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TA HÃY CẦU XIN CHO
ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ

Q

uý độc giả thân mến,

Từ nhiều tháng qua, một số
cơ quan truyền thông đạo đời thường
đưa ra những tin giật gân, những đề tài
câu khách, về tương lai của Giáo Hội,
suy đoán mò rằng Đức Giáo Hoàng
Phanxicô, một cụ già gần 86 tuổi vào
17.12.2022 tới, lại bị đồn đoán là đang
bị ung thư ruột già, thêm bệnh đau đồi
gối và đau thần kinh tọa kinh niên và
từ tháng 5.2022, phải ngồi xe lăn…

29.06 như các Công Nghị Hồng Y trước
đây) và sau cuộc thăm viếng kính viếng
mộ thánh Giáo Hoàng Celestinô V như
bản tin dưới đây:

Với tuổi già và sức yếu đau của con
người, ĐTC là vị Giáo Hoàng 266, đang
mang trọng trách mục tử của Giáo Hội
Hoàn Vũ trên vai, đang là tiếng nói tinh
thần được quy chiếu nhất trên thế giới,
nhất là trong hoàn cảnh bi thương của
chiến tranh tại Ucraine hiện nay!!!!

“Vào chúa nhật 28 tháng 8, ngài đến
Aquila ở Abruzzo, theo lời mời của tổng
giám mục địa phương mà ngài gần gũi
để dự buổi lễ tha thứ hàng năm và mở
Cửa Thánh… Tuy nhiên, nơi này mang
tính biểu tượng cao vì ở đây có vương
cung thánh đường Aquila, nơi có mộ
Thánh giáo hoàng Celestin V (1209-1296),
giáo hoàng đầu tiên của kỷ nguyên hiện
đại đã từ nhiệm theo ý muốn riêng của
ngài…, Trên mộ của ngài, năm 2009 Đức
Thánh Cha Biển Đức XVI cũng đã đến
đặt dây pallium, bốn năm trước khi ngài
theo gương từ nhiệm của Thánh giáo
hoàng Celestin”…

Người ta tiếp tục suy đoán rằng
“Ngài sẽ từ chức” sau Công Nghị tấn
phong Hồng Y vào 27.08 (thay vì theo
truyền thống thường xẩy ra vào ngày lễ
kính hai thánh Tông Đồ Phêrô-Phaolô

Ngoài hai biến cố trên, ngày thứ hai
29 và thứ ba 30 tháng 8, các hồng y từ
khắp nơi trên thế giới sẽ họp xung quanh
Vị Cha Chung để suy ngẫm về tông hiến
cải tổ Giáo triều: Anh em hãy rao giảng
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Tin Mừng, Praedicate evangelium, công
bố ngày 19 tháng 3. Nói rộng hơn là suy
ngẫm về tương lai của Giáo hội. Từ đó
có thể suy diễn về một tiền mật nghị?
Nhưng không có dấu hiệu nào cho
thấy Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ từ
nhiệm và sẽ có mật nghị hồng y bầu
chọn tân giáo hoàng trong ngắn hạn.
Đức Phanxicô không bị bệnh nặng và,
nếu ngài có nói với các nhà báo có mặt
trên chuyến bay đưa ngài từ Canada về
Rôma, khả năng từ nhiệm là cánh cửa
mở, nhưng ngài nói rõ không phải bây
giờ. Một hồng y đảm bảo: “Ngài thật
sự không muốn từ nhiệm trước khi kết
thúc Thượng Hội đồng Hiệp hành vào
năm tới.”
“Tất cả những sự trùng hợp này khiến
một số người nghĩ rằng‚ nghi thức‘ tương
tự sẽ diễn ra. Nhưng nó không bao giờ
thoáng qua tâm trí tôi.” Ngài nói điều
đó không xảy ra vào lúc này. Đồng thời,
như đã từng làm nhiều lần trong quá
khứ, ngài giải thích rằng khả năng từ
chức được cân nhắc, đặc biệt là sau sự
lựa chọn của Đức Biển Đức XVI vào năm
2013, trong trường hợp sức khỏe khiến
ngài không thể tiếp tục trong chức vụ
của mình. Nhưng khi được hỏi khi nào
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điều đó có thể xảy ra, Đức Thánh Cha
trả lời: “Chúng ta không biết. Chúa sẽ
cho biết.”
Lá thư Dân Chúa kỳ này xin đăng
tải TIN CHÓT về Công Nghi Hồng Y
và cuộc viếng thăm mục vụ thành phố
Aquila như những tin quy chiếu để hiểu
thêm về những hoạt động và hướng dẫn
điều chỉnh lại những đồn đoán hiện nay,
qua những suy tư nppfng cốt của Đức
Thánh Cha trong giai đoạn hiện nay và
xuyên suốt triều đại mục tử Giáo Hoàng
của Ngài…
Riêng phần của mình là tín hữu trong
lòng Hội Thánh, chúng ta kiên vững cầu
nguyện cho Vị Cha Chung của chúng ta
khi hát lại bài:
“Này con là đá, trên viên đá này Ta
xây Giáo Hội muôn đời vinh quang. Này
con là đá, cho muôn sức hùng Satan
vẫy vùng không làm chuyển rung.
Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng
Phanxicô, Chúa gìn giữ người tăng gấp
sinh lực và ban cho người đời nay
hạnh phúc, đừng trao người cho ác
tâm quân thù, đừng trao người cho ác
tâm quân thù.”
Lm. Chủ nhiệm
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TIN GIỜ CHÓT

CÔNG NGHỊ HỒNG Y:

20 HỒNG Y MỚI VÀ

2 VỊ THÁNH MỚI

Vatican News (27.8.2022) - Lúc 4 giờ
chiều thứ Bảy 27/8, ĐTC đã chủ sự Công
nghị Hồng y để thăng 20 hồng y mới với
việc trao mũ hồng y, trao nhẫn và chỉ định
nhà thờ hiệu toà.
Sau phần Lời nguyện mở đầu và Lời
Chúa, ĐTC có một bài giảng trước cộng
đoàn hiện diện.
Bài giảng của ĐTC
Câu nói này của Chúa Giêsu, chính giữa
Tin Mừng Luca, như một mũi tên đâm vào
chúng ta: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt
đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa
ấy đã bùng lên!” (12,49).
Khi đang trên đường cùng các môn đệ
lên Giê-ru-sa-lem, Chúa đã loan báo tiên tri
bằng cách sử dụng hai hình ảnh: lửa và
phép rửa (x 12, 49-50). Ngọn lửa thì Người
mang vào thế giới; còn phép rửa thì chính
Người nhận lấy. Tôi chỉ lấy hình ảnh về
lửa, mà ở đây là ngọn lửa mạnh mẽ của
Thần Khí Thiên Chúa, chính Thiên Chúa
như “ngọn lửa thiêu” (Đnl 4,24; Dt 12,29),
là Tình yêu nồng cháy giúp thanh tẩy, tái
sinh và biến đổi tất cả. Ngọn lửa này - cũng
là “phép rửa” - được bày tỏ trọn vẹn trong
mầu nhiệm Vượt qua của Đức Kitô, khi
Người, như một trụ cháy, mở ra con đường
sống qua biển đen tội lỗi và sự chết.

Tuy nhiên, cũng có một ngọn lửa khác,
đó là than hồng. Chúng ta tìm thấy điều
đó nơi thánh Gioan, trong tường thuật về
lần hiện ra thứ ba và là lần cuối cùng của
Chúa Giêsu Phục sinh với các môn đệ, bên
hồ Galilê (xem 21: 9-14). Ngọn lửa nhỏ này
do chính Chúa Giê-su nhóm lên trên bờ hồ,
trong khi các môn đệ ở trên thuyền kéo
lưới đầy cá lên, và Simon Phêrô đã bơi vào
trước, tràn đầy niềm vui (xem câu 7). Lửa
than nhẹ, hắt hiu nhưng lâu tàn và được
dùng để nấu nướng. Và tại đó, trên bờ hồ,
Người đã tạo một bầu khí gia đình, nơi các
môn đệ vui thích, ngạc nhiên và xúc động
trong sự thân mật với Chúa của họ.
Ngọn lửa mạnh mẽ
Anh chị em thân mến, thật tốt khi hôm
nay chúng ta cùng nhau suy gẫm khởi đi
từ hình ảnh ngọn lửa, với hai hình thức của
nó; và trong ánh sáng này, cầu nguyện cho
các Hồng y, các tân Hồng y, một cách cụ
thể cho anh em, những người trong chính
buổi cử hành này nhận lấy tước vị và trách
nhiệm.
Với những lời trong Tin Mừng Thánh
Luca, Chúa mời gọi chúng ta một lần nữa
hãy lùi lại phía sau Người, để theo Người
trên con đường sứ mạng. Một sứ mạng
truyền lửa - như sứ mạng của Êli -, về cả
những gì ông làm và cách ông thực hiện.
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Và đối với chúng ta, những người trong
Giáo hội đã được chọn từ giữa đoàn dân
để làm một sứ vụ phục vụ đặc biệt, Chúa
Giêsu trao cho chúng ta ngọn đuốc cháy
sáng và nói: Hãy nhận lấy, “như Cha đã sai
Thầy, thì Thầy cũng sai anh em” (Ga 20, 21).
Như vậy, Chúa muốn thông ban cho chúng
ta lòng can đảm tông đồ của Người, lòng
nhiệt thành của Người vì ơn cứu độ của
mọi người, không loại trừ ai. Người muốn
thông ban sự cao cả của Người cho chúng
ta, là tình yêu không giới hạn, không dè
chừng, không điều kiện, bởi vì nơi con tim
rực cháy của Người có lòng thương xót của
Chúa Cha. Và bên trong ngọn lửa này cũng
có sự giằng co mầu nhiệm, chính nơi sứ
mạng của Chúa Kitô, giữa sự trung tín với
dân Người, với đất hứa, với những kẻ Chúa
Cha đã ban cho Người, với việc đồng thời,
mở ra với mọi dân tộc, đến mọi chân trời
của thế giới, đến những vùng ngoại vi vẫn
chưa được biết đến.
Ngọn lửa mạnh mẽ này là điều đã
thúc đẩy tông đồ Phao-lô trong việc phục
vụ Tin Mừng không mệt mỏi, trong “cuộc
đua” truyền giáo luôn được hướng dẫn và
thúc đẩy của Thánh Thần và Lời. Đó cũng
là ngọn lửa của rất nhiều nhà truyền giáo
đã kinh nghiệm được niềm vui ngọt ngào
lẫn nỗi khó nhọc khi loan báo Tin Mừng,
và chính cuộc đời của họ đã trở thành tin
mừng, bởi vì trên hết họ là những chứng
nhân. Anh chị em thân mến, đây là ngọn
lửa mà Chúa Giêsu đã đến “ném vào mặt
đất”, và Chúa Thánh Thần cũng đốt lên nơi
những trái tim, bàn tay và đôi chân của
những ai bước theo Người.
Ngọn lửa than hồng
Kế đến, còn có một ngọn lửa khác, là
than hồng. Chúa cũng muốn thông ban

điều này cho chúng ta, bởi vì giống như
Người, với sự hiền lành, trung tín, gần
gũi và dịu dàng, chúng ta có thể làm cho
nhiều người cảm được sự hiện diện của
Chúa Giêsu đang sống giữa chúng ta, một
sự hiện diện hiển nhiên, và cả cách mầu
nhiệm, đến nỗi không cần phải hỏi: “Ông
là ai?”, bởi vì chính trái tim đã nói lên rằng
đó chính là Người, là Chúa. Ngọn lửa này
cháy lên cách đặc biệt khi chầu cầu nguyện,
khi chúng ta thinh lặng gần Thánh Thể và
thưởng nếm sự hiện diện khiêm nhường,
kín đáo, ẩn mình của Chúa, như ngọn lửa
than hồng, để chính sự hiện diện này trở
thành nguồn dưỡng chất cho đời sống hằng
ngày của chúng ta.
Chẳng hạn, ngọn lửa than hồng khiến
chúng ta liên tưởng đến Thánh Charles de
Foucauld: về việc ngài ở lại lâu trong một
môi trường không phải Kitô giáo, trong cô
tịch của sa mạc, chỉ chú tâm vào sự hiện
diện: sự hiện diện của Chúa Giêsu hằng
sống, trong Lời và Thánh Thể, và sự hiện
diện bác ái, thân thiện và huynh đệ. Nhưng
than hồng cũng khiến chúng ta nghĩ đến
những anh chị em tu hội đời, trong thế giới,
nuôi dưỡng ngọn lửa nhỏ và bền bỉ tại nơi
làm việc, trong các mối tương quan liên vị,
trong các cuộc gặp gỡ huynh đoàn nhỏ;
hoặc, với tư cách là các linh mục, trong
một sứ vụ bền bỉ và quảng đại, không ồn
ào, giữa những người trong giáo xứ. Một
cha sở của 3 giáo xứ ở Ý nói với tôi rằng
cha làm việc rất nhiều. Tôi hỏi: “cha có đến
thăm tất cả mọi người được không?” Cha
ấy nói: “Có, con biết tất cả.” – “Cha có biết
tên tất cả không?” – “Có, cả tên mấy chú
chó của gia đình họ nữa.” Đây là ngọn lửa
nhẹ mang việc tông đồ đến ánh sáng của
Chúa Giêsu. Và còn nữa, chẳng phải lửa
than hồng đang hằng ngày đốt nóng cuộc
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Các Hồng y cần cả hai hình thức lửa:
mạnh mẽ và than hồng
Anh em Hồng Y thân mến, trong ánh
sáng và sức mạnh của ngọn lửa này, đoàn
dân thánh thiện và trung tín tiến bước, nơi
chúng ta đã được tách ra và được sai đến
để làm thừa tác viên của Chúa Kitô. Ngọn
lửa kép này của Chúa Giêsu nói gì cách
riêng với anh em và tôi? Đối với tôi, điều
đó nhắc nhở chúng ta về một con người với
lòng nhiệt thành tông đồ, được nung nấu
bởi ngọn lửa Thánh Thần để can đảm đón
nhận cả những việc lớn lẫn việc nhỏ, để
“không bị giới hạn bởi cái lớn nhất, nhưng
được chứa đựng trong cái nhỏ nhất, đó là
thực tại thần linh”.
Một vị Hồng Y yêu mến Giáo hội luôn
có cùng ngọn lửa thiêng liêng này, cả khi
giải quyết những vấn đề lớn lẫn khi bận
tâm đến những vấn đề nhỏ; cả khi gặp gỡ
những người lớn lẫn kẻ bé của thế giới này,
là những người vĩ đại trước mặt Thiên Chúa.
Ví dụ, tôi nghĩ đến Đức Hồng Y Casaroli,
người nổi tiếng với cái nhìn rộng mở, trong
việc đối thoại khôn ngoan và kiên nhẫn, để
giúp hỗ trợ những chân trời mới của Châu

Âu sau chiến tranh lạnh - và Chúa không
muốn người thiển cận đóng lại những chân
trời mà Người đã mở ra! Nhưng với cái nhìn
của Chúa, cũng có giá trị như nhau khi
ngài thường xuyên đến thăm những người
trẻ bị giam giữ tại một nhà tù dành cho
trẻ vị thành niên ở Roma, nơi ngài được
gọi là “Don Agostino”. Và có bao nhiêu ví
dụ loại này có thể được đưa ra! Tôi nhớ
đến Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, người
được kêu gọi chăn dắt Dân Chúa trong một
bối cảnh đặc biệt khác của thế kỷ XX, và
đồng thời, được thúc đẩy bởi tình yêu của
Chúa Kitô, chăm sóc linh hồn của người
canh cửa phòng giam của ngài.
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy trở
lại nhìn về Chúa Giêsu: chỉ có Người mới
biết được bí mật của sự cao cả khiêm tốn
này, về quyền năng nhu mì này, về sự phổ
quát để tâm đến chi tiết này. Bí mật ngọn
lửa của Thiên Chúa: ngọn lửa ấy từ trời
cao chiếu sáng từ chân trời này đến chân
trời kia, và cũng chầm chậm nấu chín thức
ăn của những gia đình nghèo, người di cư
hoặc người vô gia cư. Chúa Giêsu hôm nay
cũng muốn ném ngọn lửa này xuống mặt
đất; Người muốn thắp trở lại ngọn lửa ấy
bên bờ những câu chuyện hàng ngày của
chúng ta. Người gọi chúng ta bằng tên,
Người nhìn vào mắt chúng ta và hỏi: Con,
tân hồng y, và tất cả anh em hồng y, Ta có
thể trông đợi ở con không?
Trao mũ hồng y, nhẫn và chỉ định nhà
thờ hiệu toà
Sau giây lát thinh lặng cuối bài giảng,
ĐTC đã đọc công thức thăng hồng y và đọc
tên từng vị hồng y với đẳng linh mục hoặc
phó tế được chỉ định. Kế đến, các tân hồng
y tuyên xưng đức tin và đọc lời hứa trung
thành và vâng phục ĐTC và các đấng kế vị.
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sống của rất nhiều đôi vợ chồng Kitô giáo
sao? Được sống động bằng những lời cầu
nguyện đơn giản, “tự phát”, với những cử
chỉ và cái nhìn dịu dàng, và bằng tình yêu
kiên nhẫn đồng hành với con cái trên hành
trình trưởng thành. Và chúng ta đừng quên
ngọn lửa than hồng được những người già
gìn giữ: lò sưởi của trí nhớ, cả trong gia
đình lẫn nơi xã hội và dân sự. Ngọn lửa
than hồng này của người già thật rất quan
trọng! Quanh ngọn lửa này, cả gia đình xum
vầy; nó cho phép chúng ta đọc hiện tại dưới
ánh sáng của những kinh nghiệm quá khứ
và đưa ra những chọn lựa khôn ngoan.
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Sau đó, từng vị tiến lên để được ĐTC trao
mũ hồng y, trao nhẫn và chỉ định nhà thờ
hiệu toà.
Chấp thuận án phong 2 vị thánh mới
Nghi thức thăng hồng y kết thúc, và
Công nghị Hồng y tiếp tục với án phong
thánh cho 2 chân phước Giovanni Battista
Scalabrini và Artemide Zatti. ĐTC chấp
thuận án phong và tên hai thánh sẽ được
ghi vào Sổ bộ Các Thánh vào Chúa Nhật
ngày 9/10/2022.

Các tân Hồng y thăm Đức Nguyên
Giáo hoàng Biển Đức XVI
Sau khi kết thúc Công nghị Hồng y,
ĐTC Phanxicô cùng với các tân Hồng y đã
đến Tu viện Mater Ecclesiae để chào thăm
Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức XVI. Sau
khi cùng nhau cầu nguyện và nhận phép
lành của ngài, các tân hồng y đã đến Điện
Tông tòa hoặc Đại Thính đường Phaolô VI
cho buổi thăm hữu nghị.
Nguồn: vaticannews.va/vi

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ THĂM MỤC VỤ

TẠI THÀNH PHỐ AQUILA

Đức Thánh Cha đã khởi hành lúc 8 giờ
sáng từ Vatican và đến Aquila sau 25 phút
bay bằng trực thăng. Ngài đã có cuộc gặp
với các gia đình nạn nhân và giới chức
chính quyền của thành phố. Sau đó, ngài
đến Vương cung thánh đường Collemaggio
để dâng thánh lễ và sau đó mở Cửa Thánh.

Bài giảng Thánh Lễ của Đức Thánh Cha
Sáng Chúa Nhật ngày 28/8, Đức Thánh
Cha đã bay đến Aquila cách Roma hơn
100km để viếng thăm thành phố này
và mở Cửa Thánh tại Vương cung
Thánh đường Collemaggio. Năm 2009,
thành phố Aquila đã bị một trận động
đất khiến hơn 300 người chết và hơn
1600 người bị thương.
Vatican News

Các Thánh là những minh hoạ sống động
của Tin Mừng. Cuộc đời của họ là điểm quy
chiếu đặc biệt giúp chúng ta nhìn ra Tin
Mừng mà Đức Giêsu đã đến để loan báo,
đó là: Thiên Chúa là Cha của chúng ta và
mỗi người chúng ta đều được Thiên Chúa
yêu thương. Đây chính là tâm điểm của Tin
Mừng. Chính cuộc Nhập Thể và dung mạo
của Đức Giêsu là minh chứng hữu hình của
tình yêu ấy.

Lá Thư Dân Chúa

Thật ra, chẳng có cách nào để thực thi
Thánh Ý của Thiên Chúa nếu không phải là
khởi đi từ nỗ lực của con người: không có
con đường khác. Dưới mắt của người đời,
có những người bị xem là yếu đuối và thất
bại, nhưng họ mới là những người chiến
thắng thật sự, bởi vì họ là những kẻ cuối
cùng đặt trọn vẹn niềm tin vào Thiên Chúa
và nhìn nhận Thánh Ý của Người. “Thiên
Chúa mặc khải những mầu nhiệm của Người
cho những kẻ hiền lành… Người được tôn
vinh nơi những người khiêm hạ” (Cn 3,1920). Trước tinh thần thế gian nhuốm đầy
mùi kiêu căng, Lời Chúa hôm nay mời chúng
ta trở nên hiền lành và khiêm hạ. Khiêm
nhường không có nghĩa là hoàn toàn phủ
nhận chính mình, nhưng là nhìn nhận một
cách đúng đắn những giá trị của chúng ta
cũng như những thiếu hụt và yếu kém của
chúng ta. Khởi đi từ những thiếu hụt yếu
kém của mình, sự khiêm hạ dạy chúng ta
không tập trung nhìn vào chính mình nhưng

là hướng mắt về Thiên Chúa, Đấng có thể
làm mọi sự và là Đấng sở hữu trọn vẹn
chúng ta ngay cả khi tự sức mình chúng ta
chẳng thể sở hữu được gì. “Mọi sự đều có
thể đối với những ai có lòng tin” (Mc 9,23).
Sức mạnh của những người khiêm hạ là
chính Thiên Chúa, chứ không phải là những
chiến thuật, những phương tiện nhân loại
theo lẽ khôn ngoan của thế gian này. Theo
nghĩa ấy, Đức Celestino V là một chứng
nhân can đảm của Tin Mừng, một người
không để cho mình bị tù hãm hay lèo lái
bởi thúc đẩy của quyền lực. Nơi Ngài, chúng
ta ngưỡng mộ một Giáo Hội tự do, được
giải phóng khỏi những suy nghĩ kiểu trần
thế và là một chứng nhân trọn vẹn cho
Danh của Thiên Chúa, là Đấng Thương Xót.
Đây chính là tâm điểm của Tin Mừng, bởi
vì thương xót nghĩa là nhận ra chúng ta
là những kẻ được yêu thương ngay chính
trong tình trạng khốn cùng của chúng ta:
hai điều này đi với nhau. Không thể hiểu
lòng thương xót nếu chúng ta không hiểu
chính nỗi khốn cùng của chính mình. Làm
một người tín hữu không phải là bước theo
một Thiên Chúa mù mờ và khiến chúng ta
sợ hãi. Thư gởi tín hữu Do-thái đã nhắc
chúng ta về điều này: “Anh em đã chẳng
đến gần một điều gì đó có thể sờ thấy
được, có lửa đang cháy, có mây mù, có
bóng tối, có tiếng kèn vang dậy, có tiếng
nói gầm thét đến độ khiến cho những ai
nghe thấy phải van xin Chúa đừng nói với
họ nữa”. Không, thưa anh chị em, chúng ta
đến gần Đức Giêsu, là con một của Thiên
Chúa, là Lòng Thương Xót của Chúa Cha,
là Tình Yêu cứu độ chúng ta. Chính Người
là lòng thương xót: chỉ với lòng thương xót,
chúng ta mới có thể nói về nỗi khốn cùng
của mình. Nếu ai muốn đến với lòng thương

Tháng 9 - 2022

Hôm nay, chúng ta cử hành Thánh Lễ
trong một ngày đặc biệt của thành phố này
và Giáo Hội nơi đây: Ngày Lễ Xá Giải (hoặc
Ngày Xá Tội) được thành lập bởi Đức Giáo
Hoàng Celestino V. Nơi đây có lưu giữ thánh
tích của vị Giáo Hoàng này. Ngài là hiện
thân tròn đầy của những gì chúng ta nghe
trong bài đọc I hôm nay: “Càng làm lớn con
càng phải khiêm hạ, như thế con sẽ được
ân nghĩa trước mặt Chúa” (Cn 3,8). Chúng
ta thường sai khi nhớ đến Đức Celestino
V, như một “kẻ từ chối vĩ đại”, theo như
một kiểu nói trong tác phẩm Thần Khúc
của Đan-tê. Thật ra, Đức Celestino V không
phải là kẻ từ chối (khi Ngài từ nhiệm ngôi
vị Giáo Hoàng). Ngài không phải là người
nói không, nhưng là con người của lời đáp
“xin vâng”.
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xót bằng một lối khác thì người ấy đã lạc
đường. Vì vậy, điều quan trọng là hiểu thực
tại của mình.
Trải qua hàng thế kỷ, thành phố Aquila
đã gìn giữ sống động món quà mà Đức
Thánh Giáo Hoàng Celestino V đã để lại cho
mình. Tôi được vinh dự nhắc nhở tất cả mọi
người rằng nhờ Lòng Thương Xót, và chỉ có
nhờ Lòng Thương Xót mà thôi, mỗi người
chúng ta mới có thể sống cuộc sống của
mình trong niềm vui. Thương Xót là kinh
nghiệm nhận ra mình được đón nhận, được
phục hồi, được tăng sức, được chữa lành,
được khích lệ. Kinh nghiệm về ơn được tha
thứ là một kinh nghiệm gần gũi thiết thân
với sự phục sinh, tại đây và ngay lúc này.
Ơn tha thứ là hành trình đi từ sự chết đến
sự sống, từ kinh nghiệm lo sợ vì tội lỗi của
mình đến kinh nghiệm tự do và vui mừng.
Ước gì Đền Thánh này luôn là nơi chốn
mà chúng ta được hoà giải, được có kinh
nghiệm về ơn phục hồi và được thấy những
khả thể khác được ban tặng cho chúng ta.
Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của
những khả thể, của bảy mươi lần bảy. Ước
gì nơi này là ngôi Đền Thánh của ơn tha
thứ, không chỉ mỗi năm một lần, nhưng
là mãi mãi. Và như thế mỗi người chúng
ta có thể xây dựng hoà bình nhờ vào kinh
nghiệm đón nhận và trao ban ơn tha thứ.
Khởi đi từ nỗi khổ của mình và nhìn vào
đó để làm sao đến được với ơn tha thứ,
bởi vì trong nỗi khốn khổ, chúng ta sẽ luôn
tìm thấy một ánh sáng nào đó như là con
đường dẫn đến với Chúa. Ví dụ, sáng nay
tôi nghĩ về điều này. Khi chúng tôi bay đến
Aquila, chúng tôi không thể đáp xuống được
vì sương mù dày đặc, mịt mù. Phi công
trực thăng bay vòng quanh, vòng quanh…
và cuối cùng đã nhìn thấy một lỗ nhỏ và
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ra hiệu là sẽ xuống bằng lỗ đó, và đã làm
được. Tôi đã nghĩ về sự khốn khổ: với nỗi
khốn khổ cũng xảy ra tương tự. Chúng ta
thấy mình chẳng còn gì và chúng ta chạy
quanh… rồi Chúa mở ra một lỗ nhỏ. “Hãy
đặt mình vào đó, vào những vết thương của
Chúa. Ở đó có lòng thương xót, dù trong
nỗi khốn cùng.”

Anh chị em thân mến,
Anh chị em đã đau khổ nhiều do cuộc
động đất gây ra. Như một dân tộc, anh chị
em đã cố gắng chỗi dậy và phục hồi. Những
ai đã đau khổ cần phải biết trân trọng và
nhận ra giá trị của đau khổ mà mình đã trải
qua, cần phải hiểu rằng bóng tối mà mình
đã trải qua chính là một quà tặng giúp cho
mình có khả năng thấu hiểu được đau khổ
của những người khác. Anh chị em có thể
là những chứng nhân cho lòng Thương Xót,
bởi lẽ anh chị em đã có kinh nghiệm mất
tất cả, đã nhìn thấy sự sụp đổ của những
gì con người xây dựng, đã phải từ bỏ tất
cả những gì là thân thương nhất, đã phải
trải qua nỗi đau mất đi những người thân
yêu nhất. Anh chị em có thể là những người
biết trân giữ lòng Thương Xót, bởi vì chính
anh chị em đã kinh nghiệm về sự khố cùng.
Trong cuộc sống của chúng ta, không
cần phải trải qua những cơn động đất, mỗi
chúng ta đều có thể có kinh nghiệm về điều
mà tôi tạm gọi là “những cuộc động đất của
tâm hồn”. Kinh nghiệm ấy đặt chúng ta đối
diện với sự mỏng manh của chính mình, với
những giới hạn của chính mình, với chính
sự nghèo khó khốn cùng của mình. Đó là
có thể là kinh nghiệm mất tất cả, nhưng đó
cũng là kinh nghiệm có thể dạy cho chúng
ta về sự khiêm hạ thật sự. Trong những
hoàn cảnh khó khăn như vậy, hoặc người ta
sẽ nổi giận với cuộc đời, hoặc người ta sẽ
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Nếu chúng ta có lạc bước trên đường
đời, bài Tin Mừng hôm nay chính là một
tiếng chuông gióng lên để nhắc nhở chúng
ta (Lc 14,1.7-14). Đức Giêsu được mời đến
dùng bữa tại nhà một người Pharisêu và
Người quan sát thấy có nhiều người muốn
ngồi ở chỗ tốt nhất. Trong dịp ấy, Người
kể một dụ ngôn vẫn còn giá trị cho chúng
ta ngày hôm nay: “Khi anh được mời đi
ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ
có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng
được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn
nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: „Xin
ông nhường chỗ cho vị này. Bấy giờ anh
sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối”.
Rất thường xuyên, người ta đánh giá nhau
qua những vị thế mà người ta chiếm được
trong thế giới này. Thế nhưng giá trị của
một con người không phụ thuộc vào cái chỗ
người ấy ngồi; đúng hơn, giá trị của một
con người phụ thuộc vào sự tự do mà người
ấy có được và sống được ngay cả khi phải
ngồi ở chỗ cuối, ngay cả khi chỗ dành cho
người ấy là trên Thập Giá.
Người Kitô hữu biết rằng cuộc đời mình
không phải là một hành trình xây dựng sự
nghiệp theo kiểu thế gian, nhưng là một
sự nghiệp theo cung cách của Đức Kitô,
Đấng không đến để được phục vụ nhưng
là để phục vụ (Mc 10,45). Nếu chúng ta
không hiểu được tính cách mạng của lời Tin
Mừng giải phóng này, chúng ta sẽ lại tiếp
tục hưởng ứng chiến tranh, cổ vũ bạo lực
và bất công. Tất cả đều là dấu hiệu của
việc thiếu tự do nội tâm. Nơi nào không
có tự do nội tâm, nơi ấy mở ra những con

đường cho chủ nghĩa ích kỷ, cá nhân, lợi
nhuận và bất công.
Anh chị em thân mến, ước gì thành
phố Aquila trở thành một thủ phủ thật sự
của sự tha thứ, của hoà bình và của hoà
giải. Ước gì thành phố này có thể trao ban
cho tất cả mọi người kinh nghiệm về sự
biến đổi mà chính Đức Maria đã hát trong
lời kinh Magnificat: “Chúa hạ bệ những ai
quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm
nhường” (Lc 1,52). Ấy là sự biến đổi mà
chính Đức Giêsu đã nhắc nhở chúng ta
trong Tin Mừng hôm nay: “Ai nâng mình
lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ
được nhấc lên” (Lc 14,11). Chúng ta hãy
phó thác nơi Đức Maria, Đấng mà anh chị
em đã tôn kính với tước hiệu là Mẹ cứu
rỗi của dân thành Aquila, ước nguyện được
sống theo Tin Mừng. Nhờ sự chuyển cầu từ
mẫu của Mẹ, xin cho thế giới của chúng ta
được tràn đầy ơn tha thứ và bình an.
[]
Cuối Thánh Lễ, Đức Thánh Cha đã chào
thăm người dân Aquila hiện diện cũng như
tham dự từ xa. Trước khi đọc Kinh Truyền
Tin, ngài đặc biệt nhớ đến người dân
Pakistan hiện đang vật lộn với những trận
lũ lụt khiến nhiều người chết, mất tích và bị
thương. Ngài kêu gọi tình liên đới của cộng
đồng quốc tế để hỗ trợ những nạn nhân.
Sau khi kết thúc Thánh Lễ, Đức Thánh
Cha đã đến Cửa Thánh của Vương cung
Thánh Đường Collemaggio để làm nghi thức
mở Cửa Thánh. Ngài mở cửa, cầu nguyện
và đi qua Cửa Thánh, sau đó đoàn đồng tế
cũng đi qua Cửa Thánh và viếng mộ ĐGH
Celestino V.
Trích bản tin Vatican News
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học bài học về sự hiền lành khiêm hạ. Do
đó, hiền lành và khiêm hạ là đặc tính của
những ai có sứ mạng trân giữ và làm chứng
cho lòng Thương Xót của Thiên Chúa.
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Lịch Phụng vụ tháng 9 - 2022
Ý cầu nguyện của ĐTC: Cầu cho việc bãi bỏ án tử hình.

