè, nhiều lữ
khách còn quỳ lại bên Mẹ hiền Fatima hay đang lê
gối trên con đường thống hối hòa giải…chờ mong
một bình minh của ngày hành hương 13.08
Tổng giám mục Luxembourg thách thức người
di cư sử dụng đức tin của họ để đưa Chúa trở lại
châu Âu: Giáo hội cần anh, cần chị!
Vào lúc 9 giờ sáng ngày 13.08, ngày hành
hương quốc tế lần thứ 4 trong năm , quảng trường
Fatima lại chính thức bắt đầu với giờ lần hạt

Tin Giáo Hội
quốc tế suy niệm Năm Mùa Thương với các ngôn
ngữ chính Bồ, Tây Ban Nha, Ý, Anh, Pháp, Đức
và Ba Lan…Đúng 10 giờ, khởi sự cuộc rước kiệu
cung nghinh Thánh Tượng Mẹ Fatima quanh
quảng trường bao la giữa đoàn hành hương như
chiều lễ vọng đêm qua.
Thánh lễ do Đức Hông Y Jean-Claude
Hollerich, Tổng Giám Mục Luxembourg chủ tế
cùng với sự hiện diện của Đức Hồng Y Antonio
Marto, chủ chăn giáo phận Leiria-Fatima, với 5
Giám Mục và 47 linh mục đồng tế.
Trong bài giảng sau bài Phúc Âm theo thánh
sử Luca kể lại cuộc thăm viếng của Đức Maria
đến thăm bà chị họ Isave (Lc, 1, 44-55), Đức
Hồng Y chủ tế đã ca ngợi đức tin và lòng sùng
đạo của dân nước Bồ Đào Nha, đang dấn thân
để phục vụ Giáo hội.
“Anh chị em Bồ Đào Nha thân yêu, anh chị
em di cư và tị nạn thân mến, với bàn tay, lao
công, mồ hôi trên khuôn mặt, trí thông minh, sự
hy sinh của gia đình, các bạn đã góp phần xây
dựng sự giàu có về kinh tế và văn hóa của các
quốc gia mà trên toàn thế giới tiếp đón các bạn ”

Tin Giáo Hội

Với ý tưởng khởi đầu ấy, ĐHY chủ tế thách
thức và mời gọi những người di cư tại Bồ Đào
Nha thực hiện điều tương tự khi đề cập đến đức
tin của họ.
“Châu Âu ngày nay sống xa Chúa, đã quên
Ngài! Với tinh thần phục vụ, với đức tin và tôn
giáo của mình, hãy cố gắng tiếp tục giúp đỡ
những quốc gia chào đón anh chị em đến sinh
sống, đừng để mất hy vọng”
“Các giáo xứ cần những người nam và người
nữ, trẻ và già, sẵn lòng phục vụ Tin Mừng và
những người khác; trong việc dạy giáo lý không
nhất thiết phải có tiến sĩ thần học, nhưng một đức
tin sống động quan trọng và hữu hiệu hơn nhiều
trong việc truyền đức tin cho người trẻ nhất hoặc
người lớn; trong các nhóm thân hữu Ki-tô giáo,
cần có những người cởi mở, những người ủng hộ
việc tiếp nhận những người tị nạn và di cư. Anh,
Chị: Giáo hội cần anh! ”
Cả trong hai bài giảng tối hôm qua và hôm
nay, ĐHY đã hô hào và bày tỏ sự cảm thông lớn
đối với người dân Bồ Đào Nha, những người mà
Ngài hiểu rõ vì chính Ngài đang chủ trì một giáo
phận có một phần sáu cư dân trong số cư dân
của chính giáo phận mình.

Sức mạnh của lời cầu nguyện và
ảnh hưởng của nó đối với việc
hoán cải
Lấy ý từ các bài đọc phụng vụ được công
bố trong thánh lễ hành hương kỷ niệm lần hiện
ra thứ tư của Đức Mẹ với các Mục đồng nhỏ,
lần duy nhất diễn ra bên ngoài Cova da Iria, ở
Valinhos vào ngày 19 tháng 8, Đức hồng y nhấn
mạnh sức mạnh của lời cầu nguyện và ảnh hưởng
của nó đối với việc hoán cải, của trái tim. Ngài
chất vấn: "Chúng ta có thực sự tin vào sự sống
lại của Chúa Giê-su và sự sống lại của kẻ chết
không? Bạn sẽ nói với tôi: có chứ, tất nhiên, bởi
vì nếu không, chúng tôi sẽ không hiện diện ở đây
ở Fátima, mà ở lại nhà của chúng tôi ”.
Vị giám mục chủ tế nhắc lại rằng với Đức
Maria “ chúng ta đã học cách tin tưởng ”.
“Tôi chắc chắn rằng nhiều người trong chúng
ta - những người hành hương về Fatima - đến Đền
Thánh này với cùng một cách thức cầu nguyện:
cầu cho sức khỏe của các thành viên trong gia
đình, vấn đề công việc, lo lắng cho sự thành công
học hành của con cháu, những bất ổn của cuộc
di cư, trong số những người khác ”.
“Chúng ta cũng như Mẹ Maria, có cơ hội hạnh
phúc, bây giờ và ở đây - tại nơi thiêng liêng này
- để tái khám phá Chúa Giêsu trong Lời Chúa,
trong Thánh Thể long trọng này và trong việc
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“Bản thân tôi rất vui khi được thường xuyên
gặp gỡ nhiều gia đình nói tiếng Bồ Đào Nha
và Bồ Đào Nha đang sống tại tổng giáo phận
Luxembourg. Các cộng đồng người Bồ Đào Nha
là một dấu hiệu hy vọng cho Giáo Hội Chúa Kitô
đang lữ hành ở Đại Công quốc Luxembourg ”,
Ngài đã diễn đạt như thế trong khi nhấn mạnh
rằng người di cư là nền tảng cho sự phát triển
của các quốc gia khác nhau.
Vị hồng y, một trong những thành viên trẻ
nhất của Hồng y do Đức Thánh Cha Phanxicô
chọn, đã nêu bật “sự hiệp thông và đa văn hóa”
là những yếu tố cho công cuộc canh tân của Giáo
hội, và vì thế, ngài cảm ơn sự phục vụ của tất
cả những người di cư “cho lợi ích chung của xã
hội và của Giáo hội ”.
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Rước Lễ. Cuộc gặp gỡ này chứa đựng một sức
mạnh thay đổi trong lời cầu nguyện của chúng
ta: chúng ta bị xâm chiếm bởi cảm nghiệm về
sự hiện diện thực sự của Chúa Giê-su, và lời cầu
nguyện khẩn cầu của chúng ta có thể đạt đến lời
cầu nguyện ngợi khen ”.
“Hỡi những người hành hương thân mến,
những người di cư thân mến: chúng ta có thể
sống cùng một kinh nghiệm ở đây về niềm an
ủi, về hy vọng”, Ngài nói và nhắc lại rằng “Nếu,
giống như Đức Maria, chúng ta muốn đạt được
niềm an ủi của hy vọng, chúng ta phải đặt mình
phục vụ khác“.
“Tôi kêu gọi anh chị em hãy mở rộng tinh
thần phục vụ này cho những người hàng xóm của
anh chị em, cho những người anh chị em thường
gặp gỡ, cho bạn bè của anh chị em. Tại sao
không dành thời gian để thăm hỏi những người
anh em ốm đau hoặc lớn tuổi? Sự thật, đức tin
mà không có tinh thần phục vụ thì chỉ là cảm
giác… và tình cảm là phù du ”.

Sự hiện diện của những người
hành hương ngoại quốc đã được
chú ý trong cuộc hành hương này.
Cuộc hành hương tháng 8 đã đưa hàng nghìn
người đến hành hương Fatima, bao gồm nhiều
người di cư Bồ Đào Nha và ba nhóm hành hương
người nước ngoài được tổ chức từ Tây Ban và
Ba Lan. Quảng trường có sự hiện diện của hơn
13.000 khách hành hương, 90% con số ấn định
cho cuộc hành hương này trong thời gia cùng
với nhiều tu sĩ nam nữ, các thiện nguyện viên,
hướng đạo sinh và 47 linh mục, 5 giám mục và
2 hồng y.
Nhấn mạnh vào việc cung cấp lúa mì, một
sáng kiến bắt đầu vào ngày 13 tháng 8 năm 1940,
khi một nhóm thanh niên thuộc Thanh niên Nông
dân Công giáo, từ 17 giáo xứ trong giáo phận
Leiria, đã dâng 30 giạ lúa mì để sản xuất bánh
thánh được sử dụng tại Thánh địa Fatima. Kể từ
đó, những người hành hương, không chỉ từ Leiria,
mà còn từ các giáo phận khác trong nước, và
thậm chí ở nước ngoài, đã tiếp tục, năm này qua
năm khác, đáp lại lời đề nghị này.

Tin Giáo Hội
Trong năm 2020, 4.973 kg lúa mì và 504,50
kg bột mì đã được cung cấp. Tại Trung Tâm
Thánh Mẫu Fatima, khoảng 7000 tấm bánh
miến trung bình, 50 tấm bánh miến lớn, khoảng
371.300 bánh miến nhỏ đã được dâng hiến trong
2784 thánh lễ được cử hành.
Trong phần dâng của lễ, hai hàng đông đảo
những anh chị em di dân tị nạn cùng với nhiều
trẻ em và thanh thiếu niên, cùng tiến về phía
bàn thờ, dâng hoa mầu của ruộng vườn: nhiều
phụ nữ đầu đội các giạ lúa mì, các ông vác trên
vai các bao lúa miến, nhiều người dâng cả những
chùm nho tươi và các chai rượu vang cùng với
bánh mì…Lễ dâng lúa mì truyền thống đã được
hoàn thành lần thứ 81 trong cuộc hành hương
tháng 8 này.
Sau khi hiệp lễ, bằng lời cầu nguyện thông
thường dành cho bệnh nhân, cô Eugénia Quaresma,
từ Hiệp hội Di cư Công giáo Bồ Đào Nha, đã
cảm tạ "Thiên Chúa Tình yêu, Đấng hiện diện
trong các chuyến thăm, chăm sóc các thành viên
gia đình, các chuyên gia và tình nguyện viên,
bởi ơn gọi, họ có đang hiến thân để cứu mạng
sống "và“ vì sự tế nhị của rất nhiều người vô
danh, những người trở nên thân thiết đến không
ngờ, như Người Samaritanô nhân hậu và Người
chủ quán trọ".
Với đề cập đến chủ đề mục vụ tạo nên âm

Tin Giáo Hội
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hưởng cho năm mục vụ này tại Đền thờ Fatima:
"Ngợi khen Chúa là Đấng nâng đỡ những người
yếu đuối“, cô Eugénia Quaresma đã mời những
người bệnh cầu nguyện với mình để hiểu và chấp
nhận sự tổn thương của con người mà bệnh tật
mang lại, "với ý nghĩa mà Chúa mong muốn
nhất: một trái tim sẵn sàng nhân từ, hoán cải và
yêu thương“.
Kinh nghiệm sống động về tình anh em phổ
quát tứ hải giai huynh đệ và lời cầu nguyện hiệp
thông với toàn cầu:
Vào cuối thánh lễ đại trào kết thúc cuộc hành
hương quốc tế 13.08 năm nay, trong lời chào
mừng và sứ điệp truyền thống gửi đến những
người hành hương, Đức Hồng Y Antoniô Martô,
Giám mục sở tại giáo phận Leiria-Fatima đã nêu
bật hai khía cạnh đặc biệt của cuộc hành hương
tháng Tám này, coi đó là "một kinh nghiệm sống
động về tình anh em phổ quát“ và "bằng chứng
cho thấy việc cầu nguyện tại Đền Thánh được
liên kết. đối với địa lý của thế giới, đối với tất
cả các nhu cầu và vấn đề của tất cả các dân tộc
và các quốc gia, từ đó tất cả những người di cư
và tị nạn đã đến hay khởi hành ”.
Ngài phát biểu: “Cuộc hành hương này của
những người di cư, đến từ các dân tộc đa dạng
nhất, là một kinh nghiệm sống động và cụ thể về
tình huynh đệ đa sắc, phổ quát mà tất cả chúng ta
được kêu gọi xây dựng thông qua việc trao đổi sự
phong phú của các dân tộc và nền văn hóa, trong
sự hòa hợp và hòa bình giữa tất cả mọi người”
“Thật tuyệt khi có trải nghiệm này tại Thánh
địa nơi đây, trong nhà của Mẹ chúng ta, tôi cảm
thấy tất cả chúng tai đều là anh em. (…) Lời cầu
nguyện của chúng ta mang tính phổ quát và cũng
làm cho trái tim chúng ta trở nên phổ quát…
Và ở đây, chúng ta nhận được, nhờ sự chuyển
cầu của Mẹ Maria, món quà an ủi, hy vọng, sức
mạnh và niềm vui, để cùng nhau bước đi và xây
dựng một tương lai công bằng và hòa bình ”“Ở đây, trong Ngôi nhà của Mẹ, tất cả chúng
ta đều cảm thấy như anh chị em, "fratelli tutti‘,
tất cả đều là anh em. Thật là tuyệt vời khi có
được trải nghiệm này ở đây trong Thánh địa,
”ĐHY phát biểu thêm, khi gợi lại thông điệp gần
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đây nhất của Đức Thánh Cha Phanxicô về tình
huynh đệ và tình bạn xã hội.
Trước hàng chục nghìn người hành hương, D.
António Marto nhấn mạnh rằng lời cầu nguyện
tại Đền Fátima “có liên hệ với địa lý của thế giới,
nghĩa là, với tất cả các nhu cầu và vấn đề của
các dân tộc và quốc gia mà từ đó tất cả những
người di cư khởi hành hoặc đến và được chào
đón. và những người tị nạn"
Ngài quả quyết: “Lời cầu nguyện của chúng
ta là phổ quát và nó cũng làm cho trái tim của
chúng ta trở nên phổ quát.
ĐHY D. António Marto cảm ơn sự hiện diện
và sứ điệp súc tích mà Hồng y Jean-Claude
Hollerich, chủ sự cuộc hành hương quốc tế để
lại: những lời ngợi khen và cam kết của ngài
trong việc bảo vệ “phẩm giá và quyền của người
di cư và tị nạn”.
Giám mục Leiria-Fátima cũng cảm ơn sự hiện
diện của thiếu nhi hành hương, những người mong
muốn có một kỳ nghỉ vui vẻ và gửi lời chúc đặc
biệt đến những người bệnh, những người đã theo
dõi lễ cuộc hành hương quốc tế trên các phương
tiện truyền thông.
Kết thúc đại lễ hành hương, hàng vạn bàn
tay giơ cao với khăn trắng để vẫy chào tạm biệt
Mẹ Fatima, trong những tràng pháo tay vang dội
quảng trường đón chào Mẹ, từ giã Mẹ "Mẹ ở con
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về“ theo truyền thống từ hàng trăm năm nay…
Chắc chắn bước chân người lữ khách không còn
đơn côi, vắng bóng Mẹ nữa, nhất là trong lo âu
sợ hãi của cơn đại dịch khủng khiếp hiện nay…
Đặc biệt vào chiều tối thứ Sáu hôm này, nhân
lễ kỷ niệm 60 năm Bức tường Berlin được xây
lên ở Đông Bá Linh và dọc theo biên giới Đông
và Tây Đức và cũng là lễ kỷ niệm 27 năm xây
dựng đài kỷ niệm bên cạnh quảng trường Fatima,
một lời cầu nguyện được lồng ghép trong Kinh
Mân Côi Quốc tế lúc 9h30 tối.
Được khánh thành vào ngày 13 tháng 8 năm
1994, tượng đài này, là một khối của bức tường
ô nhục Ba Linh, đã được xây dựng vào đêm ngày
12 đến ngày 13 tháng 8 năm 1961, chia cắt thành
phố Berlin trong gần ba mươi năm, và đã bị phá
bỏ trong Tháng 11 năm 1989. Khối đá nặng 2,6
tấn và có kích thước 3,6 x 1,2 mét do một cư dân
Bồ Đào Nha ở Đức đề nghị trao tặng và do kiến
trúc sư José Carlos Loureiro kiến tạo xây dựng.

Bản tin từ Fatima
Lm. Stephanô Bùi Thượng Lưu
Nguồn: Santuário de FátimaArcebispo do
Luxemburgo desafia migrantes a usar a sua fé
para devolver Deus à Europa (fatima.pt)
Và Cada emigrante "tem as suas pequenas
cruzes". Em Fátima, o exemplo de Maria dá
consolação às "mulheres fortes" que deixam o
seu país - Atualidade - SAPO 24

Á CHÂU

5 nữ tu Thừa sai Bác ái của Mẹ
Têrêsa và 14 trẻ em khuyết tật
được di tản khỏi Afghanistan
Ngày 25.8,.2021 cha Giovanni Scalese, phụ
trách cơ sở truyền giáo của Giáo hội ở Afghanistan,
cùng với 5 nữ tu dòng Thừa sai Bác ái của Mẹ
Têrêsa và 14 trẻ em khuyết tật nặng của một trại
mồ côi ở Afghanistan đã được di tản khỏi nước
này. Họ đã đến sân bay của Roma an toàn.
Cha Scalese đã ở Kabul 8 năm, hàng ngày
dâng Thánh lễ tại nhà thờ Công giáo duy nhất
nằm trong khuôn viên Toà Đại sứ Ý cho những
tín hữu người nước ngoài. Cha đã nói với báo La
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Repubblica của Ý: “Tôi sẽ không bao giờ trở về
Ý nếu không có những đứa trẻ này. Chúng tôi
không thể để các em ở lại”.
Các em trong độ tuổi từ 6 đến 20, được cư trú
tại một nhà trẻ mồ côi do các tu sĩ dòng Thừa
sai Bác ái của Mẹ Têrêsa thành lập ở Kabul vào
năm 2006. Khi Taliban nắm quyền, cơ sở này
phải đóng cửa.
Cha Matteo Sanavio, Chủ tịch hiệp hội Pro
Bambini di Kabul . Vì trẻ em Kabul . cho biết
những trẻ em khuyết tật này thực sự là những
người dễ bị tổn thương nhất trong số những người
dễ bị tổn thương: các em ngồi trên xe lăn, không
ai trong số các em có thể tự chủ và một mình
các em không thể sống được”.
Trong khi đó, sơ Bhatti Shahnaz, cũng chăm
sóc trẻ em khuyết tật ở Afghanistan cùng với các
Nữ tu Bác ái của Thánh Jeanne Antide của sơ,
cũng trở về Roma trên chuyến bay di tản, đau
buồn cho biết, “50 trẻ em khuyết tật tâm trí mà
chúng tôi chăm sóc vẫn còn ở đó”. Các em này
được chăm sóc tại trung tâm Vì trẻ em Kabul do
hiệp hội liên dòng thành lập.
Cha Scalese hy vọng sẽ trở lại Afghanistan để
tiếp tục sứ vụ nếu tình hình cho phép. Trong khi
đó cha Sanavio hy vọng những gì các tu sĩ đã
gieo trồng trong nhiều năm tại Afghanistan vẫn
ở đó và cha hy vọng và cầu nguyện để nó sẽ
đơm hoa kết trái. (Asia News 26.08.2021) (Hồng
Thủy - Vatican News)
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Nền Kinh tế Phanxicô phát động một cuộc tuần
hành toàn cầu cho phụ nữ Afghanistan, sẽ diễn ra
vào ngày 28.8. Mục đích là để thế giới ý thức về
hoàn cảnh của phụ nữ tại đất nước châu Á này
trong bối cảnh Taliban vừa tiếp quản Afghanistan.
Việc Taliban tiếp quản Afghanistan, sau sự
sụp đổ của chính phủ và sự rút lui của quân đội
Mỹ, đã tràn ngập các tiêu đề tin tức trong những
ngày gần đây. Các phương tiện truyền thông đã
xuất hiện những hình ảnh cho thấy hàng ngàn
người Afghanistan đang chen lấn tại sân bay
Kabul trong nỗ lực tuyệt vọng để tiếp cận máy
bay rời đường băng.
Trong bối cảnh của đất nước đang thay đổi
chưa từng có, đặc biệt là tình trạng khó khăn của
phụ nữ. Nhiều người lo ngại quyền và tự do của
phụ nữ Afghanistan sẽ bị hạn chế dưới sự cai trị
của Taliban.
Theo dõi tình hình trên, trong những ngày
này, Tổ chức Kinh tế Phanxicô đang mời gọi mọi
người cùng tham gia cuộc tuần hành toàn cầu vào
thứ Bảy, 28.8, với mục đích thu hút sự chú ý của
thế giới đến hoàn cảnh của phụ nữ Afghanistan
trong bối cảnh tình hình bất ổn của đất nước.
Trong một tuyên bố, Nền Kinh tế
Phanxicô khuyến khích những người có thiện chí
hưởng ứng lời kêu gọi của phụ nữ và thiếu nữ
Afghanistan, những người dũng cảm đã dám yêu
cầu ủng hộ tiếng nói của họ “trước tấm mạng
xanh che khuất họ”.