Chúng ta hãy cầu nguyện, để án tử hình, vốn vi phạm quyền bất khả xâm phạm và
phẩm giá của con người, sẽ bị bãi bỏ trong luật pháp của mọi quốc gia trên thế giới.
■ Thứ Năm 1 1Cr 3,18-23 ; Tv 23 ; Lc 5,1-11
■ Thứ Sáu 2 1Cr 4,1-5; Tv 36; Lc 5,33-39
□ Thứ Bảy 3 Thánh Grêgôriô Cả 1Cr 4,6b-15 ; Tv 144; Lc 6,1-5
■ Chúa Nhật 4 XXIII Thường Niên Kn 9,13-18 ; Tv 89 ; Plm 9b-10.12-17 ; Lc 14,25-33
■ Thứ Hai 5 1Cr 5,1-8 ; Tv 5 ; Lc 6,6-11
■ Thứ Ba 6 Cr 6,1-11 ; Tv 149; Lc 6,12-19
■ Thứ Tư 7 1Cr 7,25-31 ; Tv 44 ; Lc 6,20-26
□ Thứ Năm 8 Sinh Nhật Đức Maria Mi 5,1-4a & Rm 8,28-30 ; Tv 12 ; Mt 1,1-16.18-23
■ Thứ Sáu 9 Thánh Pierre Claver 1Cr 9,16-19.22-27 ; Tv 83 ; Lc 6,39-42
■ Thứ Bảy 10 1Cr 10,14-22 ; Tv 115 ; Lc 6,43-49
■ Chúa Nhật 11 XXIV Thường Niên Xh 32,7-11.13-14 ;Tv 50; 1Tm 1,12-17 ; Lc 15,1-32
■ Thứ Hai 12 1Cr 11, 17-26.33 ; Tv 39 ; Lc 7, 1-10
□ Thứ Ba 13 Thánh Gioan Kim Khẩu 1Cr 12,12-14.27-31 a ; Tv 99 ; Lc 7,11-17
■ Thứ Tư 14 Suy Tôn Thánh Giá Ds 21,4b-9 & Ph 2, 6-11 ; Tv 77; Ga 3,13-17
□ Thứ Năm 15 Đức Mẹ sầu bi 1Cr 15, 1-11 ; Tv 117 ; *Ga 19,25-27 & *Lc 2,33-35
■ Thứ Sáu 16 Thánh Corneille & Cyprien 1Cr 15,12-20; Tv 16; Lc 8,1-3
■ Thứ Bảy 17 Thánh Robert Bellarmin & Thánh Hildegarde de Bingen
1Cr 15,35-37.42-49 ; Tv 55 ; Lc 8,4-15
■ Chúa Nhật 18 XXV Thường Niên Am 8,4-7; Tv 112; 1Tm 2, 1-8 ; Lc 16,1-13
■ Thứ Hai 19 Thánh Janvier Pr 3,27-34 ; Tv 14; Lc 8,16-18
■ Thứ Ba 20 Thánh André Kim, P. Chong và các bạn Pr 21,1-6.10-13 ;Tv 118; Lc 8,19-21
■ Thứ Tư 21 Thánh Mátthêu Ep 4, 1-7.11-13 ; Tv 18A; Mt 9, 9-13
■ Thứ Năm 22 Gv 1,2-11 ; Tv 89 ; Lc 9, 7-9
□ Thứ Sáu 23 Thánh Pio de Pietrelcina Gv 3,1-11 ; Tv 143 ; Lc 9,18-22
■ Thứ Bảy 24 Gv 11, 9 - 12,8 ; Tv 89 ; Lc 9,43b-45
■ Chúa Nhật 25 XXVI Thường Niên Am 6,1a.4-7 ; Tv 145 ; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31
■ Thứ Hai 26 Thánh Côme & Damien G 1,6-22 ; Tv 16; Lc 9,46-50
□ Thứ Ba 27 Thánh Vincent de Paul G 3,1-3.11-17.20-23 ; Tv 87 ; Lc 9,51-56
■ Thứ Tư 28 Thánh Venceslas & St Laurent Ruiz et C. G 9,1-12.14-16; Tv 87 ; Lc 9,57-62
□ Thứ Năm 29 Tổng lãnh Thiên Thần Mcae, Gáprien và Raphaen
Đn 7,9-10.13-14 & Kh 12,7-12a; Tv 137; Ga 1,47-51
□ Thứ Sáu 30 Thánh Jérôme G 38,1.12-21 và 40,3-5; Tv 138; Lc 10,13-16
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ÁN TỬ HÌNH
Trần An Bài

N

gay sau khi bản án tử hình dành
cho Saddam Hussein được thi hành,
Phát ngôn viên Tòa Thánh Vatican, cha Federic
Lombardi, tuyên bố: “Xử tử hình Saddam Hussein
là một thảm kịch, nó gây thêm chuyện báo thù
và bạo động tại Iraq”. Trong bối cảnh thế giới
phân vân trước án tử hình, VietCatholic cho đăng
lại bài sau của anh Trần An Bài
Ngày 24-11-2002, Thánh Bộ Đức Tin của
Toà Thánh Vatican đã công bố những hướng
dẫn cho các tín hữu khi tham gia vào đời sống
chính trị của các quốc gia. Tài liệu viết: “Thánh
Thomas More, người đã được chọn làm quan
thày của các nhà lãnh đạo quốc gia và chính
khách đã dùng chính cuộc sống và sự chết của
ngài để dạy chúng ta rằng con người không thể
tách biệt khỏi Thiên Chúa, cũng như chính trị
không thể tách biệt khỏi luân lý. Đối diện với
những nhu cầu đạo đức căn bản và bất khả
thay đổi, các Kitô hữu phải nhận thức rằng điều
đang bị lâm nguy là căn bản của luật luân lý,
liên quan đến sự toàn thiện của con người. Đó
là những vụ liên quan đến luật lệ về phá thai và
án tử hình. Những luật lệ này phải bảo vệ quyền
sống căn bản, không đước tách khỏi quan niệm
về sự chết tự nhiên.” Vậy câu hỏi được đặt ra
ở đây cho người Công Giáo là có nên ủng hộ
những vụ giết người không? Đối với vấn đề phá

thai thì câu trả lời dứt khoát là “không”. Nhưng
đối với án tử hình, mặc dù giáo huấn hiện đại
của Giáo hội Công Giáo cũng trả lời là “không”,
nhưng còn minh định thêm rằng đây không phải
là vấn đề luân lý bình thường, nên cũng có thể
thay đổi tùy hoàn cảnh khác nữa.

I. KHÁI NIỆM VỀ ÁN TỬ HÌNH
a. Theo Kinh Thánh và cổ luật
Trong Cựu Ước, chúng ta thường gặp những
câu: “Mắt đền mắt, răng đền răng” (Lv 24,20;
Xh 21,24). Có nghĩa là ai móc mắt tôi thì tôi có
quyền móc mắt lại người đó hoặc ai lấy mạng
sống tôi thì người đó cũng sẽ phải mất mạng
sống. Câu Kinh Thánh dưới đây cũng bênh án
tử hình: “Ai lấy đi mạng sống của người khác thì
người đó cũng sẽ phải chết” (Lv 24,17).
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Tuy nhiên, cũng trong Cựu Ước, những người
chống án tử hình lại trưng ra được những câu
khá thời danh: “Thiên Chúa nói rằng: Ta chẳng
vui gì khi thấy kẻ gian ác phải chết, nhưng vui
khi nó thay đổi đường lối để được sống.” (Ed
33,11).

Trước những câu Kinh Thánh có vẻ như
nghịch nhau này, các nhà chuyên khảo Kinh
Thánh dạy chúng ta đừng hiểu theo nghĩa đen
từng lời của Kinh Thánh, mà phải tìm hiểu khi
nào và tại sao Kinh Thánh được viết ra. Theo
Đức Tổng Giám Mục Daniel E. Pilarczyk, câu
Kinh Thánh “mắt đền mắt, răng đền răng” được
nêu ra với chủ đích bảo vệ những người khởi
xướng bạo hành không bị trừng phạt một cách
vô hạn định, chứ không có ý thừa nhận sự trả
thù của nạn nhân. (Bài viết “Mười hai vấn đề
nan giải”).
Bước vào thời đại Chúa Giêsu, rõ rệt là luật
lệ đã cho phép dùng hình phạt tử hình, vì chính
Chúa đã bị xử tử do bản án của các Thày Cả
Thượng Phẩm. Ngược lại, trong suốt 3 năm giảng
đạo, Chúa luôn luôn cổ võ sự tha thứ, hòa giải
và cứu chuộc. (x. Bài Giảng Trên Núi về 8 mối
phúc thật, Mátthêu 5,1-12; 5,21-26). Chúa đã
công khai bác bỏ luật trả thù như sau: “Anh em
đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền
răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống
cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải,
thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn
kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để
cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh
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đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai
xin, thì hãy cho, ai muốn vay mượn, thì đừng
ngoảnh mặt đi.” (Mt 5,38-42).
Hậu quả của những lời lẽ không rõ rệt trong
Thánh Kinh là những giáo huấn của Giáo Hội
về án tử hình cũng lần lượt thay đổi theo thời
gian. Dưới thời các Thánh Tông Đồ và Giáo Hội
sơ khai, do ảnh hưởng các lời giảng dạy của
Chúa, án tử hình đã không được chấp nhận, ví
dụ thời Clement of Rome (năm 101) và Justin
Martyr (năm 165), nhưng dưới thời đế quốc La
Mã, việc chống án tử hình đã giảm dần.
Thánh Tiến Sĩ Augustinô chấp nhận án tử
hình như là phương tiện làm nản lòng những
người hiếu sát và bảo vệ những nạn nhân vô tội.
Đến thời Trung Cổ, Thánh Tiến Sĩ Tôma Aquinô
cũng lập lại quan điểm này. Ngài dạy rằng nếu
những công dân tốt “được bảo vệ và cứu sống
khỏi những hành động hung ác của kẻ sát nhân,
thì hung thủ phải bị luật pháp xử tử.” Hơn nữa,
cũng theo thánh Tôma, việc hành quyết những
kẻ sát nhân sẽ làm nản lòng những người khác
cũng đang toan tính giết hại người và thúc giục
chúng phải cải sửa.
Đức TGM Daniel E. Pilarczyk viết rằng:
“Trong khi xã hội luôn luôn có quyền tự vệ để
chống lại những kẻ phá hoại, thì quyền hành
quyết tội nhân không còn cần thiết, không hữu
dụng hoặc không có chính nghĩa nữa. Nguyên
tắc căn bản không thay đổi, nhưng việc áp dụng
tuy thích hợp với hoàn cảnh xã hội khác, nhưng
nay không còn thích hợp với nền văn hóa và
thời đại chúng ta nữa.” (id.)
b. Bộ Giáo Lý mới
Bộ Giáo Lý mới của Hội Thánh đã phản
ảnh quan niệm cổ truyền khi xác định rằng án
tử hình có thể chấp nhận được trong những
trường hợp cực kỳ nặng nề. “Về điểm này, giáo
huấn truyền thống của Giáo Hội công nhận
chính quyền hợp pháp có quyền và có bổn
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c. Trên thế giới
Công Ước quốc tế Liên Hiệp Quốc về các
quyền dân sự và chính trị đã chống lại án tử
hình. Trên 100 quốc gia trên thế giới đã loại
bỏ án tử hình trong văn bản luật pháp hoặc
thực tế không thi hành án nữa. Nhưng Hoa Kỳ
là một trong số rất ít quốc gia vẫn còn duy trì
án tử hình, như Trung Quốc, Iran, Libya, Syria,
Việt Nam....
d. Tại Hoa Kỳ
Vào năm 1966, chưa tới một nửa dân chúng
Hoa Kỳ ủng hộ án tử hình. Nhưng ngày nay
cuộc thăm dò cho thấy số người tán thành án
tử hình tăng lên 75%. Tại sao người Mỹ lại
thay đổi quan niệm một cách nhanh chóng như
vậy? Câu trả lời là tội phạm bạo hành tăng quá
nhanh khiến dân chúng rất lo ngại và thất vọng.
Họ bảo nhau: Phải làm một cái gì để giảm thiểu
tội phạm! Và nhiều người đã nghĩ ngay đến án
tử hình như một biện pháp phòng ngừa. Không
phải chỉ dân chúng cổ võ án tử hình mà ngay
chính quyền cũng khuyến cáo dùng án tử hình

để đối phó với nạn tội phạm ngày một gia tăng.
Người ta trở về với quan niệm dùng án tử hình
để làm nản lòng kẻ phạm tội và cải sửa những
thiệt hại gây cho xã hội.
Hiện nay, có 38 tiểu bang trên tổng số 50
tiểu bang của Hoa Kỳ chấp nhận án tử hình.
Năm 1994, chính phủ liên bang Hoa Kỳ đã ban
hành luật chống tội ác bằng cách tăng một số
tội danh đang từ 2 lên tới 60 sẽ chịu hình phạt
tối đa là tử hình.
Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ cũng đã can
thiệp vào vấn đề này. Năm 1967, toà án tối cao
này ra lệnh đình chỉ mọi cuộc hành quyết các
tử tội trong lúc tòa cứu xét tính cách hợp hiến
của án tử hình. Có hai bản án quan trọng được
tuyên bố: Năm 1972, toà truyền hủy những luật
quy định hình phạt tử hình, vì trong số các tử
tội, người nghèo và thiểu số quá đông so với
những thành phần khác. Năm 1987, Tối Cao
Pháp Viện, trong vụ án McCleskey vs. Kemp, đã
công nhận cuộc khảo cứu của David Baldus của
viện Đại Học Georgia kết luận rằng thủ phạm
trong những vụ giết người da trắng hầu như
lãnh án tử hình nhiều hơn là trong những vụ
giết người da đen. Điều này ngụ ý rằng sinh
mạng những người da trắng giá trị hơn sinh
mạng người da đen. Dầu vậy, vào năm 1976,
Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã công nhận án
tử hình trở lại, khiến cho việc hành quyết tử tội
bắt đầu tái diễn trên đất Hoa Kỳ vào năm 1977.
Hiện trên toàn quốc Hoa Kỳ có khoảng 3.500
tử tội đang chờ ngày bị hành quyết.
II. BÊNH ÁN TỬ HÌNH
Dưới đây là những lý lẽ chính để duy trì
án tử hình:
1. Kinh Thánh đã viết rằng: “Nếu có gây tổn
thương, thì ngươi phải lấy mạng đền mạng, mắt
đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền
chân, vết bỏng đền vết bỏng, vết thương đền
vết thương, vết bầm đền vết bầm.” (Xh 21,23-
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phận dùng những hình phạt thích đáng để trừng
trị các tội phạm, không loại trừ án tử hình đối
với những trường hợp các tội phạm rất nặng
nề.” (điều 2266) Tuy nhiên, Bộ Giáo Lý lại
thêm rằng: “Nếu các phương tiện không đổ máu
tỏ ra đủ để bảo vệ các sinh mạng, chống lại
kẻ gây hấn, và để bảo toàn trật tự chung và
an ninh của mọi người, thì các nhà cầm quyền
sẽ chỉ sử dụng các phương tiện này thôi, vì
các phương tiện này phù hợp với các điều kiện
cụ thể của công ích hơn, và cũng phù hợp
với nhân phẩm con người ta hơn.” (điều 2267)
Trong Tông thư “Evangelium Vitae” (Tin Mừng
Sự Sống), Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II viết
rằng: “Ngày nay, trên thực tế,... những trường
hợp quốc gia cần phải hành quyết tội nhân thì
thật rất hiếm, nếu không nói là không còn thực
sự tồn tại nữa.”
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25). Thánh Phaolô viết: “Mỗi người phải phục
tùng chính quyền... vì họ mang gươm không phải
không có lý do.“ (Rm 13,1-7). Thánh Phêrô cùng
chung một lập trường: “Anh em hãy tuân phục
mọi thể chế do loài người đặt ra: dù là vua,
người nắm quyền tối cao, dù là quan, sứ giả của
nhà vua để trừng phạt kẻ làm điều ác và khen
thưởng người làm điều thiện.” (1 Pr 2,13-14).
2. Thiên Chúa đã ban cho mỗi người một
đời sống vô cùng quý giá, cho nên khi kẻ sát
nhân đã tước đoạt sự sống người khác thì chỉ
có mạng sống của chính hung thủ mới đền bù
được mạng sống của nạn nhân.

tử hình mạnh mẽ nhất. Sau 4 năm hội ý với
Thượng Hội Đồng Giám Mục, ngày 25-3-1995,
ngài đã ra thông điệp “Evangelium Vitae” (Đời
sống Phúc Âm) để yêu cầu các quốc gia bãi bỏ
án tử hình. Theo ngài, việc duy trì án tử hình
trong thế giới ngày nay “thật là họa hiếm, nếu
không nói là không còn thực sự tồn tại nữa.”
Trong cuộc viếng thăm Hoa Kỳ vào năm 1999,
ĐGH đã công khai nói với dân chúng Mỹ rằng
án tử hình là “độc ác và không cần thiết”. Ngài
khẳng định: “Giá trị của đời sống con người
không bao giờ được lấy đi, cả trong trường hợp
con người làm điều vô cùng độc ác”.
b. Lập trường của Hội Đồng Giám Mục
Hoa Kỳ
Ngay từ năm 1980, Hội Đồng Giám Mục
Hoa Kỳ đã ra một văn kiện quan trọng bày tỏ
lập trường phải hủy bỏ án tử hình với 4 lý do
chính sau đây:

3. Nhờ án tử hình mà cuộc sống trong xã
hội được an toàn hơn do việc loại trừ những kẻ
giết người ra khỏi đời sống xã hội, miễn sao xã
hội phải có những luật lệ ngăn ngừa các vụ xử
tử lầm và phải theo đúng những tiêu chuẩn do
Tối Cao Pháp Viện ấn định.
4. Hậu quả của án tử hình là làm nản chí
những kẻ sát nhân không dám phạm tội ác, vì
khi biết rằng nếu tra tay vào vụ giết người thì
chính họ cũng sẽ mất mạng.
III. CHỐNG ÁN TỬ HÌNH
a. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
Cần phải ghi nhận rằng ĐGH. Gioan Phaolô
II là vị lãnh đạo tôn giáo chủ trương chống án

Thứ nhất, chấm dứt án tử hình là một cách
phá vỡ vòng luẩn quẩn bạo hành. Đứng trước
thảm trạng gia tăng các tội ác bạo hành, xã hội
phải phản ứng nhân đạo hơn và hữu hiệu hơn,
bao gồm cả việc chú ý đến nguồn gốc tội phạm,
như sự nghèo đói và bất công
Thứ nhì, việc bãi bỏ án tử hình xác quyết
niềm tin vào “giá trị và nhân bản độc đáo” của
mỗi người.
Thứ ba, việc hủy bỏ án tử hình biểu lộ niềm
tin căn bản rằng Thiên Chúa là Chủ Tể của đời
sống con người và rằng con người phải là những
quản gia tốt, nhưng không có quyền kiểm soát
tuyệt đối sự sống của mình.
Thứ tư, chấm dứt án tử hình “là phù hợp
nhất với tấm gương Chúa Giêsu”. Thiên Chúa
được mặc khải qua đời sống của Chúa Giêsu là
một Thiên Chúa của tha thứ và cứu chuộc, của
tình yêu và thông cảm.
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tưởng này hỗ trợ cho một nền đạo đức xác tín
giá trị đời sống liên quan với quan điểm của
Giáo Hội về phá thai, án tử hình và sự nâng đỡ
của Giáo Hội đối với người nghèo và người bị
tổn thương, cũng như tất cả những người còn
sống bên lề xã hội.

c. Hội Đồng Giám Mục Tiểu Bang
California
Tháng 7 năm 1999, các Giám Mục thuộc
Tiểu Bang California đã công bố một văn kiện
gồm 7 điểm liên quan đến chủ đề hủy án tử
hình như sau:
1. Đời sống mỗi người là thánh thiêng và
quyền sống của mỗi người luôn luôn phải được
tôn trọng. Sự thánh thiêng của đời sống con
người không bao giờ bị tước đoạt bởi hành động
xấu của con người.
2. Trong khi một nghi can không được coi
là vô tội hoặc không thoát cảnh bị luận tội thì
sự sống của người đó vẫn là thánh thiêng và
xứng đáng để được bảo vệ và tôn trọng.
3. Việc dùng án tử hình làm mất tính cách
nhân đạo của xã hội qua việc hợp thức hóa bạo
lực như là một chiến thuật để đối phó với các
hành vi tội lỗi của con người và do đó, sẽ góp
phần vào nền văn hóa của sự chết.
4. Việc dùng án tử hình không phản ảnh
hào quang cố hữu của Phúc Âm về sự tha thứ,
hy vọng và cứu rỗi do Chúa Giêsu rao giảng.
Điều quan trọng cần nhấn mạnh là giải pháp
chọn con đường tha thứ không có nghĩa là chiều
chuộng những kẻ phạm pháp, vì công lý đòi hỏi
rằng những kẻ phạm tội bạo hành phải nhận
lãnh những hình phạt hữu hiệu qua những biện
pháp giam cầm.
5. Việc cấm án tử hình đưa đến nhận thức
rằng chiếc vòng bạo lực đã bị bẻ gẫy và sự tin

6. Việc cấm án tử hình cổ võ cho nhận thức
rằng chỉ mình Thiên Chúa là Đấng Tối Cao của
hết mọi đời sống.
7. Giáo Hội phải hỗ trợ và hợp tác với
các chương trình của liên bang và tiểu bang để
hướng dẫn đời sống tâm linh của các tội nhân bị
phạt tù chung thân. Giáo Hội cũng khuyến khích
các tội nhân biết mở rộng lòng để đón nhận ơn
hòa giải của Chúa, cải sửa đời sống và tham dự
vào các chương trình bài trừ cần sa và ma túy.
d. Công luận
Ngoài Giáo Hội Công Giáo, còn có nhiều
tôn giáo cũng như đoàn thể khác cũng chống lại
án tử hình với 5 lý do tóm tắt như sau:
1. Án tử hình kỳ thị chủng tộc
Theo thống kê tại Hoa Kỳ, những người Mỹ
gốc Phi châu chiếm 12% dân số, nhưng số tử
tội da đen chiếm 43%. Các nạn nhân da đen
trong những vụ giết người chiếm 50%, nhưng
83% nạn nhân trong những vụ có án tử hình lại
là da trắng. Nhìn tổng quát, chỉ có 37% trong số
18.000 tử tội bị hành quyết là người da trắng.
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Sau khi Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ công
bố lập trường trên, nhiều vị giám mục và Hội
Đồng Giám Mục các Tiểu Bang đều nhất loạt
bày tỏ lập trường chống án tử hình. Ngày Thứ
Sáu Tuần Thánh năm 1999, Ủy Ban Hành
Chánh Hội Đồng Giám Mục, sau khi tưởng niệm
bản án tử hình của Chúa Kitô, đã kêu gọi giáo
dân tích cực hoạt động để hủy bỏ án tử hình.
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2. Án tử hình dành cho người nghèo
Hầu như người có đủ khả năng tài chánh để
thuê mướn luật sư giỏi biện hộ thì sẽ thoát khỏi
án tử hình. Trên 90% các bị cáo trong các tội
danh có thể bị án tử hình đều là những người
nghèo, không đủ khả năng tài chánh để mướn
luật sư biện hộ. Họ thường được chính phủ chỉ
định cho những luật sư miễn phí, nhưng thiếu
kinh nghiệm.
3. Việc hành quyết những người vô tội
thực sự đã xảy ra
Từ năm 1976, đã có 82 người bị tòa án
phạt tử hình, nhưng sau đó được phóng thích
vì có bằng chứng là họ vô tội. Nói cách khác,
trong số 7 tử tội thì đã có 1 người bị xử oan.

Sau khi nghiên cứu các bản án sai lầm,
người ta đã tìm ra được các nguyên do sau đây:
52% lầm về lý lịch
31% lầm về thử máu
31% do lỗi cảnh sát
26% do lỗi công tố viện
21% do dụng cụ điều tra
18% do kính hiển vi so sánh tóc
17% do luật sư dở

15% do lời khai sai của nhân chứng
15% do sự đưa tin sai lạc
15% do lời thú tội giả của nghi can
5% do ngôn từ luật pháp
1% do thử nghiệm DNA sai
Khi nói đến những bản án tử hình sai lầm
trong lịch sử tư pháp Hoa Kỳ, người ta không thể
nào không nhắc đến vị Thống Đốc thời danh
của Tiểu Bang Illinois, ông George Ryan. Vào
ngày 10 và 11-1-2003 là những ngày cuối cùng
trong nhiệm kỳ Thống Đốc, ông đã ký lệnh ân
xá cho tất cả các tử tội trong tiểu bang Illinois,
tổng cộng là 171 người. Trong số này, 164 tử
tội được giảm án thành tù chung thân, 3 tử tội
được giảm án thành 40 năm, 4 tử tội được tha
án vì trước đó đã phải nhận tội do việc tra tấn
dã man của cảnh sát. Trong bài diễn văn dài
giải thích lý do quyết định của mình, Thống Đốc
George Ryan đã nói:

“Từ 3 năm qua, tôi đã phải đương đầu với
một nguồn tin khủng khiếp. Chúng ta đã tha
miễn cho không phải một, không phải hai, mà
là 13 tử tội đang chờ ngày hành quyết. Họ bị
khám phá ra là vô tội. Vô tội đối với những
cáo buộc dẫn họ đến bản án tử hình. Quý vị
có thể tưởng tượng được không? Xém chút nữa
chúng ta đã giết người vô tội, xém chút nữa
chúng ta đã chích thuốc độc cho họ chết trước
sự chứng kiến của các nhân chứng trong phòng
hành quyết của tiểu bang... Làm sao việc này có
thể xảy ra được? Tôi là một dược sĩ. Nếu tôi
phải thu hồi về 50% các món thuốc mà tôi đã
giao lầm thì tôi phải giải nghệ ngay.”
“Luật pháp không được sửa đổi. Các nhà
làm luật cũng không cứu xét. Tôi sẽ không ủng
hộ cho việc này được. Tôi phải hành động. Hệ
thống án tử hình của chúng ta đã bị con quỷ
lầm lẫn ám ảnh- lầm lẫn trong việc định tội,
và lầm lẫn trong việc quyết định ai là người
đáng phải chết. Vì tất cả những lý do trên, hôm
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nữ thôi? Luật lệ bất công sẽ dẫn đến hình phạt
tử hình bất công.

4. Không có bằng chứng nào xác quyết
rằng án tử hình làm nản lòng những người
phạm tội: Cuộc nghiên cứu của cơ quan FBI
cho thấy rằng số vụ giết người trong những tiểu
bang không có án tử hình thấp hơn những tiểu
bang có án này.

IV. KẾT LUẬN

5. Án tử hình là một hình phạt dã man
và bất thường, không tôn trọng sự sống con
người. Đôi khi án này còn là kết quả của những
luật lệ kỳ thị và bất công nữa.

Ngày 19-9-2003, hàng ngàn phụ nữ tại
Nam Phi xuống đường biểu tình yêu cầu tòa
kháng cáo Nigeria hủy bỏ bản án của một tòa
sơ thẩm đã tuyên án tử hình cho một người đàn
bà sanh con mà không có chồng. Chị Amina
Lawal, 31 tuổi, đã ly dị chồng được 2 năm; sau
đó, chị chưa lấy chồng khác nhưng lại có thai
được 6 tháng rưỡi thì Nigeria chấp nhận bộ luật
Hồi giáo Shariah cho phép xử tử bằng cách ném
đá người đàn bà nào ngoại tình. Những người
biểu tình cho rằng luật lệ đã khinh thường nữ
giới. Tại sao trong điệu nhẩy tango của hai người
nam nữ, mà lại chỉ phạt một mình người phụ

Xã hội ngày nay của chúng ta đã có hệ
thống hình sự, nhưng chưa có hệ thống công
lý hình sự. Lịch sử muôn đời vẫn ghi nhớ Chúa
Giêsu đã bị toà án loài người kết án tử hình.
Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Ngài hoàn toàn
vô tội. Tuy nhiên, cũng nhờ bản án bất công này
mà Con Thiên Chúa bị loài người hành quyết
và chính nhờ sự chết oan uổng này mà con
người được Thiên Chúa cứu rỗi. Chính vì bài học
lịch sử về Ơn Cứu Chuộc
này, xã hội loài người đang
phải đối phó với một đề tài
khá gay go hầu như không
có câu giải đáp thoả đáng:
Chấp nhận hay từ khước
án tử hình. Có lẽ sau cùng
chúng ta phải đặt TÌNH YÊU
CỦA THIÊN CHÚA để làm
mẫu số chung cho các cuộc
tranh cãi bênh hay chống án
tử hình, hầu dung hoà êm
thấm được 3 yếu tố của vấn
đề gai góc này:
- Quyền của các nạn
nhân và gia đình trong những
vụ giết người,
- Quyền của những kẻ giết người, và
- Quyền của xã hội được sống trong an
bình, không có cảnh phạm pháp giết người, cũng
như không có cảnh toà án công bố những bản
án giết người vô tội.
Án Tử Hình
(vietcatholicnews.net)
30/Dec/2006
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nay tôi quyết định ân giảm tất cả các bản án
tử hình.”
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ANÊ LÊ THỊ THÀNH
(1781-1841)

Thánh nữ tiên khởi Việt Nam
Nhìn lại lịch sử Giáo hội Công giáo Việt
Nam, số chị em phụ nữ góp phần xương máu
làm chứng đức tin không phải là ít. Tuy nhiên
tinh thần kiên cường bất khuất vì Đức tin kitô
giáo của thánh nữ Anê Lê thị Thành là một
mẫu gương hiếm có. Chính quan tổng đốc
Trịnh Quang Khanh nổi tiếng “hùm xám tỉnh
Nam” (Nam Định) cùng đành phải bất lực
trong việc thuyết phục bà chối đạo. Quan áp
dụng nhiều phương thế, từ khuyên dụ ngon
ngọtt đến tra tấn nhục hình, gông xiềng, đòn
đánh đến tan nát thân mình, cũng không thể
lung lạc đức tin trung kiên của thánh nữ.
Những giọt máu tung toé vì đòn vọt đã trở nên
những bông hoa hồng kết thành triều thiên tử
đạo, phần thưởng tuyệt hảo Thiên Chúa trọng
thưởng: Anê Lê thị Thành, thánh nữ tiên khởi
của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.
Người mẹ gương mẫu

Anê Lê Thị Thành (Bà Ðê), Phụ nữ
có chồng; sinh năm 1781 tại Bái-Ðền,
Thanh Hóa; chết rũ tù ngày 12 tháng
7 năm 1841, tại Nam-Ðinh. Ngài sanh
trưởng trong một gia đình công giáo
và là mẹ của 6 người con. Ngài bị bắt
khi đem thư của các vị thừa sai bị nhốt
trong tù, và bị bắt. Phong Á Thánh
1909. Ngày Lễ: 12 tháng 7.

Anê Lê thị Thành sinh khoảng 1781 tại
làng Bái Điền, huyện Yên Định, tỉnh Thanh
Hoá. Ngay từ nhỏ, cô Thành đã theo Mẹ về
quê ngoại ở Phúc Nhạc, một giáo xứ lớn nay
thuộc giáo phận Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình.
Năm 17 tuổi cô kết hôn cùng anh nguyễn
Văn Nhất, người cùng xã, và sống với nhau
rất hạnh phúc, thuận hoà sinh hạ được hai
con trai tên Đê và trân và bốn gái: Thu, Năm,
Nhiên, Nụ. Tục lệ địa phương thường gọi tên
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mới có tên ông Đê, bà Đê. Hai ông bà sống
hiền lành đạo đức, rất quan tâm đến việc
giáo dục con cái. Cô Lucia Nụ, con gái út
cung khai khi giáo quyền thẩm vấn trong việc
điều tra phong thánh như sau:
“Thân mẫu chúng tôi rất chăm lo việc
giáo dục chúng tôi. Chính người dạy chúng
tôi học chữ và giáo lý, sau dạy cách tham
dự thánh lễ và xưng tội rước lễ. Người không
để chúng tôi biếng nhác việc xưng tội. Khi
chúng tôi lơ là, người thúc dục chúng tôi
bằng được mới thôi. Người cho chúng tôi
nhập hội con Đức Mẹ, vào ban thiếu nữ thưa
kinh ở nhà thờ”.
Một người con khác, cô Anna Năm cũng
xác minh: “Song thân chúng tôi chỉ gả con
gái cho những thanh niên đạo hạnh. Sau khi
tôi kết hôn thân mẫu thường đến thăm chúng
tôi và khuyên bảo những điều tốt lành. Có lần
người dạy tôi: Tuân theo ý Chúa con lập gia
đình là gánh rất nặng. Con phải ăn ở khôn
ngoan, đừng cãi lời cha mẹ chồng. Hãy vui
long đón nhận Thánh Giá chúa gởi cho. Người
cũng thong khuyên vợ chồng tôi: “Hai con hãy
sống hòa hợp, an vui, đừng để ai nghe chúng
con cãi nhau bao giờ”.
Bà Anê Đê thật là tấm gương sáng về đạo
hạnh cho các bà mẹ công giáo.
Từ bác ái đến tử đạo
Ông bà Đê có long bác ái hay thương giúp
đỡ người, nhất là trọng kính và sốt sắng giúp
đỡ các linh mục gặp khó khăn trong thời cấm

Tháng 03.1841 đời vua Thiệu Trị, có bốn
linh mục hiện diện tại làng Phúc Nhạc. Cha
Berneux Nhân ở nhà ông tổng Phaolô Thức,
cha Galy Lý ở nhà ông Trùm Cơ, cha Thành
ở nhà bà Đê và cha Ngân ở một nhà khác.
Một người tên Đễ theo giúp cha Thành
muốn lập công và tham tiền đã mật báo tin
các linh mục trú ẩn cho quan Tổng Đốc Trịnh
Quang Khanh. Chính quan Tổng Đốc đích
thân chỉ huy 500 lính đột xuất bao vây làng
Phúc Nhạc vào đúng sáng ngày lễ phục sinh
(14.04.1841). Quan truyền tập trung giáo
dân lại để quân lính lục soát từng nhà. Hai
cha Thành và Ngân trốn thoát kịp. Cha Nhân
vừa dâng lễ xong vội rời khỏi nhà trọ, sang
trốn trên gác bếp nhà phước Mến Thánh Giá,
nhưng vô tình để gấu áo ra ngoài kẽ ván nên
bị bắt trứơc nhất. Cha Lý được ông Trùm Cơ
đưa sang vườn nhà bà Đê ở sát bên. Bà Đê
chỉ cho cha đường mương khô ở sau vườn
cạnh một bụi tre: “Xin cha ẩn dưới rãnh này,
Đức Chúa Trời gìn giữ thì cha thoát, bằng
không cha và con đều bị bắt”.
Nói xong bà cùng con gái Lucia Nụ lấy
rơm và cành khô che phủ lên, nhưng quân
lính đã trông thấy cha chạy qua vườn nhà
bà, nên họ đến bắt cha Lý và Đê, chủ nhà.
Ông Trùm Cơ, bốn hương chức trong làng và
hai nữ tu Mến Thánh Giá Anna Kiêm và Anê
Thanh cũng bị bắt. Tất cả bị trói mang gông
điệu ra đình làng. Nhà bà Đê bị lục soát, thóc
lúa, đồ dùng, tiền bạc đều bị lính lấy hết.
Khi bị bắt, bà Đê rất sợ hãi, nhưng khi điệu
bà ra đình làng thì gương mặt bà vui tươi và
không có vẻ gì là sợ sệt nữa.