Giáo hội Afghanistan xin cầu
nguyện cho đất nước
Afghanistan đang rơi vào khủng hoảng của
giai đoạn chuyển tiếp chính phủ, qua Vatican
News, cha Giovanni Scales, linh mục truyền giáo
dòng thánh Barnabe, đứng đầu giáo miền tự quản
(Missio sui iuris) xin cầu nguyện cho đất nước.
Theo dự kiến, ngày 31.8 lực lượng Mỹ và Nato
sẽ rút ra khỏi Afghanistan. Nhưng chưa đầy một
tuần dường như cả đất nước châu Á này đã rơi
vào tay lực lượng Taliban. Hôm Chúa nhật 15.8
họ đã tiến vào thủ đô Kabul.
Năm 2002, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô
II đã nâng hoạt động của Giáo hội tại đây lên
thành Missio sui iuris . giáo miền tự quản trực
thuộc Tòa Thánh. Hiện nay cha Giovanni Scales,
linh mục truyền giáo dòng thánh Barnabe là
người đứng đầu hướng dẫn Giáo hội. Hôm thứ
Bảy 14.8, qua Vatican News cha xin mọi người
cầu nguyện cho Afghanistan thoát khỏi nỗi đau
của chiến tranh. Cha nói: “Chúng tôi đang trải
qua những ngày vô cùng lo lắng trước các sự kiện
đang diễn ra. Xin các thính giả của đài Vatican
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Tuyên bố lặp lại những lời nói can đảm của
những phụ nữ này trên đường phố Kabul: “Phụ
nữ Afghanistan hiện hữu. Hãy ủng hộ tiếng nói
của chúng tôi, đừng để chúng tôi biến mất. Hỡi
thế giới, các bạn có nghe chúng tôi nói không?”
Chiến dịch của Nền Kinh tế Phanxicô khuyến
khích mọi người, vào thứ Bảy, với những ai
xuống đường mang theo một mảnh vải xanh, và
tại cửa sổ cũng treo vải xanh như vậy, giống
mạng che mặt của phụ nữ Afghanistan. Đây là
dấu chỉ để đồng lòng nói với phụ nữ Afghanistan:
“Chúng tôi ở bên các bạn, chúng tôi nhìn thấy
các bạn, chúng tôi lắng nghe các bạn”.
Không chỉ diễn ra vào thứ Bảy 28.8 tới, Nền
Kinh tế Phanxicô còn mời gọi cuộc tuần hành diễn
ra vào mỗi thứ Bảy, nếu “điều này cần thiết”.
Mọi người được khuyến khích có thêm hành
động ủng hộ và lên tiếng cho các phụ nữ bằng
cách gắn hashtag lên hình ảnh và video trên mạng
xã hội. (#AfghanWomenExist, #TogetherWeStand,
#AfghanistanIsCalling). (Ngọc Yến - Vatican News)
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cầu nguyện nhiều cho chúng tôi. Xin cám ơn”.
Trước đó, ông Antonio Guterres, Tổng Thư
ký Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu các nhóm cực
đoan ngưng các cuộc tấn công. Bởi vì các cuộc
xung đột đã dẫn đến các cuộc tàn sát liên miên,
trong đó dân thường đã phải trả giá đắt. Đã có
250 ngàn người trong đó 80% là phụ nữ và trẻ
em phải rời khỏi nhà cửa của họ và bị lạm dụng.
Hơn bao giờ hết tình hình nhân đạo và sức khỏe
đang trở nên tồi tệ. Theo Tổng Thư ký, giành đất
nước bằng vũ lực là một chọn lựa thất bại, có
nguy cơ đưa đến nội chiến và làm cho đất nước
bị cô lập với quốc tế.
Thủ đô Kabul đang trở thành một thành phố
ma với các thường dân bỏ trốn và các văn phòng
ngoại giao bị bỏ trống. Nói chung, mọi người
đang sợ phải chứng kiến một giai đoạn khác
trong lịch sử đầy bi thảm của Afghanistan trong
những thập kỷ gần đây.
Hôm Chúa nhật, sau kinh Truyền Tin, ĐTC
cũng đã bày tỏ sự quan tâm lo lắng cho tình
hình tại quốc gia này. Ngài nói: “Tôi hiệp ý với
sự lo âu của tất cả mọi người về tình hình tại
Afghanistan. Tôi xin anh chị em cùng tôi cầu
xin Thiên Chúa của hòa bình để tiếng ồn ào của
vũ khí sẽ chấm dứt và những giải pháp có thể
tìm thấy tại bàn đối thoại. Chỉ bằng cách này,
người dân đau khổ của đất nước này mới có
thể trở về nhà của họ, sống trong hòa bình và
an toàn trong sự tôn trọng lẫn nhau”.
Sau lời kêu gọi của ĐTC, một lần nữa qua
Vatican News, cha Giovanni Scales gửi lời cảm
ơn đến ĐTC. Cha nói: “Chúng tôi thực sự cần
lời cầu nguyện của mọi người. Trong những ngày
này, hoa trái cầu nguyện khắp nơi trên thế giới
đã được nhìn thấy. Bởi vì Taliban đã tiến vào
Kabul nhưng họ không sử dụng bạo lực. Một
chính quyền chuyển tiếp đang được thành lập.
Chúng tôi phải tiếp tục cầu nguyện để mọi sự
được giải quyết trong hòa bình”. (Ngọc Yến Vatican News)

Đức TGM Hàn Đại Huy: Bi kịch
ba màn của GHCG tại Trung Quốc
Trong bài thuyết trình tại Hội nghị quốc tế lần
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thứ 28 của Hội Công giáo Mỹ . Hoa, Đức TGM
Savio Hàn Đại Huy (Hon Tai Fai) đã trình bày
về bi kịch ba màn của GHCG tại Trung Quốc.
Hội nghị tiến hành từ ngày 06 đến 08.8.2021
vừa qua, tại Đại học Công giáo Santa Clara của
dòng Tên ở bang California. Hãng tin Ucan,
truyền đi ngày 19.8.2021 vừa qua, đã tóm lược
ý chính bài thuyết trình của Đức TGM.
Đức TGM Hàn Đại Huy năm nay 70 tuổi
(21.10.1950), người Hong Kong, thuộc dòng Don
Bosco. Hồi tháng Mười Hai năm 2010, ngài được
Tòa Thánh bổ làm TGM Tổng thư ký Bộ Truyền
giáo, nhưng hồi tháng Chín năm 2017, ngài được
chuyển đi làm Sứ thần Tòa Thánh tại Hy Lạp, mặc
dù không xuất thân là nhà ngoại giao chuyên nghiệp.
Trong bài thuyết trình, Đức TGM Hàn Đại
Huy trình bày trình trạng GHCG tại Trung Quốc
qua ba màn kịch dưới thời cộng sản:
Thứ nhất, từ năm 1949 đến 1980 là giai đoạn
“kháng cự và chia rẽ”. GHCG bị phân thành Giáo
hội hầm trú và Giáo hội chính thức được nhà
nước công nhận. Hai bên thù nghịch với nhau.
Nhà nước chủ trương chính sách “chia để trị”.
Thứ hai, từ 1980 đến 2013: Tòa Thánh khuyến
khích các tín hữu Công giáo Trung Quốc trung
thành với Giáo hội và xác quyết GHCG chính
thức, độc lập do nhà nước điều khiển không thể
là GHCG chân chính. Tuy nhiên, Tòa Thánh cổ
võ sự hòa giải giữa hai cộng đoàn. Chính phủ
Trung Quốc cũng dấn thân trong chính sách đổi
mới và cởi mở.
Giai đoạn thứ ba, từ năm 2013 với hai diễn
viên chính là ĐGH Phanxicô và Tập Cận Bình:
hai lãnh tụ nhận chức chỉ cách nhau một ngày:
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Giáo hội Kazakhstan bắt đầu tiến
trình phong chân phước cho nữ
giáo dân Gertrude Detzel
GHCG ở Kazakhstan đã chính thức bắt đầu
tiến trình phong chân phước ở cấp giáo phận cho
Gertrude Detzel, nữ giáo dân truyền giáo ở Gulag.
Trong một thông báo gửi đến Hãng tin

Thêm 76 thánh đường và cơ sở Kitô
được chính phủ Ai Cập công nhận
Trong tháng Bảy và tháng Tám năm 2021 này,
đã có thêm 76 thánh đường và cơ sở Kitô đi kèm
được chính phủ Ai Cập công nhận, nâng tổng số lên
1958 nhà thờ và cơ sở Kitô được coi là hợp pháp.
Tại Ai Cập, trước đây do những biện pháp rất
ngặt nghèo trong việc cấp giấy phép xây cất các
nơi thờ phượng không thuộc Hồi giáo, nên các
Giáo hội Chính thống và Công giáo Copte thường
tự động dựng lên các nơi thờ phượng để đáp ứng
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ĐGH được bầu ngày 13.3.2013 và Tập Cận Bình
ngày 14.3 sau đó. Hai vị trao đổi thư chúc mừng
nhau. Dưới lãnh tụ mới, giấc mơ mong ước một
Trung Quốc mạnh hơn được đẩy mạnh tối đa.
Trong giai đoạn này, Vatican bị “mù” vì loại
bỏ các cơ cấu tham vấn tốt đẹp của mình về
Trung Quốc. Vì quan hệ với Trung Quốc, các
cộng đồng Công giáo thầm lặng ở Hoa Lục cảm
thấy bị Tòa Thánh bỏ rơi. Thay vì chiếu sáng
hơn, Vatican lại giảm bớt ánh sáng giáo huấn
cuối cùng của Giáo hội và sự tử đạo của nhiều
tín hữu Công giáo.
Đức TGM Hàn Đại Huy ví tình hình Công
giáo tại Hoa Lục hiện nay với sự bùng phát của
Covid.19 và nói rằng: Hiệp định năm 2018 của
Tòa Thánh với Trung Quốc về việc bổ nhiệm
các giám mục tại Hoa Lục, đi kèm với sự nhìn
nhận hồi tháng Mười Hai năm 2018 và bổ nhiệm
hai giám mục bị vạ tuyệt thông thành giám mục
chính tòa coi sóc hai Giáo phận, giống như một
virus. Và năm 2019, khi Tòa Thánh công bố chỉ
dẫn mục vụ, dạy các giám mục và linh mục tại
Trung Quốc hãy theo lương tâm của mình, trong
việc quyết định có đăng ký với Nhà nước hay
không, thì đó là thứ “virus biến thể”. (G. Trần
Đức Anh, O.P. - Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu)
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Fides, Đức cha Adelio Dell’Oro, Giám mục của
Karaganda, thành phố nơi vị tôi tớ Chúa cư ngụ
cho đến khi qua đời năm 1971, cho biết, “đức tin
nhiệt thành và mẫu gương sống thánh thiện của
Gertrude Detzel đã ảnh hưởng đến sự phát triển ơn
gọi linh mục và tu sĩ trong Giáo hội Kazakhstan”.
Đức cha cho biết về cuộc đời của vị tôi tớ Chúa
như sau: Từ khi còn nhỏ, Gertrude Detzel đã ước
muốn dâng mình cho Chúa, trở thành nữ tu và ra
đi loan báo Tin Mừng, nhưng do chế độ Xô Viết,
Gertrude không thể thực hiện được ước nguyện.
Vì thế, Gertrude đã trở thành tôi tớ Chúa trong
thế giới: Vị tôi tớ Chúa đã loan báo Tin Mừng và
hướng dẫn mọi người bằng lời nói, cầu nguyện,
nhưng trên hết là bằng gương sống thánh thiện,
điều đặc biệt quý giá và cần thiết trong trường hợp
không có linh mục và nhà thờ đóng cửa.
Năm 1941, khi chiến tranh bắt đầu, Gertrude
Detzel bị trục xuất đến thành phố Pakhta Aral,
miền nam Kazakhstan. Tại đây, bà làm nghề hái
bông và tiếp tục sứ vụ cầu nguyện và truyền
giáo, đưa nhiều người đến với Chúa trong thầm
lặng. Nhiều lần bà phải thay đổi chỗ ở và bị
kết án lao động cưỡng bức. Năm 1956, bà được
phép rời khỏi trại, bị trục xuất và chuyển đến
Karaganda, và tại đây bà đã dâng trọn cuộc đời
phục vụ nhiều tín hữu trong khu vực.
Trong tiểu sử của Gertrude Detzel có đoạn được
viết: “Người phụ nữ can đảm này không chỉ cố
gắng giữ vững đức tin trong hoàn cảnh khó khăn
của sự đàn áp của chế độ Stalin, nhưng cũng không
sợ hãi khi rao giảng Chúa Giêsu Kitô cho các tù
nhân của Gulag”.(Ngọc Yến - Vatican News)
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Các công nhân ấy được trả lương theo qui định
của luật pháp. (G. Trần Đức Anh, O.P. - Nguồn:
Đài Chân Lý Á Châu)

Giáo hội Philippines kêu gọi các
tín hữu tham gia sáng kiến Mùa
Thụ tạo

Church of St. George in Old Cairo. Egypt. |
Aude, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
nhu cầu của Giáo hội và của các tín hữu. Tiến
trình cứu xét và hợp thức hóa các cơ sở này đã
được chính phủ Ai Cập tiến hành, sau khi Quốc
hội thông qua đạo luật về vấn đề này, ngày 30
tháng Tám năm 2016. Cho đến nay Ủy ban đặc
nhiệm của chính phủ đã nhóm họp 20 lần để hợp
thức hóa các thánh đường và các cơ sở Kitô giáo.
Trong thông cáo mới được công bố trên công
báo của chính phủ Ai Cập, có 27 nơi thờ phượng
và 49 cơ sở đi kèm, được chính phủ nhìn nhận
là hợp pháp, theo sắc lệnh ký ngày 09.8 vừa qua,
của Thủ tướng Mostafa Madbouly.
Trước đó, trong sắc lệnh ngày 12.4 năm nay,
có 82 thánh đường và cơ sở phụ cận được chính
phủ Ai Cập nhìn nhận là hợp pháp.
Trong số 95 triệu dân Ai Cập, phần lớn theo
Hồi giáo và số tín hữu Chính thống Copte chiếm
khoảng 10%. Các tín hữu Công giáo Copte chỉ
có khoảng 200.000 người.
Hồi cuối tháng Giêng năm nay, Đại giáo trưởng
Hồi giáo Ai Cập Shawki Allam, đã công bố một
giáo pháp (Fatwa), khẳng định rằng các tín hữu
Hồi giáo Ai Cập có thể cộng tác, như công nhân
vào việc xây cất các thánh đường Kitô. Đây thực
là một tiến bộ lớn tại Ai Cập. Trong quá khứ,
các tín hữu Hồi giáo không thể cộng tác vào việc
xây dựng các nơi thờ phượng của Kitô giáo. Với
giáo pháp chính thức vừa nói, các công nhân Hồi
giáo có thể góp phần kiến thiết 44 thánh đường
đang tiến hành hoặc tu bổ 16 nhà thờ cổ kính
của Giáo hội Chính thống Copte cần trùng tu.

Các Giám mục Philippines kêu gọi các tín hữu
tham gia sáng kiến Mùa Thụ tạo và ủng hộ thỉnh
nguyện thư “Hành tinh khỏe mạnh, con người
khỏe mạnh”, kêu gọi các nhà lãnh đạo toàn cầu
hành động theo hướng bền vững về môi trường
và xã hội.
Thỉnh nguyện thư do Phong trào Laudato
si’ phát động hôm tháng 5, để gửi đến các vị
lãnh đạo thế giới sẽ gặp nhau tại hai cuộc họp
do Liên Hiệp Quốc tổ chức: Hội nghị về Đa dạng
sinh học vào tháng 10, và Hội nghị về Biến đổi
khí hậu (COP26) vào tháng 11.
Trong thỉnh nguyện thư, Phong trào Laudato
si’ nhấn mạnh với các nhà lãnh đạo thế giới về
nghĩa vụ chăm sóc “ngôi nhà chung của chúng
ta”. Những thay đổi khí hậu do con người gây
ra và sự đa dạng sinh học là một phần của chính
cuộc khủng hoảng.
Các nhà lãnh đạo cũng được kêu gọi “thực
hiện khẩn cấp Thỏa thuận Paris để hạn chế sự
nóng lên ở mức 1,50C, và mục tiêu mới về đa
dạng sinh học toàn cầu bảo tồn 50% đất và nước
để bảo đảm đa dạng sinh học không bị mất nữa”.
Trong tinh thần này, trong một thông điệp,
HĐGM Philippines mời gọi người Công giáo và
các tổ chức tham gia sáng kiến Mùa Thụ tạo, và
ký vào thỉnh nguyện thư, kêu cầu các nhà lãnh
đạo thế giới thiết lập thỏa thuận quan trọng để
bảo vệ trái đất.
Đức TGM Romulo Geolina Valles của Tổng
Giáo phận Davao nói: “Ngôi nhà chung của
chúng ta đang ở trên bờ vực thảm họa. Cần
phải có những hành động khẩn cấp. Chúng ta
hy vọng Mùa Thụ tạo này sẽ làm cho chúng ta
canh tân sự dấn thân và hành động để bảo đảm
rằng tất cả công trình sáng tạo có một ngôi nhà
an toàn và lành mạnh để sinh hoa trái và tham
gia vào việc canh tân nơi Thiên Chúa ngự”.
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Giáo hội Hàn Quốc và sáng kiến
Kinh Thánh 100 tuần
Nhằm giúp các tín hữu ưu thích việc đọc, hiểu
sâu hơn và suy niệm Kinh Thánh, Tổng Giáo
phận Seoul của Hàn Quốc đã cho phổ biến sáng
kiến “Kinh Thánh 100 tuần”.
Sáng kiến “Kinh Thánh trong 100 tuần” do cha
Marcel Le Dorze khởi xướng từ năm 1992, và đã
được Tổng Giáo phận Seoul thực hiện với mục
đích khuyến khích các tín hữu đọc trọn và suy
niệm Kinh Thánh trong hai năm.
Hiện nay, tại thủ đô Hàn Quốc, sáng kiến đã
được phổ biến trong 277 giáo xứ và cộng đoàn
địa phương, với 14 ngàn tín hữu tham gia.
Nói về chương trình “Kinh Thánh trong 100
tuần”, Tổng Giáo phận giải thích: “Việc chăm
sóc mục vụ này nhắm đến mọi độ tuổi, bởi vì
nếu chúng ta sống tập trung vào Lời Chúa và
giúp đỡ người khác, thì chúng ta sẽ hạnh phúc,
với tinh thần lắng nghe và cầu nguyện”.

Dự án xây dựng một nhà thờ tại
thành Ur đã được thông qua
Vatican News (13.7.2021) . Tại thành Ur của
người Canđê, thủ phủ Dhi Qar của Iraq, một
nhà thờ và một phòng dành đón tiếp khách hành
hương từ Iraq và khắp nơi sẽ được xây dựng.
Đây là dự án và cũng là giấc mơ đã được kỹ
sư Adour Ftouhi Boutros Katelma trình bày trong
những ngày gần đây với ĐHY Louis Raphael
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Vì Giáo hội sẽ cử hành Mùa Thụ tạo vào
tháng 9 tới, nên Đức TGM cũng mời gọi các
tín hữu tham gia các hoạt động do Chương trình
Quốc gia Laudato si’ do HĐGM tổ chức. Các cử
hành Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm
sóc thụ tạo sẽ bắt đầu từ ngày 01.9 đến 04.10, lễ
thánh Phanxicô Assisi, vị thánh bảo trợ sinh thái.
Giáo hội Philippines sẽ kéo dài Mùa Thụ tạo
thêm một tuần nữa, nghĩa là sẽ kết thúc vào ngày
10.10, trùng vào Chúa nhật các Dân tộc Bản
địa. (CSR_5720_2021) (Ngọc Yến - Vatican News)
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Chương trình 100 tuần không phải là chương
trình duy nhất được Tổng Giáo phận phát động
trong lĩnh vực này: ví dụ, vào năm 2018, một
kênh YouTube đặc biệt đã được khai trương
để cung cấp các khóa học Kinh Thánh. Mỗi
tuần có các video giảng dạy dài sáu phút để
giúp các tín hữu ở mọi độ tuổi hiểu rõ hơn và
khám phá Kinh Thánh. Ngoài ra, Viện Loan báo
Tin Mừng Công giáo khuyến khích các khóa học
Kinh Thánh cho những người đã kết hôn, diễn ra
hằng tuần trong 16 buổi, mỗi buổi hai giờ. Đây
là các lớp học cho các đôi vợ chồng, đặc biệt
là những đôi vợ chồng trẻ, làm thế nào để sống
những lời dạy của Kinh Thánh trong gia đình.
Ông Titus Choi, giám đốc Viện Loan báo Tin
Mừng Công giáo, giải thích: “Tại Hàn Quốc,
qua Kinh Thánh các cặp vợ chồng có thể cảm
nghiệm Chúa và xác nhận đức tin của họ, bằng
cách phó thác vào tình yêu của Người. Mặt
khác, đây là nền tảng của một nền văn hóa tình
yêu và sự sống: Thiên Chúa yêu thương chúng
ta”. (CSR_5212_2021) (Ngọc Yến - Vatican News)
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22 nhà xuất bản Kitô giáo tham
gia Hội chợ Sách Quốc tế ở Cairo

Đia điểm của dự án
Sako, Thượng phụ Công giáo Canđê. Theo Tòa
Thượng phụ Canđê, kỹ sư người Iraq đã trình
bày dự án như một sự dâng tặng của ông, cung
cấp các quỹ cần thiết cho việc thực hiện nó. Đức
Thượng phụ đã khuyến khích và chúc lành cho
sáng kiến này. Ngài cũng đề nghị cung hiến nhà
thờ cho Ibrahim Al Khalil, Abraham . cha của
những người tin, và phòng đón tiếp khách hành
hương sẽ được mang tên ĐTC Phanxicô.
Một điều quan trọng khác cũng đã được nhấn
mạnh trong cuộc gặp gỡ giữa kỹ sư Boutros
Katelma và ĐHY Sako, là việc thủ tướng Iraq
Mustafa Al Kadhimi đã chấp thuận dự án xây
nhà thờ và phòng đón tiếp khách hành hương.
Sau khi được Đại Ayatollah Ali Al Sistani tiếp
đón, ngày 06.3.2021, ĐTC đã có bài diễn văn
tại Đồng bằng Ur của người Canđê, một trong
những khoảnh khắc quan trọng của chuyến tông
du đến Iraq của ĐTC. Một sự kiện được chia sẻ
bởi các đại diện của các cộng đoàn đức tin hiện
diện trong cả nước, diễn ra như một “dấu chỉ của
phúc lành và niềm hy vọng cho Iraq, cho Trung
Đông và cho toàn thế giới“.
Vào thứ Bảy 08.5 vừa qua, hàng chục người
thuộc các Giáo hội Kitô khác nhau từ khắp nơi
trên thế giới đã đến thăm thành Ur của người
Canđê. Các Kitô hữu đã cùng nhau cầu nguyện
tại nơi ở của Abraham, trong một cử hành mang
tính Giáo hội và đại kết, với hy vọng dòng người
hành hương sẽ sớm bắt đầu lại và phát triển trong
khu vực đó. (Ngọc Yến - Vatican News)

Ít nhất 22 nhà xuất bản có liên hệ với các
Giáo hội và các tổ chức Giáo hội ở Ai Cập trưng
bày sách và các sản phẩm biên tập tại Hội chợ
Sách Quốc tế lần thứ 52 ở Cairo.
Trong số các gian hàng của các nhà triển lãm
Kitô giáo, nổi bật là gian hàng của Đan viện
Chính thống giáo Copte ở San Macario và của
Trung tâm Văn hóa Phanxicô của GHCG Ai Cập,
giới thiệu 18 ấn phẩm mới tại Hội chợ, trong đó
có một số ấn phẩm về Đức Trinh nữ Maria và
các truyền thống tu đức của các Giáo hội Copte.
Sự sống động của các Giáo hội và các cộng
đồng Giáo hội hiện diện ở Ai Cập từ lâu đã được
thể hiện qua chất lượng và số lượng các sáng kiến
được cổ võ bởi các tổ chức Giáo hội khác nhau
trong các lĩnh vực xuất bản và truyền thông. Sự
hiện diện của một số lượng đáng kể các nhà xuất
bản Kitô giáo tại Hội chợ Sách Quốc tế được tổ
chức ở Ai Cập khẳng định một cách hùng hồn sự
sẵn sàng hành động của các nhà điều hành trong
lĩnh vực này và không khuất phục trước cuộc
khủng hoảng trong lĩnh vực xuất bản, đang trầm
trọng hơn trong những năm gần đây bởi đại dịch.
Trước đây, không gian triển lãm của Giáo hội
Chính thống Copte ở Cairo đã nhiều lần tổ chức
“Hội chợ sách Copte”, một sự kiện văn hóa đôi
khi có sự tham gia của khoảng bốn mươi nhà
xuất bản trực thuộc cộng đoàn Giáo hội bản địa.
Hội chợ được tổ chức tại Cairo đại diện cho
hội chợ sách quốc tế lớn nhất và lâu đời nhất
được tổ chức trong thế giới Ả.Rập. Hội chợ
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Tân tổng trưởng Bộ Giáo sĩ: Khả
năng ĐTC thăm Bình Nhưỡng
gần hơn bao giờ hết
Vatican News (02.8.2021) . Theo Đức TGM
Lazarus You Heung.sik, tân Tổng trưởng Bộ Giáo
sĩ, việc ĐTC có thể thăm Triều Tiên nhiều khả năng
hơn bao giờ hết và Đức cha sẽ rất vinh dự để đóng
vai trò cầu nối cho chuyến viếng thăm của ĐTC.
Đức TGM Lazarus You Heung.sik đã đến
Roma hôm thứ Sáu 30.7.2021 để nhận chức vụ
mới với tư cách là Tổng trưởng Bộ giáo sĩ. Ngài
đã được chào đón tại sân bay Fiumicino ở Roma
với khoảng 20 người bao gồm Đại sứ Hàn Quốc
cạnh Tòa Thánh Choo Kyu.ho và Đại sứ Hàn
Quốc tại Ý Kwon Hee.seog.
Theo Đức TGM You, trở lại Roma lần này
ngài có cảm giác khác với khi đến học thần học
tại thủ đô Ý vào năm 1975. Do đó, ngài cam kết
cống hiến hết mình để hỗ trợ ĐGH.
Vấn đề ĐTC thăm Triều Tiên
Về triển vọng, ngài sẽ đóng vai trò cầu nối cho
chuyến thăm của ĐTC tại Triều Tiên, tân Tổng
trưởng Bộ Giáo sĩ cho biết, đây sẽ là vinh dự lớn
nhất của ngài. Ngài khẳng định rằng, không có
bất hạnh nào tồi tệ hơn khi những người anh em
đã phải chia cách trong hơn bảy thập kỷ.
Đức TGM nói thêm rằng, chuyến viếng thăm
của ĐTC đến Bình Nhưỡng chưa bao giờ nhiều
Đức TGM You Heung.sik, Vescovo di Daejeon

Tân Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ
Ngày 11.6.2021, ĐTC đã bổ nhiệm Đức
cha Lazzaro You Heung.sik, cho đến khi đó là
Giám mục giáo phận Daejeon, Hàn Quốc, làm
tân Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, thay thế ĐHY
Beniamino Stella đã được ĐTC nhận đơn từ chức
khi gần 80 tuổi.
Đức cha Lazzaro You sinh năm 1951. Ngài
chịu chức linh mục cho giáo phận Daejeon và
năm 2013 được bổ nhiệm làm giám mục phó
của giáo phận. Hai năm sau đó ngài trở thành
giám mục chính tòa. Ngài là Chủ tịch của ỦY
ban Hoà bình của HĐGM Hàn Quốc và đã 4 lần
đến thăm Triều Tiên.
Việc bổ nhiệm một Giám mục Á châu làm
Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, sau khi bổ nhiệm ĐHY
Luis Antonio Tagle, người Philippines, làm Tổng
trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc,
cho thấy sự quan tâm của ĐTC đối với Á châu.
Đức TGM You Heung.sik sẽ bắt đầu nhậm chức
ngày 2.8. (KBS 02.08.2021)Nguồn: vaticannews.
va.vi. (Hồng Thủy - Vatican News)

Ai là người công giáo ở Afghanistan?
la.croix.com, Malo Tresca, 2021.08.16
Ngày 14 tháng 8, trên máy vi âm của Vatican
News, nhà truyền giáo Dòng các Giáo sĩ Hèn
mọn Thánh Phaolô (Dòng Bácnabê, C.R.S.P) và
là linh mục công giáo cuối cùng ở Afghanistan,
cha Giovanni Scalese kêu gọi cầu nguyện cho
Afghanistan trước cuộc đột phá của quân Taliban
ở thủ đô Kabul. Trong lãnh thổ hồi giáo, cộng
đồng công giáo gồm các công dân nước ngoài và
có rất ít người giữ đạo.
Ngày thứ bảy 14 tháng 8, trên máy vi âm
của Vatican News, cha Giovanni Scalese, 66 tuổi, nhà
truyền giáo người Ý thuộc Dòng Bácnabê kêu gọi:
“Xin cầu nguyện, xin cầu nguyện cho Afghanistan”,
một lời cầu nguyện đau đớn và bất lực, sau khi các
lực lượng chính phủ sụp đổ và sau chuyến bay trốn
ra nước ngoài của Tổng thống Ashraf Ghani, nhiều
tín hữu bây giờ phải di tản hoặc phải hồi hương.
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thường được tổ chức trong tháng 1. Năm nay,
do đại dịch nên việc khánh thành trung tâm triển
lãm bị hoãn lại đến ngày 30.6. (Fides 13.07.2021)
(Hồng Thủy - Vatican News)

113
khả năng hơn bây giờ và chúng ta sẽ thấy một
kết quả tích cực nếu chúng ta bắt đầu bằng các
cuộc thảo luận nhỏ.
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Năm 2018, cha Scalese lên tiếng trên diễn
đàn công giáo Trung quốc Oclarim: “Giáo hội
Afghanistan được tạo thành từ cộng đồng quốc
tế, gồm các nhân viên ngoại giao và kỹ thuật.
Cách đây mười năm cũng có rất nhiều lao động
nước ngoài - chủ yếu là người Phi Luật Tân - đã
phải rời bỏ đất nước vì họ bị gán là người ăn cắp
công ăn việc làm của người Afghanistan. Ngày
nay, chỉ còn lại một vài người.”
Cha Scalese nói tiếp: “Afghanistan chưa bao
giờ là một quốc gia kitô giáo. Ngày nay không
còn tín hữu kitô ở Afghanistan, ít nhất là trong
sổ sách chính thức (…). Kể từ khi thành lập, cơ
quan truyền giáo công giáo chưa bao giờ rửa tội
cho một công dân Afghanistan nào. Nếu rửa tội là
mạng sống của họ bị nguy hiểm, điều 3 của Hiến
pháp Afghanistan đã quy định, “không có luật nào
được trái với các niềm tin và quy định của tôn
giáo thiêng liêng hồi giáo”. Trong nước, vì thế
sự phản đạo và chiêu dụ bị đàn áp nghiêm trọng.
Sự hiện diện của kitô giáo cổ xưa
Về mặt lịch sử, sự tồn tại của một vài tòa
giám mục trên lãnh thổ Afghanistan có từ thế kỷ
thứ ba. “Giữa thế kỷ thứ 5 và thứ 6, ít nhất bảy
giáo phận đã được thành lập, thuộc về cái được
gọi là ‘Giáo hội Phương Đông’ hay Giáo hội
Nestorian. Vào thế kỷ thứ 7, đã có cuộc chinh
phục của hồi giáo, nhưng nó đã không dẫn đến sự
biến mất ngay lập tức của kitô giáo. Cha Scalese
cho biết: “Cho đến thế kỷ 14, sự hiện diện của
kitô giáo đã không bị xóa sổ. Tuy nhiên từ thế
kỷ 17 đến thế kỷ 19, có một cộng đồng người
Armenia ở Kabul.”
Còn dòng truyền giáo Bácnabê đến đất nước

này năm 1933, đó là Dòng các Giáo sĩ Hèn mọn
Thánh Phaolô được thành lập ở Milan vào thế
kỷ 16, còn được gọi là Dòng Bácnabê, C.R.S.P.
Vào cuối buổi Kinh Truyền Tin ngày chúa
nhật 15 tháng 8 tại Quảng trường Thánh Phêrô,
Đức Phanxicô đã bày tỏ lòng quan tâm sâu đậm
của ngài với đất nước Afghanistan. Ngài xin giáo
dân cầu nguyện với “Thiên Chúa của hòa bình”
để “ngừng vũ khí và tìm các giải pháp có thể
được tìm thấy tại bàn đối thoại”, ngài nhấn mạnh
một lần nữa, đây là cách duy nhất để “người dân
tử đạo của đất nước này” có thể trở về nhà và
“sống trong hòa bình và an ninh với sự tôn trọng
đầy đủ của người khác”. (Giuse Nguyễn Tùng
Lâm dịch) Nguồn: phanxico.vn

ÂU CHÂU

ĐTC chào thăm và cám ơn các
vận động viên Paralympic
Photo: FB.Paralympic Games
ĐTC Phanxicô chào thăm và cám ơn các

vận động viên thế vận những người khuyết tật,
Paralympic, ở Tokyo.
Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung, sáng
ngày 25.8.2021, ĐTC nhắc đến thế vận những
người khuyết tật, khai diễn hôm 24.8 tại Tokyo
và nói: “Tôi gửi lời chào các vận động viên và
cám ơn họ vì đã cống hiến cho mọi người một
chứng tá về hy vọng và can đảm. Thực vậy, họ
tỏ cho thấy sự dấn thân thể thao giúp vượt thắng
những khó khăn có vẻ không thể vượt qua khỏi”.
Thế vận Paralympic tiến hành từ 24.8 tới 05.9,
với sự tham dự của 4.400 vận động viên, trong
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đó có 2.318 nam và 1.782 nữ thuộc 163 quốc gia.
540 huy chương sẽ được trao tặng trong 22 bộ
môn thể thao. (G. Trần Đức Anh, O.P. - Nguồn:
Đài Chân Lý Á Châu)

ĐTC viện trợ khẩn cấp cho Haiti,
Việt Nam và Bangladesh
ĐTC đã quyết định gửi viện trợ khẩn cấp 100
ngàn euro cho người dân Việt Nam, những người
đang gặp khó khăn nghiêm trọng do hậu quả kinh
tế.xã hội liên quan đến đại dịch Covid.19. Cũng
trong lần hỗ trợ này, ĐTC còn gởi 200 ngàn euro
cho Haiti và 69 ngàn euro cho Bangladesh.
100 ngàn euro cho Việt Nam

Đại dịch tại Việt Nam
Theo dõi diễn biến tình hình trong thời gian
gần đây, qua Bộ Phục vụ Phát triển Con người
Toàn diện, ĐTC đã quyết định gửi viện trợ khẩn
cấp 100 ngàn euro cho người dân Việt Nam,
những người đang gặp khó khăn nghiêm trọng
do hậu quả kinh tế.xã hội liên quan đến đại dịch
Covid.19.
200 ngàn euro cho Haiti
Động đất tại Haiti
Đối với Haiti, theo số liệu của chính quyền địa
phương, trận động đất đã làm cho 2.200 người
thiệt mạng, 12.000 người bị thương, và nhiều
thiệt hại về vật chất. Cũng qua Bộ Phục vụ Phát
triển Con người Toàn diện, ĐTC đã hỗ trợ ban
đầu cho người dân Haiti với số tiền là 200 ngàn
euro. Số tiền này sẽ được Sứ thần Toà Thánh tại
Haiti cùng với các giáo phận bị ảnh hưởng bởi
thiên tai sử dụng để hỗ trợ các nạn nhân của trận

động đất.
69 ngàn đô la cho Bangladesh
Bão Yaas tại Bangladesh
Quốc gia cuối cùng được ĐTC trợ giúp trong

dịp này là Bangladesh với số tiền là 69 ngàn đô la.
Trong thời gian qua, nhiều người dân của đất nước
châu Á này đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yaas.
Ngoài số tiền viện trợ, ĐTC còn bày tỏ sự gần
gũi thiêng liêng và sự khích lệ của tình phụ tử
đối với những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch
và thiên tai. (Ngọc Yến - Vatican News)
Afghanistan (AFP or licensors))
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Giáo hội Thụy Sĩ dành cuộc lạc
quyên vào tháng Mười giúp Giáo
hội Việt Nam
Ngày 28.6.2021, các giám mục Thụy Sĩ đã
đưa ra lời kêu gọi các tín hữu quảng đại đóng
góp trong cuộc lạc quyên nhân dịp tháng Mười tháng truyền giáo - năm nay, được tiến hành vào
ngày 24.10.2021, và cho biết chiến dịch năm nay
sẽ dành để trợ giúp Giáo hội Việt Nam.
Nhà thờ Cồn Tròn, Việt Nam
Trong thông cáo đăng trên trang các trang web
của HĐGM Thụy Sĩ, được ký bởi Đức cha Felix
Gmür, Chủ tịch, và Đức Jean Scarcella, Đặc trách
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Thông cáo của các giám mục cho biết trong
chiến dịch năm nay, Cơ quan Truyền giáo của
Thụy Sĩ cho chúng ta thấy sự phong phú về tinh
thần và mục vụ của Giáo hội ở Việt Nam. Bất
chấp những khó khăn, số tín hữu Việt nam vẫn
gia tăng.
Thông cáo cũng giải thích rằng các cuộc lạc
quyên ở các quốc gia khác nhau vào Ngày Thế
giới Truyền giáo, được cử hành vào ngày 24.10,
sẽ được chuyển vào một quỹ duy nhất và sau đó
được phân phối lại theo nhu cầu của các Giáo hội
địa phương. Gần một phần ba số giáo phận trên
thế giới được trợ giúp nhờ số tiền lạc quyên này,
đặc biệt là ở Châu Phi, Châu Mỹ Latinh, Châu
Á và Châu Đại Dương.
Các giám mục kết thúc thư với lời kêu gọi:
“Chúng ta đừng quên cầu nguyện cho nhau
để nâng đỡ nhau trên con đường loan báo Tin
Mừng.” Các ngài cảm ơn trước về sự quảng đại
của các tín hữu và biết ơn những dấn thân của
họ tại các giáo xứ và cộng đoàn. (Hồng Thủy Vatican News) (Vatican News 02.07.2021)

ĐTC chúc mừng báo “Quan sát
viên Roma” 160 tuổi
về Ủy ban Truyền giáo của HĐGM, các ngài
nhắc lại lời thánh Phê.rô và thánh Gioan, “Chúng
tôi không thể im lặng trước những gì chúng tôi
đã thấy và đã nghe”, khi người ta tìm cách ngăn
cản các ngài loan báo về Đấng Phục sinh, như
được thuật lại trong sách Công vụ tông đồ.
Từ đó các giám mục Thụy Sĩ khẳng định: “Thái
độ căn bản này của việc loan báo Tin Mừng cho
mọi loài thụ tạo được thể hiện mạnh mẽ trong
chủ đề được chọn cho tháng Mười truyền giáo:
‘Nín lặng? Không thể nào!‘”, bởi vì “những gì
tốt phải được trao đổi và chia sẻ. Tin Mừng phải
đến được với mọi người!”.
Các giám mục lặp lại lời của ĐTC trong Sứ điệp
nhân Ngày Thế giới Truyền giáo: “Khi cảm nghiệm
được sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa, khi nhận
ra sự hiện diện phụ tử của Người trong đời sống cá
nhân và cộng đoàn, chúng ta không thể không loan
báo và chia sẻ những gì đã thấy, đã nghe”.

Ngày 30.6.2021, trong sứ điệp video được
trích từ cuộc phỏng vấn với Francesco Zippel,
người đang chuẩn bị một bộ phim tài liệu về
lịch sử của báo L‘Osservatore Romano . Quan sát
viên Roma ., ĐTC đã chúc mừng các nhân viên
của báo nhân kỷ niệm 160 năm báo phục vụ các
Giáo hoàng và Tòa Thánh.
Sứ điệp của ĐTC bắt đầu với những lời khích
lệ: “Tôi đọc nó hàng ngày và khi nó không xuất
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5.000 Giáo sĩ của của Giáo Hội
Chính Thống Nga nhiệm Covid 19
Vatican News (12.7.2021) Gần 5.000 giáo sĩ
và tu sĩ của Giáo hội Chính Thống Nga bị nhiễm
Covid.19. Nga đang đối mặt với đại dịch liên quan
phần lớn đến biến thể Delta rất dễ lây lan, vì vậy
Giáo hội khuyến khích các tín hữu tiêm vắc.xin.
Trung tâm đối phó khủng hoảng của Nga báo
cáo có 142.253 người chết kể từ khi đại dịch bắt
đầu. Về phần mình, Giáo hội Chính Thống Nga
đã cảnh báo rằng: những người từ chối tiêm vắc.
xin Covid.19 đang sai lầm và họ sẽ phải hối hận.
Phát biểu với đài truyền hình Rossiya.24, Đức
TGM Hilarion, Chủ tịch Hội đồng ngoại vụ tòa
Thượng phụ Chính Thống Nga cho biết: có nhiều
tín hữu đã thú nhận rằng họ đã không tiêm vắc.
xin và cảm thấy mình đã phạm tội vì đã làm lây
lan virus cho người thân.
Đức TGM giải thích: “Đây là tội chỉ nghĩ đến
chính mình thay vì phải nghĩ đến người khác.
Mỗi người có trách nhiệm không chỉ cho chính
mình và những người thân, nhưng còn cho tất cả
những ai tiếp xúc với chúng ta”.
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bản vào Chúa Nhật, tôi cảm thấy mình đang thiếu
một thứ gì đó”.
ĐTC cho biết đã từ lâu, ngài đã đọc tờ báo
này của Tòa Thánh bằng phiên bản tiếng Tây
Ban Nha, ngay từ khi ngài còn ở Argentina. Ngài
viết: “Tôi đọc hết tờ báo bởi vì tôi biết rằng nó
là mối liên hệ với Tòa Thánh, với Huấn Quyền
của Giáo Hội, với đời sống của Giáo Hội, và với
lịch sử của Giáo Hội”.
ĐTC cũng mô tả cách ngài đọc báo
L'Osservatore Romano, từ đầu đến cuối, trừ khi
có một câu chuyện cụ thể mà ngài quan tâm. “Và
khi tôi đến phần cuối, tôi nói ‘tiếc quá, hết rồi’”.
Hôm ngày 29.6, lễ hai thánh Phê.rô và Phao.
lô, trong buổi đọc kinh Truyền Tin, ĐTC đã chúc
mừng ngày kỷ niệm 160 năm báo Quan sát viên
Roma ra đời, vào ngày 1.7. Ngài nói ngài thích gọi
nó là “báo đảng” và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến
ban biên tập của báo. Ngài khuyến khích: “Hãy
tiếp tục công việc của anh chị em cách trung thành
và sáng tạo”. ) (Hồng Thủy - Vatican News)
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Đức TGM Hilarion đã thường xuyên phát biểu
trên truyền hình để kêu gọi mọi người tuân theo
các biện pháp chống Covid.19 và thực hiện các
biện pháp phòng ngừa để tránh lây nhiễm. Tháng
6 năm ngoái, ngài đã công khai nhắc lại quan
điểm tích cực đối với sáng kiến của chính phủ về
việc áp dụng tiêm chủng bắt buộc đối với những
người làm việc trong lĩnh vực dịch vụ. Tất nhiên,
theo Đức TGM, cần phải tuân thủ nguyên tắc tình
nguyện khi tiêm chủng, một nguyên tắc đã được
nêu ra ngay từ đầu. Nhưng bên cạnh đó, cũng có
nguyên tắc về trách nhiệm của mọi người đối với
cuộc sống của người khác
Kể từ khi bắt đầu đại dịch, tổng cộng có
4.950 giáo sĩ và tu sĩ của Chính Thống Nga bị
nhiễm virus corona và 167 người bị thiệt mạng
vì virus. (Ngọc Yến - Vatican News)

Khóa họp của Ủy ban mới của
Tòa Thánh về phó tế phụ nữ
Theo tạp chí The Tablet ở Anh quốc, từ ngày
13.9.2021 tới đây, Ủy ban mới của Tòa Thánh về phó
tế phụ nữ sẽ nhóm họp trong một tuần lễ tại Vatican,
dưới quyền chủ tọa của ĐHY Giuseppe Petrocchi,
TGM giáo phận L’Aquila, miền trung Italia.
ĐTC Phanxicô đã lập Ủy ban thứ nhất về phó
tế phụ nữ, ngày 2 tháng Tám năm 2016, với 12
thành viên, trong đó một nửa là nữ giới, và do
ĐHY Luis Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức
tin làm chủ tịch, với mục đích cứu xét xem trong
Giáo hội sơ khai các nữ phó tế có chức năng
thế nào. Sau nghiên cứu, các thành viên có lập
trường khác nhau, một nửa ủng hộ và một nửa
chống chức phó tế phụ nữ.
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ĐHY Giuseppe Petrocchi, TGM giáo phận
L’Aquila |terremarsicane.it
Báo The Tablet nhắc lại rằng không ai phản
đối có những nữ phó tế trong Giáo hội sơ khai,
nhưng nhiều người nhấn mạnh rằng đó không
phải là những người có thánh chức mà chỉ là
những phụ nữ thi hành các công việc liên quan
đến phụ nữ, như xức dầu cho phụ nữ trong nghi
thức rửa tội dìm mình xuống nước, v.v...
Ủy ban thứ hai này, gồm 10 chuyên gia thành
viên, một nửa là nữ giới, được ĐTC Phanxicô thông
báo thành lập vào cuối Thượng HĐGM đặc biệt
về miền Amazonia hồi tháng Mười năm 2019, rồi
sau đó ngày 8.4 năm ngoái (2020), ngài bổ nhiệm
ĐHY Petrocchi làm chủ tịch Ủy ban và cha Denis
Dupont.Fauville, người Pháp làm thư ký. Vì đại
dịch các thành viên Ủy ban chưa nhóm họp được.
Trong Thượng HĐGM về miền Amazonia,
có một vài nhóm đề nghị chú ý hơn đến chức
phó tế cho phụ nữ trong viễn tượng Công đồng
chung Vatican II, để ý đến sự kiện nhiều chức
năng thuộc thừa tác vụ này đã được các phụ nữ
ở miền Amazonia thi hành. (G. Trần Đức Anh,
O.P. - Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu)