đạo. Ông bà dành một khu nhà đặc biệt để

Mặc áo hoa hồng

các linh mục thừa sai trú ẩn. Chính đức ái

Quân lính áp giải các nạn nhân về Gia
Định. Họ phải đi suốt đêm rất cực nhọc. Bà

đó đã đưa bà Đê đến phúc Tử Đạo.
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Đê sức yếu, không chịu nổi gông quá nặng,
phải có người nâng đỡ nhiều lần. Tới thành
Nam bà bị giam chung với hai nữ tu. Sáu
ngày sau ra trước công đường, quan tòa bắt bà
chối đạo bà đáp: “Tôi chỉ tôn thờ Thiên Chúa,
không bao giờ tôi bỏ đạo Chúa muôn đời…”

Cô Lucia Nụ, đến thăm Mẹ trong ngục,
thấy y phục thân mẫu loang lỗ máu, cô
thương mẹ khóc nức nở, bà an ủi con bằng
những lời tràn trề lạc quan: “Con đừng khóc
nữa, mẹ mặc áo hoa hồng đấy, mẹ vui lòng
chịu khổ vì Chúa Giêsu, sao con lại khóc?”

Các quan truyền đánh đòn bà. Lúc đầu
lính đánh bằng roi, sau dùng củi lớn quật vào
chân bà. Bà không nản lòng, khi chồng bà
đến thăm, bà giải thích vì sao bà kiên tâm
như vậy: “Họ đánh đập tôi vô cùng hung dữ,
đến đàn ông còn không chịu nổi, nhưng tôi
đã được Đức mẹ giúp sức, nên tôi không cảm
thấy đau đớn”.

Bà còn khuyên: “Con hãy về chuyển lời
mẹ bảo với anh chị em con coi sóc việc nhà,
giữ đạo sốt sắng sáng tối đọc kinh xem lễ,
cầu nguyện cho mẹ vác Thánh Giá chúa đến
cùng. Chẳng bao lâu mẹ con ta sẽ đoàn tụ
trên nước Thiên Đàng”.

Đến lần thẩm vấn thứ hai, thứ ba thấy
bà Đê vẫn một long trung kiên, quân lính
được lệnh vừa đánh vừa lôi bà qua Thánh
Gia. Nhưng bà sấp mình xuống đất, kêu lớn
tiếng rằng: “Lạy Chúa, xin thương giúp con,
con không bao giờ muốn chối bỏ lòng tin
Chúa, nhưng vì con là đàn bà yếu đuối, nên
họ dùng sức mạnh để để cưỡng bách con đạp
lên Thập Giá”
Lần tiếp theo ra trước tòa, quan cho túm
tay áo lại rồi thả rắn độc vào trong áo, nhưng
bà Đê vẫn giữ được bình tĩnh cách lạ lùng.
Bà đứng yên không hề nhúc nhích nên rắn
không cắn, chỉ lượn vài vòng rồi bò ra. Các
quan truyền đánh bà dữ hơn nữa rồi giam
trong ngục. Nhưng bà đã kiệt sức, đi không
nổi, phải có người dìu. Một nhân chứng tên
Đang, về sau cho biết: “Bà Anê Đê đã bị
đánh đập tàn bạo đến nỗi thân mình đầy máu
mủ. Tuy vậy bà vẫn vui vẻ, và còn muốn chịu
khó hơn nữa”. Quả thật bà đã thể hiện trọn
vẹn mối phúc thứ tám:
“Tin yêu Chúa Tể muôn trùng ,
Tan vàng nát ngọc chữ trung một lòng”.

Ngoài những cực hình tra tấn nặng nề và
ăn uống kham khổ, bà còn chịu thêm đau
đớn của bệnh kiết lỵ. Hai nữ tu tận tâm săn
sóc bà, các linh mục gởi thuốc đến thăm, ban
bí tích giải tội, xức dầu và giúp bà. Trong giờ
hấp hối người ta thường nghe bà cầu nguyện:
“Lạy Chúa, chúa đã chịu chết vì con, con hết
long theo thánh ý Chúa. Xin Chúa tha mọi tội
lỗi cho con”.
Cuối cùng bà dâng lời sau hết: „Giêsu
Maria Giuse! Con xin phó linh hồn và thân
xác con trong tay Chúa, xin ban ơn cho con
được tuân theo ý Chúa trong mọi sự”.
Bà Anê Đê đã về nhà cha trên trời trong
tinh thần thánh thiện ấy. Hôm đó là ngày
12.07.1841, sau ba tháng bị giam cầm hy
sinh vì đức tin. Bà hưởng thọ 60 tuổi.
Theo tục lệ, người lính cho đốt ngón chân
bà để cho biết nạn nhân không còn sống. Họ
tẩm liệm thi hài vào quan tài do nhà chung
đem tới, rồi an táng tại pháp trường Năm
Mẫu. Sáu tháng sau, giáo hữu cải táng về
Phúc Nhạc.
Ngày 02.05.1909, Đức Piô X đã suy tôn
chân phước cho bà Anê Lê Thị Thành. Bà
thực xứng danh là gương mẫu và là các bổn
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Bụi cây chúng bắt quả tang

19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn

Bắt ngay cha Lý liên can chủ nhà

ngài lên bậc Hiển thánh.

Bắt bà Ðê rất là sợ hãi

TRƯỜNG THI TỬ ĐẠO
Lê Thị Thành sinh năm Tân Sửu (1781)
Tại Bái Ðiền tiêu biểu tỉnh Thành
Khi cấm đạo rất nhiệt thành
Giấu nuôi cha Thị nhà mình vào ra
Xứ Phúc Nhạc bốn cha hiện diện
Riêng cha Thành ẩn hiện một nhà
Bà Ðê quý mến mời cha
Về nhà bà ở để mà tránh quan
Nhưng có kẻ tiền ham tên Ðễ
Một thanh niên theo để giúp cha
Tên này phản bội gian tà
Manh tâm xảo quyệt hắn đà tố quan
Làng Phúc Nhạc có hàng đạo trưởng
Hắn ham tiền muốn hưởng lập công
Quang Khanh huy động quân đông
Khoảng năm trăm lính chính ông điều hành
Vào sáng sớm Phục sinh cứu thế
Bắt tập trung toàn thể giáo dân
Lính đi lục soát xa gần
Hai cha may mắn lẹ chân Ngân, Thành
Cha dâng thánh lễ nhanh rời vi
Gác bếp kia máng xối chui lên
Vội vàng cha lỡ để quên
Vô tình gấu áo ló bên xối nhà

Lính trói ngay chúng giải đình làng
Nơi đây trình diện với quan
Bà Ðê gương mặt vững vàng vui tươi
Nạn nhân điệu về nơi thị xã
Ði suốt đêm mệt lả rã rời
Bà Ðê sức yếu hụt hơi
Mang gông quá nặng phải người tiếp tay
Về Nam Ðịnh đưa ngay vô nhốt
Ðược giam chung dịp tốt nữ tu
Cùng nhau trao đổi trong tù
Thêm lòng can đảm đòn thù tấn tra
Trước quan tòa bắt bà bỏ đạo
Bà đáp lời Chúa tạo muôn loài
Tôn vinh Thiên Chúa quản cai
Tôi luôn kính trọng thờ Ngài Chí Tôn
Quan tức giận lính dồn đòn đánh
Lính dùng roi với thanh củi dài
Vô cùng hung dữ trần ai
Bà luôn khẩn nguyện kêu nài Nữ Trinh
Xin Mẹ hãy thương tình giúp đỡ
Ðược kiên tâm luôn ở trong Cha
Vì con yếu đuối đàn bà
Nhiều lần thẩm vấn trước tòa quan quân
Bà sấp mình nhiều lần kêu tiếng
Xin Chúa thương đến viếng cứu con
Ðể con giữ đạo vuông tròn
Chồng con thăm viếng héo hon u buồn

Bọn lính thấy hò la tới bắt

Nhưng bà vẫn luôn luôn an ủi

Còn cha Lý chạy tắt Trùm Cơ

Vinh danh Cha chớ tủi nản lòng

Vườn bên ẩn nấp nương nhờ

Quan quân bạo lực không xong

Bà Ðê lấy lá che hờ phủ lên

Chúng dùng mưu độc muốn hòng thắng thua

Nhưng một lính đứng bên nhìn thấy

Quan Tổng Ðốc cho đùa với rắn

Có bóng người vườn ấy chạy sang

Túm áo quần bỏ rắn vào trong
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Toàn loài rắn độc lòng vòng
Bà Ðê bình tĩnh rắn không cắn người
Trịnh Quang Khanh ngồi cười khoái chí
Rắn lượn vòng tự ý bò ra
Quan quân tức giận quá mà
Liền cho lính đánh đập bà dữ hơn
Bà kiệt sức cô đơn trong ngục
Nhưng ý bà tiếp tục nguyện cầu
Cho con chịu khó dài lâu
Thân mình đầy máu từ đầu đến chân
Lời khẩn nguyện là lần sau hết
Xin cho con được chết trong Cha
Cuối cùng bà thở hắt ra
Linh hồn siêu thoát Nước Cha vĩnh hằng
Lễ an táng đất bằng Bảy Mẫu
Sáu tháng sau phối ngẫu, giáo dân
Cháu con thân thuộc xa gần
Ðem về Phúc Nhạc mộ phần thánh nhân
Phúc tử đạo lãnh phần Tân Sửu (1841)
Phận nữ nhi nặng trĩu niềm tin
Roma Toà Thánh hướng nhìn
Suy tôn Kỷ Dậu (1909) đức tin vững vàng
Viết đôi nét về đàng gia tộc
Chồng tới thăm phút chốc nhà tù
Bà khuyên hãy sống khiêm nhu
Trông coi con cái hộ phù Chúa ban
Con thương mẹ nhà giam khổ cực
Bà lại khuyên phải thực là ngoan
Chăm lo đạo đức vững vàng
Giúp cha sớm tối xóm làng thân thương
Bà sống đạo tấm gương hậu thế
Nghĩa vợ chồng dâu rể cháu con
Gia đình hạnh phúc sắt son
Thánh Ðê tử đạo mãi còn khắc ghi
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Bà thánh Ðê quê nội ở làng Bái Ðiền,
huyện Yên Ðịnh, tỉnh Thanh Hóa. Quê Ngoại
ở làng Phúc Nhạc, tỉnh Nam Ðịnh. Năm 17
tuổi lập gia đình quê ngoại với anh Nguyễn
Văn Nhất, hạ sanh được 2 trai 4 gái bà
hưởng thọ 60 tuổi.
Lời bất hủ: Bà thánh Ðê khuyên các
con: “Con hãy về (tức chị Lucia Nụ) chuyển
lời mẹ bảo với anh chị em con coi sóc việc
nhà, giữ đạo sốt sắng, sáng tối đọc kinh xem
lễ, cầu nguyện cho mẹ vác Thánh giá Chúa
đến cùng. Chẳng bao lâu mẹ con ta sẽ đoàn
tụ trên nước Thiên đàng“. Khi chị Nụ thăm
mẹ trong tù thấy y phục loang lổ máu, khóc
thương, mẹ an ủi: “Con đừng khóc, mẹ mặc
áo hoa hồng đấy, mẹ vui lòng chịu khổ vì
Chúa Giêsu sao con lại khóc?”. Khi chồng bà
vào thăm, bà giải thích vì sao bà được kiên
tâm như vậy: “Họ đánh đập tôi vô cùng hung
dữ, đến đàn ông còn không chịu nổi, nhưng
tôi đã được Ðức Mẹ giúp sức, nên tôi không
cảm thấy đau đớn”. Quân lính được lệnh vừa
đánh vừa lôi qua Thánh giá. Nhưng bà sấp
mình xuống đất kêu lớn tiếng: “Lạy Chúa xin
thương giúp con, con không bao giờ muốn
chối bỏ lòng tin Chúa, nhưng vì con là đàn
bà yếu đuối, nên họ dùng sức mạnh để cưỡng
bức con đạp lên Thánh giá”. Cuối cùng bà
đã dâng lời cầu sau hết: “Giêsu Maria Giuse!
Con xin phó linh hồn và thân xác con trong
tay Chúa, xin ban ơn cho con được tuân theo
ý Chúa trong mọi sự”.
Tiểu sử và hình ảnh 118 Vị Thánh Tử Đạo Việt
Nam (giaophanbaria.org)
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Bạn nên cúi đầu hay ngước nhìn

lúc nâng cao
Mình và Máu Thánh Chúa

trong Thánh lễ?

Dù bạn có làm gì đi chăng nữa,
hãy cân nhắc thi hành với lòng cung kính
khi Chúa Giêsu hiện diện nơi bánh và rượu đã được truyền phép.
Pascal Deloche | Godong

T

rong một Thánh lễ theo Nghi
thức Công giáo Rôma, việc
truyền phép bánh và rượu được ghi dấu
cách đặc biệt bằng việc nâng cao bánh
thánh và chén thánh, thường đi kèm với
tiếng chuông.

Ngoài ra, thường có một khoảng thời
gian thinh lặng ngắn, khi linh mục không
còn nói bất kỳ lời nào và chỉ đơn giản
là nâng bánh thánh hoặc chén thánh lên
cho mọi người xem thấy. Sau mỗi lần
nâng cao như thế, linh mục sẽ bái gối.
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Bạn nên cúi đầu hay ngước nhìn đức và lòng mến, khi nhìn ngắm Mình
lúc nâng cao Mình và Máu Thánh Chúa và Máu Thánh Chúa lúc được nâng cao
trong Thánh lễ?
trong Thánh lễ, hay khi đặt Mình Thánh
Kể từ khi việc nâng cao bánh thánh Chúa để chầu trên bàn thờ.” Nhiều
và chén thánh được đưa vào Thánh lễ người Công giáo đọc thầm lời nguyện
từ thế kỷ XIII, một trong những cách này trong khi nhìn chăm chú vào bánh
thức đáp lại phổ biến nhất của mọi thánh đang được nâng cao, và đọc thầm
người là cúi đầu với lòng cung kính. Đó câu “Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót
là một hành động để chân nhận sự hiện con” khi chén thánh được nâng cao.
diện thực sự của Chúa Giêsu trong Bí Chúng ta có thể cúi đầu khi linh mục
tích Thánh Thể, để nhìn nhận sự ngự bái gối sau mỗi lần nâng cao Mình và
Máu Thánh Chúa.
đến của vị Vua các vua.
Cả hai cử chỉ đều có thể được thực
Vào thế kỷ XVI, cử chỉ này đã được
các công đồng khác nhau quy định và hiện với đức tin và có thể dẫn đến việc
trở thành một cách thức đáp lại cách gia tăng tình yêu dành cho Thiên Chúa.
chuẩn mực.
Không có cử chỉ nào là “đúng”, vì nó
Tuy nhiên, Thánh Piô X đã gợi ý một phụ thuộc hoàn toàn vào đức tin của
cách thức đáp lại khác khi khuyến khích mỗi cá nhân và vào cử chỉ nào thể hiện
các tín hữu ngước nhìn và tôn thờ Mình tốt nhất mối tương quan của họ đối với
Thiên Chúa.
và Máu Thánh Chúa.
Dù bạn có làm gì đi chăng nữa, hãy
cân nhắc thi hành với lòng cung kính
khi Chúa Giêsu hiện diện nơi bánh và
rượu đã được truyền phép.

Tác giả: Philip Kosloski
Chuyển ngữ:
Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

Thánh Piô X đã ấn định một ân xá
cho bất cứ ai nói: “Lạy Chúa, Lạy Thiên
Chúa của con… với đức tin, lòng đạo

(giaophanvinhlong.net
01.07.2022/ Aleteia)
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Chúa ở khắp mọi nơi

Sao phải đến Nhà Thờ

(Và phần sau là xưng tội, chịu lễ và rắc rối hôn nhân)

Đề tài: Chúa ở khắp mọi nơi, sao phải
đến nhà thờ hoặc câu nói hoặc đi lễ
ngày nào cũng bằng đó kinh kệ như
nhau không có gì khác, vậy sao phải
đi mãi.

nay chúng tôi muốn chia sẻ những trải
nghiệm và học hỏi của chúng tôi và các
bạn như sau:

Những câu nói trên đây là những đề
tài ta thường nghe nhiều ở một số bạn trẻ.
Những người này, có thể là họ thành thật
nghĩ đơn giản như vậy, cũng có người có
ý chỉ trích, nhưng nói chung thì chỉ vì họ
không hiểu rõ ràng về giáo lý.

- Về thể chất thì ta có bản năng là đói
thì tìm đồ ăn. Việc này rất tự động không
cần ai thúc giục.

Không hiểu biết giáo lý đầy đủ là một
thiếu sót lớn trong việc giữ đạo, nhiều
người chỉ được học giáo lý ở cấp rất đơn
giản là xưng tội lần đầu và Thêm sức rồi
sau đó là kinh kệ và nghe bài giảng trong
lễ và coi đó đó lại hiểu đủ nhưng tiếc thay,
đối với xã hội hôm nay thì ta phải học hỏi
nhiều hơn nữa, nhất là giới trẻ nhiều va
chạm với xã hội văn minh này.
Ngày còn trẻ, chúng tôi cũng đã từng
trải qua những sinh hoạt như các bạn và

Con người có các phần khác nhau
như: Thể xác, Trí tuệ và Tâm linh.

- Về trí tuệ thì khác hơn một chút, ví
dụ đi học để biết chữ nghĩa rồi lấy bằng
cấp để có cuộc sống tốt hơn. Lãnh vực
này có người chăm chỉ hơn có người
không muốn học nghĩa là không có động
lực thúc bách nào cả.
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- Về tâm linh thì lại càng dễ lười biếng
hơn vì món ăn tinh thần này không có dạ
dày để biết đói và đòi ăn, vậy ta phải tập
luyện để cho tâm linh của ta biết đói ăn,
tại sao:
Con người là một con vật cao quý hơn
mọi loài vì nó có phần tâm linh vậy muốn
giữ được sự cao quý của một con người
ta phải nuôi dưỡng cuộc sống tâm linh để
bảo trì được cái phần cao quý của ta.

Những cấp độ của cuộc sống tâm linh:
Mọi người sinh ra đều tự nhiên nhận
biết “Luật tự nhiên”: Biết tốt xấu, lành dữ,
yêu thương cha mẹ, anh em và đồng loại.
Khi lớn lên con người cũng tự nhiên có Ý
thức trách nhiệm và bổn phận làm người:
bổn phận làm cha mẹ với con cái, bổn
phận vợ chồng và bổn phận với người
chung quanh.
Và tiến lên giới hạn siêu nhiên, con
người đã đi tìm đấng Tạo hóa để tìm giải
thích ra nguồn gốc con người và vạn vật.
Trong hành trình thiêng liêng này con
người đã trải qua nhiều loại Thần tiên
khác nhau gồm cả mê tín, dị đoan và rồi
con người đã khám phá ra Thượng đế là
Thiên Chúa.
Đạo Thiên Chúa có nguồn gốc từ thời
Cựu ước và từ hai hơn hai ngàn năm nay
là đạo Công giáo.
Đạo Công giáo đã trải qua nhiều thử
thách ngay từ ngày đầu lập giáo và vẫn
được tôi luyện và tích trữ kho tàng chân
lý cho nhân loại. Những kho tàng văn học
triết lý, thần học cao siêu đã bảo đảm cho
ta một nền tảng vững vàng về Đức tin.
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Trình bày đến đây, chúng tôi muốn nói
với các bạn trẻ rằng: Nên tìm hiểu và học
hỏi thêm để tìm cách lý giải cho mọi thắc
mắc của mình.
Con người là một vật cao quý trên mọi
loài: Chúng ta phải tập ý thức rằng con
người phải có bổn phận thiêng liêng và
trách nhiệm với Thiên Chúa, và, phải Ý
thức mạnh mẽ rằng có cuộc sống đời sau,
có thưởng phạt, có phán xét, có Thiên
đàng, Hỏa ngục.
Và hiện tại trong đời sống hằng ngày
chúng ta phải sống đạo một cách đúng đắn.
Như trên đã nói, khi thân xác đói thì
nó thúc đẩy ta đi tìm đồ ăn, tinh thần ta
cũng cần đồ ăn nhưng nó không biết đói
mà ta phải tập cho nó biết đói và cần đồ
ăn tinh thần thiêng liêng.
Ngay cả từ cấp độ tự nhiên của con
người, ta cũng phải tập luyện để sống đạo
đức của một con người biết Nhân Nghĩa,
nâng cao trí tuệ v.v... thì cấp bậc siêu
nhiên, ta cũng phải ý thức bổn phận sống
đạo, phải biết nuôi dưỡng tâm hồn bằng
lời Chúa và phép Thánh thể là của ăn tối
cao của đạo Công giáo. vậy ta phải đi lễ
để có thể gặp Thánh-thể vì vì chỉ có trong
Thánh lễ mới có Thánh thể.
Có biết bao bài vở tài liệu về Thánh
lễ và Thánh thể rất hay rất có ý nghĩa,
nhưng điều thiếu sót là hai loại bài này
thiếu một gạch nối để liên hệ Thánh lễ
vào Thánh thể vì muốn ruớc lễ thì phải
đi dự lễ vì chỉ có trong Thánh lễ mới có
Thánh thể.
Khi nhận ra rằng mình phải lễ để được
nuôi dưỡng Tâm linh thì trả lời câu hỏi

rằng: “Ngày nào đi lễ cũng bằng đó kinh
kệ giống nhau thi đi lễ làm gì”, xin trả lời:
hằng ngày ta vẫn ăn cơm gạo giống nhau
mà vẫn phải ăn đi ăn lại.

Đến đây chúng tôi xin bàn sang một
đề tài khác là “Xưng tội”
Chính chúa Giêsu đã lập ra Bí tích Hòa
giải nhưng những nghi thức ta thấy ngày
nay là do Giáo hội đặt ra khoảng năm
1250. Đây là một bí tích thật cao quý đẹp
đã để con người được hòa giải với Thiên
Chúa, nhưng trong thực tế thì nó cũng lại
là một việc mà chúng ta ngại ngùng nhất.
Vậy trước khi nói về mặt tích cực,
chúng tôi xin chia sẻ với các bạn nhưng
băn khoăn trở ngại trong việc dẫn bước
vào tòa giải tội:
Tâm lý chung là không ai có đủ can
đảm để nói ra tội lỗi mình với người khác
một cách thành thật, dù biết là vị Linh mục
có bổn phận phải giữ kín v.v... nhưng có
một lý do làm ta bớt ngại ngùng đó là sự
thực thì các tội lỗi của ta cũng là những
thứ tội mà rất nhiều người đã phạm chứ
cha giải tội không đến nỗi ngỡ ngàng đâu.
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Cũng có vài linh mục cũng đã đi quá
đà như là nghiêm khắc quá đáng hoặc
thọc mạnh quá mức v.v... đây là điều mà
xin các linh mục và các bề trên cần lưu
tâm vì những chuyện này được lan truyền
ra và làm nản lòng giáo dân đi xưng tội.
Thực ra trong Giáo luật cũng có khoản
cho phép linh mục được từ chối bạn phép
giải tôi cho một ai đó nhưng trường hợp
này hầu như khó xảy ra nên xin các cha
không nên đe dọa. Xin các cha dùng lời
ôn tồn khuyên bảo thi dễ làm cho hối nhân
cảm nhận được lòng nhân ái của cha và
của Chúa hơn.
Con người phạm đi phạm lại là chuyện
thực tế, ta biết vậy và Chúa cũng biết
vậy. Người đi xưng tội không nên nghĩ
rằng: xưng tội rồi lại phạm tội nữa thì
xưng làm gì.
Có thể ta không cảm nhận được ta có
lòng ăn năn thật sự nhưng cứ cố gắng
đặt vào đầu mình những tư tưởng ăn năn
thống hối và cố gắng sửa đổi và cầu xin
Chúa giúp nghị lực. Không ai chỉ xưng
tội một lần và sửa đổi ngay được. Chúa
biết thế.
Có vài chi tiết mà nếu thiếu sót cũng
không nên e ngại là việc xưng tội không
thành, ví dụ: quên không làm dấu lúc
đầu, không nói ra là con đã xưng tội lần
cuối khi nào, hoặc quên số tội bao nhiêu
lần hoặc không nhớ rõ việc đền tội. Chỉ
có việc quan trọng hơn cả là lòng ăn năn
thống hối mà thôi.

Tuy có vài trường hợp cá biệt, vi dụ:
Hối nhân không thể xưng tội với một linh
mục nào đó hoặc không thể xưng ra một
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tội nào đó. Ví dụ: Một tội có liên hệ đến
chính cha giải tội, hoặc liên hệ giữa mình
và cha giải tội, nếu nói ra thì mình không
thể lường được hệ lụy gì sẽ xảy ra khi
xưng tội này với chính cha đó; hoặc hối
nhân là một tội phạm với quốc gia, mà với
trách nhiệm công dân, cha giải tội có bổn
phận phải tố cáo và nếu xưng tội ra sẽ
làm cho cha khó xử; Rồi đến các trường
hợp thông thường hơn đó là “quá xấu hổ”,
khi mà mình có vai trò mô phạm nào đó
trong cộng đồng xã hội hoặc thân thiết với
cha giải tội v.v... là trường hợp nên được
thông cảm hơn là lên án.
Trên đây là vài trường hợp cá biệt điển
hình mà theo vài linh mục đáng tin cậy thì
những trường hợp ta giấu tội có thể được
kể vào tình trạng “Thiếu tự do” nghĩa là dù
giấu tội cũng không có tội (vì yếu tố tự do
là một trong ba yếu tố để bị kể là phạm
tội) và khuyên rằng trong trường hợp này,
hối nhân có thể giục lòng ăn năn tội và
hoãn việc xưng tội cho đến khi thuận tiện
(theo giáo luật, điều 916).
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Đây chúng tôi chỉ xin nói đến lãnh vực
rắc rối hôn nhân liên hệ đến xưng tội và
rước lễ mà thôi.
Theo luật lệ trước đây thì các tình trạng
rắc rối hôn nhân không được tham dự vào
các bí tích hòa giải và phép thánh thể.
Nhưng từ khi Đức Giáo hoàng Phanxicô
đặc cách cho phép các cha giải tội được
quyền tha tội và tha vạ cho các hối nhân
đến tòa hòa giải. Vậy chúng ta cần nên
phổ biến rộng rãi hơn để họ được tìm đến
con đường giải thoát.

Và mới đây đề tài này đã được vài linh
mục giải thích công khai trên tòa giảng
trực tuyến rằng: Nếu có tội trọng nhưng
chưa tiện đi xưng tội thì cứ ăn năn tội
(cách trọn) và lên rước lễ rồi xưng tội sau.

Để giải thoát tình trạng của họ thì giản
dị là họ đến gặp một linh mục để tham
khảo và để có thể hòa giải với Chúa và
Giáo hội và có thể được hợp thức hóa
tình trạng vợ chồng.

Đây không phải là điều mới lạ nhưng
vì e ngại có sự lạm dụng nên nhiều cha
đã không muốn phổ biến từ trước tới nay.

Ít người hiểu rằng đây là một thay đổi
tuy âm thầm nhưng gây tác động lớn lao
trong Giáo hội. Có lẽ đây là sáng kiến của
Đức Giáo hoàng để tìm ra một giải pháp
để đúc kết cho Hội nghị các Giám mục thế
giới năm 2015 về gia đình và hôn nhân.
Hội nghị này vẫn chưa đi tới kết thúc nào
vì bất đồng ý kiến giữa hai khối 50/50 và
nay thì Đức Giáo hoàng đã đặc cách trao

Các rắc rối các rắc rối về hôn nhân
Ngày nay, các rắc rối về hôn nhân như
sống chung mà không có phép hôn phối
của Giáo hội hoặc ly dị rồi tái hôn mà
không có phép thuận (nullify) v.v...

quyền cho các cha giải tội được quyền
giải quyết tình trạng gia đình theo từng
trường hợp, kể cả những trường hợp phá
thai.
Do vậy bao nhiêu người đã được trở
về sinh hoạt chung với cộng đồng. Và
chúng ta nên tìm đến những người chung
quanh để đem tin lành này đến cho họ.
Xin nhắc lại là Đức Giáo hoàng Phanxicô
khi cho phép các cha giải tội được giải
quyết cho các gia đình gặp trở ngại là một
quyết định tuy âm thầm và đơn giản nhưng
lại là một thay đổi to lớn trong đường lối
Giáo hội xử trí với việc hòa giải hôn nhân
từ bao thế kỷ. Ngày xưa, việc hóa giải hôn
phối là tại Vatican và nhiều chục năm nay
được chuyển về các địa phận địa phương
và tiến trình hòa giải phải kéo dài mấy
năm cho nên thời nay không ai tìm đến
giải pháp này nữa. Cho nên việc đơn giản
hóa của Đức Giáo hoàng là một giải pháp
thực tế trong cuộc sống.
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Đến đây chúng tôi lại liên tưởng đến
Đức Giáo hoàng Gioan-Phaolô II, khi ngài
lập ra lễ ‟Lòng Chúa Thương Xót”. Lễ này
không phải là một đại lễ ổn ào như các lễ
khác trong năm nhưng nó có âm hưởng
sâu rộng đến đường hướng giáo dục
trong Giáo hội. Theo cổ truyền, thì nặng
giảng dạy về hình phạt và Hỏa ngục, mà
nay thì đổi hướng sang “Lòng Thương Xót
của Chúa”.
Xin Chúa soi sáng cho các Đấng có
thêm sáng kiến để cập nhật phương cách
giữ đao thich hợp với thời thế.
Để kết luận: Chúng tôi xin mình định
rằng bài viết trên đây không có tính cách
giảng dạy mà chỉ là chia sẻ ý kiến riêng
của chúng tôi theo sự học hỏi và suy luận
riêng của chúng tôi.
Hy vọng bài này giúp ích ít nhiều cho
các bạn trẻ và các rắc rối về hôn nhân.

Nguyễn Thất Khê

Tháng 9 - 2022

Trang Giáo Lý

Trang Giáo Lý

Dân Chúa on line số 85

32

KINH THÁNH PHẢN KHOA HỌC?
Phải chăng Kinh Thánh phản khoa học
và tự mâu thuẫn?

Tinh Lành thì những người tin mạnh nhất là
những người được mệnh danh là Bảo Thủ
(Fundamentalists).
Đọc lại Thánh Kinh, thì tất cả những dữ
kiện đưa ra trong các chương 1–2 Sáng Thế
Ký, đều thuộc loại huyền kỳ, chứ không có
chút gì là khoa học, lịch sử. Ta dẫn chứng
bằng Sáng Thế Ký 1 và 2.
Theo Sáng Thế Ký 1, Chúa dựng nên trời
đất trong 7 ngày theo thứ tự sau:
- Ngày thứ nhất: Chúa dựng nên trời
đất, và ánh sáng. Chia ánh sáng khỏi tối tăm.
Gọi ánh sáng là ngày và tối tăm là đêm.