Vatican thông báo khởi động Hiệp
ước Công giáo toàn cầu về gia đình
Vatican News (07.8.2021) . Trong vài tuần
quan, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, và Hàn
lâm viện Tòa Thánh về Khoa học Xã hội đã khởi
động Hiệp ước Công giáo Toàn cầu về Gia đình
với sự hợp tác của Trung tâm Quốc tế Nghiên
cứu về Gia đình ở Milano, Ý.
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Thông cáo báo chí của Bộ Giáo dân, Gia đình
và Sự sống hôm 6 tháng 8 cho biết: Hiệp ước
toàn cầu được đưa ra nhằm tạo ra “một chương
trình hành động chung để thăng tiến gia đình
trên toàn thế giới dựa trên học thuyết xã hội của
Giáo hội”.
Theo các nhà tổ chức, “hiệp ước có sự tham
gia của các trung tâm học tập và nghiên cứu về
gia đình ở các trường đại học Công giáo ở khắp
năm châu lục, bằng cách thu thập thông tin và
nghiên cứu được thực hiện về tầm quan trọng văn
hóa và nhân học của gia đình, đặc biệt tập trung
vào các mối quan hệ gia đình, giá trị xã hội của
gia đình và thực hành tốt chính sách gia đình ở
cấp độ quốc tế”.
Kết quả của Hiệp ước Công giáo Toàn cầu
về Gia đình sẽ được trình bày trước khi bắt đầu
Đại Hội Gia đình Thế giới tại Roma vào tháng
6 năm 2022.
Dự án này là một phần của Năm Gia
đình Amoris Laetitia, bắt đầu vào ngày 19 tháng
3 để đánh dấu kỷ niệm 5 năm ngày công bố
Tông huấn Amoris Laetitia của ĐTC Phanxicô
về gia đình. Năm này sẽ kết thúc vào tháng 6
năm 2022, bao gồm nhiều sáng kiến khác nhau
do Ủy ban về Gia đình của Vatican tổ chức.
Một trong những sáng kiến là sản xuất một dự
án video với ĐTC Phanxicô về mỗi chương của
Tông huấn Amoris Laetitia.
Hồi năm ngoái, Bộ Giáo dân, Gia đình và
Sự sống cho biết: “ĐTC Phanxicô dự định ngỏ
lời với tất cả các cộng đoàn Giáo hội trên khắp
thế giới, khuyến khích mỗi người trở thành nhân
chứng của tình yêu thương gia đình”.
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Bộ cũng sẽ chia sẻ các nguồn lực với các giáo
phận, giáo xứ, và các nhóm Giáo hội và hiệp hội
gia đình khác về các chủ đề liên quan đến đời
sống hôn nhân và gia đình, chẳng hạn như linh
đạo gia đình, chuẩn bị hôn nhân, và sự thánh
thiện dành cho các cặp vợ chồng. (Hồng Thủy Vatican News)

Thánh giá NGÀY GIỚI TRẺ THẾ
GIỚI thánh du đến Tây Ban Nha,
Ba Lan và Angola
Để chuẩn bị cho NGÀY GIỚI TRẺ THẾ GIỚI
tại thủ đô Lisbon vào tháng 8 năm 2023, Thánh
giá và bức ảnh Đức Maria “Phần rỗi của dân
thành Rôma” sẽ được cung nghinh trong những
tuần tới qua một số giáo phận ở Châu Âu cũng
như Châu Phi.
Theo truyền thống, Thánh giá NGÀY GIỚI
TRẺ THẾ GIỚI tiếp tục cuộc thánh du trên
các lục địa khác nhau trước khi trở về thủ đô
Lisbonne, địa điểm sẽ tổ chức NGÀY GIỚI TRẺ
THẾ GIỚI tiếp theo. Ban đầu NGÀY GIỚI TRẺ
THẾ GIỚI dự kiến vào năm 2022, đã bị hoãn lại
một năm do đại dịch. Ban tổ chức NGÀY GIỚI
TRẺ THẾ GIỚI công bố : Thánh giá của người
hành hương và bức ảnh Đức Maria “Phần rỗi của
dân thành Rôma” sẽ thánh du đến Angola từ
ngày 8 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8 năm 2021,
và đến Tây Ban Nha từ tháng 9 đến tháng 10
năm 2021, cũng như ở Ba Lan
Tại Tây Ban Nha, khoảng năm mươi thành
phố sẽ tổ chức cuộc thánh du này, nhằm khuyến
khích những người trẻ tuổi tích cực tham gia vào
NGÀY GIỚI TRẺ THẾ GIỚI ở Bồ Đào Nha.
Thánh Giá Thánh Du này, cao 3,80 mét, được
thực hiện vào Năm Thánh năm 1983, và được
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ủy thác cho
giới trẻ thế giới vào Chúa Nhật Lễ Lá năm 1984.
Thánh Giá Thánh Du này đã được nhiều người
hành hương trên năm châu lục cung nghinh, ở
gần 90 quốc gia. Kể từ năm 2000, Thánh Giá
đã được cung nghinh kèm với bức ảnh Đức Mẹ
“Salus Populi Romani”, Đức Maria “Phần rỗi của
dân thành Rôma” tượng trưng cho Đức Mẹ Đồng
Trinh mang Chúa Hài Đồng, họa ảnh gốc được

đặt tại Vương cung thánh đường Đức Bà Cả ở
Roma. (Lm. Stephanô Bùi Thượng Lưu)

Tổng thống Hy Lạp chính thức
mời ĐTC viếng thăm
Tổng thống Hy Lạp, bà Katerina Sakellaropoulou
đã chính thức gửi thư, ngày 18.7.2021 vừa qua, để
mời ĐTC Phanxicô viếng thăm thủ đô Athènes.
Trong thư, bà Tổng thống cũng nhắc đến tương
quan chặt chẽ và thân hữu, đầy cảm thông giữa
Hy Lạp và Tòa Thánh, đồng thời cũng gợi lại
cuộc viếng thăm của ĐTC tại trại tị nạn ở đảo
Lesbo của Hy Lạp, mối quan tâm của ngài đối
với tình trạng những người nghèo và những người
bị thiệt thòi trong xã hội.
Thư của bà Tổng thống Hy Lạp cũng cho biết
đã thỏa thuận với các tổ chức của GHCG và Giáo
hội Chính thống của Hy Lạp về việc mời ĐGH,
vì ngài đến Athènes không phải chỉ với tư cách
là thủ lãnh GHCG, nhưng còn trong tư cách là
quốc trưởng của Vatican. Giống như trong cuộc
viếng thăm của ĐGH Gioan Phaolô II tại Hy Lạp
hồi năm 2001, ĐGH Phanxicô cũng sẽ gặp Đức
TGM Chính thống của giáo phận thủ đô Athènes.
Giới báo chí cho biết, có thể cuộc viếng thăm
của ĐTC tại Hy Lạp cũng gắn liền với cuộc
viếng thăm của ngài tại đảo Cipro và có thể là
tại đảo Malta.
Trong những ngày qua, Ban thường vụ Thánh
Hội đồng Chính thống Hy Lạp đã cho phép tất
cả các giáo phận Chính thống tại nước này được
cử hành lễ an táng cho các tín hữu Công giáo
tại các thánh đường Chính thống để chôn tại các
nghĩa trang công nếu thánh đường Công giáo ở
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Tổng thống Hy Lạp, bà Katerina
Sakellaropoulou | Image via presidency.gr
ngoài lãnh thổ của giáo phận Chính thống. Biện
pháp này được coi như một đóng góp cho phong
trào đại kết thực hành. (G. Trần Đức Anh, O.P.
- Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu)

Năm thánh Giacôbê tại Santiago
de Compostela
vietnamese.rvasia (27.7.2021) - Năm thánh
Giacôbê đang tiến hành tại Đền thánh Santiago
de Compostela, bên Tây Ban Nha, nơi có mộ
thánh nhân, và được ĐTC Phanxicô cho kéo dài
đến cuối năm tới vì tình trạng đại dịch.
Theo thông lệ, Năm thánh Giacôbê Tiền được cử
hành mỗi khi ngày lễ kính thánh nhân, 25.7 trùng
vào Chúa Nhật, và đó cũng là trường hợp năm nay.
Chúa Nhật 25.7.2021 vừa qua, Đức TGM
Julian Barrio Barrio, TGM giáo phận Santiago
de Compostela sở tại, đã cử hành thánh lễ trọng
thể tại nhà thờ Chính tòa địa phương, với sự hiện
diện của Quốc vương và Hoàng hậu Tây Ban
Nha cùng các tín hữu. Trong số các vị đồng tế,
có ĐHY Antonio María Rouco, nguyên TGM
giáo phận thủ đô Madrid, và Đức TGM José
Rodríguez Carballo, dòng Phanxicô, Tổng thư ký
Bộ các dòng tu, vốn là người người địa phương.
Trong bài giảng, Đức TGM Barrio khẳng
định rằng: “Năm thánh Giacôbê” thực là “một
thời điểm ân phúc, chữa lành và gặp gỡ. Thánh
Giacôbê nhắc nhớ chúng ta về sự cần thiết phải
đồng hóa với lịch sử và con người của Chúa Kitô,
trong sự kiên nhẫn tìm kiếm chân lý để thăng
tiến nền văn hóa chăm sóc chung, giúp chúng
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ta hiểu sự hiệp nhất và lịch sử của các dân tộc
ở Tây Ban Nha, được kết cấu theo những gì là
chung cho hết mọi người và những điều đặc thù
của mỗi người”.
Đức TGM Barrio đã phó thác cho sự chuyển
cầu của thánh Tông đồ Giacôbê tất cả các dân
tộc ở Tây Ban Nha, để họ có thể duy trì một sự
sống chung huynh đệ, không quên những nguồn
cội của mình. Ngài cũng đặc biệt cầu nguyện cho
tất cả các nạn nhân Covid.19, các nhân viên y tế
đang ở tuyến đầu và những người đã thiệt mạng
vì bạo lực vô lý. Tại Tây Ban Nha, tính đến ngày
26.7 vừa qua, có 4 triệu 280 người bị lây nhiễm
và hơn 81.000 người chết.
Năm thánh Giacôbê đã được khai mạc ngày
31.12 năm ngoái, 2020, với nghi thức mở cửa
Năm thánh, và có chủ đề là: “Hãy ra khỏi đất
của bạn! Thánh Tông đồ đang chờ đợi bạn”.
Dịp đó, ĐTC đã gửi sứ điệp gửi đến Đức TGM
Barrio, trong đó ngài viết: “Theo vết thánh Tông
đồ Giacôbê, chúng ta bỏ lại đằng sau những thứ
an ninh mà chúng ta bám víu, nhưng với một
mục tiêu rõ rệt trong tâm trí, chúng ta không
phải là những người lang thang, luôn quay chung
quanh bản thân mà không đi tới đâu. Chính tiếng
Chúa kêu gọi chúng ta, và trong tư cách là người
lữ hành, chúng ta đón nhận tiếng Chúa trong thái
độ lắng nghe và tìm kiếm, khởi sự cuộc hành
trình này để gặp gỡ Thiên Chúa, tha nhân và
chính bản thân chúng ta”.
Lẽ ra, Năm thánh Giacôbê sẽ kết thúc cuối
La cathédrale Saint.Jacques.de.Compostelle |
Vatican News
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năm 2021 này, nhưng vì đại dịch, nên ĐTC
Phanxicô đã cho kéo dài Năm thánh này tới
cuối năm 2022, để các tín hữu có thể tiến hành
các cuộc hành hương một cách bình thường tới
Santiago de Compostela, theo một truyền thống
có từ thời Trung Cổ. (Vatican News 26.7.2021)

Cảnh sát Ý đã bắt giữ những kẻ
lừa đảo giả dạng Hồng y
Một nhóm lừa đảo cải trang thành hồng y để
lừa đảo các nạn nhân hàng triệu đô la đã bị cảnh
sát Ý bắt quả tang tại Roma, trong một chiến
dịch bí mật được thực hiện bởi các cảnh sát cải
trang thành linh mục.
Một câu chuyện khó tin vừa xảy ra ở Roma
đã được báo chí quốc tế đưa tin.
Ngày 8.7.2021, du khách đến đền thờ Đức Mẹ
của các Thiên thần và các thánh tử đạo đã ngạc
nhiên khi thấy một nhóm linh mục đang còng tay
các hồng y. Các linh mục này thực tế là những
sĩ quan cảnh sát Ý thực sự, đang triệt phá một
mạng lưới những kẻ lừa đảo.
Các quân cảnh của Ý đã mai phục tại đền thờ
Đức Mẹ của các Thiên thần và các thánh tử đạo,
ở trung tâm Roma, sau khi nhận được khiếu nại
từ hai khách sạn bị lừa đảo với số tiền 20.000 và
75.000 euro vào năm 2017.
Kể từ năm 1988, một nhóm 5 kẻ lừa đảo,
trong độ tuổi từ 58.75, giả danh là các linh mục,
đức ông và thậm chí là hồng y, tự giới thiệu mình
là “những người trung gian của Vatican”, những
người có thể cung cấp cho các chủ doanh nghiệp
gặp khó khăn về tài chính, chủ yếu ở miền bắc
nước Ý, các khoản vay có lợi hoặc từ ngân hàng
Vatican hoặc một công ty tài chính Luxembourg
không tồn tại có tên là “EuroZone”, mà không
yêu cầu đảm bảo tài chính cá nhân.
Để làm cho mọi người tin rằng họ là linh mục
và hồng y thực sự, họ tự xưng là “Don Luca” cha Luca - hoặc “Don Giuseppe” - cha Giuse -,
và tổ chức nhiều cuộc họp gần Vatican.
Theo báo Il Messagero của Ý, nhóm này cũng đã
thành lập một văn phòng công chứng giả trong một
tòa nhà trên đường Corso Vittorio Emanuele II, sử
dụng một tấm bảng và một studio trông giống như

thật để thuyết phục nạn nhân rằng doanh nghiệp
này đã tồn tại. Nhóm này yêu cầu các doanh nghiệp
một khoản thanh toán trước bằng tiền mặt, được lập
hóa đơn như một khoản tạm ứng.
Sau khi được các khách sạn bị lừa đảo liên hệ
vào năm 2017, cảnh sát Ý đã tiến hành một cuộc
điều tra kéo dài hai năm, phát hiện ra ít nhất 20
vụ lừa đảo khác nhau trị giá gần 1,7 triệu euro.
Những trò gian lận như vậy, liên quan đến
Giáo hội và thường được thực hiện ở quy mô
nhỏ hơn, rất phổ biến ở Ý. Giáo phận Padova,
miền bắc nước Ý, gần đây đã tổ chức một khóa
đào tạo cho các giáo sĩ về cách nhận biết gian
lận và học hỏi các phương pháp quản lý tài chính
và kinh doanh tốt. (Cath.ch 15.07.2021) (Hồng
Thủy - Vatican News)

MỸ CHÂU

Tổng kết thiệt hại của GHCG tại
Haiti vì động đất
Mười ngày sau cuộc động đất, ngày 14.8.2021
tại Haiti, Giáo hội địa phương tổng kết những
thiệt hại do thiên tai gây ra.
Cho đến nay người ta đã kiểm chứng được
2.207 người chết, 344 người mất tích và 12.268
người bị thương. Vô số nhà cửa trong đó có cơ
sở của Giáo hội bị hư hại nặng hoặc bị phá hủy.
Đức cha Joseph Gontrand Decoste, Giám mục
giáo phận Jérémie, ở miền tây Nam Haiti, cho tổ
chức bác ái Trợ giúp các Giáo hội đau khổ biết giáo
phận của ngài bị thiệt hại nặng nhất, với 26 thánh
đường bị hư hại nặng và 11 nhà thờ hoàn toàn bị
phá hủy. Những con số này chiếm 60% các thánh
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đường trong giáo phận Jérémie. Cả nhà thờ chính
tòa thánh Louis tại địa phương cũng bị hư hại. Trước
đó, vì đường xá bị cắt đứt, thật là khó biết các tin
tức về Giáo hội tại các vùng hẻo lánh. Một số nhà
thờ bị phá hủy trong trận động đất vừa qua, đã từng
bị thiệt hại vì cuồng phòng Matthew hồi năm 2016.
Trung tâm cuộc động đất ngày 14.8 ở cấp độ
7,2 theo thước Richter, là giáo phận Les Cayes.
Các nhà thờ tại đây cũng bị hư hại nặng. Ông
Thomas Heine.Geldern, Chủ tịch tổ chức “Trợ
giúp các Giáo hội đau khổ” cho biết ĐHY Chibly
Langlois, Giám mục giáo phận này, không bị
thương nặng như tin tức ban đầu cho biết, mặc
dù Tòa giám mục của ngài bị sụp đổ. ĐHY đã
kịp thời chạy ra khỏi nhà.
Tổ chức bác ái quốc tế này đã trợ giúp cấp
thời nửa triệu Euro cho Giáo hội tại Haiti, trong
đó có phần hỗ trợ hàng giáo sĩ địa phương bằng
tiền xin lễ, các nhu yếu phẩm và tái tạo các
phương tiện truyền thông của Giáo hội, như đài
phát thông Công giáo ở địa phương.
Theo các vị lãnh đạo Giáo hội địa phương,
công cuộc tái thiết cũng như việc đưa các đồ cứu
trợ bị chậm trễ vì thiếu liên lạc điện thoại và hạ
tầng cơ cấu bị phá hủy. Ngoài ra, có những băng
đảng bất lương chặn đường, cướp bóc các xe chở
đồ cứu trợ tới vùng bị nạn. Nhiều nhân viên cứu
trợ buộc lòng phải chuyên chở các phẩm vật cứu
trợ bằng máy bay trực thăng. (G. Trần Đức Anh,
O.P. - Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu)

Một giáo phận ở Mexico dùng mã
nhận dạng QR để chống nạn linh
mục giả

Tin Giáo Hội
Mới đây Tổng giáo phận Puebla ở Mexico đã
đưa ra một loạt các biện pháp để tránh rơi vào
bẫy của các linh mục giả. Tổng giáo phận cho
biết các linh mục trong giáo phận có thẻ linh
mục và mã QR.
Qua tài khoản Twitter, tổng giáo phận Puebla
đã đề nghị “yêu cầu linh mục cung cấp thông
tin của họ” như biện pháp đầu tiên ngăn chặn
các linh mục giả. Một biện pháp khác được giáo
phận đề nghị là “đến trực tiếp giáo xứ của chúng
tôi để yêu cầu bất kỳ thủ tục hoặc bí tích nào”.
Ngoài ra, tổng giáo phận Puebla còn khuyên
“tránh giao tiếp với những linh mục tự giới thiệu
mình qua danh thiếp, hoặc sẵn sàng đến nhà giáo
dân để thi hành các thừa tác vụ”. Tổng giáo phận
nói thêm: “Nếu trong hoàn cảnh người thân qua
đời, hãy đến giáo xứ để xin các nghi lễ cho họ
bởi vì một khi được thực hiện bởi một linh mục
giả thì nó không có giá trị”.
Sau đó, tổng giáo phận Puebla đã trình bày chi tiết
về thẻ mới của các linh mục của giáo phận. Ngoài
một lớp bảo mật, trong đó người ta có thể nhìn thấy
huy hiệu của Đức cha Víctor Manuel Sánchez, TGM
đương nhiệm của giáo phận, các thông tin nhận dạng
có mã QR và một khoá duy nhất.
Tổng giáo phận cho biết, “khi mở mã QR
bằng ứng dụng trên bất kỳ điện thoại di động
nào, người dùng sẽ được dẫn đến trang web của
Tổng giáo phận và cho phép người dùng xem ảnh
của chủ sở hữu thông tin xác thực, tên và chức
vụ của người đó”.
Việc sử dụng mã QR trở nên phổ biến trong
đại dịch Covid.19. Ngay cả các nhà hàng hiện sử
dụng mã này để thực khách có thể truy cập thực
đơn của họ mà không cần dùng đến thực đơn
bằng giấy hoặc bìa cứng, có thể là phương tiện
lây nhiễm virus corona. (ACI Prensa 30.07.2021)
(Hồng Thủy - Vatican News)

Kết thúc Đại hội về Đời sống tu
trì vùng châu Mỹ Latinh
Đại hội về Đời sống tu trì vùng châu Mỹ
Latinh và Caribê được Liên đoàn Tu sĩ châu Mỹ
Latinh (CLAR) tổ chức dưới hình thức trực tuyến
với chủ đề “Hướng tới một Đời sống tu trì liên

Tin Giáo Hội

Hơn 5.000 tượng Đức Mẹ Fatima
thánh du sẽ đến các gia đình
khắp Mexico
Vatican News (12.8.2021) . Hơn 5.000 tượng
Đức Mẹ Fatima thánh du sẽ được rước đến các
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hội dòng, liên văn hóa và trên hành trình” đã kết
thúc hôm Chúa nhật 15.8.
Phát biểu tại buổi kết thúc, Đức cha Luis
Marín de San Martín, Phó Tổng Thư ký Thượng
Hội đồng các giám mục, khẳng định: “Các tu sĩ
hiện diện trong Giáo hội luôn là niềm vui canh tân
và hy vọng, bởi vì các tu sĩ thể hiện một lối sống
khác, tận căn, can đảm và đáng tin cậy”. Vì vậy,
Đức cha khuyến khích các tham dự viên của Đại
hội cùng nhau bước đi để “trong kinh nghiệm sâu
sắc và kiên vững của sự hiệp nhất đức tin, trong
Giáo hội và bởi Giáo hội, chúng ta các tu sĩ mang
lại nhiều đặc sủng được Thánh Thần khơi dậy với
nhiều màu sắc làm tràn ngập vẻ đẹp cho thân thể
Giáo hội. Trong cái nhìn này anh chị em phải là
những bậc thầy của sự hiệp hành”.
Trong dịp này, Đức TGM Miguel Cabrejos của
Trujillo, Chủ tịch Liên HĐGM Mỹ châu Latinh
(Celam), cũng đã gửi lời chào đến Đại hội, đề cập
đến trung tâm của tính hiệp hành trong hành trình
Giáo hội. Ngài viết: “Trong bối cảnh mới này, đời
sống tu sĩ cho chúng ta thấy lắng nghe là điều cần
thiết, và bắt đầu từ đó, khả năng đối thoại với mọi
người, các cộng đoàn và các nền văn hóa, cho phép
chúng ta hiểu được tiếng nói của Thánh Linh và ý
Chúa, vốn luôn được bày tỏ một cách mới mẻ và
đáng ngạc nhiên, phá vỡ những mô hình có sẵn”.
(Sir. 16.8.2021) (Ngọc Yến - Vatican News)
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giáo xứ trên khắp Mexico, theo sáng kiến tông
đồ mới nhất của phong trào quốc tế Mater Fátima
- Mẹ Fatima.
Sáng kiến sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 8 này,
Lễ trọng Đức Mẹ Hồn xác lên trời. Hàng ngàn
tượng Đức Mẹ Fatima được gọi là “Peregrinitas” Những tượng thánh du.
Trong một thông cáo, phong trào Mater
Fátima giải thích rằng “Các nhà truyền giáo của
Đức Maria tham gia hoạt động tông đồ này đã
làm việc kể từ ngày 13 tháng 5, ngày kỷ niệm
lần đầu tiên Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, Bồ Đào
Nha, để chuẩn bị các pho tượng thánh du nhỏ”.
“Khoảng 40 tượng trong số này sẽ được cha
Héctor Ramírez Sanz Cerrada, giám đốc và người
sáng lập của phong trào Mater Fátima para el
Mundo Mẹ Fatima cho Thế giới làm phép trong
cuộc tĩnh tâm từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 8
và sau đó các thành viên của hoạt động tông đồ
này sẽ mang các pho tượng đi các nơi”.
Phong trào giải thích rằng mỗi giáo xứ Mexico
có thể được tặng ít nhất 10 tượng Đức Mẹ. Từ
đó, các tượng này sẽ được rước đến các gia đình
muốn tham gia sáng kiến này. Mỗi gia đình, có
thể đón rước tượng Đức Mẹ từ ba đến chín ngày,
sẽ cầu nguyện lần chuỗi Mân Côi quanh tượng
Đức Trinh Nữ mỗi ngày.
Phong trào Mater Fátima cho biết, những
tượng này sẽ kèm theo thông tin về những lần
hiện ra của Đức Mẹ, một hướng dẫn về cách
cầu nguyện Kinh Mân Côi và những chứng tá
về những ân huệ nhận được khi cầu nguyện Kinh
Mân Côi. (ACIPrensa 10.08.2021) (Hồng Thủy Vatican News)
Tượng Đức Mẹ Fatima thánh du   (Lazaro
Gutierrez fotografo della archidiocesi di Managua)
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Các Giám mục Brazil tố cáo sự
vi phạm quyền của người bản địa
Các Giám mục Brazil tố cáo quyền của người
bản địa bị vi phạm một cách có hệ thống. Cụ
thể, ngày càng có nhiều cuộc tấn công bạo lực
vào người bản địa có sự bao che của chính phủ.
Nhân Ngày Quốc tế các Dân tộc bản địa 9.8,
Đức cha Roque Paloschi, Giám mục của Porto
Velho, Chủ tịch Hội đồng truyền giáo Bản
địa Brazil (CIMI) lên tiếng tố cáo về tình trạng
vi phạm quyền của người bản địa một cách có hệ
thống. Đức cha nói: “Có quá nhiều cuộc tấn công
và quá nhiều bạo lực nhắm vào người bản địa dưới
nhiều hình thức. Quyền của họ bị vi phạm một cách
có hệ thống, liên tục, từ chính phủ này sang chính
phủ khác. Hậu quả là quyền của họ ngày càng bị
giảm hoặc bị gạt bỏ. Và hiện nay, quyền này đang
phải đối mặt với một thực tế rất nghiêm trọng”.
Đức cha cho biết, thực tế, rất nhiều cuộc tấn
công chống lại toàn cuộc sống, văn hóa và lãnh
thổ của người bản địa. Và điều này đôi khi còn
được thực hiện với sự bao che của chính quyền,
làm cho quyền của các cộng đoàn truyền thống,
nói chung những người dễ bị tổn thương bị xâm
phạm. Tất cả những điều này tác động tiêu cực
đến đời sống xã hội ở Brazil, như làm gia tăng
sự bất khoan dung, phân biệt đối xử.
Theo Chủ tịch Hội đồng truyền giáo Bản địa, để
giúp người bản địa đấu tranh cho quyền sống, đất
đai, giáo dục, y tế, thì trong mọi trường hợp không
được quên rằng các dân tộc bản địa là các dân tộc
có sự trao đổi lẫn nhau, và cần phải tôn trọng quyền
của họ, quyền mà họ đã giành được sau nhiều năm
nỗ lực đấu tranh bảo vệ Thụ tạo và sự sống. Từ đây,

Tin Giáo Hội
Đức cha kêu gọi mọi người liên đới với những người
đầu tiên sinh sống tại lục địa châu Mỹ.
Ngày Quốc tế các Dân tộc bản địa được Liên
Hiệp Quốc thiết lập, để kỷ niệm cuộc họp đầu
tiên tại Genève ngày 9.8.1982 của nhóm làm việc
của Liên Hiệp Quốc dành cho các dân tộc bản
địa. Mục đích của ngày này là nhằm giúp nâng
cao ý thức cộng đồng về sự cần thiết bảo đảm
điều kiện cuộc sống với phẩm giá tối thiểu cho
các dân tộc bản địa trên khắp hành tinh, đặc biệt
liên quan đến quyền tự quyết của họ. (Ngọc Yến
- Vatican News)

40% linh mục thuộc giáo phận
Tampico, Mêhicô, bị Covid.19

40% các linh mục thuộc giáo phận Tampico,
bên Mêhicô đã bị nhiễm Covid.19 trong vòng
một năm rưỡi vừa qua, và có 6 linh mục tử vong.
Giáo phận này có tổng cộng 120 linh mục.
Linh mục Bernardo Horacio Arrendondo Segura,
cha sở giáo xứ thánh Giacôbê tông đồ, cho biết
người mới chết hôm 21.8.2021 vừa qua, là cha
César Germán Gómez Padrón, cha phó xứ thánh nữ
Têrêsa Calcutta, tại khu ngoại ô thành phố Altamira,
tử vong vì Covid.19 lúc mới 38 tuổi, trước sự ngỡ
ngàng của nhiều người. Cha bị lây nhiễm khi đi thi
hành sứ vụ tại thành phố Puebla, và đã từ trần vì
virus sau đó, sau bảy năm làm linh mục.
Cha Arredondo Segura cho biết trong hai năm,
giáo phận Tampico bị mất mười linh mục, trong
đó sáu vị chết vì Covid.19 và bốn vị chết vì các
bệnh khác. Phần lớn các cha sở đã được chích hai

Tin Giáo Hội

Giáo hội Cuba đồng hành với
người dân trong cuộc biểu tình
đòi tự do

PHI CHÂU
Trước sự đàn áp bạo lực của chính phủ đối với
các cuộc biểu tình ôn hoà đòi tự do của người
dân, Giáo hội Cuba đã đồng hành và lên tiếng
bênh vực quyền của những người biểu tình.
Nguyên nhân của các cuộc biểu tình đang diễn
ra khắp nơi ở Cuba, điều chưa từng có trước đây
kể từ năm 1994 về mức độ và sự tham gia, là
do khủng hoảng sức khoẻ và kinh tế, chính phủ
không chịu nhận viện trợ từ nước ngoài.
GHCG cũng đã tham gia vào các cuộc biểu
tình chính đáng này. Từ Camagüey, cha Ronaldo
Montes de Oca, phụ trách mục vụ về truyền
thông, cho biết: cha Castor José Álvarez Defesa
đã tham gia cuộc biểu tình cùng với các tín hữu
và bị bắt hôm Chúa nhật vừa qua và được tự
do vào ngày 12.7, với một vết thương ở đầu.
Trong số những người bị bắt còn có hai nhà báo
Công giáo, thành viên của hiệp hội truyền thông
Signis, Manuel Rodríguez và Leonardo Manuel.
Trong một tuyên bố, HĐGM Cuba viết: “Chúng

Các Giáo hội châu Phi và
Madagascar cử hành “Ngày Secam”
Trong sứ điệp gửi đến toàn thể dân Chúa nhân
“Ngày Secam” được cử hành từ ngày 29.7 đến
01.8, các HĐGM châu Phi và Madagascar mời
gọi các tín hữu: “Hãy tránh xa những gì gây chia
rẽ, thay vào đó hãy đặt Thiên Chúa ở vị trí đầu
tiên trong cuộc đời chúng ta và nuôi dưỡng tình
huynh đệ trong lục địa”.
Hội nghị các HĐGM châu Phi và Madagascar,
gọi tắt là Secam được Thánh Giáo hoàng Phaolô
VI chính thức thiết lập năm 1969, nhân dịp viếng
thăm mục vụ tại Uganda. Đó là cuộc viếng thăm
đầu tiên của một vị Giáo hoàng tại châu Phi.
Ngày Secam được thiết lập hồi năm 2014, nhân
dịp kỷ niệm 45 năm thành lập tổ chức này, quy tụ
37 HĐGM quốc gia và 8 Liên HĐGM vùng ở
châu Phi. Bình thường, Ngày Secam được cử hành
vào 29.7 hoặc khi không trùng vào Chúa Nhật, thì
được cử hành vào Chúa Nhật gần đó. Như vậy,
năm nay, ngày này rơi vào Chúa Nhật 01.8.
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liều vắcxin chống dịch, chỉ có những linh mục
rất trẻ thì còn thiếu liều thứ hai.
Trong mỗi thánh lễ, cha Segura đều nhắc nhở
các tín hữu tuân hành tất cả các biện pháp y tế.
Cả những người không tin tưởng nơi hiệu năng của
vắcxin, cha cũng xin họ áp dụng các biện pháp
đó vì thân nhân và bạn hữu của họ. (G. Trần Đức
Anh, O.P. - Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu)
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tôi không thể nhắm mắt làm ngơ, như thể không
có chuyện gì xảy ra, liên quan đến những sự kiện
mà người dân chúng tôi đã trải qua trong những
ngày gần đây”. Các Giám mục nói các ngài biết
chính phủ đã cố gắng thực hiện các biện pháp
để giảm bớt những khó khăn này, nhưng mọi
người có quyền bày tỏ nhu cầu, mong muốn và
hy vọng. Các Giám mục khẳng định rằng, điều
cần thiết là mỗi người đóng góp bằng sự sáng tạo
và chủ động của chính mình.
Trích lời của ĐTC, các Giám mục nhắc lại
“các cuộc khủng hoảng không thể vượt qua bằng
cách đối đầu nhưng bằng sự hiểu biết lẫn nhau.
Bạo lực sinh ra bạo lực, tạo ra vết thương và nuôi
lòng hận thù trong tương lai mà sẽ mất nhiều
thời gian để vượt qua”. Vì vậy, các vị mục tử
mời gọi mọi người không lợi dụng hoàn cảnh
khủng hoảng, nhưng với tinh thần thanh thản
và thiện chí để lắng nghe, thấu hiểu, có thái độ
khoan dung và tôn trọng, cùng nhau tìm kiếm
các giải pháp công bằng và thỏa đáng. (Ngọc
Yến - Vatican News)
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Sứ điệp được ký bởi ĐHY Philippe Ouédraogo,
TGM Ouagadougou và Chủ tịch Hội nghị, bắt
đầu như sau: “Ngày Secam nhắc nhở chúng ta về
sự hiệp nhất của chúng ta với Thiên Chúa và giữa
chúng ta trong Chúa Kitô, vượt qua mọi khác biệt
và đặt chúng vào cái nhìn đúng”.
Vào thời điểm châu Phi được đánh dấu bằng
những cuộc xung đột, chia rẽ và bạo lực, các Giám
mục mời gọi mọi tín hữu thúc đẩy một nền văn
hóa và tầm nhìn về thế giới bao gồm và bắt nguồn
từ Chúa Kitô, “không phân biệt người Do Thái hay
Hy Lạp, chủ nhân hay nô lệ”. Hơn nữa, đây là tinh
thần luôn làm cho Secam được sống động, trong đó
tất cả các giám mục lục địa “chia sẻ trách nhiệm”,
và đó cũng là ý nghĩa của Ngày này, nhằm mang
đến cho người Công giáo châu Phi cơ hội nâng
đỡ công cuộc truyền giáo.
Do đó, ĐHY Philippe khuyến khích các giám
mục thúc đẩy đặc biệt sự hiệp thông, dấn thân
loan báo Tin Mừng cách chủ động hơn trên khắp
lục địa. Về điều này, các HĐGM bày tỏ lòng biết
ơn các giám mục, linh mục, những người sống
đời thánh hiến và mọi thành phần của Gia đình
Giáo hội tại châu Phi vì sự dấn thân truyền giáo.
Sứ điệp cũng đề cập đến những tình trạng
khẩn cấp “đau đớn và tổn thương” đang xảy ra ở
châu Phi hiện nay: đại dịch Covid.19, tình trạng
bất an, bạo lực, khủng bố, chiến tranh đã gây ra
thiệt hại về nhân mạng và tài sản, và buộc người
dân phải sống trong những điều kiện vô nhân
Des femmes zimbabwéennes collectent de
l’eau à proximité de Harare, la capitale, le
14 juillet 2020. | ANSA

Tin Giáo Hội
đạo và trong sự sợ hãi thường xuyên. Để chia
sẻ nỗi đau mà các dân tộc châu Phi phải trải
qua, Secam kêu gọi “canh tân lòng can đảm và
tin tưởng vào Thiên Chúa toàn năng, yêu thương
và nhân từ”.
Trong ba ngày cử hành Ngày Secam, các tín
hữu cũng được mời gọi hướng về Thiên Chúa
là Cha để cảm tạ vì những phúc lành và sự che
chở của Người, và về hồng ân đức tin Công giáo.
(CSR_5291_2021) (Ngọc Yến - Vatican News)

Các linh mục và tu viện tại
Zimbabwe bị nạn đói đe dọa
Tổ chức bác ái Trợ giúp các Giáo hội đau khổ
ở thành phố Munich, nam Đức, báo động rằng
cả các linh mục và các tu sĩ trong các tu viện ở
nước Zimbabwe, miền nam Phi châu, cũng đang
bị nạn đói đe dọa vì đại dịch Covid.19.
Trong thông cáo công bố hôm 12.7.2021 vừa
qua, Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ cho
biết trước làn sóng lây nhiễm Coronavirus hiện
nay, các cộng tác viên của Giáo hội không thể
canh tác và tùy thuộc những gì mà các giáo dân
trong xứ chia sẻ với họ. Các giáo sĩ và các cộng
đoàn dòng tu, trong hoàn cảnh hiện nay, cũng
khó có thể lui tới được.
Từ đầu năm nay, đại dịch Covid.19 gia tăng
hoành hành tại Zimbabwe, làm tăng thêm số
người chết, trong đó có nhiều cộng tác viên của
các giáo xứ: họ bị lây nhiễm khi đi săn sóc giúp
đỡ những người bị lây Coronavirus. Để các nhân
viên ấy có thể tiếp tục công tác, họ cần phải được
trang bị các thiết bị y tế bảo hộ chống lây nhiễm.
(KNA 12.7.2021) (G. Trần Đức Anh, O.P. Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu)

Caritas và Dòng Tên Châu Phi: thúc
đẩy nông nghiệp sinh thái bền
Caritas Châu Phi và Mạng lưới Công bằng và
Sinh thái ở Châu Phi (Jena) của Dòng Tên Châu
Phi (JCAM) hợp tác để thúc đẩy an ninh lương
thực và nông nghiệp bền vững trên lục địa châu
Phi theo tinh thần Laudato si’.
Dự án được khởi động sau khi kết thúc hội
nghị quốc tế về “Chủ quyền lương thực trong thời
kỳ phục hồi: Tái thiết tốt hơn bằng cách tập trung
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vào công bằng xã hội và thúc đẩy nông nghiệp
sinh thái. Hội nghị được tổ chức vào cuối tháng
6 tại Nairobi, Kenya nhằm hướng tới Hội nghị
cấp cao của Liên Hiệp quốc về Hệ thống lương
thực năm 2021.
Thông cáo báo chí được đăng trên website của
Dòng Tên tại Châu Phi cho biết: “Mục tiêu trọng
tâm của sự hợp tác mới là nâng cao sự hiểu biết
để tác động đến các chính sách và thực tiễn liên
quan đến hệ thống lương thực, cả quốc tế lẫn địa
phương, đồng thời thúc đẩy các giải pháp của
Châu Phi về chủ quyền lương thực”. Do đó, sự
hợp tác sẽ là một nền tảng để chia sẻ kiến thức,
ý tưởng và các giải pháp khả thi về vấn đề an
ninh và chủ quyền lương thực của lục địa này.
Nói một cách cụ thể, đây là vấn đề cùng nhau
tìm kiếm “các phương pháp tiếp cận hiệu quả và
hướng tới tương lai”, tạo ra “hệ thống lương thực
có khả năng đối diện với các cuộc khủng hoảng,
vừa giảm thiểu tác động của khí hậu và thiên tai,
vừa thăng tiến công bằng xã hội”.
Jcam và Caritas Châu Phi cho biết: “Đại dịch
Covid.19 đã gây thêm căng thẳng cho hệ thống
lương thực toàn cầu, mà những người đầu tiên
phải trả giá là những người nghèo nhất và dễ bị
tổn thương nhất trong xã hội. Đây là một cuộc
khủng hoảng có nhiều khía cạnh và nguyên nhân
(hạn hán, lũ lụt, thảm họa sinh thái...) nhưng cốt
lõi của nó là “sự bất bình đẳng về cơ cấu và nhất
thiết phải tạo ra những mô hình mới, không để ai
bị bỏ lại phía sau.” (Văn Yên, SJ - Vatican News)

Các giám mục Burkina Faso bày tỏ sự gần gũi
với các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố và
với gia đình của họ, và cầu nguyện cho hòa bình
lâu dài của đất nước.
Ngày 18.8.2021, các tay súng chiến binh thánh
chiến bị tình nghi đã tấn công một đoàn xe dân
sự trên đường giữa Gorgadji và Arbinda, một
trong những khu vực bạo loạn nhất ở Burkina
Faso, giết chết ít nhất 47 người, bao gồm 14 quân
cảnh, 3 dân quân ủng hộ chính phủ và 30 thường
dân, và làm một số người khác bị thương.
Trong tuyên bố đưa ra hôm 23.8.2021, các
thành viên của HĐGM Burkina.Niger cho biết
các ngài kinh hoàng và đau đớn hay tin về vụ
tấn công khủng bố, “một lần nữa khiến đất nước
chúng ta rơi vào cảnh tang tóc”.
Các giám mục mạnh mẽ lên án hành động
tàn ác đối với những công dân vô tội. Các ngài
nói thêm: “Trong hoàn cảnh đau thương này,
chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành đến
các gia đình đang đau khổ và toàn thể người dân
Burkina Faso, bị mất người thân bởi thảm kịch
này. Chúng tôi cầu chúc những người bị thương
sẽ hồi phục nhanh chóng”.
Các giám mục cũng mời gọi các tín hữu trong
Gia đình Giáo hội ở Burkina Faso gia tăng cầu
nguyện cho hoà bình của quốc gia. Trong tuyên
bố được Đức cha Chủ tịch HĐGM Laurent
Dabiré ký, các giám mục đưa ra chương trình
cụ thể, theo đó, mỗi giáo phận sẽ tổ chức những
buổi cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ tấn
công này và của khủng bố, và cho hoà bình ở
Burkina Faso.
Bạo lực do các phần tử cực đoan gây nên đã tái
bùng phát tại Burkina Faso và tám quốc gia khác
trong khu vực Sahel. Theo báo New York Times,
phần lớn các vụ bạo lực do các phần tử thánh chiến
có liên hệ với Al Qaeda và Nhà nước Hồi giáo.
Được biết đến là một trong những quốc gia ổn định
nhất ở Tây Phi, nhưng Burkina Faso dường như đã
“bị mắc kẹt trong vòng xoáy bạo lực kể từ khi các
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nhân vụ khủng bố ở miền bắc
Burkina Faso
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Mỗi năm, Úc cấp 18.750 thị thực nhân đạo,
nhưng năm nay, chính phủ chỉ mới cấp 13.750,
giảm 5.000 với lý do ảnh hưởng đại dịch Covid.19.
(Ngọc Yến - Vatican News)

Các giám mục Úc kêu gọi hành động
để bảo vệ trái đất và người nghèo

nhóm thánh chiến tuyên bố các cuộc tấn công đầu
tiên của họ, vào năm 2015. Kể từ đó, đất nước đã
phải đối mặt với hàng trăm cuộc tấn công, một số
do chiến binh thánh chiến thực hiện”. (AciAfrica
23.08.2021) (Hồng Thủy - Vatican News)

ÚC CHÂU

HĐGM Úc kêu gọi chính phủ
tiếp nhận thêm người Afghanistan
đang chạy trốn khỏi sự cai trị
của Taliban
Trong một lá thư gửi thủ tướng Scott Morrison,
Đức TGM Mark Coleridge, Chủ tịch HĐGM Úc
kêu gọi chính phủ tiếp nhận thêm ít nhất 17.000
người Afghanistan đang chạy trốn khỏi cuộc
xung đột của đất nước.
Trước đó, chính phủ đã công bố kế hoạch
tiếp nhận trước mắt cho 3.000 người tị nạn đến
từ Afghanistan. Theo Đức TGM Coleridge, đây
là một cam kết quan trọng, nhưng cần phải
nhiều hơn thế nữa. Ngài chỉ ra rằng nhiều người
Afghanistan sẽ dễ bị tổn thương dưới sự cai trị
của Taliban, đặc biệt là phụ nữ và thiểu số tôn
giáo, và những người ủng hộ lực lượng phòng vệ
Australia ở Afghanistan.
Kêu gọi lòng quảng đại từ các nhà chức trách
Úc, Đức TGM Coleridge nhắc lại rằng trước đây
Úc đã có những nỗ lực ứng phó với các cuộc
khủng hoảng nhân đạo quan trọng, và nói thêm
rằng các cơ quan Công giáo sẵn sàng hỗ trợ chính
phủ trong việc tái định cư người tị nạn “như một
biểu hiện của mối quan tâm lớn của chúng tôi
đối với người dân Afghanistan”.