Câu hỏi (màu đỏ là do chính người
hỏi dùng):

Vì dựa vào Thánh Kinh, nên nhiều người
cho đến ngày nay vẫn còn cho rằng trái
đất, con người mới được tạo dựng cách đây
khoảng 6.000-10.000 năm. Niềm tin này
đã được mọi người Công giáo tin theo. Phía

- Ngày thứ hai: Dựng nên vòm trời
(firmament, vault) (St 1,6). (The New Jerusalem
Bible của Công Giáo dịch là Vault (vòm), và
chú rằng người dân Semites xưa coi cái vòm
trời có cứng chắc, có thể giữ nước ở phía
trên, không cho rơi xuống trần gian. Nó
hình nửa vòng cầu, hoặc như cái chảo úp,
như ta thường trông thấy. Nó chắc chắn là
phải hết sức cứng vì có thể chứa được một
lượng nước khổng lồ bên trên. Vòm trời đó,
theo Job, đã được đúc bằng “đồng thau” (G
37,18). Vòm đó có những cửa. Khi muốn có

Hồng Thủy, những “cửa trời” đó sẽ được mở
ra cho nước trên trời tuôn xuống (St 7,11).
Mặt trăng, mặt trời và các vì sao được gọi
bằng một danh từ hết sức khiêm tốn là
“đèn đóm” (xem Kinh Thánh – Nguyễn Thế
Thuấn St 1,17) đều nương vào vòm trời đó
(St 1,17), y như những ngọn đèn treo trên
trần nhà. Những ngọn đèn đó dĩ nhiên là
nhỏ xíu, vì lúc thế mạt - mà cách đây 2000
năm - Chúa Giêsu đã chủ trương là: “sắp tới
đây”, tinh tú sẽ rụng xuống trần gian nhiều
như những quả vả bị dập vùi trong một trận
cuồng phong (Kh 6,13). Cung đình Chúa và
tòa ngôi Ngài đặt trên vòm trời đó (Tv 11,4),
vì Sáng Thế Ký đã định nghĩa cái vòm đó là
“trời” (St 1,8).
Chúa Giêsu cũng xác quyết Chúa Cha ở
trên đó, Ngài dạy Cầu xin: Lạy Cha chúng tôi
ở trên trời (Mt 6,9). Thánh Gioan dạy rằng
lúc thế mạt vòm trời đó sẽ bị cuộn lại, cuốn
đi như một trang sách (Kh 6,14). Chúng ta
cũng nên nhớ rằng vòm trời đó có nhiều cột
chống đỡ (G 27,11); và trái đất cũng có
nhiều cột chống đỡ (G 9,6). Đất đã được
Chúa đặt vững trên mặt nước (Tv 136,6).
Đất muôn đời đứng yên một chỗ (Terra in
aeternum stabat, Vulgate, Eccl. 1,14)]
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- Ngày thứ ba: Phân đất ra khỏi nước.
Dựng nên cây cối .
- Ngày thứ tư: Dựng nên hai ngọn đèn
lớn nhỏ và các vì sao, đặt vào vòm trời, để
soi cho trái đất, và để tiện cho việc làm lịch,
xem ngày.
- Ngày thứ năm: Dựng nên các loài dưới
nước và trên không.
- Ngày thứ sáu: Dựng nên các loài sống
trên cạn, dựng nên ông Ađam, bà Evà.
- Ngày thứ bảy nghỉ.
Trong chương nhất này tên của Chúa là
ELOHIM. Đến chương hai, Chúa đổi tên là
YAHWEH, và tả lại cung cách tạo dựng nên
trời đất và muôn loài một cách hoàn toàn
khác biệt như sau.
Đại khái rằng: Thoạt kỳ thủy khi Chúa
dựng nên trời đất, thì trái đất còn hoang
vu, Chúa bèn lấy bụi đất mà dựng nên ông
Ađam rồi thổi sinh khí vào lỗ mũi ông cho
ông thành người sống động. Sau đó dựng
nên một cái vườn cho ông ở, và lúc ấy mới
dựng nên cây cối. Sau đó, muốn cho ông có
một người bạn xứng đáng nên đã dựng nên
các loài vật, và các chim trời, và đem chúng
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lại cho ông đặt tên. Ađam chê chẳng tìm
được bạn nào thích hợp, Chúa bèn cho ông
ngủ đi và lấy một khúc sườn của ông để tạo
dựng nên bà Evà.
Ta nhận thấy trong chương hai này không
có nói dựng nên mặt trời, mặt trăng gì cả, mà
lấy con người làm trọng tâm. Trong chương
này, Chúa dựng nên con người trước rồi mới
dựng nên cây cối và vạn vật sau.
Sau hai chương trên, ta đã thấy một sự
mâu thuẫn quá lớn lao. Không có lý nào,
mà Ngũ Kinh do Chúa đọc cho một tác giả
duy nhất là Mosê chép, khi mô tả cùng một
công chuyện tạo dựng, lại có thể khác nhau
đến như vậy.
Kính mong quý anh chị giải đáp giúp!
Xin chân thành cám ơn!
(quang trung pham <trungfq@yahoo.com>)

B

ạn thân mến,

Tôi không thể trả lời hết mọi
vấn nạn bạn nêu ra, mà chỉ xin đề ra vài
nguyên tắc, để bạn suy nghĩ thêm. Mong bạn
thông cảm.

1. Các thể văn trong Kinh Thánh
Khi đọc Kinh Thánh, người ta dễ rơi
vào một sai lầm sơ đẳng, đó là nghĩ rằng
mọi điều nói ở trong sách đều là “đúng”,
là “thật” theo nghĩa khoa học (lịch sử, vật
lý, địa chất...). Trong thực tế, Kinh Thánh là
một tuyển tập các bản văn, nên mọi vấn đề
văn chương ta gặp trong các tác phẩm đời
thường, đều có thể gặp lại ở đây. Tuy nhiên,
vì giới hạn của mục này, chỉ xin nói vắn tắt
là: cho dù mọi điều được nói đến trong Kinh
Thánh đều là “thật”, là “đúng”, sự thật, sự
chính xác phải được hiểu theo thể văn. Nếu

thể văn là tường thuật (chẳng hạn Tin Mừng
Luca), sự thật của các sự kiện nói đến trong
đó sẽ có tính chắc chắn về lịch sử hơn là các
bản văn triết học, nêu lên các suy tư về cuộc
đời con người chẳng hạn (chẳng hạn sách
Khôn ngoan). Nếu thể văn là tiểu thuyết hư
cấu (chẳng hạn sách Giôna), sự thật của các
chi tiết được nói đến trong đó không có tính
sử như các chi tiết của một sách Sử biên niên
(xem 1–2 Sử biên niên chẳng hạn). Đã thế,
nói chung Kinh Thánh là một bộ sách chủ yếu
mang tính tôn giáo, để nói về tôn giáo, tức
là nói về quan hệ của con người với Thiên
Chúa. Và chúng ta đều biết: muốn đọc một
tác phẩm cho hữu ích, cần phải biết ý hướng
của tác giả, cũng như hoàn cảnh sáng tác...
Còn các bản văn Sáng thế mà bạn nhắc
đến có phải là những bài nghiên cứu lịch sử
hay địa chất học không? Chúng ta tiếp tục
tìm hiểu.

2. Tính khoa học trong Kinh Thánh,
và đặc biệt hai chương 1–2 của
sách Sáng thế
Hai bài tường thuật về sáng tạo này là
những bài tuyên xưng đức tin, chứ không
phải là những nghiên cứu khoa học địa chất,
càng không phải là những bài phóng sự về
tạo thiên lập địa.
Nói về bài bài “tường thuật” sáng tạo 1
(St 1,1–2,4a), chúng ta thấy đây là một bài
thơ bằng tiếng Hípri, có vần có điệu nhịp
nhàng, trong đó tuyên xưng rằng trước khi
Thiên Chúa tạo dựng thì không có bất cứ
cái gì cả (vì ta không thể hình dung được
tình trạng “không có gì”, (các) tác giả mới
dùng công thức “hỗn mang”, “trống không
mông quạnh”, “hoang vu” [chaos; tiếng Hípri
là tôhu-bôhu], để nói rằng tạo “dựng” thì
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tốt hơn là không tạo dựng, “tạo dựng” là
làm cho tình trạng “hỗn độn” (chaos) nên
“trật tự” [cosmos, “vũ trụ”, có nghĩa gốc
là “trật tự”]. Thế rồi (các) tác giả đã vận
dụng vũ trụ quan Do thái thời đó mà mô tả
(chúng tôi không thể nói về vũ trụ quan này
ở đây, vì sẽ quá dài). Tất cả chỉ để nói là
Thiên Chúa sáng tạo nên tất cả mọi sự, và
sáng tạo loài người sau cùng, vì loài người
là thọ tạo ưu việt, đỉnh cao của công trình
sáng tạo. Trong bài, ta thấy nói rằng bất
cứ điều gì Thiên Chúa tạo ra đều “tốt đẹp”
(6 lần dùng tính từ Hípri tov, “good”), và
con người là điều tốt đẹp nhất (tov meod,
“very good”), nghĩa là 7 lần tốt đẹp (= tốt
đẹp tuyệt đối). (Các) tác giả cũng không
viết một câu phủ định (negative) nào cả để
nói rằng trong công trình sáng tạo, không
có bất cứ điều gì tiêu cực cả: Thiên Chúa
là Đấng sáng tạo và bất cứ điều gì Người
làm ra cũng đều tốt đẹp cả.  
Bài thơ được chia ra hai phần, phần đầu
là tạo khung, phần sau là lấp đầy các khung.
Nói thế để bạn hiểu rằng đây là một bài thơ
mang tính tượng trưng, có tính tôn giáo, để
tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa là Đấng
vô cùng tốt lành, tạo ra thế giới là phản ánh
sự tốt lành của Người.
Vì bài thơ viết vào thời xa xưa, (các) tác
giả vận dụng vũ trụ quan của người Do thái,
không phải để nói về khoa học, nhưng để
nói về niềm tin của (các) ông. Do đó, chúng
ta mới thấy có những kiểu viết quả rất ngây
ngô về vũ trụ, mặt trời, mặt trăng, tinh tú,
các sinh vật... Nếu chúng ta không hiểu thể
văn của một thời đại, chúng ta vận dụng các
kiến thức của ngày hôm nay, chúng ta phạm
vào lỗi sai niên kỷ (anachronism) khiến chúng
ta có những nhận định bất công và cũng rất
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ngây ngô. Sách Gióp cũng vận dụng một
vũ trụ quan như thế, cũng vẫn để nói về
chuyện khác chứ không phải để nói về khoa
địa chất học.
3. Các tên của Thiên Chúa và Vấn đề
một tác giả duy nhất của sách
Sáng thế

Bài văn thứ 2 về sáng tạo lại có một thể
văn khác, chỉ xin nói vắn tắt: Bản văn vẫn
không có mục tiêu nói về khoa phôi thai học
hay địa chất học, thiên văn học. (Các) tác
giả vận dụng những kinh nghiệm của mình về
công việc của người thợ gốm và thầy thuốc
để nói rằng thân phận con người là bụi đất,
nhưng Thiên Chúa quan tâm đặc biệt đến
con người, và tạo dựng họ có nam có nữ
để họ tiếp tục công trình sáng tạo và điều
hành vũ trụ.
Ngoài ra, chính những khác biệt về cách
tường thuật về tên Thiên Chúa (Elôhim; Yhwh)
và về cách thức Thiên Chúa tiến hành sáng
tạo cho hiểu là Sách Sáng thế không do một
tác giả duy nhất viết ra (chúng tôi đã viết
là “(các) tác giả”), và càng làm rõ tính cách
tôn giáo của các bản văn. Vấn đề này, hôm
nay đã trở thành cổ điển vì đã được phân
tích và trả lời từ lâu rồi.
Riêng vài câu trong sách Khải huyền
(Revelation) hay những lời Đức Giêsu nói về
“tinh tú rơi rụng”, xin bạn hiểu cho: đây là
thể văn “khải huyền” để nói về quyền năng
của Thiên Chúa trên vũ trụ, chứ không phải
là nói về khoa học không gian. Nếu có cơ
hội, bạn nên tìm hiểu thêm về thể văn “khải
huyền”: các tác giả thời xưa thường dùng
thể văn này để đưa người tín hữu đến chỗ
suy nghĩ về những điều không thể diễn tả ra
minh bạch bằng ngôn từ lý luận.
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4. Những cách nói của Kinh Thánh cần
hiểu đúng

Nền văn chương của dân tộc nào cũng
có những cách nói chuyên biệt, ta phải tìm
hiểu, thì mới nắm được đúng ý nghĩa. Kinh
Thánh là những bản văn do người Do thái
viết cũng có những kiểu nói chuyên biệt của
người Do thái. Chẳng hạn: “ở trên trời” (“lạy
Cha chúng con ở trên trời”) không có nghĩa
là “ở trên mây xanh”, nhưng là “cao cả, siêu
việt”; “đặt tên” có nghĩa là “xác định chủ
quyền” trên một người một vật (do đó, nhiều
lần Kinh Thánh cho thấy Thiên Chúa đặt tên
lại cho người này người nọ). Người Do thái
cũng có những cách dùng các con số theo
nghĩa tượng trưng, chẳng hạn số 7 có nghĩa
là “trọn vẹn, đầy đủ”, số 10, tuy to hơn số
7, lại có nghĩa là “giới hạn”; hoặc màu sắc
tượng trưng, chẳng hạn, màu đỏ tượng trưng
cho “chiến tranh” hay “sự độc ác”, màu đen
tượng trưng cho “thế giới sự dữ”, màu trắng
tượng trưng cho “chiến thắng”...
Đó là chưa nói đến các cách diễn tả
cú pháp, ngữ pháp, cách dùng các “thì”
(tenses)... Cần phải tìm hiểu kỹ lưỡng để hiểu
cho đúng nội dung bản văn.
Một lần nữa, xin bạn thông cảm là đã
không trả lời chi tiết hơn. Bạn có thể tìm đọc
nơi các sách của các giáo sư Kinh Thánh viết
về các vấn đề đó.
Xin Chúa Giêsu, Ngôi Lời cũng là Đức
Khôn Ngoan của Thiên Chúa, hướng dẫn bạn.

Lm. Fx. Phan Long, ofm
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Cần có thái độ đúng đắn

về tiền bạc

T

rong cuộc sống, ta vẫn nghe nói
về sức mạnh của đồng tiền. Tiền
sẽ hủy diệt đời con người một cách nhẹ
nhàng và êm ái. Chính vì thế con người
cấn có thai độ đúng đắn vế tiền bạc trong
cuộc đời.

Ông bà ta ngày xưa còn nói mạnh thế
này: “Có tiền mua tiên cũng được”. Nói
như thế để thấy rằng dường như tiền bạc
có một sức mạnh vạn năng. Vì thế mới có
câu: “Mạnh vì gạo/ bạo vì tiền” hay câu
khác: “Miệng nhà giàu có gang có thép”.
Chưa bao giờ đồng tiền có sức mạnh
đáng sợ như hiện nay! Con người đã tạo
ra tiền bạc dùng để thay thế giá trị hàng
hóa, làm phương tiện trao đổi thay vì trao
đổi hàng hóa với nhau như thuở trước khi
đồng tiền chưa xuất hiện.

Người ta truyền tai nhau “bài vè” rất
châm biếm về tiền bạc, như sau:
Tiền là tiên là phật,
Là sức bật của tuổi trẻ,
Là sức khỏe của tuổi già,
Là cái đà của danh vọng,
Là cái lọng để che thân,
Là cái cân của công lý.

Từ xưa đến nay, đồng tiền chưa bao
giờ mất đi vị trí tối cao của nó. Không
ai có thể phủ nhận vai trò của tiền
trong cuộc sống của chúng ta. Không
có tiền thì làm gì cũng khó: tiền điện,
tiền nước, học phí, sinh hoạt phí… bước
chân ra khỏi nhà là cần đến tiền, gánh
nặng «cơm áo gạo tiền”chi phối tất cả
mọi người, cả xã hội cùng bị cuốn vào
vòng quay kiếm tiền.
Tiền quan trọng thật đấy, nhưng tiền
không phải là tất cả và càng không phải
thước đo để đánh giá một con người.
Đừng bị tiền mê hoặc bởi nó cũng chỉ
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là thứ vật chất, rồi cũng sẽ tan biến đi.
Bạn sẽ bảo tôi mơ mộng, thậm chí điên
rồ nhưng nếu bạn có tiền, hãy đầu tư một
cách thông minh, đừng lãng phí tiền vào
những thứ phù phiếm mà hãy mua hạnh
phúc nhé – Hạnh phúc cho chính mình và
cho người khác.
Tiền đơn giản chỉ là một công cụ và
có chức năng trao đổi hàng hóa, người ta
dùng tiền để mua bán, giao thương. Ngày
nay, xã hội càng phát triển, tiền càng có
thêm nhiều sức mạnh vô hình.
Có tiền người ta thao túng quyền hành
Có tiền người ta mua bán nhân phẩm
Có tiền người ta vứt xó lòng tự trọng

Riêng đối với người Ki-tô hữu, tiền
bạc cũng rất cần như bao người khác,
nhưng chúng ta sống theo tinh thần của
Tin Mừng, nên sẽ có sự chọn lựa khác
cho riêng mình. Đó là không ham mê tiền
bạc, không tôn thờ tiền bạc và biết khôn

Có tiền người ta bán rẻ linh hồn cho
quỷ dữ

ngoan trong sử dụng tiền bạc.

Trong một xã hội nếu như giá trị đồng
tiền chi phối tất cả thì những giá trị khác
của cuộc sống dễ dàng bị bỏ quên, bởi
lúc này người ta mù quáng vì tiền. Bản
thân đồng tiền không có tội, chỉ vì sức
ảnh hưởng của nó quá lớn đến độ che
khuất cả tầm nhìn của chúng ta. Nếu bị
mù quáng vì sức mạnh của đồng tiền thì
chúng ta không còn biết đến những gì
đáng quý và quan trọng hơn, thậm chí
chúng ta có thể rơi vào sai lầm, tội lỗi.

giác trước nguy cơ rơi vào cái não trạng

Tiền mạnh như thế nhưng trước sau
như một, tiền chỉ đáng là một tên đầy tớ
tốt mà thôi. Nếu tiền làm chủ ta, thống trị
đời ta thì hiển nhiên là biết bao bi kịch
sẽ xảy ra: vợ chồng ly dị, con cái bất hiếu
với cha mẹ, anh em ruột thịt chém giết
nhau... là những bi kịch thường xuyên
xảy ra trong cuộc sống.

Là Ki-tô hữu, chúng ta phải luôn cảnh
coi tiền là tất cả, là thần-tài, là vua, là
chúa mà mình phải thờ.
“Chúng ta đều biết rằng trong Tin
Mừng, Chúa Giêsu đã khuyến cáo và kêu
gọi thật mạnh mẽ: “Anh em không thể

vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền
của được” (Lc 16,13). Chúa không cấm
chúng ta làm ra tiền, Chúa cũng không
cấm chúng ta để dành tiền của trong
ngân hàng, mà Chúa nhắc nhở Kitô hữu
luôn chú ý không được trở nên nô lệ của
tiền bạc, không để mình trở thành kẻ làm
tôi của thần Mammon.
Tiền bạc không phải là thứ toàn năng,
nhưng trong cuộc sống thực tế, nó chính
là phép thử lòng người, có thể giúp đánh
giá phẩm chất, giá trị của một con người.

Một người từng nói: Điều đáng sợ nhất
không phải là hết tiền, mà chính là khi hết
tiền rồi thì bạn bè cũng không còn nữa.
Nhận xét này nhận được rất nhiều hưởng
ứng, đồng tình. Có cả những người kể lại
những trải nghiệm mà họ từng có trong
đời sống, cho thấy bản chất của một mối
quan hệ, dưới tác động của đồng tiền.
Thánh Phaolô cũng quan tâm nhắc
bảo chúng ta về vấn đề tiền bạc. Ngài
viết trong thư gửi cho Ti-mô-thê, như sau:
“Thật thế, cội rễ sinh ra mọi điều ác, là
lòng tham muốn tiền bạc, vì buông theo
lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc
xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau
xâu xé” (1Tm 6,10).
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Chúa Giêsu cảnh giác chúng ta về lòng
tham. Vì lòng tham thì vô đáy. Không
phải người nghèo mà không tham. Cũng
không phải người giàu có là hết tham.
Mọi người đều có lòng tham. Người tham
ít, người tham nhiều. Người tham cách
này, người tham cách khác. Trong Tin
Mừng Luca, Chúa đã nhắc nhở thế này:
“Anh em phải coi chừng, phải giữ mình
khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư
giả mà mạng sống con người được bảo
đảm nhờ của cải đâu” (Lc 12,15).
Lm. Anmai, CSsR
Cần có thái độ đúng đắn về tiền bạc
(conggiao.info)
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MẸ MARIA,
MẪU GƯƠNG HIỆP HÀNH

Đức Mẹ La Vang trên linh đài 3 cây đa tháng 08.2022

D

anh Đức Mẹ La Vang và Đại hội
thường niên La Vang tại Tổng Giáo
phận Huế, Việt Nam ngày 14-15 tháng 8
năm 2022. Kênh truyền thông đã được kết
nối với nhiều trang mạng thông tin quốc
nội cũng như hải ngoại, chương trình còn
truyền hình trực tiếp các buổi cử hành
phụng vụ trọng thể tại La Vang và chắc
đã có nhiều độc giả yêu mến Mẹ đã dõi
theo tham dự trực tuyến… Mặc dầu vậy,
người viết cũng xin được ghi nhận nhiều
điều đã để lại dấu ấn không phai của đại
hội thường niên tại Trung tâm Hành Hương
La Vang năm nay. Đại hội thường niên
tháng 8. 2022 lấy chủ đề: MẸ MARIA MẪU

GƯƠNG HIỆP HÀNH. Đó cũng là tinh thần
sống Hiệp hành của Hội Thánh mà Đức
Thánh Cha Phanxicô mời gọi Hội Thánh
cùng Hiệp hành trong 2 năm mục vụ 20212023 của toàn thể Giáo Hội.
Đúng vào thời điểm này hai năm về
trước (2020), lẽ ra là đã có một Đại Hội Hành
Hương La Vang Toàn quốc (3 năm/1lần),
nhưng covid virus-corona chặn đường, gây
bao thương đau cho thế giới và Việt Nam,
những người con không thể về bên Mẹ
được. Thánh địa La Vang im vắng, Mẹ đứng
lặng nhìn không nói, chỉ có gió và cây cỏ
thì thầm xôn xao bên Mẹ, chim chóc đùa

Trang La Vang

phương diện cụ thể trong tiến trình Hiệp
hành là Gặp gỡ, Lắng nghe và Phân định.

1. Thuyết Trình Chủ Đề Hành Hương:
Mẹ Maria, Mẫu Gương Hiệp Hành

Thật vậy, con người không có thể cùng
nhau Hiệp hành nếu không có sự gặp gỡ.
Nhìn vào Mẹ, trước tiên Mẹ đã cho chúng
ta mẫu gương của sự Hiệp hành. Trước tiên,
Mẹ gặp gỡ Thiên Chúa. Mẹ vẫn thường
xuyên gặp gỡ đối thoại với Thiên Chúa
trong cầu nguyện vì lòng Mẹ luôn trinh
trong thánh thiện, Mẹ yêu mến tôn thờ
Thiên Chúa, tâm hồn Mẹ chỉ để dành cho
một mình Thiên Chúa và sẵn sàng để cho
Thiên Chúa chiếm đoạt trọn vẹn. Trong thế
giới hôm nay, con người đã xa cách nhau
do đại dịch covid, đến nỗi người trong một
gia đình cũng không dám gặp nhau, đối
thoại với nhau; rồi chiến tranh các nước
ngày càng lan rộng, hận thù, nghi kỵ lẫn
nhau, các nước bị phân mảnh, bầu khí sôi
sục máu lửa, con người sống lạnh lùng vị
kỷ… Đức Thánh Cha mời gọi con cái Giáo
hội hãy cùng Hiệp hành với nhau, tái thiết
những nhịp cầu gặp gỡ, yêu thương đối
với Thiên Chúa, với đồng loại trong tinh
thần Hiệp thông chia sẻ. Mẹ Maria chính
là mẫu gương tuyệt vời về Hiệp hành đối
với Thiên Chúa và với tha nhân, khi Mẹ luôn
đồng hành với Hội thánh và với con cái loài
người khắp nơi.

Để giáo dân hành hương ý thức hơn ngày
về sống bên Mẹ, cầu nguyện chiêm ngắm
Mẹ, học theo gương nhân đức và đi theo
bước chân Mẹ trong tinh thần Hiệp hành
của Mẹ khi Mẹ sống tại thế giữa nhân loại,
và bây giờ, mặc dầu Mẹ đã về trời nhưng
Mẹ vẫn Hiệp hành với Hội Thánh và đoàn
con nhân loại muôn phương qua muôn thế
hệ. Đề tài do Cha Đaminh Phan Hưng, Linh
mục thuộc Tổng Giáo phận Huế trình bày.
Bài thuyết trình đã được khai triển dưới ba

Để Hiệp hành Mẹ luôn lắng nghe và làm
theo Thánh Ý Thiên Chúa. Khi Tổng lãnh
sứ thần Gabriel phụng mệnh Thiên Chúa
đến ngôi làng nhỏ bé Nagiarét, gặp Trinh
nữ Maria, thiên thần trình bày ý định của
Thiên Chúa, muốn chọn Mẹ làm Mẹ Ngôi
Hai Thiên Chúa Nhập-Thể Làm-Người trong
cung lòng Trinh nữ bởi quyền năng Chúa
Thánh Thần. Mầu nhiệm này thật lạ lùng
khó hiểu đối với tâm trí loài người. Mẹ lắng
nghe, đối thoại với thiên thần, Mẹ đặt câu
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giỡn réo rắt trong khung trời bình yên của
Mẹ. Năm nay (2022), chỉ là Đại Hội Hành
hương thường niên 15 tháng 8, nhưng nhịp
sống hầu như xem ra đã bình an, khi “thiên
thời, địa lợi, nhân hòa” thì không thể cản
được những bước chân nô nức của con cái
muôn phương tìm đến Mẹ, Người Mẹ dấu
yêu, bao nhiêu tâm hồn mong được gặp Mẹ
cho thỏa tình mong nhớ! Mà thật như thế,
chương trình 2 ngày đại hội là chiều ngày
14.8 chính thức khai mạc và ngày 15.8.2022
là Lễ trọng Đức Mẹ Hồn xác Lên Trời, sau
đó bế mạc. Nhưng từ ngày 12.8 khách hành
hương đã đến rất nhiều, lượng khách ngày
càng đông, cho đến chiều 14.8 thì không
còn chỗ nào trong khuôn viên thánh địa.
Lều bạt cũng đã được ban tổ chức bố trí
cho dựng lên khắp nơi, nhưng làm sao đáp
ứng nổi! Khách hành hương về La Vang hình
như cũng đã tiên liệu, họ đem theo lều bạt,
chăn mền để sống với Mẹ một hai đêm trên
thánh địa muôn phúc này. Số khách ước
lượng lên đến trên 50.000 ngàn người đến
từ mọi miền đất nước, Bắc - Trung - Nam,
hải ngoại, các tín hữu trong giáo phận Huế
và cả các anh chị em lương dân.
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hỏi, nêu thắc mắc và cho thiên thần biết
Mẹ đã muốn sống đồng trinh để hoàn toàn
thuộc về Thiên Chúa. Thế nhưng, trong bầu
khí cầu nguyện sau khi lắng nghe, Mẹ đã
đón nhận ý của Thiên Chúa, Mẹ đã thưa lời
XIN VÂNG, Thiết nghĩ, Mẹ cũng chẳng thể
hiểu được tương lai của Mẹ sẽ như thế nào.
Nhưng Mẹ đã tin, đã phó thác vào Thiên
Chúa của Mẹ qua lời sứ thần truyền.

đầy tình thân yêu và đầy ắp niềm vui ấy.
Mẹ đã cùng đi một con đường của Thiên
Chúa trong tư cách là Mẹ Thiên Chúa. Tại
đây, lòng tràn đầy biết ơn, Mẹ đã hát kinh
Magnificat tạ ơn Thiên Chúa đã đoái đến
phận hèn. Mẹ khiêm nhường giúp đỡ chị
Isave cho đến lúc sinh con. Yêu mến và
Phục vụ là hai mặt của một trang giấy, kết
liên với nhau trong sứ vụ Hiệp hành.

Mẹ là Bạn thanh sạch của Chúa Thánh
Thần, Thánh Thần hoạt động trong Mẹ. Mẹ
phân định mau chóng chỉ trong giây lát.
Vì sao? Vì Mẹ luôn kết hợp, luôn sống thân
tình, hiệp thông với Thiên Chúa, Mẹ phân
định mau mắn, Mẹ tinh tế nhận ra ý của
Thiên Chúa muốn về Mẹ trong chương trình
cứu rỗi loài người. Con Thiên Chúa xuống
thế làm-người vì Thiên Chúa yêu thương
nhân loại. Thiên Chúa muốn trở nên một
phàm nhân để chia sẻ, mang thân phận
con người hèn yếu đã bị tổn thương vì tội
lỗi do nguyên tổ gây nên và cũng do tội lỗi
mỗi người…

Cha Đaminh kêu mời con cái hành
hương về với Mẹ hôm nay hãy sống và thể
hiện tinh thần Hiệp hành ngay tại Linh địa
La Vang, sốt sắng lãnh nhận Bí tích hòa
giải, giao hòa với Chúa và làm hòa với người
ACE (có khi ngay chính trong gia đình của
mình) và khi trở về sau chuyến hành hương
La Vang, hãy xin ơn để sống tinh thần yêu
thương tha thứ, hoà thuận trong gia đình,
chan hòa với tha nhân nhất là những người
nghèo khổ… như thế là chúng ta thể hiện
thiên đàng trên dương gian này.

Cha Đaminh Phan Hưng, trong bài
thuyết trình Ngài nói: “Mẹ xứng đáng là mẫu
gương Hiệp hành để chúng ta noi gương bắt
chước, khi hoàn toàn hiệp thông với Thiên
Chúa, chuyên viên hiệp thông với tha nhân,
tham gia công trình cứu độ và dấn thân hết
mình cho sứ vụ loan báo Tin Mừng…” Chính
vì thế, sau khi Mẹ thụ thai Con Một Chúa,
Mẹ đã vội vã lên đường thăm viếng người
chị họ đã cao niên đang mang thai mà đã
bị mang tiếng là son sẻ. Mẹ ra đi với lòng
tin-cậy-mến, Mẹ gặp gỡ, chia sẻ hạnh phúc
và niềm vui của hai người phụ nữ đang
mang thai, qua cuộc thăm viếng ấy, Mẹ ở
lại để giúp đỡ người chị họ của mình. Chúa
đã Hiệp hành với Mẹ. Mẹ cùng Hiệp hành
với Chúa trong Mẹ. Mẹ hiệp hành sống với
gia đình Giacaria-Isave, trong sự hiện diện

2. Dâng Hoa Và Cầu Nguyện Tại Linh
Đài (Ba Cây Đa)

Tổng giáo phận Hà Nội và giáo phận
Thanh Hóa với một số lượng đông vô số các
diễn viên múa từ thiếu niên đến bậc trưởng
thành, với cả một bầu trời sắc màu lộng lẫy
phủ đầy khuôn viên linh đài Mẹ. Những điệu
múa điêu luyện đẹp mắt, rất thành tâm kính
mến, dâng lên Mẹ các bài ca điệu vũ nhịp
nhàng, chắc hẳn làm vui lòng Mẹ lắm! Âm
nhạc, lời ca, vũ điệu mang lại cho đại hội
một bầu khí hứng khởi thánh hảo khó có
thể gặp được nơi khác. Ngoài bài hát chủ
lực: Mẹ Maria, Mẫu gương Hiệp Hành (tác
giả: Thế Thông) được phát thanh trong dịp
đại hội 2022, được hát trong thánh lễ, trong
mỗi sinh hoạt chính thức của Đại Hội, thì
“Ca Khúc Về bên Mẹ” của LM Trọng Nhân
cũng được TGP Hà Nội chọn để mở đầu

Trang La Vang

Ban truyền thông TGP Huế đã truyển tải
các chương trình trực tuyến từ La Vang, nên
mọi người xa gần cũng có thể tham dự mọi
nghi thức diễn tiến trong những ngày đại
hội. Đây chúng ta có thể đọc được những ý
kiến gởi trên trang mạng. của những người
ước ao được về bên Mẹ La Vang. Độc giả
Vọng Thiên Ân viết: “Ave Maria, chúng con
yêu Mẹ. Con kính chào Chúa Hài Đồng yêu
quý trên tay Mẹ La Vang…. Vâng, Lạy Đấng
trị vì Nhà Gia Cóp (nhà mà giờ đây đang
hiệp hành để chúc tụng Thiên Chúa Toàn
Năng-Đấng đã ban cho Đức Trinh Vương
bao điều kỳ diệu-và rất nhiều điều kỳ diệu
từ tay Đấng Đầy Ân Sủng đã tuôn tràn cho
cả chúng con), xin hãy đón nhận từ nơi mỗi
chúng con lời chân thành cảm tạ. Xin Ngài
hãy thánh hoá những cặp môi và những trái
tim của chúng con! Xin Chúa viết vào lưỡi
chúng con khúc nhạc hiệp hành với điệp
khúc: Đấng Toàn Năng đã làm cho chúng
con những điều kỳ diệu, bởi sự hiệp hành
của Mẹ yêu-Đấng vừa cưu mang vừa cho
Thiên Chúa Giêsu Kitô bú mớm-khởi đầu sự
hiệp hành của Mẹ cùng Thiên Chúa của MẹCon yêu của Mẹ là sự Mẹ Nghe và Thực
Hành Lời của Đấng Thánh Toàn Năng. Mẹ
ơi, Mẹ Thật là Đấng Đầy Ơn Phúc giữa các

con của Mẹ... Lạy Mẹ Maria La Vang, xin cầu
cho chúng con. Lạy Hoàng Thái Hậu (Nữ
Vương của các nữ vương) đang ngự bên hữu
Đức Vua Giêsu Kitô, xin cầu cho chúng con.
Amen. Con chân thành cảm ơn”.
Mộng Điệp Đoàn phấn khởi viết: “Chúng
tôi ở Sài Gòn Q3, Gxứ Tân Định, được dự
tất cả các sinh hoạt, Thánh lễ... dâng hoa…
cầu nguyện… chúng tôi cảm ơn Ban truyền
thông giáo phận (BTT.GP) Huế… năm nay
chúng tôi không đi được vào tháng 8… nhờ
BTT. GP Huế chúng tôi như đang thực sự
có mặt ở đó…”
Độc giả Dũng Tiến ghi lên niềm tri ân:
“Cám ơn những đoàn hoa về Thánh địa Toàn
quốc La Vang dâng lên Mẹ những đoá hoa
đẹp lắm, con đây muốn về với Mẹ mà không
có điều kiện, con ở xa hiệp lòng hướng về
Mẹ. Xin Mẹ ban phước cho đoàn con khắp
mọi nẻo đường, con gian nan khốn khó lắm
Mẹ ơi!”. Chắc hẳn còn nhiều người con
của Mẹ từ muôn phương đã hướng lòng
về Thánh địa La Vang, hiệp thông với đông
đảo tín hữu được diễm phúc hiện diện tại
La Vang trong đại hội tháng 8.2022 này. Đó
là những bông hoa tươi đẹp, lời ca tụng
chân thành đầy tình hiếu thảo mến yêu mà
Mẹ thấu hiểu… kẻ xa người gần đều được
Mẹ nhìn đến trong ánh mắt nhân từ dịu
dàng của Mẹ.
3. Tuyên Bố Khai Mạc Và Thánh Lễ
Trọng Thể Vọng Đức Mẹ Lên Trời tại Lễ

Đài trung tâm. Với sự hiện diện của quý Đức
Cha, quý linh mục, tu sĩ và mọi thành phần
anh chị em hành hương tham dự. Đức Tổng
Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh, TGM/
TGP Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Việt
Nam, Đức TGM tuyên bố Khai mạc Đại hội
Thường niên La Vang năm 2022.