Trong tuyên ngôn Công bằng Xã hội 2021.2022
có tựa đề “Cry of the Earth, Cry of the Poor” Tiếng kêu của Trái đất, Tiếng kêu của Người
nghèo - được đưa ra hôm thứ Năm 5.8, HĐGM
Úc nêu bật sự cam kết nghiêm túc của mình đối
với một Giáo hội bền vững hơn dựa trên thông
điệp Laudato si’ của ĐTC Phanxicô.
Được gợi hứng từ thông điệp của ĐTC
Phanxicô về công trình sáng tạo và ngôi nhà
chung của chúng ta, các giám mục cam kết thực
hiện một hành trình kéo dài bảy năm hướng tới
bảy Mục tiêu của Laudato si’.
Trong thời gian vừa qua, Úc phải gánh chịu
những trận hạn hán ngàn năm có một, mùa cháy
rừng 2019.2020, lũ lụt năm 2021, chưa kể đại
dịch Covid.19.
Đức cha Vinh.sơn Nguyễn Văn Long, Chủ
tịch Ủy ban Giám mục về Công bằng Xã hội,
Truyền giáo và Sứ vụ, cho biết: “Chúng ta đang
đối mặt với một cuộc khủng hoảng sinh thái và
ĐGH Phanxicô muốn toàn thể Giáo hội trên toàn
cầu hành động với tinh thần cấp bách hơn”. Đức
cha cho biết, “Ở Úc, các cá nhân, các dòng tu,
trường học và tổ chức đã làm việc về các vấn
đề sinh thái trong một thời gian dài. Tôi muốn
khẳng định và cảm ơn tất cả họ, đồng thời kêu
Đức TGM Mark Coleridge
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gọi toàn thể cộng đồng Công giáo cùng tham
gia với họ”. Ngài cũng chỉ cho thấy rằng từ rất
xa xưa các thổ dân đã chăm sóc đất nước Úc và
mời gọi mọi người lắng nghe và học biết cách
để có thể cùng nhau chăm sóc cho toàn thể công
trình sáng tạo.
Tuyên ngôn của các giám mục nói rằng mọi
người “được mời gọi có cách thức mới trong suy
nghĩ, cảm nhận, hiểu biết và sống”. Các ngài mời
gọi người Công giáo “khám phá tính bí tích của
công trình sáng tạo” trong việc nhận ra sự hiện
diện của Thiên Chúa trong thế giới, và đáp lại
bằng sự ngạc nhiên và lòng kính sợ”. Đức cha
Vinh.sơn hy vọng tuyên ngôn sẽ khuyến khích
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các Kitô hữu hành động ngày càng sâu sắc và
hiệu quả hơn đối với những tiếng kêu khẩn thiết
của trái đất và của người nghèo.
Các gia đình, trường học, giáo xứ, giáo phận
và các tổ chức cũng đang được kêu gọi tham gia
cùng các giám mục trong việc đăng ký Chương
trình Hành động Laudato Si’. Trong tuyên ngôn,
các giám mục cho biết chương trình này, một
sáng kiến của Bộ Phục vụ Phát triển Con người
Toàn diện, sẽ thu thập các ý tưởng hành động từ
khắp nơi trên thế giới để giúp các tham dự viên
trong hành trình của họ. Văn phòng Công bằng
Xã hội của HĐGM đã tham gia phát triển chương
trình này. (Hồng Thủy - Vatican News)
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TÒA THÁNH CHUYỂN TẶNG
GIÁO HỘI VIỆT NAM 100,000
EURO CỨU TRỢ KHẨN CẤP
TÌNH TRẠNG DỊCH BỆNH
WHĐ (25.8.2021) - Hôm qua, ngày
24.8.2021, Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt
Nam (HĐGM) đã nhận được thông tin từ Tòa Sứ
thần Tòa Thánh tại Singapore chuyển đến Đức
Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh - Chủ tịch
Hội đồng Giám mục Việt Nam, qua đó thông báo
về khoản viện trợ khẩn cấp 100,000 Euro của Tòa
Thánh chuyển tặng Giáo hội Việt Nam, sẽ được
chuyển khoản trực tiếp đến văn phòng HĐGM.
Tại văn thư số 1519/2021 ký ngày 20.8.2021,
Đức ông Segundo Tejado Munoz - Văn phòng
Bộ Thăng tiến sự phát triển con người toàn diện
thuộc Tòa Thánh Vatican - đã thông báo với Đức
Tổng Giám mục Marek Zalewski - Sứ thần Tòa
Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Tòa Thánh
không thường trú tại Việt Nam:
"Chiếu theo đề nghị của Đức Tổng Giám mục
Marek Zalewski - phúc trình tình trạng dịch bệnh
tại Sài Gòn và thỉnh cầu trợ giúp để giảm thiểu
tình trạng thiếu hụt lương thực - Phủ Quốc vụ
khanh Tòa Thánh đã quyết định chuyển tặng
100,000 Euro "đóng góp cho hoạt động khẩn
cấp và các chương trình cứu trợ‘ nhân danh Đức
Thánh Cha như một cử chỉ "bày tỏ sự gần gũi
trong tình phụ tử‘ của ngài đối với Giáo hội Việt
Nam.“ (Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ)

8 Linh mục và 84 Tu sĩ lên đường
phục vụ bệnh nhân Covid đợt 4
TGPSG - “Điều chúng ta đang có là trái tim
yêu thương và sức mạnh của Chúa…”
Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ - đại diện Tòa
Tổng Giám mục - đã nói như thế trong buổi “lễ
xuất quân” dành cho các tình nguyện viên tôn
giáo tham gia phòng chống dịch Covid -19 đợt 4.
“Lễ xuất quân” đã được Ban Thường trực Ủy
ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức cho các
tình nguyện viên (TNV) thuộc các tôn giáo tham

gia phòng chống dịch Covid -19 trong đợt 4, với
số lượng 115 TNV, phục vụ tại 2 bệnh viện. 92
TNV sẽ phục vụ tại Bệnh viện Hồi Sức chuyên
sâu Covid-19 (Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2), và
23 TNV sẽ phục vụ tại Bệnh viện Dã chiến Thu
dung điều trị Covid-19.
Lễ xuất quân cho 92 TNV Công giáo thuộc
TGP Sài Gòn
Vào lúc 10g30 ngày 20-8-2021 tại Khách sạn
Minh Tâm số 206 đường 3/2, phường 12, Q.10,
Ban Tổ chức đã tiếp nhận 92 TNV Công giáo
thuộc Tổng Giáo Phận Sài Gòn (TGPSG) gồm:
8 linh mục (1 linh mục Dòng Phanxicô và 7 linh
mục thuộc TGPSG) và 84 tu sĩ thuộc 24 Hội
Dòng (14 Dòng Nữ, 10 Dòng Nam).
Chia sẻ tâm tình trước lúc lên đường
Chia sẻ về lý do tham gia TNV của 8 linh
mục trẻ thuộc TGP Sài Gòn, cha Phêrô Trần Anh
Tuấn nói: “Giáo phận chưa có lời mời gọi, nhưng
khi có một số người đề xuất, các anh em cũng đã
băn khoăn cầu nguyện và cuối cùng quyết định ra
đi để được trải nghiệm mục vụ ngoài tuyến đầu
trong mùa dịch này.”
Lm. Giuse Nguyễn Duy Khương cho biết:
“Rất vui khi cùng được lên đường với các tu sĩ
TNV, vui vì được sự cho phép và nâng đỡ của
Đức Tổng, vui vì có thể sống lời mời gọi yêu
thương của Chúa, an ủi những người đang trong
giai đoạn đầy khó khăn và thử thách này.”
Các TNV tu sĩ của các Hội Dòng cũng chia
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Phát biểu trong lễ xuất quân
Bà Phan Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch
MTTQ Việt Nam TP.HCM - đã đặc biệt ngỏ lời
cảm ơn và động viên các TNV lên đường trong
tinh thần sẵn sàng phục vụ vì bệnh nhân và cho
bệnh nhân đang điều trị Covid-19.
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sẻ tâm tình: - Nhóm dự tu Dòng Thừa Sai Đức
Tin: “Hai ba đợt qua rồi mà vẫn chưa được đi.
Hôm nay mới được gọi nên rất phấn khởi. Đi để
phục vụ, để học, để trải nghiệm của mình sẽ là
hành trang cho các anh em sau này…”
- Hai thầy Dòng Anh Em Đức Maria: “Lên
đường mang theo lời nhắn nhủ của Bề trên: Hãy
phục vụ tận tâm, với hành trang là phó thác mọi
sự trong tay Chúa.”
- Nt. Anna Đặng Thị Hành - Dòng Thừa Sai
Đức Bà các Thiên Thần - cho biết: “Đã đăng ký
từ đợt đầu tiên, chờ mãi mới được gọi, nhưng
đến chiều danh sách lại không có tên, buồn
muốn khóc luôn! Nhưng sau đó, Văn phòng Tu
sĩ đã liên lạc lại: Được đi, ôi mừng quá! Như
Mẹ Maria đem Chúa đến cho người chị họ là bà
Elisabeth, mình cũng muốn đem Chúa đến cho
những người đang cần…”
- Nhóm tu sĩ Dòng Tên nói lên tâm tư: “Từ
ngày viết thư thỉnh nguyện lên cha Giám tỉnh,
hôm nay mới có cơ hội lên đường phục vụ đồng
bào của mình. Lý do đưa đơn thỉnh nguyện lên
bề trên là: Qua truyền thông đại chúng, qua chia
sẻ của người thân, lắng nghe nỗi thống khổ của
đồng bào mình - những tiếng kêu cứu đó không
cho phép người tu sĩ làm ngơ được. Chờ đợi cả
tháng, mỗi ngày mỗi nóng lòng chờ đợi hơn để
được đi phục vụ…”
- Dòng Anh em Hèn Mọn chia sẻ: “Đã
đón nhận nhưng không, thì phải cho đi nhưng
không…”
- Nhóm Nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức:
“Ra đi với lửa nhiệt huyết, với cả con tim dành
cho bệnh nhân Covid…”
- Nhóm Nữ tu Dòng Đức Bà Truyền Giáo:
“Phục vụ với sự quảng đại, yêu thương.”
- Nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc: “Đi
một mình nhưng không đơn độc, vì có lời cầu
nguyện của cả Hội Dòng…”

131
Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ cho biết:
“Có những anh chị em tu sĩ đã đăng ký rồi,
nhưng đợi lâu quá, trong thời gian đó, có người
về nhà rồi gia đình bị phong tỏa nên không tham
gia được nữa.”
Về sự hiện diện của các TNV linh mục, cha
Giuse chia sẻ: “Bình thường các linh mục ở nhà
dâng lễ cầu nguyện cho mọi người. Hôm nay
các linh mục TNV sẽ cúi xuống để phục vụ, dù
chưa biết làm gì để phục vụ. Đó là điều đặc biệt
thứ nhất.
“Điều đặc biệt thứ hai: Các linh mục được đào
tạo để mang lấy trái tim của người cha. Khi thấy
con mình bị đau, con mình đang đối diện với sự
chết, thì lương tâm người cha sẽ biết mình cần
phải làm những gì.
“Đức Tổng tin tưởng nơi mọi người, đang
mong cho chuyến công tác này mang lại ích lợi
tốt nhất, không chỉ cho chúng ta cơ hội học hỏi,
không chỉ cho chúng ta cơ hội phục vụ, mà còn
làm sao để cho mọi người thấy nơi các TNV một
sức sống, một năng lượng tích cực, truyền tải
được sức sống và năng lượng tích cực này đến
cho các bệnh nhân và cho cả các bác sĩ cùng các
nhân viên y tế đang mệt mỏi vì đã quá vất vả…
“Điều chúng ta đang có là trái tim yêu thương
và sức mạnh của Chúa. Chúc anh chị em lên
đường với 2 món rất quý như vậy.”
Sau đó Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa Lê Anh
Tuấn - Phó giám đốc bệnh viện Hồi Sức chuyên
sâu Covid19 - cảm ơn MTTQ Việt Nam và Giáo
Hội Công giáo đã hỗ trợ nguồn nhân lực đợt
2. Theo đánh giá của bác sĩ, trong đợt đầu, các
TNV đã chăm sóc các bệnh nhân rất tốt. Khi nghĩ
về sự thành công trong thời gian qua thì không
thể không nói đến sự đóng góp tích cực của các
TNV. Bác sĩ cũng cho biết: Bệnh viện sẽ tạo điều
kiện tốt nhất và an toàn nhất cho các TNV và
tiếp tục giữ lửa nhiệt huyết của các TNV. Mục
tiêu cao nhất mà mọi người cùng hướng tới, đó
là mang lại lợi ích tốt nhất cho bệnh nhân và
thân nhân của họ. Về phía bệnh viện, ngay sáng
nay sẽ tổ chức xét nghiệm PCR. Nếu TNV chưa
tiêm vacxin thì sẽ hỗ trợ tiêm, và tập huấn để
nhằm bảo vệ cho các TNV, cũng như hướng dẫn
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để biết ‘đường đi’ nào an toàn và ‘đường đi’ nào
sẽ gây nhiễm trong bệnh viện: “phải bảo vệ sức
khỏe cho mình thì mới giúp bệnh nhân được.”
Thay lời cho các linh mục và tu sĩ TNV, Lm.
Nguyễn Anh Tuấn - Dòng Phanxicô - đã cảm
ơn các cấp chính quyền đã cho các TNV cơ hội
phục vụ, đồng thời cảm ơn Đức Tổng Giám mục
đã khích lệ động viên.
Như những lần ra quân trước, các TNV nhận
ba lô hành trang từ các đại diện chính quyền. Các
TNV được xét nghiệm PCR do đội ngũ chuyên
viên từ bệnh viện Ung Bướu lấy mẫu.
Ông Vũ Mạnh Hải - Trưởng ban Dân tộc, Tôn
giáo UBMTTQ Thành phố - đã có lời nhắc nhở
Lm. trưởng nhóm Nguyễn Anh Tuấn về việc lưu
trú tại khách sạn Minh Tâm: “Sau ca trực về,
tuyệt đối không đi ra khỏi khu vực của khách
sạn, vì khi các TNV đã tiếp xúc trực tiếp với
bệnh nhân nhiễm Covid-19 rồi, thì đương nhiên
các TNV chính là F1.” Ông cũng hết sức quan
tâm đến đời sống của các TNV: “Cần tuân thủ
nghiêm ngặt những quy định về an toàn và phòng
hộ khi chăm sóc bệnh nhân; đừng để mình trở
thành F0.”
Như vậy, số các TNV qua các đợt như sau:
Đợt 1 có 385 TNV, đợt 2 có 70 TNV, Đợt 3 có
16 TNV, và đợt 4 có 115 TNV. (Bài & Ảnh:
Sơn Nữ, SPC * Nguồn: TGP Sài Gòn)

152 con tim tiếp nối lan tỏa yêu
thương vì tha nhân giữa đại dịch
WGPXL (17.8.2021) - Khi nhóm thiện nguyện
đợt 1 chưa kết thúc, đã có hơn 150 thiện nguyện
viên của đợt 2 đã chuẩn bị sẵn sàng lên đường
vì tha nhân, vì xã hội giữa đại dịch.
Trong ba ngày lên đường vào các ngày 12,
14 và 15/8 vừa qua, Giáo phận đã đóng góp 152
thành viên của Giáo phận cho chương trình vì
cộng đồng, phòng chống dịch Covid-19.
152 thiện nguyện viên của đợt 2 bao gồm các
linh mục, thầy phó tế, chủng sinh, tu sĩ, bạn trẻ,
giáo lý viên - huynh trưởng, những con người chỉ
mong đến phục vụ những “Giêsu” đang đau khổ
vì dịch bệnh. Trong số đó, có 28 nữ tu của đợt
1, sau khi đã hoàn thành công việc với thời gian
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hai tuần, vẫn đăng ký tiếp tục phục vụ khi sức
khỏe còn cho phép.
152 thiện nguyện viên của đợt 2 “ra khơi” lần
này, vẫn là những chiến sĩ Kitô quả cảm, như
các thiện nguyện viên đợt 1, dám lăn xả vào môi
trường đầy hiểm nguy, bỏ lại sự an toàn bản thân
để cùng sống và có thể cùng chết với anh chị em
mình, khi Thiên Chúa muốn.
Họ vẫn đi cúi xuống để phục vụ bằng yêu
thương trong các công việc y tế như đi lấy dịch
mẫu - test nhanh trong cộng đồng; phục vụ tại
các khu cách ly, các bệnh viện dã chiến, cả bếp
cơm của một bệnh viện phục vụ bệnh nhân.
152 thiện nguyện viên của đợt này, dù nhiều
hơn 102 vị so với đợt 1, nhưng xem ra, vẫn là
con số “mỏng” so với sự gia tăng khu điều trị,
bệnh viện dã chiến, sự gia tăng của những ca
nhiễm mới trong cộng đồng, nơi các khu nhà
trọ… Con số nhiều nhưng vẫn ít đó khiến các
linh mục, thầy phó tế, chủng sinh, tu sĩ, bạn trẻ,
giáo lý viên - huynh trưởng cũng phải “choàng”
công việc, thêm giờ, đổ thêm những giọt mồ hôi,
thêm những vất vả. Nhưng chắc chắn họ đang đổ
thêm những giọt dầu yêu thương cho những bệnh
nhân, cho những anh chị em mà họ phục vụ vì
danh Đức Kitô.
Dù mệt, dù cảm thấy bấp bênh, nhưng một
hay rất nhiều thiện nguyện viên chắc rằng, đều
cùng một tâm tình, một nhiệt huyết “Anh em
chúng con vẫn khỏe và hăng say Cha ơi!…Công
việc thì cũng bấp bênh nhưng chúng con lưu động
mà.” Hoặc “Nhóm … có nhiều khó khăn đó nhưng
chúng con đã cố gắng thích nghi và khắc phục.
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34 tân linh mục cho giáo phận Vinh
cath.ch, Maurice Page, 2021-07-27
Trong khi ơn gọi linh mục khan hiếm ở phương
Tây, thì ơn gọi lại đang nở rộ ở các châu lục

Phó Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại
giao Thụy Sĩ viếng thăm Nhà Thờ
Chính Toà Hà Nội
Ban biên tập Truyền thông TGP. Hà Nội
WGPHN (5.8.2021) - Thứ Năm ngày
05/8/2021, Đức Tổng Giám Mục (TGM) Giuse
Vũ Văn Thiên, cha Tổng Đại Diện Antôn, quý
Cha Toà Giám mục, quý Sơ đại diện đã vinh dự
tiếp đón Phó Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao
Liên bang Thụy Sĩ Ignazio Cassis cùng phái đoàn
có chuyến viếng thăm và toạ đàm tại Nhà Thờ
Chính Toà của TGP. Hà Nội.
Đúng 14h00, Phó Tổng Thống và phái đoàn
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Hy vọng qua những cố gắng này, chúng con loan
truyền về Chúa cho những người xung quanh.”
Và đặc biệt, tại các bệnh viện dã chiến, nơi
có các linh mục đang hiện diện phục vụ, được
phép của Đức Cha Giáo phận, quý cha đã tìm
kiếm được phòng, sắp xếp được bàn thờ và Nhà
Tạm dã chiến như các cha chia sẻ: “Đức Cha đã
cho phép chúng con có Nhà Tạm tạm thời để lưu
trữ Mình Thánh Chúa từ khi lễ xong đến khi trao
cho bệnh nhân.”
Quả thật rất ý nghĩa và quý giá vô cùng cho
các bệnh nhân, cho mọi người, khi các thiện
nguyện viên của Giáo phận đang dấn thân phục
vụ trong chương trình phòng chống dịch Covid-19
này. Bởi các thiện nguyện viên không chỉ để
đến để phục vụ như một nhân viên y tế bình
thường, hoặc như một tình nguyện viên trong xã
hội, nhưng họ đã đến để đem Chúa đến cho mọi
người - những người đang bị virus gây hại và có
nguy cơ mất mạng sống - qua việc trao ban lời an
ủi, cách chăm sóc phục vụ vô vị lợi.   Đặc biệt,
với những bệnh nhân là Ki tô hữu, họ có cơ hội
để lãnh lấy ân sủng Thiên Chúa từ các Bí tích, có
nguồn thần lương sự sống đời đời là Thánh Thể,
niềm khát khao của họ khi còn sống, và nhất là
trong giờ lâm tử.
(MVTT
Giáo
phận
Xuân
Lộc
Nguồn: giaophanxuanloc.net)
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khác. 34 chủng sinh ở giáo phận Vinh đã được
chịu chức ngày 25 tháng 7 năm 2021. Phân nửa
các tân linh mục sẽ được gởi đi truyền giáo ở
các giáo phận khác.
Trang tin truyền giáo Fides Vatican cho biết,
thánh lễ phong chức đã được cử hành với một
nhóm nhỏ giáo dân theo cách đơn giản nhất và
tuân theo các biện pháp vệ sinh chống Covid.
Đức Giám mục Anphongsô Nguyễn Hữu Long
vui mừng cho biết: “Đây là một ngày vui, một
ngày hồng phúc của giáo phận Vinh”. Chính xác
là trong hoàn cảnh bi đát này, các tân linh mục
sẽ như “người Samaritanô nhân hậu”, chăm sóc
và thương xót những tâm hồn bị tổn thương, họ
cũng sẽ là những nhà truyền giáo ở những nơi xa
xôi mà Chúa sẽ gởi họ đến phục vụ.
Vinh là giáo phận có nhiều ơn gọi linh mục và
đời sống thánh hiến. Đức Giám mục Anphongsô
Nguyễn Hữu Long cho biết: “Trong bối cảnh
thiếu linh mục, và trong khi người dân đang
bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch và các
nguyên nhân khác, sau khi phân định trong cầu
nguyện, tôi đã quyết định chia sẻ một nửa số tân
linh mục này với các giáo phận biệt lập, ở các
giáo phận thiếu linh mục. Đặc biệt, họ sẽ là fidei
donum, ơn của đức tin tại giáo phận Hưng Hóa,
miền Bắc Việt Nam”. (Giuse Nguyễn Tùng Lâm
dịch *Nguồn: phanxico.vn)
Video thánh lễ phong chức linh mục tại giáo
phận Vinh ngày 25 tháng 7-2021: https://youtu.
be/S5NxMZYVS9U
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Ngài Phó Tổng Thống bày tỏ sự quan tâm
đến tình hình tôn giáo tại Việt Nam

đã đến với ngôi thánh đường chính toà cổ kính
của TGP. Hà Nội trong sự tiếp đón nồng nhiệt
của Đức TGM Giuse, quý Cha, quý Sơ và đại
diện giáo dân trong giáo xứ Chính Toà.
Sau những cái bắt tay và bó hoa chào mừng,
phái đoàn đã được Đức TGM và cha Tổng đại
diện cũng là cha xứ Chính Toà dẫn vào viếng
thăm ngôi nhà thờ Chính Toà.

Buổi viếng thăm được bắt đầu với bài chào
mừng của Đức TGM Giuse. Ngài bày tỏ niềm
vui được chào đón ông Phó Tổng thống đã dành
lịch trình trong chuyến viếng thăm chính thức
Việt Nam lần này để đến với Nhà Thờ Chính Toà
của TGP. Hà Nội. Cũng trong bài chào mừng,
Đức TGM Giuse đã sơ lược giới thiệu lịch sử và
kiến trúc của ngôi nhà thờ Chính Toà. Cách đặc
biệt, Đức TGM đã khái quát tình hình của Tổng
Giáo phận Hà Nội về linh mục đoàn, tu sĩ, số
giáo dân và đời sống đức tin phong phú có bề
dày truyền thống.
Đáp từ, ngài Phó Tổng thống đã gửi lời cảm
ơn chân thành về sự đón tiếp tuyệt vời và chu
đáo của Đức TGM Giuse, ông rất vui mừng được
đến viếng thăm một công trình nổi tiếng của thủ
đô Hà Nội cũng như có được buổi trao đổi về
lịch sử lẫn tôn giáo với Đức TGM Giuse.
Sau đó, hai ngài đã có buổi hội đàm ngay
tại bầu khí trang trọng, cổ kính của ngôi thánh
đường hơn 130 tuổi đang trong giai đoạn tu tạo.
Trong cuộc hội đàm ngắn, ngài Phó Tổng
thống đã cùng với Đức TGM Giuse đề cập đến
các vấn đề về tôn giáo ở Việt Nam, cách riêng
là người Công Giáo ở TGP. Hà Nội như: số ơn
gọi của Việt Nam vẫn rất dồi dào hay việc giáo
dục Công giáo còn hạn chế; việc tổ chức các
Tôn giáo ở Việt Nam ra sao khi mà tỉ lệ phần
trăm số người theo Công giáo còn dưới 10%. Bên
cạnh đó là các vấn đề liên quan đến người trẻ,
di dân đến các thành phố lớn và việc xây dựng
các trung tâm chăm sóc sức khỏe… Đại diện phái
đoàn cũng đã nêu ra những vấn đề và được Đức
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Cùng dâng lời Kinh Lạy Cha
Được biết, chuyến viếng thăm Việt Nam chính
thức của ngài Phó Tổng Thống Thuỵ Sỹ lần này
nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại
giao giữa hai nước. Ngài Phó Tổng Thống đã đến
Việt Nam từ hôm 04/8 và ngay chiều hôm sau,
05/8, ngài đã cùng với phái đoàn dành một lịch
trình đặc biệt để viếng thăm Nhà thờ Chính Toà
của TGP. Hà Nội.
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org  

430 tu sĩ trong chiến dịch

299 tình nguyện viên các tôn
giáo đã lên đường vào tâm dịch
Hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền Sài
Gòn, đáp lại lời kêu gọi của Đức tổng giám
mục Giuse Nguyễn Năng, nghe theo tiếng gọi
của lòng bác ái, từ bi, 299 tình nguyện viên các
tôn giáo đã lên đường vào tâm dịch để chung
tay đồng lòng trợ giúp và an ủi những người bị
nhiễm Covid và ngăn chặn đại dịch.
Trời Sài gòn thứ Năm 22/7/2021 mưa xối xả
từ sáng sớm và mây vần vũ suốt cả ngày, dường
như diễn tả sự quyến luyến của những người thân
chia tay 299 tình nguyện viên các tôn giáo lên
đường đến 3 bệnh viện dã chiến để phục vụ bệnh
nhân nhiễm Covid-19. Tuy thế, những giọt mưa
không thể làm nao núng tâm hồn, làm ngần ngại
bước chân của những tu sĩ tình nguyện trở nên
men muối giữa lòng đời.

Tâm thư gửi 430 tu sĩ tình nguyện
ra tuyến đầu

Bức tranh đa sắc của các tu sĩ các tôn giáo
Ban sáng các tình nguyện viên đã có mặt tại
Hội trường Thành phố, 111 Bà Huyện Thanh
Quan, Quận 3, để làm thủ tục. Thật đẹp thay
trong số các tình nguyện viên, không chỉ có các
tu sĩ Công giáo nhưng còn các tình nguyện viên

Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Vườn Xoài đã gửi
một tâm thư đến 430 tu sĩ tình nguyện ra tuyến đầu:
Kính gởi các soeurs và các thầy,
Từ sáng đến giờ, con đọc đi đọc lại thông
báo của Tòa Giám mục về việc 430 tu sĩ nam
nữ tham gia chống dịch. Con rất vui và tự hào

Trước đó, trong thông báo ngày 19/7, Tổng
giáo phận Sài Gòn cho biết trong những ngày
sắp tới sẽ có 430 tu sĩ tình nguyện đến các bệnh
viện để chăm sóc bệnh nhân nhiễm Covid-19,
theo sự hướng dẫn của ngành y tế. Thông cáo
viết: “Đây là một cơ hội rất tốt để các tu sĩ Công
giáo thực thi sứ mạng của ơn gọi thánh hiến. Xin
cầu nguyện cho các tu sĩ này cũng như cho tất
cả các y, bác sĩ và các thiện nguyện viên y tế
được bình an và có nhiều sức khỏe để phục vụ”.
(Hồng Thủy - Vatican News)
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TGM giải đáp liên quan đến việc truyền giáo ở
Việt Nam hiện nay.
Cuối buổi hội đàm đầy niềm vui và sự cởi mở,
Đức TGM Giuse và ngài Phó Tổng Thống đã có
những món quà lưu niệm gửi tặng nhau.
Kết thúc buổi hội đàm, Đức TGM Giuse đã
cùng với ngài Phó Tổng Thống và cộng đoàn
hiện diện cùng dâng lời kinh Lạy Cha để cầu
nguyện cho TGP. Hà Nội và đất nước Việt Nam
đang trong cơn đại dịch Covid-19.
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của các tôn giáo khác. Sắc áo nâu, vàng của các
tu sĩ Phật giáo xen lẫn với những bộ áo dòng đủ
màu, những bộ thường phục, như một bức tranh
tuyệt vời được thêu dệt bởi tình bác ái hay lòng
từ bi. Điểm chung hiện diện trên nét mặt của các
tình nguyện viên chính là một thoáng lo âu, về
sứ vụ, nhưng nổi bật hơn chính là sự nhiệt tình
hăng say, lòng vui tươi vì có thể thực thi bác ái
cách cụ thể.
Tất cả các tình nguyện viên đã được kiểm tra
và chích vắc-xin.
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Chúc các soeurs và các thầy lên đường bình an!
(Nguồn: FB Tổng giáo phận Sài Gòn)

DANH SÁCH TRANG WEB VÀ
MẠNG XÃ HỘI CHÍNH THỨC
CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC
VÀ CÁC GIÁO PHẬN TẠI VN

vì được thấy trong đội phòng chống virus corona
của thành phố lần này có sự hiện diện của các
soeur, các thầy. Con biết rằng đây chính là một
nghĩa cử hy sinh quên mình của các soeur, các
thầy nhằm đẩy lui dịch bệnh và đem bình an trở
lại cho người dân Sài Gòn. Sẽ có nhiều bất trắc,
hiểm nguy đang rình rập nhưng con tin chắc các
soeur và các thầy sẽ được tham gia tập huấn,
được trang bị đồ bảo hộ y tế và mang theo ngọn
lửa yêu mến từ Thánh Tâm Chúa để đến với tha
nhân, đến với anh em mình.
Thành phố đang phải đối phó với quá nhiều
thách thức, đau thương, cách riêng Tổng Giáo
phận Sài Gòn với hàng trăm nhà thờ, nhiều cộng
đoàn không có thánh lễ, không thể đến với nhau
trong những giờ sinh hoạt, giờ Chầu Thánh Thể,
giờ cầu nguyện... và sẽ còn rất lâu chúng ta mới
có thể gặp nhau nếu con virus này còn hoành
hành. Các thầy, các soeurs lên đường lần này để
cùng với tất cả lực lượng ngành y tế trong và
ngoài thành phố tạo thành một tấm khiên che,
chắn đỡ cho người dân thành phố, trong đó có
ông bà, bố mẹ, anh chị, những người thân yêu
của chúng con. Con tin Chúa Thánh Thần sẽ
đồng hành, cùng làm việc và soi sáng cho tất cả
các soeur các thầy, để các soeur, các thầy biết
làm sáng danh Chúa qua nghĩa cử dấn thân này.
Con xin gởi tất cả tình thương mến, sự tin
tưởng và lòng ngưỡng mộ đến các soeurs và các
thầy. Xin Thiên Chúa ban cho các soeurs, các thầy
tình yêu và niềm vui của Ngài để sứ vụ “bất khả”
này sẽ mang lại nhiều niềm vui và hạnh phúc cho
mọi người, đặc biệt là những bệnh nhân Covid-19.

Ủy ban Truyền thông Xã Hội / HĐGMVN
WHĐ (17.07.2021) - Giáo hội luôn kêu gọi các
tín hữu Công giáo sử dụng mọi phương tiện truyền
thông sẵn có để loan báo Tin Mừng. Vì thế, Giáo
hội luôn trân trọng mọi trang web và mạng xã hội
do cá nhân các tín hữu trong và ngoài Công giáo
thực hiện, nếu các phương tiện truyền thông ấy thể
hiện được chân lý, công bằng và bác ái.
Song song với các trang web và mạng xã hội
tốt đẹp do những cá nhân tín hữu thực hiện, còn
có những trang web và mạng xã hội chính thức
của các Giáo phận. Dưới đây là danh sách những
trang chính thức đó của các Giáo phận tại Việt
Nam. Danh sách này sẽ tiếp tục được cập nhật,
vì các Giáo phận có thể thực hiện những thay đổi
hoặc làm thêm những trang mới tùy theo nhu cầu
của từng hoàn cảnh.
Kế tiếp, danh sách các trang web và mạng
xã hội chính thức của các Ủy ban trực thuộc
HĐGMVN và các Dòng tu tại Việt Nam cũng
sẽ được đăng lên để mọi người có thể truy cập
mà đón nhận được những điều phong phú tốt đẹp
của Tin Mừng.
Ngoài ra, danh sách các trang web và mạng
xã hội chính thức của các Giáo xứ, Đoàn thể...
trong các Giáo phận tại Việt Nam cũng có thể
được đăng lên nếu cần thiết.
Xin Chúa chúc lành cho mọi trang web và
mạng xã hội tốt đẹp của các cá nhân, Giáo phận,
Dòng tu, Giáo xứ, Đoàn thể… Và xin Chúa ban
muôn ơn lành cho những ai đang cố gắng loan
báo Tin mừng của Ngài qua các phương tiện
truyền thông xã hội.

I. HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VN
- Website: https://hdgmvietnam.com
YouTube:
TRUYỀN
THÔNG
Hội
Đồng
Giám
Mục
Việt
Nam
https://www.youtube.com/c/
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II. GIÁO TỈNH HÀ NỘI
Tổng Giáo phận Hà Nội
- Website: https://www.tonggiaophanhanoi.org
YouTube:
TGP
Hà
Nội,
https://www.youtube.com/tgphanoi1
- Fanpage Facebook: Tổng Giáo Phận Hà Nội,
https://www.facebook.com/tgphanoi1
Giáo phận Bắc Ninh
- Website: https://giaophanbacninh.org
YouTube:
Giáo
Phận
Bắc
Ninh https://www.youtube.com/channel/
UCUptnRy9DiV5brpsyJQFORg
- Fanpage Facebook: Gia Đình Giáo
Phận Bắc Ninh, https://www.facebook.com/
giadinhgpbacninh
Giáo phận Bùi Chu
- Website: http://gpbuichu.org
YouTube:
Giáo
Phận
Bùi
Chu, https://www.youtube.com/channel/
UCQhcezi0njbfR5HZtRiXbtQ
- Fanpage Facebook: Giáo Phận Bùi Chu,
https://www.facebook.com/GiaoPhanBuiChu/
Giáo phận Hà Tĩnh
- Website: https://giaophanhatinh.org
- Fanpage Facebook: Giáo phận Hà Tĩnh,
https://www.facebook.com/gp.hatinh/
Giáo phận Hải Phòng

- Website: http://gphaiphong.org/
- YouTube: Giáo Phận Hải Phòng https://
www.youtube.com/channel/UCkdw5hcV9_
kN35i5Gayem-w
Giáo phận Hưng Hóa
- Website: http://www.giaophanhunghoa.org/vi/
YouTube:
Hưng
Hóa
TV
https://www.youtube.com/channel/
UClrD9tLrkrVGTGrrcw5Volw
- Fanpage Facebook: Giáo phận Hưng Hóa, https://
www.facebook.com/giaophanhunghoa.org/
Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng
- Website: https://giaophanlangson.org/
- YouTube: BMVTT Giáo Phận Lạng Sơn
- Cao Bằng, https://www.youtube.com/channel/
UCCARtafDzcAI-VLsJAB9rpw
- Fanpage Facebook: Giáo Phận Lạng Sơn
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100068321913609
Giáo phận Phát Diệm
- Website: https://phatdiem.org
- YouTube: Giáo Phận Phát Diệm:
https://www.youtube.com/giaophanphatdiem1901
- Fanpage Facebook: Giáo Phận Phát Diệm:
https://www.facebook.com/phatdiem.org
Giáo phận Thái Bình
- Website: http://giaophanthaibinh.org/
- YouTube: Truyền Thông Giáo Phận
Thái Bình, https://www.youtube.com/channel/
UCIijYSUIv9vpF1dcFJeiPwQ
- Fanpage Facebook: Giáo Phận Thái
Bình GPTB - Diocese of Thai Binh, VN
Catholic., https://www.facebook.com/GpThaiBinh/
Giáo phận Thanh Hóa
- Website: http://giaophanthanhhoa.net/
YouTube:
TRUYỀN
THÔNG
GP
THANH
HÓA,
https://www.youtube.com/channel/UCB8RmqGT7mvescjqaOllLg
- Fanpage Facebook: Giáo Phận Thanh Hóa,
https://www.facebook.com/giaophanthanhhoa
Giáo phận Vinh
- Website: http://www.gpvinh.com/
- YouTube: Media Giáo Phận Vinh,
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hoidonggiammucvietnammedia
- Fanpage Facebook: Hội đồng Giám Mục Việt
Nam, https://www.facebook.com/hdgmvietnam
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https://www.youtube.com/channel/UC9eYiboy6lrDl-Ra6HLQmg
- Fanpage Facebook: GIÁO PHẬN VINH,
https://www.facebook.com/giaophanvinh1846/

III. GIÁO TỈNH HUẾ
Tổng Giáo phận Huế
- Website: http://tonggiaophanhue.org/
YouTube:
Tong
Giao
Phan
Hue, https://www.youtube.com/channel/
UCiJoqMrcjTopRd8daAV634Q
- Fanpage Facebook: Tổng Giáo Phận
Huế, https://www.facebook.com/tgphue/
Giáo phận Ban Mê Thuột
- Website: http://gpbanmethuot.com/
- YouTube: Gp Banmêthuột Truyền
thông, https://www.youtube.com/channel/
UCZpuKX0EuR3UgxYTJJf1_UQ
Fanpage
Facebook:
Ban
Truyền
Thông
GP
Banmêthuột,
https://www.facebook.com/BanTruy%E1%BB%81n-Th%C3%B4ng-GP-Banm%
C3%AAthu%E1%BB%99t-1129941650479648/
Giáo phận Đà Nẵng
- Website: https://www.giaophandanang.org/
- YouTube: Giáo Phận Đà Nẵng, https://
www.youtube.com/channel/UCl2S1keGlkbhxTq_
zhAqlIw
- Fanpage Facebook: Giáo Phận Đà Nẵng,
https://www.facebook.com/GPDaNang/
Giáo phận Nha Trang
- Website: https://giaophannhatrang.org/
- YouTube: Giáo Phận Nha Trang,
https://www.youtube.com/channel/UC3MNZYK4FZ2KHGVo593FfA
- Fanpage Facebook: Giáo Phận Nha Trang,
https://www.facebook.com/gpnhatrang/
Giáo phận Kon Tum
- Website: https://giaophankontum.com/
- YouTube: Giáo Phận Kon Tum, https://
www.youtube.com/channel/UCrElveLZ_
Xplz14m1f8Bm3Q
- Fanpage Facebook: Giáo Phận Kon Tum,
https://www.facebook.com/giaophankontum
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Giáo phận Qui Nhơn
- Website: https://gpquinhon.org/q/
YouTube:
Giáo
phận
Qui
Nhơn, https://www.youtube.com/channel/
UCe2d9tfXaNAg2286aqzql-g
- Fanpage Facebook: GIÁO PHẬN
QUI NHƠN, https://www.facebook.com/
GiaoPhanQuiNhon/

IV. GIÁO TỈNH SÀI GÒN
Tổng Giáo phận Sài Gòn
- Website: https://tgpsaigon.net
- YouTube:
+
Tổng
Giáo
phận
Sài
Gòn,
www.youtube.com/c/tonggiaophansaigonmedia
+
TGPSG
BÀI
GIẢNG,
w w w . y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCTMAFEzaLvuzQsTJAF3m2Nw
+ TGPSG Cuộc sống & LờiChúa,
www.youtube.com/channel/UCa85p_
xC1TxFAbmydmcQAlQ
+
TGPSG
SÁCH
NÓI,
w w w . y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCIlEDm4j7c9nDv6pDPCGB4w
+ TGPSG Thánh Lễ trực tuyến,
www.youtube.com/channel/UCc7qu2cBCzTt8CpWqLba-g
+
Notre
Dame
Saigon,
https://www.youtube.com/channel/
UCl8NnmCUr5NRwNiKQQ2FlrA
- Fanpage Facebook: Tổng Giáo Phận Sài Gòn,
https://www.facebook.com/tgpsaigon/
- Twitter: @tgpsg, https://twitter.com/tgpsg
- Podcast: Tổng Giáo Phận Sài Gòn
(Spotify, Apple Podcast, Podbean, Deezer, Podcast
Addict, Listen Notes, TuneIn + Alexa, Google
Podcast, Amazon Music, Overcast, Pocket Cast,
Castro, Castbox)
Instagram:
TGPSaigon,
www.instagram.com/tgpsaigon
Giáo phận Bà Rịa
- Website: https://www.giaophanbaria.org/
YouTube:
Giáo
Phận
Bà
Rịa,
https://www.youtube.com/channel/
UCVghYtE1Qwv0mxMWvmR8Z2w
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Giáo phận Cần Thơ
- Website: https://gpcantho.com/
- YouTube: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận
Cần Thơ, https://www.youtube.com/channel/
UCUtN9rPOxVzQBkaTJa1d2NQ
- Fanpage Facebook: Trung Tâm Mục Vụ
Giáo Phận Cần Thơ, https://www.facebook.
com/Trung-T%C3%A2m-M%E1%BB%A5cV%E1%BB%A5-Gi%C3%A1oPh%E1%BA%ADn-C%E1%BA%A7nTh%C6%A1-728743984159722/

Giáo phận Phú Cường
- Website: https://giaophanphucuong.org/
- YouTube: Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường,
https://www.youtube.com/c/
TruyenThongGiaoPhanPhuCuong
- Fanpage Facebook: Truyền Thông Giáo
Phận Phú Cường,https://www.facebook.com/

Giáo phận Đà Lạt
- Website: http://www.simonhoadalat.com/
Giáo phận Long Xuyên
- Website: http://www.giaophanlongxuyen.org/
http://www.gplongxuyen.org/
http://www.gplongxuyen.com/
YouTube:
Truyền
Thông
Giáo
Phận
Long
Xuyên:
https://www.youtube.com/channel/
UC9vCVKplUk2GOhU2vUbBdwA
- Fanpage Facebook: Truyền Thông Giáo
Phận Long Xuyên:https://www.facebook.com/
truyenthonggiaophanlongxuyen/

truyenthongphucuong/

Giáo phận Mỹ Tho
- Website: http://giaophanmytho.net/
- YouTube: Giáo phận Mỹ Tho,
https://www.youtube.com/giaophanmytho1

www.youtube.com/channel/UCCiyqxr__

Giáo phận Phan Thiết
- Website: http://gpphanthiet.com/

Giáo phận Vĩnh Long
- Website: http://giaophanvinhlong.net/
Long,

YouTube:

Giáo

Phận

Vĩnh

https://www.youtube.com/channel/

UCvEd1qnIJhFbePtocPKJwHA
GIÁO

Fanpage
PHẬN

Facebook:
VĨNH

LONG,

https://www.facebook.com/ttgpvl/
Giáo phận Xuân Lộc
- Website: http://giaophanxuanloc.net/
- YouTube: GIÁO PHẬN XUÂN LỘC, https://
OFBIbcZ1ZP9ayQ
- Fanpage Facebook: Giáo Phận Xuân
Lộc, https://www.facebook.com/gpxuanloc.org/
(Cập nhật lúc 12h15 ngày 18.7.2021)
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- Fanpage Facebook: Giáo Phận Bà Rịa,
https://www.facebook.com/giaophanbaria.org
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- YouTube: Truyền Thông Giáo Phận Phan Thiết,
https://www.youtube.com/c/
truyenthonggiaophanphanthiet1975
- Fanpage Facebook: Giáo Phận Phan Thiết,
https://www.facebook.com/gpphanthiet1975/
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10,000 giáo dân Công Giáo dự
Lễ Thánh Hiến Linh Đài Đức Mẹ
La Vang

Chúa. Hãy coi sự hiện diện của linh đài như là
một sự nhắc nhở phải quay về với tôn giáo.”
Tổng giám mục tuyên bố Thiên Chúa không
bao giờ từ bỏ loài người, nhất là trong giai đoạn
khốn khó.
“Đức Mẹ Maria, 223 năm trước, đã thay mặt
Thiên Chúa để bảo vệ những người con nước
Chúa ở một vùng xa xôi hẻo lánh tại Việt Nam
trong dung nhan và diện mạo hiền hòa của người
phụ nữ Việt Nam và sự hiển linh này sẽ được
mọi người khắp nơi trên thế giới về đây chiêm
ngưỡng,” vị tổng giám mục nói.
Sau cùng, Tổng Giám Mục Pierre cầu chúc
cho ơn Đức Mẹ luôn hướng về tín đồ Việt Nam
cũng như cho mọi con dân Chúa và cầu cho giới
trẻ Việt Nam sớm tìm lại niềm tự hào và đức tin
để hướng tới tương lai.