Tháng 9 - 2022

cho giờ dâng hoa tại Linh đài chiều nay.
Ca khúc quy tụ hiệp nhất con cái Mẹ khắp
muôn nơi, La Vang như có một sức quyến
rũ lạ thường: “Từ bốn phương trời chúng
con về bên Mẹ. Từ bốn phương trời chúng
con về La Vang. Đây La Vang có Mẹ đẹp xinh.
Đây La Vang có Mẹ hiển linh. Đây La Vang
có Mẹ Chúa Trời hiện ra trong uy linh sáng
chói. Từ bốn phương trời chúng con về bên
Mẹ. Cùng cất cao lời kính mừng Mẹ La Vang.
Bắc Trung Nam chung một niềm tin… Muôn
con tim chung một tâm tình. Ngợi ca tung
hô Danh Mẹ Chúa Trời…”
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mẻ cho đến khi thánh lễ kết thúc. Quảng
trường và lễ đài tràn ngập ánh sáng, hứa
hẹn một đêm phước hạnh dưới bầu trời
lung linh trăng sao, ấm áp đong đầy tình
yêu của Mẹ.
4. Diễn Nguyện Và Đêm Thức Với Mẹ

Tiếp theo là Thánh lễ được Đức Cha
Đặng Đức Ngân, Giám mục giáo phận Đà
nẵng chủ tế. Ngay đầu lễ Ngài đã gởi đến
cộng đoàn lời cầu chúc Hiệp hành, hiệp
nhất vì Đức Mẹ La Vang đã quy tụ chúng ta.
Trong tinh thần Hiệp hành với Mẹ, chúng
ta cùng bước đi trên con đường của Chúa
Giêsu, con đường của Hội Thánh và con
đường đó đang hiện diện nơi thánh địa La
Vang, Trung tâm Hành hương Toàn quốc La
Vang này để lại giá trị đức tin, tình mến và
niềm hy vọng… Sau 2 năm đại dịch, trong
giờ phút này, chúng ta đã cùng ngồi lại với
nhau, cùng ca tụng, ngợi khen, chúc tụng
Chúa và tôn vinh Mẹ La Vang. Chúng ta hãy
cầu nguyện xin ơn hiệp nhất, thể hiện nét
đẹp Tình yêu Chúa giữa lòng Hội Thánh. Xin
cho Hội Thánh được hiệp nhất, yêu thương,
phát triển và tình yêu của Chúa được đến
với con người giữa lòng Hội Thánh, giữa
lòng thế giới.
Như một phép mầu, khi đoàn hành
hương quy tụ trước Thánh lễ đón đoàn
đồng tế dâng lễ thì trời đổ mưa, như một
cơn mưa hồng ân, đoàn linh mục đồng tế
phải che dù tiến lên bàn thờ, rồi cả quảng
trường như một vườn hoa vĩ đại với muôn
sắc màu của muôn chiếc ô dù, cái đẹp tự
nhiên của đoàn hành hương đông đảo dưới
tán che của Mẹ hiền… nhưng chỉ khoảng
hơn 20 phút sau thì mưa ngừng rơi, để lại
một không khí dễ chịu cho muôn vạn người
đứng bên nhau cảm thấy nhẹ nhàng mát

Chủ đề Maria, Mẫu gương Hiệp hành
- xuyên suốt Đại hội và giờ canh thức bên
Mẹ, bên các chủ chăn và bên nhau. Thật là
hoành tráng phấn khởi khi 300 thành viên
của đội kèn Giáo xứ Trung Thành, giáo phận
Bùi Chu hòa tấu 2 bài: Ca khúc Về bên Mẹ
của Lm Trọng Nhân và Nữ Vương Hòa Bình
của Nhạc sĩ Hải Linh.

Mở đầu Giờ Canh thức bên Mẹ La Vang
đêm 14.8.2022

Ca đoàn Phủ Cam giúp cộng đoàn cầu
nguyện với bài hát chủ đề của Đại Hội (Thế
Thông): Mẹ là mẫu gương sống Hiệp hành,
Thưở xưa đã thưa tiếng XIN VÂNG, Mẹ
đã vui đón Ngôi Lời Nhập Thể Hiệp công
chương trình Cứu độ, giải thoát xích xiềng
muôn thuở.* Lạy Mẹ La Vang cùng đi với
chúng con trên đời. Xin bước theo Mẹ quyết
tiến lên Quê trời. Hiệp hành loan báo Phúc
Âm. Cùng Hiệp hành Tin-Mến-Cậy trông.
Nguyện Mẹ dạy con hằng luôn biết lắng
nghe Chúa Thánh Thần, Hiệp hành dựng
xây, làm nhân chứng… đồng lòng chia sẻ
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Xuyên suốt 90 phút diễn nguyện, các
đoàn đã trình bày mầu nhiệm Năm sự Vui,
các phần diễn theo thứ tự Mùa Vui, được
4 giáo xứ Thanh Tân, Phủ Cam, Trí Bưu
và Loan Lý của giáo phận Huế trình bày,
đoàn dân ca Quan họ Bắc Ninh liền anh
liền chị với Mầu nhiệm thứ 2: Đức Mẹ đi
thăm viếng Bà Ysave. Đoàn hát chèo giáo
phận Thái Bình diễn: Người Cha Nhân hậu.
Mỗi người một vẻ 10 phân vẹn mười… Buổi
diễn nguyện bao phủ lên vẻ đẹp diệu huyền
thanh thoát của Mẹ, của gia đình Nagiarét;
ánh sáng và âm thanh hòa điệu, vang lên
những cung bậc cảm xúc sốt mến dâng lên
Mẹ của đoàn con đêm nay qua lời kinh Mân
côi Mẹ yêu thích… Được biết, chính Đức
TGM Giuse đã có sáng kiến và đích thân
mời các đoàn ngoài địa phận tham gia đêm
diễn nguyện này. Và Ngài hiện diện chủ trì
buổi Canh thức Bên Mẹ đêm nay.
Tiếp theo là giờ chầu Mình Thánh Chúa,
các nhóm đã được phân chia; ngọn lửa yêu
vẫn được nung nấu con tim của những
tâm hồn: Đêm không ngủ với Mẹ. Cùng
cầu nguyện với Mẹ. Mẹ yêu mến tôn thờ
Chúa Giêsu Thánh Thể. Mẹ đã Hiệp hành
với đoàn con kính tôn Mình Máu Thánh
Chúa. Khi tại thế, Mẹ đã cưu mang, hiệp
hành với Chúa Giêsu trong lòng. Đêm canh
thức bên Mẹ cùng với Mẹ dâng lên Thiên
Chúa để cầu nguyện cho Hội Đồng Giám
Mục Thế giới lần thứ 16 được diễn tiến tốt
đẹp và mang lại nhiều lợi ích thiêng liêng
cho Giáo Hội. Con đường Hiệp hành là con
đường Thiên Chúa mong đợi nơi Giáo hội.
Cùng với Mẹ mở lòng ra trước những ngỡ
ngàng của Chúa Thánh Thần, chúng ta
không nên bỏ qua những dịp thuận lợi để

gặp gỡ, lắng nghe lẫn nhau, và cùng nhau
phân định, với niềm hoan hỉ trong Thiên
Chúa Tình Yêu, Ngài đã đến gặp chúng ta
trước và trong Ngài chúng ta gặp gỡ anh
chị em, trong gia đình Hội thánh chúng ta
học cách sống tình hiệp thông, cùng Hiệp
hành đi vào thế giới vì tình thương đến từ
Thiên Chúa.
Thánh lễ kính Lòng Thương Xót Chúa
được cử hành lúc nửa đêm do Đức Cha
Phêrô Nguyễn văn Đệ Giám Mục giáo phận
Thái Bình cử hành. Thánh lễ được đông đảo
khách hành hương sốt sắng tham dự do
Nhóm Lòng Thương Xót Chúa điều hành…
và việc chầu Thánh Thể còn được tiếp tục
cho đến 4 giờ sáng ngày 15/8. Vậy là con
cái Mẹ đã qua một đêm bình an thanh thản
dưới sự chăm sóc và với lời ru hát ngọt
ngào của Mẹ.
5. Cung Nghinh Đức Mẹ Và Thánh Lễ
Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Cung nghinh Đức Mẹ La Vang lúc 5giờ30
sáng 15.8.2022

Trời chưa hừng đông thì ban trật tự đã
chuẩn bị cuộc rước kiệu Đức Mẹ La Vang.
Trên Linh đài đã sẵn cỗ kiệu sơn son thếp
vàng và Mẹ La Vang đang ngự ở đó. Trước
khi khởi kiệu, Đức nguyên Tổng Giám Mục
Phanxicô Xaviê Lê văn Hồng dâng lời cầu
nguyện và niệm hương trước nhan Mẹ.

Tháng 9 - 2022

cảm thông vì một Hội Thánh Hiệp hành, Sứ
vụ… Bước theo Mẹ liên đới trong niềm vui,
phục vụ trong tình yêu thương…
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Cuộc rước kiệu khởi đi từ Linh đài đến Lễ
đài sẽ cử hành Thánh lễ đồng tế Lễ trọng
kính Đức Mẹ Hồn xác Lên Trời. Ban phụng
vụ suy niệm Mầu nhiệm Năm sự Mừng, với
nhiều ca khúc và lần chuỗi Mân Côi sau
mỗi mầu nhiệm. Khi bàn kiệu Mẹ đã yên vị
trước lễ đài quảng trường, Đức Tổng Giám
Mục Phanxicô xướng kinh Thánh Mẫu La
Vang, cả cộng đoàn hành hương sốt sắng
cùng ngân vang lời kinh.
Thánh lễ do Đức Tổng Giuse Nguyễn
Chí Linh, TGM.TGP Huế, Chủ tịch HĐ
GMVN chủ tế. Trước khi Thánh lễ Ngài đã
trân trọng giới thiệu qúy Đức Tổng và Đức
Cha. Ngài nhắc đến Đức TGM Stêphanô,
nguyên TGM.TGP Huế, Ngài không thể
đến vì lý do sức khỏe, xin cộng đoàn cầu
nguyện cho Ngài. Hiện diên trong Thánh lễ
sáng nay có: Đức nguyên Tổng Giám Mục
Phanxicô Xaviê Lê văn Hồng, TGP Huế. Đức
Cha Phêrô Nguyễn văn Đệ, Gm/Thái Bình,
Đức Cha Cosma Hoàng văn Đạt, Gm/Gp
Bắc Ninh, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân,
Gm/Gp Đà Nẵng, Đức Cha Giuse Nguyễn
Đức Cường, Gm/Thanh Hóa. Và quý Lm bề
trên, Lm giám đốc dòng tu, chủng viện, quý
linh mục đồng tế trong và ngoài giáo phận.
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thánh phúc trường sinh mà họ sẽ nhận
lãnh qua thánh lễ họ cùng hiệp dâng với
chủ tế, đoàn đồng tế và với nhau trong tinh
thần hiệp thông. Mọi phần lễ nghi phụng vụ
thật tuyệt vời; ca đoàn nâng tâm hồn người
tham dự qua tiếng hát vào tâm tình ngợi
khen thánh thiện…
Bài giảng của Đức Tổng thì quá tuyệt
vời!!! Những lời huấn giáo của Ngài rót vào
lòng con cái, đưa cộng đoàn hành hương
tham dự đến sự cảm nhận sâu sắc, mở lòng
ra trước tình yêu Hiệp hành của Thiên Chúa,
Đấng đã đi bước trước, từ ban đầu trong
công trình tạo dựng của Ngài…Rồi qua Mẹ
Maria, tạo vật Ngài đã chọn để Hiệp hành
với Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa trong hành
trình dương thế… Và Mẹ đã Hiệp hành với
Hội Thánh qua mọi thời, mọi dân nước và
khắp mọi nơi. Ai cũng mong có Mẹ đồng
hành và Hiệp hành tại nơi mình sống. Như
Đức Mẹ La Mã có mặt tại Bến Tre, Vĩnh
Long. Đức Mẹ ở Fatima Bình Triệu, Đức Mẹ
Núi Cúi ở Xuân Lộc, Đức Mẹ Măng đen ở
Kontum, Đức Mẹ ở Tàpao Phan Thiết, Đức
Mẹ ở Trà Kiệu Đà Nẵng, Đức Mẹ La Vang
ở Thánh địa La Vang đây…

Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh
Lễ đài Đức Mẹ La Vang sáng ngày 15.8.2022

Một bầu khí thánh thiêng bao trùm
không gian lễ đài và quảng trường, muôn
tâm hồn như đang rạo rực khao khát ơn

giảng lễ sáng 15.8.2022

Đức Tổng Giuse mở đầu bài giảng, Ngài
đã kể hai câu chuyện cảm động sau: Ngài
nói: Nếu tôi nhớ không lầm, thì vào khoảng
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Câu chuyện thứ 2: Sau khi La Vang đã
được trả lại cho HĐGM, cho TGP Huế thì có
1 viên chức cấp tỉnh nói với tôi rằng: Thưa
Đức Tổng, trong đời thường của con người,
có nhiều vấn đề không thể giải quyết được,
vậy cho nên thỉnh thoảng, dầu chỉ kín đáo
thôi, tôi đi thăm Đức Mẹ La Vang, chỉ có nơi
tâm linh như La Vang mới có thể giải quyết
được nhiều chuyện đời rắc rối…
Phải chăng, thưa anh chị em, đó là bằng
chứng và hiệu quả của sự Hiệp hành…
không phải người trong đạo chúng ta mới
hiệp hành, có bao nhiêu bao nhiêu thành
phần trong xã hội Việt Nam cũng đang
hiệp hành với chúng ta. Giấc mơ của Việt
Nam về tình liên đới, đại đoàn kết dân tộc,
giấc mơ tất cả toàn dân hạnh phúc và yêu
thương nhau… Có lẽ chính vì thế mà ban
tổ chức đã chọn chủ đề cho Đại hội năm

tháng 8.2022 này: Đức Maria, Mẫu gương
Hiệp Hành.
Tôi xin kết thúc bài viết nơi đây, để tất
thảy chúng ta tiếp tục khám phá con đường
Hiệp Hành của Mẹ, của Hội Thánh, của gia
đình và của mỗi chúng ta. Qua Mẹ, người
Mẹ Hiệp Hành Chúa ban cho chúng ta bao
nhiêu ơn huệ trong dịp hành hương này.
Chúng ta có thể mở rộng những cánh cửa
cho ơn Chúa tràn vào, và để trao ban cho
tha nhân, cùng Hiệp hành theo gương Mẹ,
người Mẹ muôn ngàn đời nhân hậu luôn
bên cạnh của chúng ta.
Cuối lễ là lời trân trọng tri ân của Cha
Micae Phạm Ngọc Hải, quản nhiệm Trung
tâm Thánh Mẫu La Vang. Cám ơn sự nhiệt
tình của bao nhiêu đoàn về đóng góp cho
La Vang trong kỳ Đại Hội Hành hương này.
Các đoàn thể, các đóng góp tích cực đầy lao
nhọc, sự nhiệt tình của anh chị em từ các
giáo phận rất xa như Hà Nội, Bắc Ninh, Bùi
Chu, Thanh Hóa, Phát Diệm, TP.HCM. Cám
ơn sự đóng góp của các ban ngành, và mọi
thành phần dân Chúa về với Mẹ, với Đại Hội.
Kết thúc: Đức TGM Giuse tuyên bố
Bế mạc Đại Hội thường niên 2022. Ngài
đã mời Cộng đoàn cùng nhau hát bài Cùng
Mẹ Ra Khơi và vẫy mũ chào Mẹ, chào Quý
Đức Cha, quý Cha và tạm biệt nhau thật là
cảm động.
Hẹn gặp lại trong Đại Hội La Vang 3
năm/1 lần vào tháng 8 năm 2023.

Tổng hợp
Nữ tu Maria Tuyệt

Hình ảnh lấy từ Ban Truyền thông TGP Huế.
Chân thành cám ơn

Tháng 9 - 2022

năm 2008, khi đó Trung tâm Hành Hương
La Vang đang còn bị Nhà nước trưng thu.
Tôi có gặp một viên chức cấp chính phủ đặc
trách về tôn giáo, ông kể cho tôi câu chuyện
này: Tôi là đảng viên cộng sản, tôi là người
vô thần, không tin có Chúa, có Mẹ có thần
thánh … nhưng mà sau đó tôi là người được
giao cho nhiệm vụ xử lý hồ sơ đất đai của
Trung tâm Hành hương La Vang. Vì sứ mệnh
được trao phó, tôi tò mò vào một ngày hành
hương đi về La Vang này. Lúc đó La Vang
chỉ một mảnh đất nhỏ nơi tháp cổ đây, ông
ta vô cùng xúc động khi thấy khách hành
hương về từ rất ra, ăn mặc nhếch nhác…
(hoàn cảnh xã hội còn nghèo cực, kinh tế
khó khăn) khách hành hương đến đây ban
ngày thì đi tìm thức ăn nước uống, đêm thì
màn trời chiếu đất; tôi bỗng phát hiện ra
rằng có một cái gì đó mà tôi chưa thấy, tôi
chưa cảm nhận được, từ đó trong lòng tôi
nổi lên ý nghĩ rằng tôi phải làm gì đó hết
sức mình để cho đất La Vang trở về với tín
hữu công giáo.
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4 CÁCH NÓI VỀ CHÚA GIÊSU
MÀ BẠN KHÔNG NÊN
NÓI VỚI TRẺ

C

ó những kiểu nói chúng ta thường
nói với trẻ mà không suy nghĩ và
cân nhắc, đôi khi có tác hại, có thể khiến
trẻ dễ dàng xa cách Thiên Chúa.

và đầu tiên là một trẻ thơ. Tuy nhiên,
không phải là một ý kiếnhay khi thường
xuyên gọi Ngài như vậy, vì đối với trẻ em,
Chúa Giêsu sẽ chỉ là “Chúa Giêsu nhỏ
bé”, một Hài Nhi Giêsu trong cảnh Chúa
giáng sinh, hay ngôi nhà ở Nazareth. Ngài
sẽ trở thành “Chúa Giêsu bé nhỏ cho trẻ
em” bị bỏ lại trong bảo tàng của những
thứ trẻ con và ký ức tuổi thơ. “Chúng ta
không nên học bất cứ điều gì trong thời
thơ ấu mà sau này chúng ta phải quên”.
2. “Chúa Giêsu không yêu con khi con
hành động như vậy”

Kinh nghiệm cho thấy, nhiều cha mẹ
thường đặt Thiên Chúa vào “những chiếc
hộp nhỏ”. Chúng ta thường giới thiệu cho
trẻ em về một vị Thiên Chúa hữu ích
nhưng xa vời, chẳng hạn như là người
ban thưởng, người làm phép lạ, người
giải thích mọi mục đích, hoặc thậm chí
còn như một “ông kẹ”. Những cụm từ
như vậy có thể ảnh hưởng và ăn sâu vào
tâm trí của trẻ em về lâu dài.
Dưới đây là một vài ví dụ về những
câu nói mà chúng ta cần tránh sử dụng.
1. Tránh thường xuyên gọi Chúa Giêsu
là “nhỏ bé”
Thực ra không sai khi nói về “Chúa
Giêsu bé nhỏ” vì Chúa Giêsu đã làm người

Nên cấm tuyệt đối công thức này vì
nó hoàn toàn sai sự thật. Chúa Giêsu yêu
thương mỗi người chúng ta vô bờ bến,
ngay cả khi chúng ta là một tội nhân xấu
xa nhất. Một đứa trẻ khi nghe điều này sẽ
lớn lên với nỗi sợ hãi mất đi tình thương
của Thiên Chúa và sẽ tin chắc rằng tình
thương ấy phải được giành lấy, rằng
Thiên Chúa không yêu kẻ tội lỗi. Những
gì cha mẹ nói trong những năm đầu tiên
có tác động đến mức một đứa trẻ, khi
trưởng thành, sẽ được ghi dấu bằng hình
ảnh rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta
chỉ khi chúng ta cư xử đúng mực.
Cách tương tự, chúng ta không bao
giờ nên nói: “Tôi không thích những cô bé
nói dối (ví dụ: hoặc những cậu bé luôn la
hét và inh ỏi)”, như một cách ngắn gọn
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3. “Thiên Chúa đang trừng phạt con”
Dẫu cho đau khổ đúng là hậu quả của
tội lỗi, nhưng việc diễn tả đau khổ hoặc
thất bại là hình phạt trực tiếp của một tội
cụ thể, là sai và nguy hiểm. Hãy nhớ cách
Chúa Giêsu trả lời các môn đệ của Ngài,
những người đã hỏi Ngài về một người mù:
“Các môn đệ của Ngài hỏi Ngài rằng: ‘Thưa
Thầy, ai đã phạm tội, anh ta hay cha mẹ
anh ta, rằng anh ta bị mù bẩm sinh?’ Chúa
Giêsu trả lời: ‘Không phải anh ta cũng như
cha mẹ anh ta phạm tội. Nhưng đó là để
các công việc của Thiên Chúa được thể
hiện nơi anh ta” (Ga 9,2-3).
Nếu khi một đứa trẻ bị tổn thương khi
không vâng lời, chúng nghe rằng đó là
hình phạt từ Thiên Chúa, chúng sẽ nghĩ
rằng đau khổ luôn “xứng đáng”, và ngược
lại, hạnh phúc hoặc ý tưởng mà trẻ có
(sức khỏe, may mắn, không có đau khổ,
vui sướng) luôn là một dấu hiệu của hạnh
kiểm đẹp lòng Thiên Chúa.
4. “Chúa Giêsu không vui, con đã làm
tổn thương Ngài”
Thật mơ hồ: câu nói này đúng và sai
cùng một lúc. Claire, với vẻ ngoài của một
đứa trẻ 10 tuổi, nhận xét: “Chúa Giêsu

không thể buồn vì ngài hạnh phúc mãi
mãi trên Thiên đàng!” Hợp lý. Tuy nhiên,
chúng ta có thể chỉ ra cho Claire thấy
rằng chính tội lỗi của em, tội lỗi của em
ngày nay, đã đóng đinh Chúa Giêsu. Chúa
Giêsu đã phải chịu đựng trước tất cả tội
lỗi của mọi người trong quá khứ, hiện tại
và tương lai. Ngay cả khi đó chỉ là tội
lỗi của em, Chúa Giêsu cũng sẽ trao ban
mạng sống của mình. Vì vậy, khi nói rằng
tội lỗi của chúng ta làm cho Chúa Giêsu
đau khổ là không sai. Nhưng chúng ta
phải thận trọng: những gì đáng kể không
phải là những gì chúng ta muốn nói và
định nói, mà là những gì đứa trẻ nhận
thức và hiểu được.
Đứa trẻ có thể nghĩ rằng hạnh phúc
của Chúa Giêsu phụ thuộc vào mình, vào
hành vi tốt hay xấu của mình, điều này
là sai. Trong thực tế, không phải hạnh
phúc của Chúa Giêsu bị phá hủy bởi tội
lỗi mà là hạnh phúc của tội nhân. Tương
tự như vậy, phẩm chất của tình yêu của
Chúa Giêsu dành cho chúng ta không phụ
thuộc vào sự đáp trả của chúng ta. Thiên
Chúa yêu chúng ta một cách tự do, trọn
vẹn và vô điều kiện. Đó là tình yêu mà
chúng ta cần phải loan truyền và lặp lại
cho con cái của chúng ta
Tác giả: Christine Ponsard
Chuyển ngữ: Gia Thi, SDB Nguồn: Thế Giới Salêdiêng (26/10/2020)
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hơn để nói rằng chúng ta không thích khi
chúng nói dối. Nhưng điều mà đứa trẻ
hiểu là chúng ta không thích chúng nói
dối. Đây có vẻ như là một điểm nhỏ, và
theo một cách nào đó, nhưng giáo dục
được tạo nên từ những điều nhỏ nhặt, và
trong trường hợp này, chúng ta phải nhớ
rằng cách chúng ta yêu thương con cái,
cách chúng ta cho chúng thấy tình yêu
của mình, sẽ giúp chúng nhận thức và
sống tình yêu của Thiên Chúa.
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ĐỂ ĐỐI DIỆN VỚI SỰ GIẬN GHÉT CỦA CON CÁI

TRONG ĐỘ TUỔI
THANH THIẾU NIÊN
Mar Dorrio

sự thù hận từ nơi trẻ có thể len lỏi vào gia
đình chúng ta.

WHĐ (01.7.2022) - Là bậc cha mẹ,
chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng
trải nghiệm những khó khăn về mặt cảm
xúc khi đối diện với sự ương ngạnh, hỗn
hào, thậm chí là sự giận ghét của những
đứa con trong độ tuổi thanh thiếu niên.
Rất hiếm khi chúng ta muốn đề cập tới
những điều này một cách cởi mở. Hầu như
chẳng có ấn phẩm nào giúp chuẩn bị và
cung cấp thông tin cho cha mẹ cảnh giác
chúng ta về những gì thể len lỏi vào nhà
chúng ta. Những điều này thường xuất hiện
khi con cái chúng ta lớn dần và chúng ta
phải bảo vệ chúng khỏi những quyết định
tồi tệ, những hành động sai lầm, những
mục tiêu bất khả thi, những sai phạm có
thể để lại những vết sẹo sâu trong cuộc đời
của chúng. Và đây là lúc những lời nói của

Thật thế, những đứa con nhỏ bé mà
chúng ta nuôi dưỡng, quan sát chúng lớn
lên mỗi ngày lại đã có thể muốn tuyệt giao
với chúng ta! Thay vì nhận ra những ranh
giới trong việc nuôi dạy con cái của cha
mẹ là sự bảo vệ, thì trẻ lại xem những điều
đó giống như những bức tường giam giữ
chúng.
Dưới đây là những điều chúng ta cần
làm khi đối diện với sự giận ghét của con
cái trong độ tuổi thanh thiếu niên.

Những biểu hiện tình yêu lớn nhất
của bạn
Bạn đã chứng kiến thanh thiếu niên từ
chối những cái ôm, những lời khuyên, và
những quy tắc của bạn.
Chỉ có bậc cha mẹ mới có thể coi những
lời căm ghét của con cái đối với mình như
một cái giá nhỏ phải trả để giữ cho chúng
được an toàn. Chúng ta không cần bọn trẻ
tiếp tục bầu bạn, dành cho chúng ta một cái
ôm an ủi, hoặc lời cảm ơn vì những đêm
chúng ta mất ngủ. Chúng ta yêu thương
chúng, và muốn điều tốt cho chúng, ngay
cả khi kết quả là những trái đắng.
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Thật đau lòng khi nghe những lời tổn
thương. Nó rất đau. Nhưng tình yêu, vào
những lúc như thế là một tình yêu vô điều
kiện, giúp bạn có thể bước tới và nói với
con từ tận đáy lòng của trái tim tan vỡ
rằng: “Bố/Mẹ sẽ tiếp tục hy sinh chính
mình cho con”.
Con cái bạn sẽ đi tìm những người bạn,
là những người mà chúng cho rằng sẽ an
ủi chúng trước những “sự phi lý” của cha
mẹ. Trẻ thậm chí có thể tìm những liên
minh ngay trong gia đình, là những người
tìm cách thế chỗ của bạn, để đứng về phía
chúng và tán thành những lựa chọn tồi tệ
mà chúng có thể muốn thực hiện.

năng xây dựng những cầu nối mà không
phải ngưng những việc quan trọng cần làm.
Nếu rơi vào tình huống khó khăn hơn, bạn
sẽ phải cầu nguyện nhiều hơn nữa.
2. Các nhà trừ tà nói rằng ma quỷ rất
lười biếng, cho nên, bạn hãy gây khó khăn
cho chúng. Hãy lần hạt Mân Côi hàng
ngày cho con cái của bạn. Hãy cầu
nguyện cho bất cứ ai tìm cách để lánh xa
bạn, và những lời khuyên bước theo Chúa
của bạn.
3. Hãy dâng những đau khổ vì con cái
và gia đình của bạn cho Chúa, và đừng
quên dâng một phần đau khổ của bạn để
an ủi Đức Kitô, hầu xoa dịu những khoảnh
khắc trong cuộc Khổ nạn của Người.

Nếu cơn bão đặc biệt dữ dội, nó có thể
giống như một trận chiến thất bại. Ma quỷ
muốn bạn chìm vào hố sâu của sự tuyệt
vọng. Liệu bạn có thể làm được gì đây?

4. Hãy kiên nhẫn chờ đợi. Ân sủng sẽ
có tác động. Hãy nhớ rằng, dù mọi chuyện
có vẻ tồi tệ, nhưng trận chiến thực sự đã
phân thắng bại. Chúng ta chỉ cần kiên trì.

Những khí cụ hiệu nghiệm

5. Hãy nhớ rằng, nếu chúng ta sẵn lòng
yêu thương con cái của mình ngay cả khi
chúng có vẻ ghét bỏ chúng ta, thì Thiên
Chúa còn sẵn lòng yêu thương chúng
ta hơn thế biết là dường nào!

Trong trận chiến này, chúng ta sở hữu
2 khí cụ hiệu nghiệm, mà con cái chúng ta
cảm nhận được trong thâm tâm của chúng,
ngay cả khi chúng không muốn thừa nhận:
Tình yêu và Thiện ý của chúng ta. Tình yêu
ấy, thiện ý ấy, và mái ấm gia đình, khi được
cắm rễ trong lời cầu nguyện, bạn hãy tin
chắc rằng, một ngày nào đó con cái của
bạn sẽ nhớ đến.
Vì vậy, đây là một số lời khuyên rất
thiết thực:
1. Cầu nguyện. Hãy cầu nguyện để đau
khổ không xâm chiếm mọi thứ. Thời gian
cầu nguyện hàng ngày sẽ giúp bạn có khả

Hãy phó mình cho Đức Trinh Nữ và
thánh Monica, nhờ đó chúng ta và toàn
gia đình có thể trở nên gần gũi hơn với
Thiên Chúa.
Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
Chuyển ngữ từ: aleteia.org (24. 6. 2022)
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Một thực tế không dễ dàng chút nào
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CÁCH ĐỐI PHÓ VỚI CẢM GIÁC

BỊ TỪ CHỐI
Marzena Devoud và Calah Alexander
WHĐ (09.7.2022)

đồng
sách;
trong
phản

nghiệp khác đều có tên trong danh
không được chấp nhận một đề xuất,
khi những người khác đã nhận được
hồi tích cực;…

Nhưng ở dưới bất kỳ hình thức nào, sự
bị từ chối luôn mang lại cảm giác đớn đau,
hụt hẫng, thậm chí thất vọng.
Vết thương của sự từ chối xã hội

C

ó ai trong chúng ta chưa từng trải
nghiệm sự bị từ chối, dù đó là khi
bị trả hồ sơ phỏng vấn xin việc; khi bị tẩy
chay khỏi một nhóm; khi bị bỏ rơi tại nơi
làm việc; khi bị chia tay trong mối tương
quan hẹn hò; hoặc thậm chí khi bị sỉ nhục
công khai?
Trong cuộc sống hàng ngày, những tình
huống bị từ chối thường ít kịch tính hơn,
chẳng hạn như không nhận được hồi đáp
cho một bức thư, một email được gửi đi;
không nhận được lời mời tham dự một bữa
tiệc, trong khi những người khác đều được
mời và phấn khởi để tham dự; không được
đề cập đến trong số các cộng tác viên làm
việc trong một dự án chung, trong khi các

Nhu cầu kết nối, thuộc về, và được chấp
nhận là một trong những đặc điểm cơ bản
nhất của con người. Do đó, sự từ chối xã
hội là một vết thương mà chúng ta rất khó
chấp nhận.
Như bác sĩ Christophe André chuyên về
tâm thần giải thích, một trong những quan
sát nổi bật nhất của các xét nghiệm trong
phòng thí nghiệm về sự từ chối xã hội là
cường độ mà những sự từ chối này dẫn
đến kết quả đau đớn, mặc dù những người
tham gia biết rằng họ chỉ trải qua những tình
huống giả tạo và nhất thời, với những người
mà họ sẽ không bao giờ gặp lại. Như thể có
một bản năng sâu xa báo hiệu rằng không có
gì nguy hiểm hơn cho chúng ta ngoài việc bị
đồng loại từ chối. Ngay cả khi bị từ chối bởi
những người không quen biết và vô hình hoặc
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mọi người bằng cách làm việc quá mức và
trở thành người cầu toàn hoặc nghiện công
việc; hoặc là theo thái cực ngược lại: từ bỏ
việc cố gắng làm hài lòng bất cứ ai.
Vậy thì, làm sao để chúng ta có thể đối
diện với sự bị từ chối đúng cách? Hoặc làm
sao để chúng ta có thể tìm thấy ý chí để đối
diện với sự bị từ chối một cách quân bình,
thay vì bị cám dỗ để cô lập bản thân, kích
hoạt một loạt các suy nghĩ tiêu cực, hoặc
“buông bỏ” các mối tương quan hiện có với
những người thân yêu?

Ngoài ra, theo nhà tâm lý học lâm sàng
Gwenaëlle Persiaux, một điều rất nghịch lý,
đó là chúng ta đều biết rằng không phải
mình luôn luôn được tán thành và chấp nhận
bởi mọi người, mọi vấn đề, mọi tình huống…
Tuy nhiên, sau khi bị từ chối, chúng ta thường
sợ những mối ràng buộc và rất giỏi dùng lý
trí để thoát khỏi những tình huống thân mật.
Một cách cụ thể, chúng ta dễ dàng “lảng
tránh bất kỳ cam kết nào có thể đưa chúng ta
vào tình huống đó một lần nữa. Đây là đặc
tính của kiểu gắn bó né tránh”.
Theo nghiên cứu của Ladders, chúng ta
có xu hướng cảm thấy sự bị từ chối đau
đớn hơn, khó hơn, và kéo dài hơn khi nó
đi kèm với sự so sánh với người khác, thay
vì là một lời từ chối thẳng thừng.
Tiến sĩ William Dodson, một chuyên gia
về Rối loạn tăng động, giảm chú ý (ADHD)
cũng cho biết, người ta có thể có 2 hướng
để phản ứng: Một là cố gắng kiềm chế cơn
đau và hướng nó vào bên trong, và điều
này có thể gây ra các giai đoạn trầm cảm
hoàn toàn; Hai là thể hiện cảm xúc ra bên
ngoài, theo cách: ra sức làm hài lòng tất cả

Dưới đây là một số gợi ý chúng ta có
thể thực hiện nhằm đối phó với cảm giác
bị từ chối, và nhìn nhận vấn đề từ một góc
độ khác.
1. Đừng cường điệu việc bị từ chối
Cảm giác nặng nề khi bị từ chối, đặc
biệt là ở những người có tính nhạy cảm cao,
thường là chủ quan. Do đó,
Nếu ý tưởng của chúng ta bị cấp trên
bác bỏ, hoặc chỉ trích, thì cũng chẳng có
lý do gì để chúng ta cảm thấy như mình
bị đánh giá là một nhân viên tồi. Gặp tình
huống này, chúng ta chỉ tự nhủ rằng: trong
vấn đề cụ thể này, chẳng qua là quan điểm
của mình và của cấp trên khác nhau mà
thôi. Vì thực, từ chối ý tưởng của ai đó
không giống như từ chối chính người đó.
Còn trong trường hợp một công việc, thì
đó cũng chẳng phải là điều gì quá quan
trọng. Điều rất rõ là, đôi khi chúng ta bị từ
chối là vì chúng ta thiếu điều gì đó mà nhà
tuyển dụng đang tìm kiếm, chứ không phải
chúng ta là người vô dụng, bất tài.
Tương tự với bất kỳ mối tương quan nào
khác, chúng ta không có thứ mà người kia
đang tìm kiếm hoặc chúng ta có thứ mà họ
không tìm kiếm.
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Do đó, hãy kiên
với nhận thức rằng:
công việc, hoặc một
chúng ta xuất hiện,
chọn duy nhất!

nhẫn và tự an ủi mình
khi một ý tưởng, một
con người phù hợp với
chúng ta sẽ là sự lựa

2. Hãy đối xử tốt với bản thân
Hãy học cách tha thứ cho những lỗi lầm,
và chấp nhận sự không hoàn hảo của chính
mình. Hãy tưởng tượng chúng ta sẽ làm gì
nếu một tình huống không xảy ra cho mình
mà xảy đến một người bạn mà chúng ta yêu
quí? Chắc chắn chúng ta sẽ phản ứng bằng
sự đồng cảm và tử tế, phải không?
Nếu vậy thì, chúng ta cũng hãy đối xử
với chính mình theo cách tương tự: đừng dằn
vặt mình, đừng làm khổ mình, và đừng chán
ghét mình. Nếu chúng ta ít đòi hỏi ở bản
thân hơn, những người khác sẽ không từ chối
chúng ta vì những khuyết điểm của chúng ta.
Và nhất là, tự trong thâm tâm, những lời chỉ
trích, chê bai, oán trách, sẽ không có cơ hội
để làm khổ chúng ta.
3. Đừng đánh đồng sự từ chối với toàn
diện con người
Khi bị từ chối, điều quan trọng là phải
nói với bản thân rằng đó không phải là sự
từ chối toàn bộ con người mà chỉ là về một

khía cạnh nào đó của chúng ta mà thôi.
Thực tế là, một phần của chúng ta không
phù hợp với ai đó trong một tình huống cụ
thể. Cho nên, không có lý do gì để chúng
ta cảm thấy rằng chúng ta bị từ chối với tư
cách là một con người. Những tình huống

này cũng diễn ra theo chiều ngược lại: Nếu
chúng ta không nghĩ hoặc cảm thấy giống
người khác, thì điều đó chắc chắn không
có nghĩa là chúng ta từ chối họ hoàn toàn.
4. Hãy tiếp tục những gì mình đang làm
Khi bị từ chối, thay vì chán nản, và tìm
cách lấp đầy sự hụt hẫng của mình bằng
việc vùi đầu vào công việc, buông xuôi nằm
dài trên giường, hoặc rơi vào nghiện ngập…
Trái lại, chúng ta hãy tiếp tục dành tâm trí
cho các hoạt động thường ngày, mà không
cần phải cố gắng thay đổi bản thân một
cách miễn cưỡng. Vì chính những nỗ lực tự
chủ sẽ là một trợ giúp tuy nhỏ bé nhưng lại
rất quan trọng.
5. Phát triển mạng lưới xã hội
Một cách khác để đối phó với sự từ chối
là xây dựng một mạng xã hội cởi mở hơn
và đa dạng hơn. Ví dụ, khi mối tương quan
hẹn hò của bạn bị đổ vỡ, đừng theo dõi
người yêu cũ trên mạng xã hội, hoặc chăm
chú vào những bức ảnh của họ với người
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yêu mới… vì điều này sẽ chỉ khiến bạn cảm
thấy tồi tệ hơn và ngăn cản bạn chữa lành
và tiếp tục tìm kiếm người phù hợp với mình.
[]
Trong cuộc sống, chúng ta cảm nghiệm
rất rõ rằng:
- Chẳng ai trong chúng ta thích bị từ chối,
nhưng nỗi sợ bị từ chối nhiều khi lại lớn
hơn bản thân của sự bị từ chối;
- Chẳng ai trong chúng ta có thể làm hài
lòng tất cả mọi người, mọi lúc, và mọi
việc được;
- Chẳng ai trong chúng ta có thể làm mất
đi nỗi đau, hoặc ngăn chặn bất kỳ cảm
xúc buồn bã nào cách dễ dàng như một
phép mầu được;
Nhưng, chúng ta vẫn có thể nhắc nhớ
mình rằng:
- Hãy cứ tự tin trong tâm tình cảm tạ, vì
chúng ta có những ân ban, tài năng,
và phẩm chất độc nhất vô nhị mà Thiên
Chúa ban cho mỗi người chúng ta;
- Hãy cứ khiêm tốn, chấp nhận mình như
mình là, với tất cả những ưu khuyết điểm,

đồng thời cũng mở lòng để đón nhận
người khác như thế;
- Hãy cứ bắt đầu lại, vì chúng ta càng
nhạy cảm với việc bị từ chối, thì chúng
ta càng có nhiều khả năng mở ra cho
những gì đang ở phía trước...
- Hãy luôn nhớ rằng chúng ta có một mẫu
gương rất tuyệt vời về cách đối phó với
việc bị từ chối: Đức Giêsu, Đấng đã bị
từ chối, nhưng đã yêu thương, tha thứ,
và trao hiến cho đến cùng, bằng cái chết
trên thập giá!
- Và, hãy luôn nhớ rằng Thiên Chúa vẫn
luôn yêu thương và đón nhận mỗi người
chúng ta, vì quả thật “dầu cha mẹ có
bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón
nhận con.” (Tv 27,10)

Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm

Theo: aleteia.org (5.2017);
(6. 2018) và (07. 07 2022)
Cách đối phó với cảm giác bị từ chối
(hdgmvietnam.com)
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PHIM TRUYỆN NGẮN CÔNG GIÁO

VỀ TÌNH PHỤ TỬ VÀ
TÌNH MẪU TỬ
Vi Hữu

WGPSG (18.07.2022)

- Tình Phụ tử và tình Mẫu tử có ảnh hưởng
rất lớn trên hành vi nuôi dạy con cái của cả
cha và mẹ.
Hãy cùng xem phim “Con giống Cha” do
Blackstone Films sản xuất. Đó là một thông
điệp tuyệt vời về tầm quan trọng của tình
phụ tử.
Chúng ta cũng hãy xem phim “Những
Vòng Tay Ấm” để thấy ảnh hưởng của người

cha trẻ trên đứa con, ngay cả khi ông đã
khuất bóng:
Và dưới đây là phim “Món Nợ” diễn tả
ảnh hưởng của tình mẫu tử trên cách ứng
xử khoan dung của đứa con, ngay cả khi
người mẹ đã lìa đời:
Bài phỏng dịch (từ Like Son) dưới đây
đặc biệt nói về tình phụ tử trên con cái trong
gia đình.
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Một nghiên cứu do chính phủ Thụy Sĩ
thực hiện vào năm 1994 và xuất bản năm
2000 với tựa đề “Đặc điểm nhân khẩu học
của các nhóm ngôn ngữ và tôn giáo ở Thụy
Sĩ” cho thấy những điều sau:
1) Nếu cả cha và mẹ đều đến nhà thờ
thường xuyên, 33% con cái sẽ trở
thành người đi lễ thường xuyên và
41% sẽ đi lễ không thường xuyên.
25% sẽ hoàn toàn không sống đạo.
2) Nếu người cha không thường xuyên
sống đạo, nhưng người mẹ thường
xuyên sống đạo, thì 3% con cái sẽ trở
thành người sống đạo thường xuyên,
59% sẽ không thường xuyên sống đạo
và 38% sẽ không sống đạo gì cả.

cha là hiện thân của văn hóa gia đình và
thế giới. Về mặt lịch sử, các số liệu thống
kê cho thấy nếu người cha sống đạo hoặc
thể hiện một dạng văn hóa cụ thể, thì gia
đình có nhiều cơ hội làm theo nhiều hơn.
Các số liệu thống kê cho thấy tình phụ tử
và tình mẫu tử đều quan trọng, nhưng tác
động trên con cái thì lại khác nhau.
Các người mẹ mang đến sự an toàn. Họ
cho con ăn mặc và hướng dẫn con mình.
Sức khỏe tinh thần và cảm xúc của một
đứa trẻ phụ thuộc rất nhiều vào mẹ của
chúng. Tất nhiên, đây chỉ mang tính tổng
quát. Những đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi
những người cha đơn thân cũng có thể có
sức khỏe tốt tương tự, nhưng đòi hỏi người
cha phải thể hiện được cả tình phụ tử và
tình mẫu tử đối với con mình.

3) Nếu người cha không hề sống đạo,
nhưng người mẹ thường xuyên sống
đạo, thì chỉ có 2% con cái trở thành
người sống đạo thường xuyên, 37%
con không sống đạo thường xuyên và
hơn 60% con hoàn toàn không sống
đạo.
Những con số này cho thấy một thực tế
rõ ràng về tầm quan trọng của tình phụ tử
trong việc sống đạo. Cũng lưu ý rằng đây
là cuộc nghiên cứu về những cha thường
xuyên đến nhà thờ. Hãy tưởng tượng nếu
người cha này cũng đang đích thân dạy giáo
lý cho con cái mình, sống như một người
cha tốt và nhân đức, tích cực cầu nguyện
với gia đình tại nhà, và nâng cao hiểu biết
về đức tin, thì hẳn con số sẽ tăng từ 33%
lên một con số cao hơn nhiều.

Con giống cha
Người cha là hình mẫu ưu việt về hành
vi, niềm tin và giá trị cho con cái. Người

Từ quan điểm xã hội, người mẹ mang
lại sự sống; bà là người chăm sóc, cảm
thông, nuôi dưỡng và cung cấp sự ổn định
cho con mình. Trong khi đó, người cha tạo
sự cân bằng: vừa khuyến khích con mình
tiến bộ vừa bảo vệ cho con khỏi các yếu tố
nguy hiểm. Cần phải tạo sự sự cân bằng vì
con cái có thể được bảo vệ quá mức hoặc
để thả lỏng quá mức.
Nếu người cha có ý thức sâu sắc về
bản sắc văn hóa và tôn giáo, mà đưa vào
thực hành trong đời sống, thì con cái có
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cơ hội tốt hơn nhiều để thể hiện bản sắc
này. Cụm từ “cha nào, con nấy” không chỉ
là một cảm nhận tốt đẹp, mà chính là một
mô thức. Một điều gì đó quan trọng đối với
người cha, cũng sẽ quan trọng đối với con
trai của ông, nếu ông là một người cha tốt.

Một người cha tốt
Điều gì khiến một người đàn ông trở
thành một người cha tốt? Đây là một câu
hỏi vừa lớn vừa khó và không dễ trả lời.
Nhưng đây là một vài đặc điểm chính.
Trên trang web www.childwosystem.gov,
một nghiên cứu có tựa đề “Những người
cha và tác động của họ đối với sức khỏe
của con cái” đã báo cáo như sau: Nếu
người cha biết chu đáo và dấn thân, những
đứa con sẽ được giáo dục tốt hơn, có khả
năng giao tiếp tốt hơn đối với các bạn cùng
lứa tuổi, kỹ năng nói tốt hơn, hoạt động trí
tuệ và điều chỉnh cảm xúc và hành vi cũng
tốt hơn.
Nghiên cứu này cũng cho thấy rằng:
“Một người mẹ - cảm thấy được khẳng định
bởi người cha của con mình và có mối quan
hệ hạnh phúc với người đàn ông ấy - sẽ
có nhiều khả năng trở thành một người mẹ
tốt hơn. Thật vậy, mối quan hệ tốt đẹp giữa
hai vợ chồng sẽ ảnh hưởng tốt đến hành
vi nuôi dạy con cái của cả cha và mẹ. Họ
sẽ phản ứng nhanh hơn, tình cảm và tự tin
hơn với các đứa con sơ sinh; biết ứng xử tự
chủ hơn với những đứa con còn đang chập
chững tập đi; và thành những người bạn
tâm sự tốt hơn với những đứa con tuổi teen
đang cần lời khuyên và hỗ trợ tinh thần.”
Vì vậy, một người cha tốt trước hết phải
là một người chồng tốt. Nếu bạn đang sống
bí tích Hôn phối, thì người đầu tiên chính
yếu mà bạn phải hướng đến chính là vợ
của bạn. Nếu tình cảm vợ chồng được vững
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chắc, thì quan hệ với con cái sẽ tốt hơn rất
nhiều. Và ngược lại, nếu tình cảm vợ chồng
rạn nứt thì con cái sẽ bị ảnh hưởng xấu.
Theo cổng thông tin ‘Phúc Lợi Trẻ Em’,
người cha phải là một hình mẫu nam tính
lành mạnh, bảo vệ con cái, tạo kỷ luật cho
con cái một cách phù hợp, là người hướng
dẫn con cái ra thế giới bên ngoài đồng thời
chu cấp cho gia đình. Trên phương diện là
một tấm gương, một người cha nên phát
huy sứ mệnh của gia đình mình, tuân thủ
tinh thần và văn bản của các quy tắc chi
phối cuộc sống gia đình, và nên biết thừa
nhận những sai lầm của mình.

Vai trò mô hình của đức tin
Điểm cuối cùng quan trọng là rèn luyện
con cái sống đức tin. Để trở thành người
cố vấn hoặc hình mẫu đức tin, người cha
cần phát huy sứ mệnh của gia đình, tuân
thủ các quy tắc và nhận ra những sai lầm.
Đề cao sứ mệnh của gia đình là phải
nói rõ ra rằng: sứ mệnh của mỗi thành
viên trong gia đình là lên thiên đàng, là làm
thánh. Về phương diện tâm linh, người cha
chính là cha sở của giáo hội tại gia. Vì vậy,
sứ mệnh sống thánh thiện phải bao trùm tất
cả mọi người trong nhà.
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Cuối cùng, người cha cần sẵn sàng
nhận ra và xin lỗi khi ông làm một điều
không đúng. Điều này cần được thực hiện
công khai. Tất nhiên, cũng có những ranh
giới chung cho điều này. Người cha không
được làm gương xấu cho con cái hoặc phản
bội sự trong trắng của chúng. Hãy luôn sẵn
sàng nhanh chóng tìm kiếm sự tha thứ.

Tạo cảm hứng, mời gọi tham gia và
thể hiện nam tính
Hỡi các người cha, việc tạo cảm hứng
cho gia đình mình đều tùy thuộc vào chúng
ta. Nếu mục tiêu của ta là thiên đường và
ta biết truyền đạt mục tiêu này vào tất cả
những gì chúng ta nói và làm, thì gia đình
của ta sẽ làm theo.

Chúng ta cần phải mời gọi cả gia đình
cùng tham gia vào sứ mệnh này bởi vì nếu
không thì mọi sự sẽ cứ mãi như cũ.
Cuối cùng, chúng ta cần sống theo lời
khuyên của Thánh Josemaria Escriva: Hãy
là ‘đàn ông’! Nếu bạn đưa con cái mình đến
với Chúa Giêsu và giới thiệu cho chúng có
mối quan hệ thực sự với Ngài, thì chúng
phải nghiêm túc làm điều đó. Nếu bạn trốn
tránh trách nhiệm của mình, bạn sẽ phải
chịu trách nhiệm về sự thiếu sót của mình.
Hãy trở thành người mà bạn được kêu gọi
trở thành trong Bí tích Rửa tội. Khi bạn trở
thành một người cha, Thiên Chúa đã không
ngừng ban ơn cho bạn. Hãy đón nhận và
hợp tác với ơn Chúa, vì lợi ích của gia đình
bạn và toàn thế giới.
Cuộc sống gia đình rất khó khăn. Làm
thánh thật khó. Làm chồng, làm cha cũng
rất khó. Tuy nhiên, câu trả lời rất đơn giản:
“Hãy là một người đàn ông”. Hãy mạnh mẽ
lên!
Nguồn: tgpsaigon.net (18.07.2022)
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Thứ hai, các quy tắc của gia đình cần
phải dựa vững chắc vào các quy tắc của
Giáo hội. Mười Điều Răn không chỉ là “mười
gợi ý” và Các Mối Phúc phải được thực thi
đầy đủ. Tinh thần và bộ luật của Giáo Hội,
bắt nguồn từ Chúa Giêsu Kitô, cần phải là
động lực chính của gia đình và là nguyên
tắc cho các hoạt động của gia đình.

59

Trang Văn Hóa

Dân Chúa on line số 85

60

Đạo và Đức
Chuyện Gã Siêu 18

T

rong những năm gần đây, nhiều
người đã lớn tiếng than ngắn thở
dài về tình trạng đạo đức bị xuống cấp
một cách trầm trọng, không phải chỉ ở
Việt Nam mà thôi, mà còn ở nhiều nơi trên
khắp thế giới.
Đối với những người đã có tí tuổi, thì cứ
việc lấy nhau, rồi lôi nhau ra tòa ly dị, bỏ
nhau cái một. Người ta thay đổi vợ chồng
như thay đổi áo quần, khiến cho gia đình
bị lung lay tận gốc rễ, không còn là một tổ
ấm, mà chỉ còn là một nơi đày đọa và đay
nghiến lẫn nhau. Vì thế, anh đi đường anh,
tôi đi đường tôi, sớm ngày nào hay ngày ấy,
mặc cho con cái sất bất xang bang, long
đong vất vưởng.
Không phải chỉ bỏ nhau một cách thoải
mái, mà còn bỏ cả con cái một cách vô tư.
Người ta loan truyền những cách thức ngừa
thai và phá thai, người ta vẽ ra một tương
lai ảm đạm cho những gia đình đông con,
khiến cho các đôi vợ chồng cảm thấy con
cái là như một gánh nặng, chứ không còn
là một hồng ân. Đã là gánh nặng thì cứ việc
tìm cách để loại trừ, hơi đâu mà quàng vào
cổ cho thêm phần cực nhọc, lo âu suốt bao
nhiêu ngày tháng.

Ấy là trong gia đình, còn ngoài xã hội
thì hỡi ôi, hễ có tí chức tí quyền thì vội vã
lợi dụng mà vơ vét về cho đầy túi tham của
mình, mặc cho đất nước tan hoang, quê
hương xiêu đổ… Lớn thì xơi miếng to, nhỏ
thì đớp miếng bé. Có tiền thì phải tiêu tiền.
Vì thế, bèn tung tiền vào những vụ ăn chơi
vung vít, đèo bòng bồ nhí… cho đến lúc
khuynh gia bại sản, thân bại danh liệt, mới
mở con mắt dậy bỗng thấy mình tay không,
nằm trong nhà tù mà đếm lịch từng ngày.
Còn đối với xấp nhỏ, lắm khi miệng
còn hoi mùi sữa, đã thích chơi trò bạo lực,
xách súng đến trường bắn xối xả vào bè
bạn, cũng như thượng cẳng chân hạ cẳng
tay mà hỏi thăm sức khỏe thày cô, còn đâu
nữa truyền thống “tôn sư trọng đạo” của
người xưa.
Lớn hơn một chút thì đã vội vã nếm mùi
đời bằng cách chơi xì ke ma túy, hay vướng
vào cái vòng tình ái cong cong. Chẳng thế
mà con số những “đấng” vị thành niên tìm
cách phá thai, giải quyết sốt sột cái “bầu
tâm sự” của riêng mình vì đã trót lỡ dại,
mỗi ngày một gia tăng…
Còn nhiều nữa, nhưng nếu viết ra, thì
gã sẽ bị kê tủ đứng là một kẻ “cả tiếng lại
dài hơi” mà than van oán trách. Trong khi
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- Thà thắp lên một ngọn nến, còn hơn
là ngồi đó mà rủa xả bóng đêm.
Một nhà hùng biện được mời tới sân
vận động để nói chuyện với bàn dân thiên
hạ. Ông đã bắt đầu bài thuyết trình của
mình bằng cách tắt hết mọi đèn đóm, khiến
sân vận động tối thui, thậm chí ngồi bên
cạnh mà cũng chẳng nhìn thấy khuôn mặt
của nhau.
Sau đó, ông bật một que diêm, giơ lên
cao và hỏi:
- Quí vị có nhìn thấy không?
Mọi người đều trả lời:
- Thấy…Thấy.
Khi mọi người đã yên lặng, ông liền yêu
cầu:
- Bây giờ, ai mang theo diêm hay quẹt,
thì vui lòng bật lên.
Chỉ trong giây lát, sân vận động như
bừng sáng với ánh lửa của những que diêm
và những chiếc quẹt, khiến mọi người nhìn
rõ khuôn mặt của nhau. Rồi ông bắt đầu
“Giô…đề”:
- Quí vị thấy đấy, nếu mỗi người chúng
ta cố gắng làm những công việc tốt, cho dù
là nhỏ bé và tầm thường, thì những công
việc tốt ấy cũng sẽ dư sức đẩy lui bóng tối.
Mẩu chuyện và câu danh ngôn trên
khiến gã phải giật mình, bởi vì rất có thể
bản thân đã chẳng thắp nổi một ngọn nến,
đã chẳng đánh nổi một que diêm hay đã
chẳng bật nổi một hộp quẹt, nên đêm vốn
dĩ đã tối lại càng tối hơn.

Đang miên man suy nghĩ, bỗng tình cờ
gã đọc được mấy hàng chữ sau đây trong
một bài viết:
“Có biết bao nhiêu người rất trung thành
với những biểu dương tôn giáo, nhưng lại
hoàn toàn sống xa lạ với những đòi hỏi của
tôn giáo. Có biết bao nhiêu người có đạo
mà không có đức…”
Lời nhận xét này lại càng làm cho gã
thêm bối rối đến toát cả mồ hôi hột khi tự
hỏi:
- Mình là dân có đạo, nếu xét kỹ lý lịch,
không chừng còn là dân đạo dòng, đạo
gốc…thế nhưng, liệu mình đã thực sự có
đức hay chưa?
Như có lần đã thú nhận với bàn dân
thiên hạ rằng gã rất lấy làm tâm phục khẩu
phục cha ông thuở trước vì cách chơi chữ
và ghép chữ, hầu như chẳng một dân tộc
nào trên trái đất này sánh nổi. Chẳng hạn:
đã nhường thì phải nhịn, đã nhịn thì phải
nhục, đã khôn thì phải ngoan, đã học thì
phải hành…Và hôm nay, đã có đạo thì cũng
phải có đức.
Và thế là gã bắt đầu tìm hiểu thế nào
là đạo và thế nào là đức. Đâu là mối liên
hệ giữa đạo và đức?
Đạo có nghĩa là đường. Đường được
mở ra với mục đích dẫn tới một địa điểm
nào đó. Tuy nhiên, muốn đến nơi định đến,
chúng ta phải biết chọn đúng con đường
và phải cố gắng bước đi trên con đường ấy.
Bằng không, thà rằng ngồi chơi xơi nước ở
nhà cho khỏe vẫn hơn.
Từ đó, người ta đã đưa ra những định
nghĩa khác nữa về đạo, tùy theo phạm vi
của nó rộng hay hẹp. Trước hết, theo nghĩa
rộng, đạo là lề lối phải theo, là lẽ phải mọi
người đều tuân giữ.
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đó, việc cần làm ngay, là phải tìm ra một
giải pháp tích cực để cứu vãn tình thế. Suy
nghĩ về vấn đề này, gã bèn nhớ tới một câu
danh ngôn, đại khái như sau:
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Nếu trong thực tế, chúng ta thấy có
nhiều loại đường khác nhau: Đường bộ,
đường thủy, đường hàng không. Nguyên
đường bộ mà thôi cũng đã có biết bao
nhiêu thứ: đường mòn, đường hẻm, đường
đất, đường đá, đường bê tông, đường trải
nhựa, đường cao tốc…thì đối với đạo cũng
vậy. Đạo theo nghĩa rộng cũng có nhiều
thứ, nhiều loại khác nhau.

Chẳng hạn đạo làm quan là phải biết
thương dân và hành sử theo sự liêm chính.
Dương Chấn được bổ làm thái thú quận
Đông Lai. Lúc đi phó nhậm, qua đất Xương
Ấp. Quan huyện ở đấy là Vương Mật, trước
được ông đề bạt cho, vào yết kiến. Rồi đợi
đêm khuya, đem vàng đến lễ.
Dương Chấn bảo:
- Trước tôi biết ông là người khá mới cử
ông lên, thế mà ông vẫn chưa biết bụng tôi,
còn đem vàng đến cho tôi ư?
Vương Mật cố nài, thưa rằng:
- Xin ngài cứ nhận cho. Bây giờ đêm
khuya không ai biết.
Dương Chấn nói:
- Trời biết, đất biết, ông biết, tôi biết,
sao lại bảo là không ai biết?
Vương Mật nghe nói, xấu hổ lui ra.
Dương Chấn thật là một ông quan thanh
liêm, chỉ biết chăm lo việc dân việc nước,
không tham nhũng, không làm giàu cho
mình. Ông thường nói:

- Làm quan mà để được cái tiếng thanh
bạch cho con cháu, chẳng quí hơn là để lại
tiền của, ruộng nương cho chúng ư?
Chẳng hạn đạo làm con là phải hiếu
thảo, vâng lời cha mẹ.
Thày Tử Lộ vào hầu đức Khổng Tử, nói
rằng:
- Đội nặng đi đường xa, thì tiện đâu
nghỉ đấy, không đợi chọn chỗ, rồi mới nghỉ.
Nhà nghèo, cha mẹ già, thì con làm nên
thế nào, hay thế ấy, không đợi khi có quyền
cao chức trọng mới chịu làm. Ngày trước
Lộ này, lúc song thân còn, cơm thường dưa
muối, đường xa trăm dặm, phải đội gạo về
nuôi song thân. Lúc song thân mất, làm
quan ở nước Sở, xe ngựa hàng trăm, lương
bổng hàng vạn, ăn những miếng ngon, mặc
những của tốt, mỗi khi nhớ đến song thân,
lại muốn dưa muối, đội gạo nuôi các ngài
như trước, thì không sao được nữa. Cha mẹ
tuổi già như bóng qua cửa sổ. Cây muốn
lặng mà gió chẳng đừng. Con muốn nuôi
mà cha mẹ không còn sống.
Đức Khổng Tử nói:
- Nhà ngươi cư xử với song thân như
thế là rất phải. Lúc các ngài còn, thì hết
lòng phụng dưỡng. Lúc các ngài mất thì hết
lòng thương tiếc.
Chẳng hạn đạo làm vợ, làm chồng thì
phải trung thành cùng nhau trong suốt cả
cuộc đời, bất kể trẻ hay già, đẹp hay xấu,
lên voi hay xuống chó.
Vua Cảnh Công có cô con gái yêu muốn
gả cho Án Tử. Một hôm đến ăn tiệc tại nhà
Án Tử, thấy vợ của Án Tử, vua bèn hỏi:
- Phu nhân đấy phải không?
Án Tử thưa:
- Vâng, phải đấy.
Vua nói:
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Án Tử đứng dậy thưa rằng:
- Vợ tôi thật vừa già lại vừa xấu, nhưng
lấy tôi và cùng tôi ăn ở đã lâu, kể từ lúc
còn trẻ và đẹp. Xưa nay đàn bà lấy chồng
lúc trẻ cốt để nhờ cậy lúc già, lúc đẹp lấy
cốt để cậy nhờ lúc xấu. Vợ tôi thường nhờ
cậy tôi, mà tôi cũng đã nhận sự nhờ cậy ấy.
Nay nhà vua, tuy muốn ban ơn, chắc cũng
không nỡ để cho tôi ăn ở bội bạc với những
điều vợ tôi đã nhờ cậy bấy lâu nay.
Nói đoạn, Án Tử lạy hai lạy, xin từ không
lấy.
Mỗi đấng, mỗi bậc đều có cái đạo của
mình, đều có cái lề lối phải tuân giữ, cho ra
môn ra khoai, cho ra trên ra dưới, cho tôn
ti trật tự hẳn hoi, chứ không hầm bà lằng,
cá mè một lứa.
Thế nhưng, suy cho cùng cái đạo quan
trọng nhất, theo gã nghĩ, đó là cái đạo làm
người. Đây chính là cái gốc, gốc có mạnh
thì cành lá mới phát triển sum xuê. Đây
chính là cái nền, cái móng, nền móng có
vững thì mới xây được tòa nhà cao cao.

Đức Khổng Tử nói:
- Ngươi hỏi thế phải lắm. Nghèo mà
cũng muốn được như giàu, thế là biết bằng
lòng với số phận, không ham mê gì. Hèn
mà cũng muốn được như sang, thế là biết
nhún nhường và có lễ độ. Không khỏe mà
cũng muốn có oai, thế là biết thận trọng,
cung kính, không lầm lỗi gì. Chơi với mọi
người mà muốn suốt đời không lo sợ, thế
là biết chọn lời rồi mới nói.
Tác giả “Cổ học tinh hoa” đã thêm lời
bàn như sau: Không cần công danh phú
quí, thế là biết giữ thiên tước hơn nhân
tước. Không để ai khinh lờn được, thế là
biết trọng phẩm giá mình. Không muốn đeo
cái lo vào mình, thế là biết giữ thân không
phiền lụy ai. Ở đời mà giữ trọn vẹn được
mấy điều như thế, thiết tưởng thật là một
cách vui thú rất cao thượng vậy.
Theo nghĩa thông thường, đạo được
đồng hóa với tôn giáo, là con đường tu
dưỡng dựa theo một thần quyền, có một
giáo lý rõ rệt để tin theo, cũng như có một
tổ chức chặt chẽ, luôn khuyên nhủ làm lành
tránh dữ để đạt tới cõi phúc mai sau.