GARDEN GROVE, California (NV) - Hơn
10,000 giáo dân Công Giáo tham dự Lễ Thánh
Hiến Linh Đài Đức Mẹ La Vang tại Nhà Thờ
Chính Tòa Chúa Ki-tô, Garden Grove, hôm Thứ
Bảy, 17 Tháng Bảy.
Buổi lễ có sự hiện diện của Tổng Giám Mục
Christophe Pierre, sứ thần Tòa Thánh Vatican tại
Hoa Kỳ, đại diện Đức Giáo Hoàng Francis; Giám
Mục Kevin Vann, giám mục Giáo Phận Orange;
nhiều giám mục trong vùng, và vô số tu sĩ Công
Giáo khắp nơi. Buổi lễ cũng có sự hiện diện của
Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Mở đầu, Giám Mục Vann cho biết Giáo Phận
Orange vô cùng hân hoan và hãnh diện được có
Bao năm đợi mãi hôm nay
Linh Đài Đức Mẹ La Vang.
Bao nhiêu người khắp nơi đổ về Nhà Thờ
Tổng Giám Mục Pierre, trong bài nói chuyện thân
Chính Tòa Chúa Ki-tô trong niềm hân hoan cũng
mật, chia sẻ rằng: “Sự hiện diện của Linh Đài Đức
như nỗi háo hức được chính mắt nhìn thấy Linh
Mẹ La Vang sẽ là một nét đặc biệt cho cộng đồng
Tượng Đức Mẹ ít nhất một lần trong đời.
Công Giáo Việt Nam tại miền Nam California.”
Ông Nguyễn Trung Kim, cư dân Temecula, cố
Vị sứ thần tòa thánh cũng nhắc lại sự kiện
ngăn xúc động khi nói về cảm giác có mặt tại
nhiệm màu và ca ngợi hồng ân Thiên Chúa xảy
linh đài.“Nhà tôi mất vì COVID-19 năm ngoái.
ra tại La Vang, Quảng Trị, cách đây 223 năm, và
Suốt dường lái xe đến đây, tôi không ngăn được
bày tỏ mối quan tâm đối với giới trẻ hiện nay.
nước mắt vì tôi biết nhà tôi mong mỏi đến ngày
“Giới trẻ Công Giáo Việt Nam trong thời gian
được đến linh đài dâng hoa cho Đức Mẹ đến bao
gần đây có vẻ xao lãng trong việc thờ phụng
nhiêu,” ông
Các giám mục và linh mục hạ màn che Linh Tượng Đức Mẹ La Vang
Kim
nói.
(Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
“Vợ chồng
tôi đã đợi
mong bao
nhiêu năm
để có ngày
hôm nay.”
B
à
N g u y ễ n
Thái Thân, ở
Sacramento,
nói: “Sống ở
Mỹ, dù ốm
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đau, bệnh tật như tôi thì ít nhất, một lần trong
đời phải hành hương đến đất thánh và dâng hoa
lên Đức Mẹ ở đây.”
Bà nhỏ giọng nói thêm: “Nói thật, tôi sợ nhất
là nếu chết trước khi về được đến đây thì phí
cả đời.”
Ông Tâm Hoàng, cư dân San Diego, được con
gái chở đến.
Cô nói thay cha: “Gia đình tôi trước ở Đà
Nẵng và năm nào, ngày 15 Tháng Tám, cũng đến
nhà thờ La Vang cúng Đức Mẹ hết. Giờ biết có
linh đài ở đây, chắc chắn chúng tôi cũng sẽ đến
lạy Đức Mẹ thường xuyên.”
Bà Ann Đoàn, cư dân Costa Mesa, cùng chồng
là ông James Hoàng đến sớm để vái lạy Đức
Mẹ. “Chúng tôi thường đi lễ ở nhà thờ Thánh
Linh nhưng hôm nay lên dự lễ khánh thành linh
đài vì mình ở gần quá mà không đến thì thật có
lỗi,” bà nói.
Chương trình văn nghệ trước buổi lễ được
chuẩn bị hết sức công phu.
Một vũ đoàn gồm 223 người, tượng trưng cho
223 năm kể từ khi Đức Mẹ hiện ra ở La Vang
năm 1798, và một ca đoàn có 450 ca viên.
Phần âm nhạc khởi đầu với một dàn trống uy
nghiêm và đoàn rước tưng bừng.
Chi tiết nổi bật về Linh Đài
Thánh Tượng Đức Mẹ La Vang được khắc
từ cẩm thạch trắng, cao 12 ft và nặng khoảng

Linh Đài Đức Mẹ sẽ có khắc tên những ân
nhân đóng góp.
Trong tương lai gần, sẽ có Đài Tôn Vinh 117
Thánh Tử Đạo ở Việt Nam. Hiện nay, phía sau
linh đài có tên 117 vị thánh, có ghi ngày tử đạo,
và cách bị hành quyết hay bách hại.
Cạnh Đài Tôn Vinh sẽ là thác nước.
Ngoài ra, mặt nền chung quanh Thánh Tượng
Đức Mẹ sẽ được lót đá giống như một huy chương
bằng đá basalt lấy từ Việt Nam.
Thánh Tượng được Ủy Ban Thánh Tượng, do
Đức Ông Phạm Quốc Tuấn, chánh xứ nhà thờ St.
Columban, đứng đầu, cùng với ông Phạm Đình
Nghị, phác họa, rồi sau đó được Ủy Ban Nghệ
Thuật Thánh của giáo phận và Giám Mục Kevin
Vann chấp thuận.
Việc tạc tượng do ông Andrea Ceccarelli,
thuộc công ty cẩm thạch Ý, phụ trách. Công ty
này là thế hệ thứ năm trong nghề tạc tượng cẩm
thạch từ năm 1897.
Khoảng 400 tấm thép được lồng trong linh
đài và có 80 tấm kiếng trong được đặt phía trên.
Khuôn viên Linh Đài, kể cả Vườn Mân Côi,
rộng 21,200 sq ft, gần bằng nửa mẫu Tây.
Những ngày đáng nhớ
Dự án xây Linh Đài Đức Mẹ La Vang được
giáo phận công bố ngày 7 Tháng Mười Hai, 2016.
Dự án được Giám Mục Kevin Vann và Tổ
Chức Công Giáo Orange (Orange Catholic
Foundation) chấp thuận để quyên góp, ngày 27
Tháng Bảy, 2017 và Ủy Ban Linh Đài Đức Mẹ
La Vang được thành hình.
Địa điểm được Giám Mục Vann làm phép
ngày 21 Tháng Mười, 2017, với sự tham dự của
hơn 3,000 giáo dân.
Nghi thức khởi công diễn ra vào ngày 27
Tháng Mười, 2018, với sự tham dự của hơn 200
giáo dân.

Tháng 9- 2021

Tổng Giám Mục Christophe Pierre làm phép
Linh Tượng Đức Mẹ La Vang
(Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

141
16,000 pound đứng giữa Linh Đài Đức Mẹ La
Vang, giống như hình ảnh được thuật lại khi Đức
Mẹ hiện ra trước một nhóm giáo dân Việt Nam
đang trốn tránh sự hãm hại vào năm 1798.
Nền bàn thờ, bục tượng, cùng với lớp mây cao
khoảng 6 ft.
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Từ mấy thế kỷ qua, Đức Mẹ La Vang trở
thành biểu tượng của hy vọng, của đức tin, và
của hứa hẹn cho người Công Giáo Việt Nam
khắp năm châu.
Bà Nguyễn Thị Quế, ở Dallas, Texas, xuýt
xoa: “Tôi được kể về Đức Mẹ La Vang từ ngày
còn viết bút mực. Hôm nay được chính mắt nhìn
tượng người, quả là một phép lạ không khác gì
ngày đó.”

Hơn 10,000 giáo dân tham dự sự kiện lớn
nhất tại Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Ki-tô từ
trước tới nay. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Ngày 18 Tháng Mười Hai, 2018, Giám Mục
Kevin Vann và Giám Mục Phụ Tá Nguyễn Thái
Thành đi hành hương Thánh Địa La Vang ở
Quảng Trị, Việt Nam.
Giám Mục Nguyễn Thái Thành làm phép địa
điểm xây cất ở Nhà Thờ Chính Tòa và khởi công
ngày 21 Tháng Mười Một, 2019.
Thánh Tượng Đức Mẹ La Vang về đến nhà thờ
ngày 28 Tháng Giêng, 2020. Sau ba ngày làm việc
khó khăn vất vả, Thánh Tượng Đức Mẹ La Vang
được đặt vào vị trí ngày 3 Tháng Sáu, 2021.
Khoảng 300 thiện nguyện viên đã giúp cho
việc hình thành Linh Đài này.
Nhà thầu xây cất chính là công ty Gray.
Công trình xây cất linh đài tốn $12.6 triệu,
và số tiền đã quyên được là $13.5 triệu, tính tới
Tháng Sáu, 2021.
Số tiền còn dư sẽ dùng vào việc tu bổ và bảo
trì linh đài.

Công việc tổ chức tuyệt vời, chu đáo
Thánh Hiến Linh Đài Đức Mẹ La Vang là sự
kiện lớn nhất tại Giáo Phận Orange kể từ khi
nhà thờ chính tòa được cung hiến cho giáo phận
hồi năm 2019, theo lời Giám Mục Kevin Vann.
Ban tổ chức dựng nhiều lều lớn sát nhau, có
màn hình TV lớn, để tất cả giáo dân có thể ngồi
dưới bóng mát và xem lễ một cách thoải mái.
Giàn âm thanh được đặt khắp nơi, để người
tham dự có thể nghe một cách rõ ràng.
Khi giáo dân đến nơi, ban tổ chức còn tặng
một gói quà, bên trong có sách nói về Linh Đài
Đức Mẹ La Vang, một chuỗi 10 hạt để đọc kinh,
một tấm card có hình Đức Mẹ La Vang phía
trước và có lời Kinh Thánh Mẫu La Vang phía
sau, và một CD nhạc Mẹ La Vang, với các ca
khúc do Linh Mục Nguyễn Văn Tuyên, chánh xứ
Giáo Xứ Westminster, sáng tác, với giọng ca của
các ca sĩ danh tiếng.
Trước, trong, và sau khi buổi lễ diễn ra, hàng
trăm thiện nguyện viên làm việc cật lực, từ ngoài
đường vào đến bên trong, từ công việc hướng dẫn
đậu xe, an ninh, đi lại, với sự trợ giúp của cảnh
sát Garden Grove.
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Cal State Long Beach tổ chức
khóa ‘Sư Phạm Việt Ngữ Online’
kỳ 2
LONG BEACH, California (NV) - Đại học Cal
State Long Beach (CSULB) sẽ tổ chức khóa “Sư
Phạm Việt Ngữ Online” kỳ 2 khai giảng vào ngày
30 Tháng Bảy, và kết thúc vào ngày 1 Tháng Tám.
Theo thông cáo của Cal State Long Beach,
đây là chương trình dạy Việt Ngữ của Phân Khoa
Nghiên Cứu về Người Á Châu và Người Mỹ Gốc Á
Châu (Asian & Asian American Studies - AAAS).
Chương trình gồm nhiều đề tài cần thiết và
ích lợi, nhằm củng cố và phát triển năng khiếu,
khả năng, kỹ thuật và nghệ thuật giảng dạy Việt
Ngữ cho các giảng viên và phụ huynh học sinh.
Hầu hết những đề tài này khác các đề tài
Giáo Sư Quyên Di dạy khóa tu nghiệp
“Sư Phạm Việt Ngữ” của năm 2019
(Hình: Facebook Quyen Di)
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Tất cả thiện nguyện viên đều ăn mặc chỉnh
tề, theo trang phục tùy công việc họ làm, để mọi
người dễ nhận ra.
Ngoài bãi đậu xe trong nhà thờ, còn có bốn
bãi đậu xe lớn bên ngoài, và người tham dự được
xe buýt chở từ bãi đậu xe vào tận nơi làm lễ.
Trong lúc sự kiện diễn ra, người tham dự được
cung cấp nước lạnh uống thoải mái vì thời tiết nóng.
Khi chương trình kết thúc, người tham dự còn
được ban tổ chức cung cấp thức ăn.
Xuyên suốt chương trình, không có một vấn
đề nào xảy ra, không thấy có xe cấp cứu nào
được gọi vào. [đ.d.]
Liên lạc tác giả: ngo.giao@nguoi-viet.com
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của khóa “Sư Phạm Việt Ngữ” kỳ 1 năm 2020.
Chương trình chi tiết của khóa kỳ 2 này sẽ được
gửi đến các tham dự viên đã ghi danh.
Ban Giảng Huấn gồm có: Thầy Quyên Di (Đại
Học UCLA và Đại Học CSULB, Hoa Kỳ); cô
Nguyễn-Lâm KimOanh (người sáng lập Chương
Trình Sư Phạm Song Ngữ các ngôn ngữ Á Châu
cho các đại học Cal State Long Beach, Los
Angeles, Northridge, Dominguez Hill và Fullerton,
nguyên cố vấn Bộ Giáo Dục Liên Bang); Giáo Sư
Hiroki Tahara (Ritsumeikan Asia Pacific University
- Beppu, Nhật); cô Natsuki Kitayama (Kanto
International Senior High School - Tokyo, Nhật);
nhạc sĩ Hồng Trang và một số giảng viên khác.
Trong ngày đầu tiên là Thứ Sáu, 30 Tháng
Bảy, các tham dự viên sẽ học về lịch sử của tiếng
Việt, sau đó học cách dạy đọc và viết, cuối cùng
sẽ nghe câu chuyện của Giáo Sư Hiroki Tahara
tìm đến tiếng Việt.
Trong ngày thứ hai, Thứ Bảy, 31 Tháng Bảy,
các tham dự viên sẽ học về văn phạm, cách viết
hay đọc truyện ngắn và thưởng thức ca dao Việt
Nam. Chương trình của ngày này còn có dạy đàm
thoại, dạy lòng biết ơn và kính trọng qua tiếng Việt.
Trong ngày cuối, Chủ Nhật, 1 Tháng Tám,
các tham dự viên sẽ nghe kinh nghiệm dạy tiếng
Việt của cô giáo Natsuki Kitayama người Nhật,
và kinh nghiệm của nhiều giáo viên gốc Việt.
Sau khi học hết ba ngày, tham dự viên sẽ nhận
chứng chỉ hoàn tất khóa “Sư Phạm Việt Ngữ” do
AAAS của CSULB cấp.
Ban tổ chức cho biết hạn chót ghi danh là Thứ
Sáu, 23 Tháng Bảy, và sẽ giới hạn số tham dự
viên nên người ghi danh sớm được ưu tiên giữ chỗ.
Để ghi danh tham dự khóa “Sư Phạm Việt
Ngữ” này, xin bấm vào đường dẫn forms.gle/
uMvzUp5AS1Y7GMeQ6 và điền đầy đủ các chi
tiết trong mẫu đơn ghi danh.
Các tham dự viên có thể gửi email đến địa
chỉ Chuc.Bui@csulb.edu nếu cần thêm thông tin
về khóa học.
Khóa học hoàn toàn miễn phí, tuy nhiên tham
dự viên muốn nhận chứng chỉ xin đóng $10 để
trả cho mẫu chứng chỉ và bưu phí gửi chứng chỉ
đến nhà. (TL) [qd]

Dân Chúa on line số 74
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15 tác giả trẻ gốc Việt đoạt giải
viết văn về công ơn cha mẹ
WESTMINSTER, California (NV) - “Với
mong muốn đóng góp một phần nhỏ trong cộng
đồng, chúng tôi tổ chức cuộc thi viết văn với chủ
đề ‘Bông Hồng Cho Tuổi Thơ,’ nhằm tạo niềm
cảm hứng cho các bạn trẻ có cơ hội biểu lộ cảm
xúc, tâm tư, tình cảm của riêng mình đối với ông
bà, cha mẹ, ngỏ hầu thu hẹp khoảng cách và tạo
thêm sự cảm thông giữa các thế hệ.”
Đó là lời Tỳ Kheo Thích Pháp Tánh, viện chủ
chùa Khánh Hỷ, Garden Grove, và viện chủ chùa
Từ Ấn, Wildomar, kiêm trưởng ban tổ chức cuộc
thi nói trong buổi trao giải thưởng “Bông Hồng Cho
Tuổi Thơ” vào chiều Chủ Nhật, 15 Tháng Tám, tại
nhà hàng Diamond Seafood Palace 3, Westminster.
Theo lời vị trưởng ban tổ chức, sở dĩ cuộc thi
được mở ra là vì: “Hơn 40 năm kể từ khi cộng
đồng người Việt nhập cư tại Hoa Kỳ, nhiều gia
đình đã cố gắng thay đổi tư duy và lối sống,
nhưng vẫn không hoàn toàn gắn kết được mối
tương quan giữa thế hệ ông bà, cha mẹ và các
con cháu do rào cản ngôn ngữ. Thực tế, giới trẻ
được hấp thụ nền văn hóa phương Tây dễ dàng
hơn so với ông bà, cha mẹ, vì vậy những mâu
thuẫn, xung đột và sự hiểu lầm thường xảy ra
trong mối quan hệ gia đình, tạo nên khoảng cách
và thiếu sự thông cảm lẫn nhau.”
Ba thí sinh đoạt giải cao nhất, từ trái, Thuận
Thiên Anjelika Phan (giải nhì), Anh Hà
(giải nhất) và Hannah Hoàng (giải ba)
(Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
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“Nhiều bậc phụ huynh còn áp đặt lối giáo dục
con cái theo truyền thống Á Đông cổ xưa, trong
khi giới trẻ thì trưởng thành trong môi trường tân
tiến, vì vậy khó để con cái có thể đồng cảm với
tư duy hay cách hành xử của cha mẹ. Vì lẽ đó,
chúng tôi tổ chức cuộc thi dành cho các bạn trẻ
từ 18 tuổi trở xuống, không phân biệt tôn giáo
viết về cảm nghĩ của mình đối với bậc cha mẹ,
mặt khác cũng để duy trì và phát huy truyền
thống văn hóa dân tộc,” Tỳ Kheo Thích Pháp
Tánh nói. (Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Theo ban tổ chức, chỉ trong vòng hai tháng đã
có 40 em gởi bài dự thi. Ban tổ chức đã chọn
ra 12 thí sinh để trao giải khuyến khích, mỗi em
được nhận $200, gồm Evelyn Vũ, Lydia Trần,
Jennifer Dương, Joann Nguyễn, Trương Thị Mai
Thy, Ethan Shawn Trần, Ava Le Zenone, Nguyễn
Evelyn Linh, Lynn Huỳnh, Sapphire Trương,
Hannahre Trương, Hannah Lý. Ngoài ra, ban tổ
chức còn tặng phần thưởng tham dự mỗi em $50.
So với ban đầu, giải khuyến khích đã tăng, cụ
thể trước đây chỉ có 10 giải với giá trị mỗi giải
là $100.
Ba thí sinh đoạt giải cao nhất gồm: Anh Hà
(giải nhất) nhận bằng khen và $1,000; Thuận
Thiên Anjelika Phan (giải nhì) nhận bằng khen
và $500; và Hannah Hoàng (giải ba) nhận bằng
khen và $300.
Ban giám khảo gồm Giáo Sư Nguyễn Khoa
Diệu Quyên, Giáo Sư Đỗ Bằng Lăng, Giáo Sư
Corey Vuu, nhà văn Vĩnh Hảo, nhà báo Huỳnh
Kim Quang.
Sau đó ban tổ chức mời ba em trong nhóm
đoạt giải nhất, nhì, ba lần lượt lên sân khấu đọc
lại bài viết của mình, mỗi em đọc có một vị giám
khảo theo dõi và cuối cùng cho các em những lời
khen cũng như khuyến khích các em trong tinh
thần biết ơn những bậc sinh thành.
Giáo Sư Nguyễn Khoa Diệu Quyên chia sẻ
cảm xúc của mình về bài viết của các thí sinh:
“Có những bài viết khi đọc, chúng tôi phải cố
đoán xem bài viết muốn diễn tả điều gì. Nhưng
có những bài viết đã chạm đến trái tim của mình,
làm chúng tôi phải chảy nước mắt, vì chúng ta
ai cũng có cha mẹ. Riêng cá nhân tôi, cha, mẹ
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của mình đều mới mất, nên khi đọc những bài
viết như thế, tôi không cầm được, mà nước mắt
cứ tuôn trào.”
Đặc biệt trong phần yểm trợ văn nghệ phụ
diễn, các em trong Ban Thiếu Nhi Câu Lạc Bộ
Tình Nghệ Sĩ đã biểu diễn rất độc đáo qua những
vũ khúc “Mẹ Là Tất Cả” và “Tà Áo Dài” của
nhạc sĩ Cao Minh Hưng, “Lạy Phật Quan Âm”
của nhạc sĩ Hàn Châu, và “Thương Ca Tiếng
Việt” của nhạc sĩ Đức Trí và Hà Quang Minh.
Nhạc sĩ Cao Minh Hưng, cánh chim đầu đàn
của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, tỏ bày: “Trong
mùa lễ Vu Lan Báo Hiếu, các em trong Ban
Thiếu Nhi Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ cũng như
các anh chị em trong ban văn nghệ này sẽ đóng
góp rất nhiều bài nhạc có nội dung công ơn sinh
thành, dưỡng dục của cha mẹ. Đây cũng là dịp để
tạo những cầu nối giữa tâm tình của các em Việt
Nam tại hải ngoại cùng cha mẹ và bạn hữu qua
lối viết văn. Một chương trình rất có ý nghĩa để
bảo tồn văn hóa của dân tộc Việt tại Hoa Kỳ.”
Trong số các phụ huynh đến dự, bà Tuyết
Huỳnh, cư dân Midway City, nói: “Gia đình tôi
cư ngụ tại Hoa Kỳ đã trên 30 năm. Tôi có đứa
con gái tên Evelyn Vũ, 14 tuổi, dự thi kỳ này.
Tôi rất vui và hãnh diện khi con là một trong
những thí sinh đoạt giải trong cuộc thi. Vui là
con của mình đã chia sẻ cảm xúc khi hiểu về
công ơn của cha mẹ phải đi làm tần tảo để cho
con được học vấn trên xứ người. Tôi hãnh diện
vì con đã viết được những lời chân thành về công
ơn của cha mẹ.”
Ban tổ chức trao mề đai “Bông Hồng
Cho Tuổi Thơ” cho các thí sinh
(Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
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Tỳ Kheo Thích Pháp Tánh (hàng đầu, thứ
ba từ trái) và Ban Văn Nghệ Chùa Khánh Hỷ,
Garden Grove
(Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Ban Thiếu Nhi Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ biểu
diễn vũ khúc “Mẹ Là Tất Cả” của nhạc sĩ Cao
Minh Hưng. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Phật tử Phổ Cường, cư dân Westminster, cho
biết: “Tôi là Phật tử của chùa Khánh Hỷ, Garden
Grove, đã trên 10 năm. Thầy Thích Pháp Tánh
tuy còn trẻ, nhưng rất năng động về phương diện
Phật pháp và xã hội cho lớp trẻ Việt Nam tại
hải ngoại, trong đó có việc tổ chức giải thưởng
‘Bông Hồng Cho Tuổi Thơ,’ mà theo tôi biết thì
chưa có chùa nào tổ chức chương trình này trong
những năm vừa qua tại Little Saigon.”
Tỳ Kheo Thích Pháp Tánh chia sẻ: “Cuộc thi
nào cũng có người thắng, kẻ thua, nhưng kỳ thi
viết văn này vô cùng đặc biệt, bởi vì tất cả các
thí sinh đều được giải thưởng cao quý, đó là món
quà từ tình thương của cha mẹ, người đã sinh
thành và nuôi dưỡng các em từ lúc chào đời cho
đến ngày hôm nay. Ngoài ra, các thí sinh còn
được đón nhận những giải thưởng của ban tổ
chức, quý thầy cô trong ban giám khảo trao tặng
qua nỗ lực và cố gắng của các em. Ban tổ chức
hy vọng trong khoảnh khắc này, các em sẽ thật
hạnh phúc khi đón nhận, và cha mẹ của các em
cũng sẽ rất tự hào về nỗ lực của con mình.” [qd]
Nguồn: 15 tác giả trẻ gốc Việt đoạt giải viết
văn về công ơn cha mẹ (nguoi-viet.com)