Thày Nhan Uyên hỏi đức Khổng Tử:

Hiểu theo nghĩa này, thì từ đông sang
tây, từ cổ chí kim đã xuất hiện trên mặt đất
này nhiều đạo khác nhau, chẳng hạn như
đạo Phật, đạo Bà La Môn, đạo Hồi, đạo
Cao Đài, đạo Hòa Hảo, Đạo Thiên Chúa,
đạo Tin Lành… Mục đích của các đạo là
thúc đẩy con người ăn ngay ở lành, xây
dựng xã hội mỗi ngày một tốt đẹp, để rồi
nhờ đó được siêu thoát, được bước vào cõi
phúc trường sinh.

- Hồi này nghèo mà cũng được như
giàu, hèn mà cũng được như sang, không
phải khỏe là có oai, chơi với người ta suốt
đời không lo sợ gì, muốn như vậy có nên
không ?

Tuy nhiên, có một điều làm gã ngạc
nhiên không ít, đó là trong một nghĩa hẹp,
không biết từ đời thưở nhà nào, người bình
dân Việt Nam vốn đã dùng chữ đạo để ám
chỉ Công giáo. Vì thế, người ta thường nói:

Phải làm người trước đã, rồi sau đó mới
thêm vào những thứ phụ tùng lỉnh kỉnh
như: người cha, người mẹ, người vợ, người
chồng, người con, người thày, người thợ…
Cái đạo làm người hệ tại việc biết sống
với mình bằng cách tự lập và biết sống với
người khác bằng yêu thương hòa thuận.
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Bên lương bên giáo. Bên lương là người
thờ cúng ông bà, còn bên giáo là người
theo Công giáo. Người có đạo chính là
người theo Công giáo. Cố đạo là linh mục.
Làm phép đạo là cử hành theo nghi thức
Công giáo. Đạo dòng là theo đạo Công giáo
từ đời ông bà.
Sau khi đã bàn về chuyện đạo, bây giờ
gã xin bàn đến chuyện đức.
Ngày nay, tại Việt Nam mọi đồng tiền
lớn nhỏ người ta đều in hình bác Hồ. Vì
thế, bàn dân thiên hạ thường bảo:
- Có bác là có tất cả. Với bác thì chỗ
nào cháu chui cũng lọt.
Câu nói này có nghĩa là:
- Có tiền là có mọi sự, từ chức tước uy
quyền cho đến những tiện nghi vật chất
như nhà lầu xe hơi. Có tiền thì việc khó
mấy cũng xong.
Nhưng trước năm 1975, gã còn nhớ
mang máng đồng tiền 500 hay 1000 chi đó
được in hình đức thánh Trần Hưng Đạo, Vì
thế, bàn dân thiên hạ cũng hay nói:
- Vấn đề đầu tiên là phải có đức.
Câu nói này được diễn giải như sau:
- Vấn đề đầu tiên, có nghĩa là vấn đề
tiền đâu ? Phải có đức, hiểu ngầm đức
thánh Trần, có nghĩa là phải có tiền.
Tuy nhiên, đây không phải cái nghĩa gã
muốn bàn tới. Gã cũng không đề cập đến
đức như là cái quả về sau của những công
việc từ thiện đã làm, như tục ngữ ca dao
đã khuyên nhủ:
- Cha mẹ hiền lành để đức cho con.
- Người trồng cây hạnh người chơi,
Ta tu lấy đức để đời cho con.
Mạnh Thường Quân nhà giàu, cho nhiều
người vay mượn. Một hôm sau Phùng

Huyên sang đất Tiết đòi nợ. Lúc sắp đi,
Phùng Huyên hỏi:
- Tiền nợ thu được, có định mua gì về
không?
Mạnh Thường Quân nói:
- Ngươi xem trong nhà ta còn thiếu thứ
gì thì mua.
Khi đến đất Tiết, Phùng Huyên cho gọi
dân lại bảo rằng:
- Các ngươi công nợ bao nhiêu. Thường
Quân đều cho cả.
Rồi đem văn tự ra đốt sạch. Lúc về,
Phùng Huyên thưa với Mạnh Thường Quân:
- Nhà Tướng công châu báu đầy kho,
chó ngựa đầy chuồng, người đẹp đầy nhà,
không còn thiếu thứ gì nữa. Chỉ còn thiếu
một cái “đức”, tôi trộm phép vì Tướng công
đã mua về.
Mạnh Thường Quân nghe nói thế, cũng
không hỏi gì đến tiền nữa. Sau Mạnh
Thường Quân bị bãi quan về ở đất Tiết, dân
đất Tiết nhớ đến ơn xưa, ra đón rước đầy
đường. Mạnh Thường Quân bấy giờ mới
ngoảnh lại bảo Phùng Huyên rằng:
- Trước tiên sinh vì tôi mua “đức”, đức
ấy hôm nay tôi mới trông thấy.
Gã cũng không muốn nói tới đức như
danh xưng dành cho các bậc đáng tôn kính,
như khi chúng ta nói:
- Đức Chúa, Đức Mẹ, Đức Bà, Đức Trinh
Nữ, Đức Thánh Cha, Đức Giám mục, Đức
Ông…
Theo gã, đức là toàn bộ cách ăn ở hiền
lành, hợp với đạo lý, hay nói cách khác,
đức là tất cả những điều tốt đẹp mìnnh đạt
được nhờ sự tu dưỡng tính tình.
Hiểu như vậy, thì giữa đạo và đức có
một mối liên hệ chặt chẽ và gắn bó cùng
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Trước hết, cái đạo sẽ giúp thực hiện cái
đức.
Thực vậy, chúng ta thường nói:
- Niềm tin thắp sáng cuộc đời.
Trong những hoàn cảnh đen tối, hay
trong những lúc gặp phải gian nan thử
thách, nhiều khi chúng ta chán nản, muốn
buông xuôi, mặc cho “con tạo xoay vần đến
đâu”, thì niềm tin tôn giáo sẽ thổi vào tâm
hồn tuyệt vọng của chúng ta một nguồn
sinh lực mới, khiến chúng ta có đủ can
đảm vượt qua mọi khó khăn chồng chất.
Hơn thế nữa, tôn giáo nào cũng dạy
chúng ta ăn ngay ở lành, khuyên nhủ chúng
ta làm lành tránh dữ. Tất cả những điều ấy
có ý nghĩa gì, nếu không phải là thôi thúc
chúng ta tập luyện các nhân đức.
Đồng thời tôn giáo còn cung cấp cho
chúng ta những phương tiện để thực hiện
mục đích tốt đẹp ấy, chẳng hạn như giảng
dạy, khích lệ, nhắc bảo…Ấy là gã chưa nói
tới những phương tiện siêu nhiên, những
nâng đỡ của ơn thánh, khiến chúng ta dễ
dàng cất bước trên con đường trọn lành.
Vì thế, đã có đạo thì cũng phải có đức,
hay ít nữa đã có đạo thì cũng phải cố gắng
tập luyện cho mình những nhân đức để
trở thành một người tốt lành, trước khi trở
thành người con cái Chúa, như niềm tin
hằng mong mỏi.
Đồng thời trong khi tập luyện các nhân
đức, chúng ta sẽ trở thành những chứng
nhân cho niềm tin. Và như vậy, cái đức sẽ
làm sáng cho cái đạo.
Trên một chuyến xe đò, gã đang thiu
thiu ngủ, thì bỗng nghe thấy mấy bà ngồi
phía sau tranh luận một cách sôi nổi.

Bà thì nói:
- Thật chán chết chồng với con, hở một
tí là bồ nhí với bia ôm.
Bà thì bảo:
- Thật tức đến hộc cả máu, mà đành
phải cắn răng chịu vậy, bởi vì nói ra thì tan
hoang cửa nhà.
Bà thì phê bình:
- Mà cái con gà móng đỏ ấy có hơn gì
mình đâu?
Cuối cùng một bà lên tiếng:
- Chỉ có mấy bà bên đạo là sướng. Đạo
của họ chỉ cho phép một vợ một chồng và
phải trung thành với nhau cho đến chết,
nên mấy ông bên đạo hết dám tơ tưởng,
léng phéng gì ráo trọi. Tôi ấy à, hễ có con
gái là tôi cứ nhè mấy anh bên đạo mà gả
phứt đi cho rồi.
Tôi bỗng mỉm cười. Thì ra cái đức chung
thủy của mấy ông chồng đã làm cho đạo
Công giáo thêm phần sáng giá.
Tư tưởng thì trừu tượng khó mà kiểm
chứng. Lời nói thì lắm lúc trở thành bôi bác
giả hình, theo kiểu:
- Khẩu Phật tâm xà.
- Miệng nam mô, bụng bồ dao găm.
Chỉ những hành động cụ thể mới có sức
hấp dẫn, làm sáng tỏ cho niềm tin. Chẳng
thế mà, đức thánh “Pha Pha” đã có lần
phát biểu:
- Thế giới ngày nay rất cần đến những
chứng tá, hơn là cần đến những thày dạy.
Hay như tục ngữ cũng bảo:
- Lời nói như gió lung lay,
Việc làm như tay lôi kéo.
Hãy biến xác tín thành hành động. Hãy
biến niềm tin thành việc làm. Bởi vì niềm
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tin không có việc làm thì chỉ là một niềm
tin đã chết. Chính hành động, chính việc
làm, chính cuộc sống gương mẫu mới là
một bài giảng hùng hồn có sức lôi cuốn
người khác. Biết bao nhiêu người đã trở lại
chỉ vì đã thực sự xúc động trước một hành
động bác ái yêu thương nào đó của một
người có đạo.
Như trên gã đã nói:
- Đã có đạo thì cũng cần phải có đức.
Và cái đức sẽ làm sáng cho cái đạo.
Thế nhưng, thực tế lại không đơn giản
chút nào, bởi vì rất nhiều người có đạo mà
lại chẳng có đức. Họ nói về đạo rất hay.
Họ thuộc lòng mọi kinh sách. Nhưng cuộc
sống của họ lại ngập tràn những bê bối. Họ
chỉ sống đạo trong nhà thờ, chứ không hề
sống đạo giữa lòng cuộc đời.
Phải, trong nhà thờ, họ là những con
chiên ngoan, nhưng bước xuống cuộc đời,

họ liền hóa kiếp thành một loài lang sói.
Trong nhà thờ, họ ăn năn sụt sùi đến vãi
cả nước mắt, nhưng bước xuống cuộc đời,
họ lại vội vã gian tham, vội vã thù oán, vội
vã ghen tị…
Người ngoài nhìn vào họ đã phải lắc
đầu ngao ngán:
- Có đạo mà cũng như vậy à ?
Và rồi những người ấy đã kết luận một
cách chua chát:
- Tin đạo, nhưng đừng tin kẻ có đạo.
Bổn phận của chúng ta, những người
có đạo, là phải đảo ngược lại câu kết luận
ấy, đó là:
- Chúng ta phải sống cho có đức, để rồi
qua bản thân chúng ta, những kẻ có đạo,
người ngoài sẽ tin vào đạo.
Gã Siêu
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ỦY BAN CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP
THÔNG ĐIỆP LAUDATO SI‘

Đ

áp ứng sự thúc đẩy của Đức Giáo
Hoàng Phanxicô về việc bảo vệ trái
đất và người nghèo, HĐGM VN thiết lập
một chương trình học tập về Thông điệp
Laudato si’. Chương trình này đem đến cho
các tín hữu Công Giáo Việt Nam và những
người khác sự nhận thức (học) chính đáng
về Laudato si’ và việc hoạt động (tập) thiết
thực về Thông điệp này.
MỤC ĐÍCH

Nhận thức: Hiểu biết đúng về Thông
điệp Laudato si’ và gây ý thức về tinh thần
Laudato si’ cho mọi đối tượng thông qua

giáo dục và truyền thông (các bài trình bày
và học tập: từ bài 1-8).
Hoạt động: Giúp cho mọi tín hữu và có
thể cả anh chị em lương dân thực hiện Công
Lý và Hòa Bình theo tinh thần Laudato si’
của Đức Giáo Hoàng Phanxicô (các bài trình
bày và học tập: từ bài 9-12).
LƯỢC ĐỒ HỌC TẬP
1. Tổng Quan Thông Điệp Laudato si’

- Thông điệp cảnh tỉnh nhân loại quan tâm
chăm sóc “ngôi nhà chung” (trái đất).
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- Thánh Phanxicô thành Assisi, nguồn gợi
hứng và nền tảng nội dung của Thông
điệp.
- Những thách đố cho sự sống của thế
hệ mai sau trong “ngôi nhà chung” của
nhân loại.
- Những sứ điệp thúc đẩy hành động thiết
thực.
2. Lời Mời Gọi: Hoán Cải Môi Sinh

- Trái đất – ngôi nhà chung.
- Mối tương quan giữa các thụ tạo với
con người: mẹ-con, chị-em.
- Thái độ của con người với các thụ tạo
khác: ngược đãi và tàn phá.
- Con người được kêu gọi: hoán cải môi
sinh.
3. Lắng Nghe Những Tiếng Rên Xiết Của
Thiên Nhiên (x. Chương 1)

- Các khía cạnh khác nhau trong sự khủng
hoảng môi sinh ngày nay.
- Những sự biến đổi khí hậu.
- Vấn đề nước sạch.
- Bảo vệ các sinh vật.
- Món nợ môi sinh.
4. Trách Nhiệm Của Nhân Loại Với Tạo
Thành (x. Chương 2)

- Môi trường thiên nhiên là gia sản của
nhân loại.
- Trách nhiệm của mỗi người với môi
sinh.
5. Nguyên Nhân Khủng Hoảng Môi Sinh
(x. Chương 3)

- Tình trạng khủng môi sinh hiện nay do
con người gây ra.
- Liên quan công nghệ kỹ thuật và nơi
sinh sống của nhân loại trong chương
trình tạo thành của Thiên Chúa.
- Phục hồi các giá trị và những mục đích
lớn lao bị phá vỡ bởi sự hoang tưởng
cuồng nhiệt của con người.
6. Nền Môi Sinh Học Trọn Vẹn
(x. Chương 4)

- Tìm hiểu về mối tương quan giữa các
sinh vật sống và môi trường nơi chúng
ta sinh sống.
- Cần sự hiểu biết đa dạng về các mối
tương quan mật thiết trong một không
gian (miền, vùng, làng) con người đang
sinh sống trong đó.
- Liên đới và lựa chọn ưu tiên cho những
người nghèo khổ nhất; nhìn nhận phẩm
giá vô hạn của những người nghèo khổ
trong ánh sáng đức tin sâu xa nhất.
- Trách nhiệm liên đới với các thế hệ

- Tin mừng của tạo thành.

tương lai: “trái đất mà chúng ta lãnh

- Mối tương quan mật thiết của con người

nhận, cũng thuộc về những người sẽ

với tạo thành.

tới.”
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(x. Chương 5)

Những phương thức chúng ta có thể tiếp
cận và hành động cụ thể trong việc bảo vệ
môi sinh:
- Sự phụ thuộc lẫn nhau buộc chúng ta
phải nghĩ tới “một thế giới duy nhất,
một chương trình chung với nhau.”
- Quốc gia và các địa phương cần có
chính sách hành động cụ thể về việc
bảo vệ môi sinh.
- Những giải pháp kịp thời cho những
cộng đồng đang bị ô nhiễm môi sinh.
- Các nền chính trị và kinh tế cần liên
kết với nhau để phục vụ sự sống của
con người.
- Tôn giáo và khoa học cần hỗ trợ lẫn
nhau.
8. Linh Đạo và Giáo Dục Môi Sinh
(x. Chương 6)

- Nhân loại cần thay đổi để gìn giữ sự
vẹn toàn vốn có của “ngôi nhà chung”.

9. Phục Hồi Và Bảo Vệ Sự Vẹn Toàn
Của Tạo Thành

Ý thức: thúc đẩy phục hồi và bảo vệ sự
vẹn toàn của tạo thành.
Thực hiện: hướng dẫn và hành động bằng
việc chăm sóc và giữ gìn môi trường sinh
thái luôn luôn
xanh – sạch – đẹp, cụ thể:
(1) Phát quang và thu dọn đường làng
đường xóm luôn sạch sẽ;
(2) Rác thải: thu gom, phân loại và xử lý
đúng quy cách;
(3) Cây xanh: bảo vệ và trồng thêm cây
xanh;
(4) Năng lượng: tiết kiệm điện, nước và
nhiên liệu;
(5) Tiếng động và khói bụi: hạn chế tiếng
ồn, không đốt rác thải và không hút
thuốc lá nơi công cộng.
(6) Chất độc hại: không hoặc hạn chế sử
dụng thuốc diệt cỏ, trừ sâu và diệt côn
trùng.

sự nhạy cảm mới với môi sinh và sự

(7) Công nhân vệ sinh công cộng: hỗ trợ
hoặc động viên họ hàng tháng, những
dịp lễ và tết.

hoán cải mới về môi sinh.

10. Thực Hiện 3R

- Giáo dục môi sinh mời gọi chúng ta có

- Đời sống Kitô hữu mời gọi chúng ta
sống lối sống ngôn sứ và chiêm niệm.
- Yêu thương và thiết lập một nền văn
minh tình yêu sẽ giúp chúng ta đáp trả
đầy đủ những nhu cầu: con người sống
cần đến nhau và có trách nhiệm với
nhau và với thế giới.

Trình bày chi tiết các giá trị và hướng
dẫn cách thức thực hiện cụ thể, cần có sự
đánh giá (có thể “đo lường” được) sau khi
thực hiện.
(1) Reduce: giảm thiểu tối đa lượng chất
thải và repair – sửa chữa những đồ vật
hư hỏng để dùng tiếp.
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(2) Reuse: tái sử dụng những đồ vật hoặc
sản phẩm còn khả dụng.
(3) Recycle: thu gom và bán hoặc cho các
loại rác thải hay vật liệu thải có thể
tái chế.
11. Dự Án Hỗ Trợ Người Nghèo

Xây dựng một chương trình hỗ trợ lâu
dài cho những người nghèo.
Chương trình này sẽ giúp các Giáo Hội
địa phương và các ân nhân của Giáo Hội
có cơ hội cải thiện phẩm chất đời sống của
những người nghèo khổ, những người cô
thân yếu thế, già yếu bệnh tật và di dân.
- Giáo dục: thực hiện các chương trình
khuyến học vi mô và vĩ mô.
- Y tế: chăm sóc và cải thiện sức khỏe
con người bằng cách truyền đạt kiến
thức sức khỏe phổ thông cho dân chúng,
khám bệnh và phát thuốc.
- Ăn uống: hỗ trợ lương thực, thực phẩm
và quần áo, cung cấp nước sạch để
uống và sinh hoạt; tổ chức các bữa ăn
cho những người nghèo đói.
- Nơi ở: sửa chữa hoặc làm nhà mới cho
những người nghèo khổ và/hoặc già yếu
neo đơn.
- Nhân quyền: bảo vệ quyền lợi của
những người nghèo và cô thân yếu thế;
liên đới, hiệp thông và thăm viếng đồng
cảm với người nghèo lúc họ đang bị
mất quyền lợi chính đáng.
(Cần thiết làm thêm phần hướng dẫn
đánh giá (có thể “đo lường” được) vào mỗi
cuối năm hoạt động).

12. Những Ngày Đặc Biệt và Mạng Lưới
Nhân Sự

(1) Những Ngày Đặc Biệt
Trong năm, chúng ta có thể chọn ra một
số ngày đặc biệt để hưởng ứng chung với
Giáo Hội hoàn vũ và Thế giới trong các cuộc
cử hành đặc biệt vào những ngày này:
- “Giờ Trái đất” (Thứ Bảy cuối cùng của
Tháng Ba hàng năm);
- “Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Tạo
thành” (1/9);
- “Ngày vì Người nghèo” (Chúa Nhật 33
Thường niên – tháng 11)
Soạn thảo một chương trình cụ thể hướng
dẫn về khía cạnh nhận thức sự kiện và về
chiều kích hành động cụ thể, chẳng hạn: cử
hành giờ cầu nguyện đồng nhất trong toàn
Giáo Hội Việt Nam hay Giáo Tỉnh hoặc ít
nhất trong toàn từng Giáo phận.
(2) Mạng Lưới Nhân Sự
(Đây là sức mạnh nổi bật, rất hữu hiệu và
giúp duy trì việc thực hiện tinh thần Laudato
si’; tránh tình trạng hưởng ứng theo phong
trào hoặc mang tính thời sự)
- Thiết lập một “mạng lưới” Laudato si’
trong Giáo Hội Việt Nam, từ cấp độ giáo xứ:
mỗi giáo xứ có một đặc trách linh hoạt viên
Laudato si’.
- Soạn thảo cơ cấu và quy chế hoạt động.
Ban Truyền thông Ủy ban Công lý và Hòa bình
Nguồn: ubclhb.com (23.02.2022)
(Cập nhật lúc 21h10 ngày 09.5.2022)
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MẸO VẶT ĐƠN GIẢN

DÀNH CHO CHỊ EM NỘI TRỢ

(Hình: Jep Gambardella/Pexels)

LOS ANGELES, California (NV) –

công việc không tên, thậm chí là còn

Công việc nội trợ tưởng chừng đơn giản

luôn trong tâm thế “ba đầu sáu tay” mới

nhưng thật ra mất rất nhiều thời gian và
công sức mà không phải ai cũng trân
trọng.
Các chị em khi làm việc nội trợ
thường xuyên phải đối diện với những

làm hết.
Đôi khi chỉ cần biết một số mẹo đơn
giản, bạn sẽ tiết kiệm được kha khá thời
gian.
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Dưới đây là 12 mẹo vặt cực kỳ đơn

hơn. Nếu tinh bột vẫn còn trên bề mặt,

giản và tiện dụng mà chị em có thể học

thì mật ong này chứa một lượng đường

hỏi, giúp công việc chăm sóc gia đình và

thấp.

nhà cửa trở nên nhẹ nhàng và ít căng
thẳng hơn, theo trang mạng Brightside.

Khử mùi thức ăn trên tay bằng
nước sốt cà chua
Nếu bạn đang nấu ăn và không thể
loại bỏ được mùi thức ăn thì đây là giải
pháp dành cho bạn. Chỉ cần một ít nước
sốt cà chua hoặc nước ép cà chua, bạn
chà tay với hỗn hợp này và mùi hôi sẽ
biến mất ngay lập tức.
Nếu không có sốt cà chua cũng
không thành vấn đề vì bạn có thể sử
dụng muối để khử mùi hôi.

Loại bỏ bụi và mùi trên thảm
bằng lá trà khô
Rắc bã trà khô lên tấm thảm bẩn và
bị mốc để làm sạch chúng. Lá trà phát
huy tác dụng tốt nhất trong khoảng từ 20
đến 60 phút trước khi bạn hút bụi hoặc

Hãy chà dao với hành tây hoặc chỉ

quét chúng.

cần dùng dao cắt từ từ một củ hành

Tìm hiểu thành phần trong mật ong

RODNAE Production/Pexels)

Nếu bạn băn khoăn về việc liệu mật
ong của bạn có chứa hỗn hợp đường
hay không thì bạn có thể kiểm tra nó
bằng cách sử dụng tinh bột.
Tất cả những gì bạn phải làm chỉ
đơn giản là rắc một chút tinh bột lên
một muỗng canh mật ong rồi chờ kết
quả. Nếu tinh bột hòa vào mật ong, thì
mật ong này chứa một lượng đường cao

tây sẽ giúp dao không bị rỉ sét. (Hình:

Làm bồn tắm trở nên sáng bóng
bằng quả bưởi và muối
Bồn tắm sau một thời gian sử dụng
sẽ bị đóng vôi do nước dính vào, đồng
thời cũng sẽ ngả sang màu vàng ố. Trong
khi đó, bưởi có acid cao, giúp khử mùi
cao, khi kết hợp với muối sẽ tạo ra một
chất tẩy rửa tự nhiên hiệu quả.

Trang Sức Khỏe

đó rắc thêm muối vào bồn tắm. Tiếp đến,
bạn lấy nửa quả bưởi cắt đôi và dùng nó

lần lắc mạnh. Sau đó chỉ cần rửa sạch
chai bằng nước lạnh và để khô.

Loại bỏ mùi hôi từ đồ dùng nấu bếp
bạn dùng nước ấm để chà lại một lần bằng bơ đậu phộng
để chà rửa bồn. Sau khi chà rửa xong,

nữa. Mỗi tuần làm một lần, bạn sẽ thấy

Chảo và toàn bộ nhà bếp thường có

ngay bồn tắm sẽ trắng sạch như mới

mùi hôi sau những lần nấu ăn, đặc biệt

toanh lúc đầu.

là chế biến các món chiên và nướng.

Loại bỏ vết gỉ trên dao
bằng hành tây
Hành tây rất tốt để loại bỏ rỉ sét trên
dao vì chúng có tính acid cao. Bạn chỉ
cần chà dao với hành tây hoặc dùng dao
cắt từ từ một củ hành tây, bảo đảm dao

Một giải pháp đơn giản là sử dụng
bơ đậu phộng để khử mùi hôi. Bạn nấu
bơ đậu phộng trong một hoặc hai phút
trên lửa lớn rồi để sau đó vặn lửa riu
riu. Bơ đậu phộng từ nồi nấu sẽ nhanh
chóng hấp thụ mùi hôi trong không khí.

sẽ không bị gỉ trong một thời gian.

Dùng vanilla
để làm sạch không khí
Bạn cho một đến miếng bông gòn
thấm với chiết xuất vanilla và giấu chúng
trong chậu cây. Mùi hương thoang thoảng
của vanilla sẽ tỏa ra khắp nhà, bắt đầu
từ những nơi đặt chậu cây trong nhà.
Hoặc bạn có thể đổ vài giọt vanilla
lên bóng đèn. Khi bạn bật đèn và bóng
đèn nóng lên, hương thơm vanilla sẽ lan
tỏa khắp phòng.

Làm sạch chai lọ bằng cát và nước
Bên trong chai lọ thường rất khó
làm sạch, nhưng bạn có thể rửa sạch
chúng bằng cách sử dụng hỗn hợp cát
và nước.
Hỗn hợp này sẽ làm sạch tất cả
những chỗ khó tiếp cận chỉ sau một vài

Bạn cho một ít muối vào quần áo
nhiều màu trước khi giặt máy để giúp
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giữ màu được lâu hơn và không bị phai. Làm sạch vết cháy nồi
(Hình: Charles Deluvio/Unsplash)
bằng muối và khoai tây

Loại bỏ mùi hôi giày với loại cát
dành cho mèo

Nếu lỡ làm cháy đáy nồi, bạn không
cần phải lo lắng. Bạn có thể cho một ít

Sản phẩm cát dành cho mèo không muối lên, chờ khoảng 10 phút rồi dùng
chỉ dùng cho các mèo cưng nhà bạn mà củ khoai tây cắt đôi để chà xát lên vùng
còn có thể giúp khử mùi từ đôi giày.
Bạn cho một ít loại cát này vào đôi
giày, để qua đêm đến sáng thức dậy thì
mùi hôi sẽ bay mất. Sau đó bạn đổ phần
cát này ra khỏi giày và có thể dùng đi
lại bình thường.

Giữ màu áo quần luôn mới
bằng muối
Muối thường hay được dùng ở trong
bếp nhưng bạn có thể dùng muối cả
khi giặt giũ. Bạn cho một chút muối vào
quần áo nhiều màu để giúp chúng không
bị phai màu trong lúc giặt.
Muối giúp màu sắc hấp thụ vào vải,
bảo vệ vải không bị phai màu. Bên cạnh
đó, để công dụng của muối càng hiệu
quả hơn, bạn có thể sử dụng muối cả
trước và trong khi giặt.

bị cháy đen. Tiếp đến, bạn rửa sạch nồi
bằng nước và lặp lại nếu cần. Bạn sẽ
ngạc nhiên khi thấy lớp đen cháy khét
sẽ bị bong tróc ra, trả lại cho bạn chiếc
chảo nguyên vẹn như ban đầu.

Đuổi ruồi bằng cách cho đồng xu
vào túi Ziploc chứa nước
Đổ nước sạch vào trong nửa túi
Ziploc và thả từ ba đến bốn đồng xu vào
đáy túi để làm thuốc đuổi ruồi. Sau khi
đã đóng chặt túi, bạn có thể treo túi ở
bất kỳ khe hở nào, chẳng hạn như phía
trên cửa ra vào hoặc cửa sổ để ngăn
ruồi bay vào.
(UPK)

12 mẹo vặt đơn giản dành cho chị em nội trợ
(nguoi-viet.com)
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M

ột người quen ở Nauy cho biết
chính phủ của đất nước này
chú tâm nhất là thực phẩm. Đơn giản vì
lẽ bất cứ người dân nào cũng phải ăn để
mà sống. Và nếu nguồn thực phẩm bẩn
sẽ gây bệnh cho người dân. Đặc biệt
ở cái đất nước “quái dị” này thì dường
như miễn phí về y tế cho dân. Để hạn
chế số người đau yếu bệnh tật thì chính
phủ chăm lo đầu vào đó là thực phẩm.
Có nghĩa là thực phẩm đúng chất lượng
thì bệnh tật sẽ ít và khi đó ngành y đỡ
phải vất vả.
Câu nói nổi tiếng của Hippocrates,
„Hãy để thức ăn là thuốc của bạn, và
thuốc là thức ăn của bạn“, ngụ ý rằng
những gì bạn ăn có thể điều trị và thậm
chí ngăn ngừa bệnh tật.
Tất cả mọi bệnh tật đều bắt đầu từ
bên trong cơ thể và tâm trí của con
người do nếp suy nghĩ sai lệch, sống
và ăn uống không đúng cách... Khi cơ
thể chúng ta đầy những độc tố, nó trở
nên yếu ớt và không thể chống đỡ lại
được đối với sự xâm nhập của vi khuẩn
và virus.

Thực phẩm có thể hoạt động như
thuốc, khái niệm này cũng là động lực
thúc đẩy các bữa ăn khỏe mạnh cho
cuộc sống và đó là lý do tại sao các bữa
ăn mới được chuẩn bị sẵn, cân bằng
dinh dưỡng. Thật vậy, thói quen ăn uống
và đặc biệt là thực phẩm có tác động
mạnh mẽ đến sức khỏe, được minh họa
bởi sự phổ biến ngày càng tăng của các
vấn đề sức khỏe liên quan đến chế độ
ăn uống.
Thực phẩm nuôi sống con người,
nhưng đôi khi chính thực phẩm là căn
nguyên huỷ hoại con người nếu như mỗi
chúng ta không biết hoặc vô tình bỏ qua
những kiến thức cơ bản về vệ sinh an
toàn thực phẩm. Nhất hiện nay, có quá
nhiều thực phẩm bẩn, điển hình như dầu
ăn bẩn đã được báo chí đề cập liên tục.
Giật bắn cả người khi mới đọc được
thông tin nóng hổi : “Bánh trung thu siêu
rẻ ồ ạt đổ về Việt Nam, có loại giá chỉ
2.000 - 5.000 đồng/cái”.
Đại loại bài báo có nội dung mà tôi
lược trích như sau :
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... Dù hơn 1 tháng nữa mới đến Tết
Trung thu nhưng thị trường bánh trung
thu đã khá sôi động. Đặc biệt, năm nay
xuất hiện thêm một số loại bánh trung
thu dẻo mini có xuất xứ từ Trung Quốc
với giá chỉ 2.000 - 5.000 đồng/cái được
bán trôi nổi trên đầy chợ mạng, trong đó
có nhiều chủng loại mới hút khách.

Liên hệ theo thông tin được giới thiệu
trên mạng, một người bán tên Hồng tại
Hà Nội cho biết giá bán sỉ là 2.000 4.000 đồng/cái bánh trung thu mini, còn
mua lẻ 5.000 đồng/cái, khách muốn mua
bao nhiêu cũng có.
„Bánh này giá không đâu rẻ hơn, chỉ
hơn 100.000 đồng là có hàng chục cái
với mùi vị khác nhau nên khách mua
nhiều lắm“, bà Hồng khẳng định.
Tuy nhiên, khi yêu cầu về giấy tờ
chứng minh về nguồn gốc và chất lượng
thì bà Hồng thừa nhận là bánh nhập lậu,
không có giấy tờ gì ...
Vấn đề muôn thuở đặt ra đó là nguồn
gốc, chất lượng và giấy tờ để lưu hành
trên thị trường. Đã gọi là hàng nhập
lậu, không đủ chất lượng thì làm gì có

Trang Sức Khỏe

nguồn gốc để có giấy tờ. Nhưng chuyện
quan trọng hơn cả đó là nó vẫn có mặt
trên thị trường dù không có 1 tờ giấy
lộn ! Như vậy thì ai là người chịu trách
nhiệm cho những chiếc bánh trung thu
này hiện diện trong thị trường và trách
nhiệm thuộc về ai ?
Chả phải chỉ có mặt hàng bánh Trung
Thu, nhiều và nhiều loại thực phẩm khác
vẫn cứ nhởn nhơ trên thị trường dù
không có nguồn gốc, không có xuất xứ
và không có giấy kiểm định chất lượng.
Cứ đi chợ đi rồi sẽ thấy, tràn lan đại
hải các loại rau củ quả nhập từ Trung
Quốc. Thật không ngờ khi những quả
cam bóng bự được đóng gói cẩn thận
lại là hàng Trung Quốc. Không ngờ và
khó hiểu khi một đất nước nông nghiệp
lại nhập nông sản từ Trung Quốc.
Nhớ có một lần qua cửa khẩu Hạ
Khẩu. Bước qua bên kia biên giới thì
Trung Quốc bán trái cây của Việt Nam
còn bên Việt Nam thì lại ăn trái cây của
Trung Quốc.
Nhìn cảnh như vậy mà nhói lòng
cũng như chả biết ngỏ cùng ai.
Những chiếc bánh Trung Thu giá bèo
2 đến 5 ngàn sẽ trôi dạt về những vùng
nghèo để rồi nghèo lại nghèo hơn do đổ
bệnh. Dĩ nhiên ăn những loại như thế sẽ
không chết ngay nhưng hóa chất nó cứ
ngấm dần trong cơ thể để rồi cái chết
đến thật bất ngờ. Tỷ lệ ung thư ngày
hôm nay như thế nào chắc mọi người
đều biết và đều hiểu nguyên nhân đến
từ đâu.

Trang Sức Khỏe

Mới đây, một người quen ở Bến Tre
kể là hàng xóm có cô kia do hám lợi nên
cứ nhúng sầu riêng vào thuốc để bán.
Ngày này qua ngày khác lượng hóa chất
đủ chất để làm cho cô ta không còn thấy
đường nữa.
Vậy đó, chả những hại người đồng
loại nhưng chính những người buôn bán
bất chính hại chính bản thân mình.
Điều mà tôi cứ tự hỏi về thực phẩm
ngày nay đó là ai giết ai ? Có phải chính

mình giết người đồng loại của mình hay
là người nào khác ?
Ngày mỗi ngày, nhìn mâm cơm thì
vô thế phải dùng thôi chứ thật sự là
trên mâm cơm đó toàn là hóa chất. Có
người nói đùa rằng không ăn thì cũng
chết và ăn thì cũng chết ! Đúng như vậy
! Ngày hôm nay người ta chết trẻ, đột
quỵ cũng như nhiều bệnh trong người
cũng từ nguyên nhân ăn thực phẩm bẩn
và ngậm hóa chất mà ra.
Điều mà tôi dễ dàng nhận thấy đó
là khi mua đồ về nhà nấu thì có khi giá
thành còn cao hơn thức ăn mua mà
người ta làm sẵn. Đơn giản thì ai ai cũng
biết rằng người ta mua cái gì và lấy cái
gì để nấu thì tự người bán biết. Họ sẽ
nhập những thực phẩm không có nguồn
gốc cũng như không có chất lượng để
nấu, miễn sao có lợi là được rồi.
Chỉ thầm mong những nhà nhập
khẩu, những con buôn thức tỉnh lương
tâm của mình để đừng vì lợi nhuận mà
giết hại người đồng loại của mình.
Lm. Anmai, CSsR
Thực phẩm: Ai giết ai? (conggiao.info)
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Vấn đề lớn nhất trong cuộc sống nhất
là về thực phẩm nó hệ tại ở lương tâm
của con người. Cứ đổ lỗi cho Trung Quốc
thế này thế nọ nhưng tôi lại thấy chính
do người Việt Nam của chúng ta. Chỉ vì
lợi nhuận bên bất cứ giá nào cũng nhập
hàng ngậm đầy hóa chất về bán cho dân
mình. Ông bà nói người mua lầm chứ
người bán chả bao giờ lầm. Thế thì thực
phẩm bẩn và xấu đó khởi đi từ những
đầu mối, những người nhập hàng loạt
về. Biết nó là xấu, biết nó đầy chất độc
hại nhưng vì lợi nhuận nên cứ nhập.
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vào nhiên liệu hóa thạch vì chúng đang thúc đẩy
cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay”.
Cũng liên quan đến việc bảo vệ môi trường
của các tôn giáo, cách đây vài ngày, các giám
mục châu Phi trong lúc tập hợp tại Hội nghị
trào Laudat

Phong

HƠN 30 TỔ CHỨC TÔN GIÁO
TỪ BỎ NHIÊN LIỆU HÓA THẠCH

Đáp ứng lời kêu gọi của Vatican cách
đây hai năm, tính tới ngày 05/7/2022, đã
có 35 tổ chức tôn giáo hiện diện tại 6
quốc gia, với tổng tài sản hơn 1,25 tỷ đô
la, thông báo thoái vốn khỏi các công ty
sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Trong số các
tổ chức này có Phong trào Laudato si’, Hội
đồng các Giáo hội Kitô Thế giới, năm giáo
phận ở Ailen và hai giáo phận ở Canada.
Chào mừng “các tổ chức ngôn sứ” đang thoái
vốn, cha Joshtrom Kureethadam, điều phối viên của
phân bộ Sinh thái và Sáng tạo thuộc Bộ Phục vụ
Phát triển Con người Toàn diện nói: “Năm 2020,
Vatican kêu gọi các tổ chức Công giáo thoái vốn
khỏi các công ty nhiên liệu hóa thạch, do tác động
tàn phá của chúng đối với môi trường. Tôi khuyến
khích tất cả các tổ chức trên thế giới giảm sự phụ
thuộc của chúng ta vào những năng lượng nguy
hại này bằng cách thoái vốn khỏi nhiên liệu hóa
thạch”. Cha lưu ý: “Nếu chúng ta muốn đạt được
hòa bình, chúng ta phải chấm dứt sự phụ thuộc

chuyên đề của Hội đồng Giám mục châu Phi và
Madagascar (SECAM) đã ra tuyên bố kêu gọi các
chính phủ thực hiện các biện pháp khẩn cấp và
đầy tham vọng để bảo vệ sự đa dạng sinh học.
Một trong những yêu cầu chính của lời kêu gọi
là ngừng ngay việc xây dựng đường ống dẫn dầu
thô Đông Phi (EACOP) đã được lên kế hoạch ở
Uganda và Tanzania. Đường ống này sẽ khiến hơn
12.000 gia đình phải di dời.
Về mặt tài chính, Hội đồng các Giáo hội Kitô
Thế giới vào tháng 6 năm ngoái đã kêu gọi “tài
trợ có trách nhiệm cho khí hậu vì lợi ích của mọi
người”, bằng cách đảm bảo rằng qua quỹ hưu
trí, ngân hàng hoặc bất kỳ dịch vụ tài chính nào
khác, Hội đồng không ủng hộ việc tài trợ cho
ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch đang huỷ
hoại khí hậu.
Theo báo cáo về đầu tư vốn năm ngoái, các
tổ chức tôn giáo chiếm hơn 35% cam kết thoái
vốn trên toàn cầu, nhiều hơn bất kỳ lĩnh vực
nào khác. Sau mức khởi điểm là 50 triệu đô la
vào năm 2014, hiện tại có hơn 1.500 tổ chức
thuộc mọi lĩnh vực, với số vốn hoạt động hơn
40 tỷ đô la, đã đưa ra cam kết thoái vốn trên
toàn thế giới.
(Ngọc Yến - Vatican News)

Tin Thế Giới

Điều còn đáng lo ngại là các học giả đã đưa
ra giả thuyết về sự việc chuyển đổi từ kỷ nguyên
chúng ta sang kỷ nguyên tiếp theo, mà họ đã đặt
tên là “kỷ nguyên của lửa”, những tác động của
nó đã có thể nhìn thấy, với sự phát thải CO2 đã
đạt đến mức mà hành tinh này đã không bao giờ
phải chịu trong hơn 3 triệu năm.
Cháy r

CÁC GIÁM MỤC CHÂU ÂU: Ở CHÂU ÂU,
97% THẢM HOẠ MÔI TRƯỜNG
LÀ DO CON NGƯỜI

Trong Sứ điệp về Thời gian của Thụ
tạo, Liên Hội đồng Giám mục châu Âu
(CCEE) tố cáo ở châu Âu 97% thảm hoạ
môi trường là do con người. Các Giám mục
kêu gọi các Kitô hữu có một sự hoán cải
cụ thể để ngăn chặn thảm hoạ mà hành
tinh đang phải đối mặt.
Sứ điệp được ký bởi Đức Tổng Giám Mục
Angelo Massafra của Scutari-Pult, Chủ tịch Hội
đồng Giám mục Albani, và thành viên của Uỷ ban
Mục vụ Xã hội của Liên Hội đồng Giám mục châu
Âu. Trước hết các Giám mục nhắc lại Sứ điệp của
Đức Thánh Cha cho cử hành Ngày Thế giới Cầu
nguyện cho việc Chăm sóc Thụ tạo 01/9/2022,
và đã được công bố trong tháng 7, trong đó Đức
Thánh Cha nói hiện nay chúng ta đang chứng kiến
các khu vực khác nhau trên thế giới bị ảnh hưởng
bởi sự tàn phá của những đám cháy, phá huỷ một
phần lớn các mảng xanh của hành tinh.
Sứ điệp đưa ra những con số cụ thể: Ở châu
Âu, 97% thảm hoạ môi trường là do bàn tay con
người. Ở 27 quốc gia của Liên minh châu Âu,
theo một ước tính gần đây, chỉ tính từ đầu năm,
các đám cháy đã tàn phá tổng cộng 517.881
hecta so với 470.359 hecta trong năm ngoái.

Theo các Giám mục, thêm vào đó là những
tác hại huỷ hoại môi trường của chiến tranh đang
diễn ra ở Ucraina cũng như ở các khu vực khác
trên hành tinh. Từ những năm 60 của thế kỷ
trước, thuật ngữ “ecocide-chất huỷ diệt sinh thái”
đã được đặt ra, sau chiến tranh Việt Nam. Từ đó,
sự chú ý đến tác động của chiến tranh đối với môi
trường ngày càng tăng. Các chuyên gia Ucraina
ước tính rằng ảnh hưởng lâu dài của cuộc xung
đột này có thể dẫn đến các bệnh ung thư, bệnh
đường hô hấp và chậm phát triển ở trẻ em.
Các Giám mục khẳng định: “Nhưng nếu bàn
tay của con người là nguyên nhân chính của tình
trạng này, thì điều đó cũng báo trước rằng chính
bàn tay đó có thể tìm ra một giải pháp cho tất cả
những điều này. Và chính ở đây, Sứ điệp của Đức
Thánh Cha có tầm quan trọng lớn, là một thách
đố thực sự đối với khả năng của trái đất và các
nhà lãnh đạo của các quốc gia; và đó cũng là lời
kêu gọi thái độ hoán cải cụ thể của tất cả các
Kitô hữu, để chúng ta trở thành bàn tay có khả
năng ngăn chặn sự hủy diệt đã được công bố”.
Do đó, Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc
Chăm sóc Thụ tạo và Thời gian của Thụ tạo sẽ
thực sự là thời gian để cầu nguyện, hoán cải
nghiêm túc thái độ và thói quen. Các Giám mục
mời gọi các Kitô hữu làm phát ngôn viên cho
những đòi hỏi của hành tinh. Vì từ hành tinh
chúng ta có thể thấy “sự tương phản. Một mặt,
chúng ta có thể nghe một bài ca ngọt ngào ngợi
khen Đấng Tạo Hóa của chúng ta; mặt khác, đó
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là một tiếng kêu cay đắng, than thở sự ngược đãi
của chúng ta”.

cáo quốc tế về tự do tôn giáo xác nhận rằng các
Kitô hữu là những người bị bách hại nhiều nhất”.

Sứ điệp kết thúc với lời nguyện: “Xin Chúa

đại này của vô số tạo vật ngợi khen Thiên Chúa”.

Trong Báo cáo năm 2021 về tình trạng tự do
tôn giáo trên thế giới Tổ chức Trợ giúp các Giáo
hội Đau khổ đã chỉ ra rằng có khoảng 5,2 tỷ
người, tức là khoảng 67% dân số thế giới, sống
ở các quốc gia vi phạm nghiêm trọng tự do tôn
giáo, bao gồm cả các quốc gia đông dân nhất
trên hành tinh: Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan.

(Ngọc Yến - Vatican News)

(Ngọc Yến - Vatican News)

lắng nghe tiếng kêu này và ban cho nhân loại một
trái tim mới, có lòng trắc ẩn với muôn loài, để
thực hiện những cử chỉ cụ thể cho phép muôn loài
quay trở lại ca ngợi Đấng Tạo Hóa và cho chúng
con cùng hòa mình vào bản hợp xướng vũ trụ vĩ

CỬ HÀNH NGÀY QUỐC TẾ
CÁC NẠN NHÂN BỊ BÁCH HẠI
VÌ TÔN GIÁO 22/8

Trong Ngày quốc tế các nạn nhân
của các hành vi bạo lực vì lý do tôn giáo
hoặc tín ngưỡng 22/8, ông Thomas HeineGeldern, Chủ tịch điều hành của Tổ chức
Trợ giúp các Giáo hội đau khổ nhấn mạnh
rằng, các Kitô hữu là thành phần bị bách
hại nhiều nhất trong các cuộc bách hại tôn
giáo trên thế giới.
Tháng 5/2019, theo đề nghị của Ba Lan,
Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị
quyết, ấn định ngày 22/8 hàng năm sẽ là Ngày
quốc tế các nạn nhân của các hành vi bạo lực vì
lý do tôn giáo hoặc tín ngưỡng.
Vui mừng trước quyết định của Liên Hiệp
Quốc, ông Thomas Heine-Geldern, Chủ tịch điều
hành của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ
bày tỏ: “Chúng tôi đã chờ đợi ngày này từ lâu,
vì điều đó thể hiện một bước quan trọng cho
tương lai tiếng nói của các Kitô hữu bị bách hại
được lắng nghe”.
Ông Thomas Heine-Geldern cũng nhấn mạnh
rằng mặc dù “tất cả các cộng đoàn tôn giáo
thường xuyên phải chịu các cuộc tấn công, các báo

Cầu nguyện (AFP or licensors)

HỘI NGHỊ VỀ
TỰ DO TÔN GIÁO Ở ANH

Trong hai ngày 05 và 06/7, chính phủ
Anh đã tổ chức Hội nghị Quốc tế các Bộ
trưởng về Tự do Tôn giáo hoặc Tín ngưỡng
(FoRB), nhằm thúc giục tăng cường hoạt
động toàn cầu để quyền cơ bản này của
con người được công nhận và thực hiện
trên toàn thế giới.
Chính phủ Anh tổ chức sự kiện dựa trên các
hội nghị cấp Bộ trưởng trước đây do Hoa Kỳ tổ
chức trong các năm 2018 và 2019, và Ba Lan
vào năm 2020. Hội nghị cũng tập hợp các thành
viên của Liên minh Quốc tế về Tín ngưỡng hoặc
Tự do Tôn giáo (IRFBA), một liên minh gồm 36

Tin Thế Giới

quốc gia được thành lập vào năm 2020, cùng
đưa ra các hành động phối hợp để bảo vệ những
người trên thế giới bị đàn áp hoặc phân biệt đối
xử vì tôn giáo hoặc tín ngưỡng.

tạo điều kiện cho nhiều người tham gia thảo luận
về vấn đề này.

Khi mức độ nghiêm trọng và quy mô của các
vi phạm và lạm dụng tự do tôn giáo và tín ngưỡng
tiếp tục gia tăng ở một số quốc gia, sự kiện này
nhằm nâng cao nhận thức về những thách đố hiện
tại đối với quyền cơ bản của con người, mối liên
hệ của nó với các quyền con người khác, và về
các cách thực hành tốt nhất trong việc ngăn ngừa
vi phạm và bảo vệ quyền này.

XUẤT HIỆN BIẾN THỂ SIÊU LÂY
NHIỄM CỦA COVID

Hội nghị mong muốn khuyến khích các nước
đối tác và các bên liên quan, cũng như các chuyên
gia nhân quyền, xã hội dân sự, học viện và các
nhóm tín ngưỡng, cùng hành động thông qua
trao đổi các thực hành tốt, xây dựng các cam
kết chung và sử dụng kinh nghiệm của Anh trong
việc giải quyết các vấn đề nhân quyền.
Cuộc gặp gỡ cũng tìm cách tăng cường tiếng
nói và xây dựng khả năng của những người bảo
vệ tự do tôn giáo, bao gồm các tổ chức dựa trên
tín ngưỡng, và nhằm mục đích truyền cảm hứng
cho các lãnh đạo và người trẻ tương lai, đồng
thời xây dựng và củng cố các liên minh toàn cầu
về hành động tập thể.
Liên quan đến những thách đố, Hội nghị sẽ
xác định những gì đang hoạt động ở các quốc gia
khác nhau; khám phá nơi và làm thế nào để áp
dụng các bài học và cách tiếp cận mới; và truyền
cảm hứng cho thế hệ tiếp theo để đấu tranh và
bảo vệ quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng
trên toàn thế giới.
Một loạt các sự kiện bên lề xã hội dân sự
được điều phối bởi Diễn đàn Tự do Tôn giáo hoặc
Tín ngưỡng Vương quốc Anh, một nhóm gồm hơn
70 nhóm xã hội dân sự, các tổ chức tín ngưỡng
và Các tổ chức phi chính phủ về nhân quyền, sẽ

(Ngọc Yến - Vatican News)

Biến thể Omicron nhìn qua kính hiển vi điện tử.

Virus corona thay đổi nhanh chóng đã sinh
ra một loại đột biến omicron siêu lây nhiễm nữa
khiến các nhà khoa học lo lắng khi nó tiến triển
ở Ấn Độ và xuất hiện ở nhiều quốc gia khác,
gồm cả Hoa Kỳ.
Các khoa học gia cho biết biến thể gọi là
BA.2.75 có thể lây lan nhanh chóng và có khả
năng né tránh miễn dịch mà chúng ta có được vì
bị nhiễm COVID trước đó hay từ việc tiêm chủng.
Không rõ liệu nó có thể gây ra bệnh nặng hơn
các biến thể omicron khác hay không, bao gồm
cả BA.5 phổ biến trên toàn cầu.
Ông Matthew Binnicker, giám đốc virus
học lâm sàng tại Bệnh viện Mayo ở Rochester,
Minnesota, nói: “Vẫn còn quá sớm để chúng ta
đưa ra quá nhiều kết luận.” “Nhưng có vẻ như,
đặc biệt là ở Ấn Độ, tốc độ lây lan đang tăng
theo cấp số nhân.” Vẫn theo lời ông, liệu nó có
qua mặt BA.5 hay không vẫn chưa được xác định.
Tuy nhiên, thực tế là biến thể này đã được
phát hiện ở nhiều nơi trên thế giới ngay cả những
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nơi có mức độ giám sát virus thấp “là một chỉ
dấu sớm cho thấy nó đang lây lan”, theo bà Shishi
Luo, người đứng đầu các bệnh truyền nhiễm của
Helix, một công ty cung cấp thông tin về giải
trình tự virus cho Trung tâm Kiểm soát và Phòng
ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ.
Bà Lipi Thukral, một nhà khoa học tại Hội
đồng Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Viện Nghiên cứu Di truyền và Sinh học Tích hợp
ở New Delhi cho hay đột biến mới cũng đã được
phát hiện tại một số bang hẻo lánh của Ấn Độ và
dường như lây lan nhanh hơn các biến thể khác.
Nó cũng xuất hiện ở khoảng 10 quốc gia khác,
bao gồm Úc, Đức, Anh và Canada. Hai trường
hợp gần đây đã được xác định ở Bờ Tây của Hoa
Kỳ và Helix vừa xác định một trường hợp thứ ba
ở Hoa Kỳ vào tuần trước.
Điều khiến các chuyên gia lo ngại hơn là số
lượng lớn các đột biến tách biến thể mới này ra
khỏi các phiên bản tiền thân của omicron. Ông
Binnicker nói một số đột biến nằm trong các khu
vực liên quan đến gai protein và có thể cho phép
virus bám vào các tế bào hiệu quả hơn.
Một mối quan tâm khác là các biến đổi gen có
thể khiến virus dễ dàng vượt qua các kháng thể.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng vắc-xin và
các mũi tiêm tăng cường vẫn là biện pháp bảo
vệ tốt nhất chống lại bệnh COVID-19 nặng. Vào
mùa thu, có khả năng Mỹ sẽ có vắc-xin cải tiến
nhắm vào các chủng omicron gần đây hơn.
“Một số người có thể nói, ‘tiêm chủng và
tiêm tăng cường không ngăn được nhiễm bệnh.’
Vâng, đúng thế, nhưng những gì chúng ta thấy
là tỷ lệ người phải nhập viện và tử vong đã giảm
đáng kể. Ngày càng có nhiều người được chủng
ngừa, được tiêm tăng cường hoặc bị nhiễm bệnh
tự nhiên, thì chúng ta bắt đầu thấy mức độ miễn
dịch cơ bản trên toàn thế giới tăng lên”.

Tin Thế Giới

Có thể phải vài tuần nữa mới biết được liệu
đột biến omicron mới nhất có thể ảnh hưởng đến
đường đi của đại dịch hay không. Trong khi đó,
Tiến sĩ Gagandeep Kang, người nghiên cứu virus
tại Trường Cao đẳng Y tế Cơ đốc giáo của Ấn Độ
ở Vellore, nói mối quan tâm ngày càng tăng về
biến thể nhấn mạnh sự cần thiết phải có những nỗ
lực bền vững hơn để theo dõi và truy tìm virus,
kết hợp các nỗ lực di truyền với thông tin thực
tiễn về số ca bệnh và sự nặng nhẹ như thế nào.
Bà nói: “Quan trọng là giám sát không phải
là một chiến lược bắt đầu rồi ngưng.”
Bà Luo nói BA.2.75 là một nhắc nhở nữa
cho thấy virus corona đang liên tục tiến hóa - và
lan rộng.
Bà nói: “Chúng ta muốn trở lại cuộc sống
trước đại dịch, nhưng chúng ta vẫn cần phải cẩn
thận. Chúng ta cần chấp nhận rằng chúng ta hiện
đang sống với mức độ rủi ro cao hơn trước đây.
Xuất hiện biến thể siêu lây nhiễm của COVID
(voatiengviet.com)

HƠN 5 TỶ NGƯỜI SẼ CHẾT ĐÓI NẾU
XẢY RA CHIẾN TRANH HẠT NHÂN

Một nghiên cứu được công bố ngày
15/8 trên tạp chí Nature Food cho thấy,
nếu chiến tranh hạt nhân Mỹ và Nga xảy
ra, hơn 5 tỷ người sẽ chết vì đói.

Mùa đông hạt nhân. Ảnh minh họa: RT

Tin Thế Giới

cứu do các nhà khoa học tại Đại học Rutgers, Mỹ

Nghiên cứu được đưa ra sau khi xuất hiện
lo ngại về chiến tranh giữa Mỹ và Nga trong
bối cảnh xung đột ở Ukraine. Ngoại trưởng Nga
Sergei Lavrov hồi tháng 4 cảnh báo rằng có nguy
cơ nghiêm trọng về chiến tranh hạt nhân nổ ra.

tiến hành lại tập trung vào những nỗi đau sau khi

(Hoài Linh)

Hãng tin RT dẫn bài viết trên tờ Nature Food
cho hay, hầu hết các suy đoán hiện thời về chiến
tranh hạt nhân đều tập trung vào mức độ khủng
khiếp của các vụ đánh bom. Tuy nhiên, nghiên

xung đột nổ ra, như chuỗi cung cấp bị phá vỡ,
cơ sở hạ tầng địa phương bị tàn phá, tác động
của mùa đông hạt nhân đối với cây lương thực.
Theo mô hình mà các nhà nghiên cứu sử
dụng, hiệu ứng làm mát sẽ xảy ra khi tro bụi từ
một cuộc chiến hạt nhân xâm nhập vào khí quyển
đi tới cực đại trong vòng một hoặc hai năm, song
nhiệt độ sẽ giảm suốt một thập niên và tiếp đó là
lượng mưa cũng giảm. Biến động về nguồn cung
lương thực, gồm cả ngô, gạo, đậu nành và bãi
chăn thả vật nuôi cũng được tính tới.
Mặc dù việc phân phối lương thực giữa các
nước không liên quan trực tiếp đến chiến tranh
hạt nhân, song nó lại phụ thuộc một phần vào
các liên minh chính trị hiện có, các tuyến đường
thương mại và các yếu tố con người. Mô hình
thời tiết hiện nay còn cho thấy, gió có thể đẩy

Nguồn: Hơn 5 tỷ người sẽ chết đói nếu chiến tranh hạt nhân nổ ra
(vietnamnet.vn)

NHỮNG CON SỐ LỘT TẢ TỔN THẤT
CỦA UKRAINE SAU 6 THÁNG XUNG
ĐỘT VỚI NGA

Ước tính sơ bộ của các cơ quan Liên
Hợp Quốc và tổ chức quốc tế đã phản ánh
mức độ tổn thất của Ukraine sau 6 tháng
xảy ra xung đột quân sự với Nga.
Theo CNN, sau nửa năm, quy mô của cuộc
xung đột có thể được đo lường không chỉ về vũ
khí và lãnh thổ, mà còn về tổn thất nhân lực ngày
càng gia tăng. Hàng nghìn thường dân đã trở
thành nạn nhân của các cuộc giao tranh, trong
khi số khác buộc phải rời bỏ đất nước đi lánh
nạn khắp châu Âu.

các đám mây khói và tro bụi tới bầu trời của các
nước sản xuất lương thực lớn như Mỹ, Trung
Quốc, Đức và Anh, dẫn đến nguồn cung cấp
lương thực cho thế giới giảm 90%.
Giáo sư khoa học khí hậu và là đồng tác giả
nghiên cứu Alan Robock nói: „Dữ liệu cho chúng
ta biết một điều: Chúng ta phải ngăn chặn chiến
tranh hạt nhân xảy ra».
Các nhà nghiên cứu cho biết thêm, một cuộc
xung đột hạt nhân giữa những nước như Ấn Độ
và Pakistan cũng có thể khiến các khu vực nông
nghiệp trọng điểm bị ảnh hưởng trong nhiều năm,
đồng thời gây ra khủng hoảng người tị nạn. Sau
đó, cộng thêm những tác động của mùa đông hạt
nhân, sẽ có khoảng 2 tỷ người chết đói.

Chiến sự Nga - Ukraine là cuộc xung đột tồi tệ nhất
ở châu Âu kể từ Thế chiến hai. Ảnh: FT

Từng là một quốc gia châu Âu trẻ và thịnh
vượng nhưng nhiều khu vực của Ukraine hiện chỉ
còn là đống đổ nát. Những con số dưới đây đã
lột tả mức độ của cuộc xung đột tồi tệ nhất ở
châu Âu kể từ Thế chiến hai:
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Theo Sách dữ kiện thế giới của Cục Tình báo
Trung ương Mỹ (CIA), dân số của Ukraine tính
tới ngày 1/1 năm nay là hơn 43,5 triệu người.

đã thương vong từ ngày 24/2-22/8, trong đó
khoảng 5.587 người thiệt mạng và 7.890 nạn
nhân khác bị thương.
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), chỉ từ
ngày 24/2 - 10/5, khoảng 200 cơ sở y tế của
Ukraine đã bị tập kích.
Tổ chức Lao động quốc tế cho biết, kể từ
khi chiến sự bùng phát tới ngày 11/6, quốc gia
Đông Âu cũng mất đi 4,8 triệu việc làm.

Hàng triệu người Ukraine đã rời bỏ đất nước đi lánh
nạn. Ảnh: Politico

Phát biểu trước một hội nghị các nhà tài
trợ quốc tế ở Thụy Sỹ hồi tháng 7, Tổng thống
Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này cần
750 tỷ USD để tái thiết đất nước hậu xung đột.

Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn thống
kê, từ ngày 24/2 - 16/8, gần 11,2 triệu người
đã vượt biên ra ngoài lãnh thổ Ukraine. Ngược
lại, gần 4,8 triệu người đã vượt biên vào quốc
gia Đông Âu này từ ngày 28/2 - 16/8.
Trong giai đoạn từ 24/2 - 23/7, trên 6,6
triệu người Ukraine đã bị mất nhà cửa nhưng
không rời khỏi đất nước, theo Tổ chức Di cư
quốc tế.

UNICEF - trẻ em Ucraina

Gần 1.000 trẻ em Ucraina chết
hoặc bị thương

Một tòa chung cư bị phá hủy hoàn toàn trong giao
tranh ở Borodyanka, Bucha, Ukraine.
Ảnh: ZUMA Press Wire

Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc và nhân
quyền ước tính 13.477 dân thường Ukraine

Ít nhất 972 trẻ em ở Ucraina đã thiệt
mạng hoặc bị thương do bạo lực kể từ khi
chiến tranh leo thang gần 6 tháng qua,
trung bình hơn 5 trẻ em thiệt mạng hoặc
bị thương mỗi ngày. Tuy nhiên, đây chỉ là
những con số mà Liên Hiệp Quốc có thể
xác minh. Con số thực tế còn cao hơn
nhiều.
Tổng giám đốc của UNICEF Catherine Russell
đã đưa ra tuyên bố hôm 22/8, gần 6 tháng kể
từ khi chiến tranh nổ ra tại Ucraina, rằng: “Việc
sử dụng vũ khí nổ là nguyên nhân của hầu hết
các trường hợp tử vong ở trẻ em. Những vũ

Tin Thế Giới

khí này không phân biệt dân thường và binh
lính, đặc biệt là khi được sử dụng trong các
khu vực đông dân cư, như đã xảy ra ở Ucraina
tại Mariupol, Luhansk, Kremenchuk và Vinnytsia.”

vào các cơ sở dân sự và cơ sở hạ tầng. Hơn bất
cứ điều gì khác, trẻ em Ucraina cần hòa bình.

Tổng giám đốc UNICEF nói rằng như trong
tất cả các cuộc chiến, những quyết định liều lĩnh
của người lớn dẫn đến nguy hiểm cực độ đối với
trẻ em và không có loại vũ khí nào không liên
quan đến vết thương của trẻ em. Trong khi đó,
ngoài sự khủng khiếp của những đứa trẻ bị giết
hoặc bị thương trong các vụ tấn công, hầu như
tất cả trẻ em ở Ucraina đã phải trải qua những
sự kiện đau buồn cực độ và những đứa trẻ chạy
trốn khỏi bạo lực có nguy cơ bị chia cắt khỏi gia
đình, bị bạo lực, lạm dụng, khai thác tình dục
và buôn người.

THỦ TƯỚNG SHINZO ABE ĐƯỢC
NHỚ ĐẾN VÌ SỰ TÔN TRỌNG TUYỆT
VỜI ĐỐI VỚI GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

Bà Catherine đưa ra lời tuyên bố khi năm
học mới bắt đầu. Bà nói: đây là một lời nhắc
nhở rõ ràng về việc trẻ em Ucraina đã mất mát
nhiều như thế nào. Hệ thống trường học của
Ucraina đã bị tàn phá bởi sự leo thang của các
hành động bạo lực trên khắp đất nước. Trường
học đã bị các bên nhắm mục tiêu hoặc sử dụng,
dẫn đến các gia đình không cảm thấy an toàn
khi gửi con cái đến trường. Theo ước tính của
UNICEF, cứ 10 trường học thì có 1 trường bị
hư hại hoặc phá hủy.
UNICEF lặp lại lời khẳng định tất cả trẻ em
cần được đến trường và học tập, kể cả những
trẻ liên quan đến các trường hợp khẩn cấp. Trẻ
em ở Ucraina và những trẻ phải di tản vì chiến
tranh cũng không ngoại lệ.
Với mục đích vì trẻ em, UNICEF tiếp tục kêu
gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Ucraina và để tất
cả trẻ em được bảo vệ khỏi bạo lực. Điều này
bao gồm việc chấm dứt sử dụng vũ khí nổ trong
các khu vực đông dân cư và các cuộc tấn công

(Văn Yên, SJ - Vatican News)

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe được
nhớ đến như một người thể hiện “sự tôn trọng
lớn lao đối với Giáo Hội Công Giáo, đặc biệt
là đối với Tòa thánh” sau vụ ám sát hôm thứ
Sáu. Abe đang vận động cho các ứng cử viên
địa phương ở Nara thì một người bắn vào lưng
ông từ cự ly gần bằng một khẩu súng tự chế.
Vị cựu Thủ tướng 67 tuổi được đưa đến bệnh
viện bằng máy bay nhưng các quan chức cho
biết ông không thở được và tim đã ngừng đập.
Sau đó ông được xác nhận là đã chết tại bệnh
viện. Cảnh sát đã bắt giữ kẻ tình nghi xả súng
tại hiện trường, nhưng không có động cơ nào
được đưa ra ngay lập tức. “Mặc dù chúng tôi
là các Giám mục Công Giáo Nhật Bản và cố
Thủ tướng có sự khác biệt lớn về quan điểm đối
với một số vấn đề bao gồm giải trừ hạt nhân,
chính sách năng lượng hạt nhân và hiến pháp hòa
bình, nhưng ông Abe đã thể hiện sự tôn trọng
lớn đối với Giáo Hội Công Giáo, đặc biệt là đối
với Tòa thánh, và chắc hẳn ông đã hiểu được
ảnh hưởng của Đức Thánh Cha đối với xã hội,
quốc tế về vấn đề hòa bình,” Đức Tổng Giám
Mục Isao Kikuchi của Tokyo nói. “Đó là lý do
chính tại sao ông ấy bỏ ra rất nhiều nỗ lực để
mời Đức Thánh Cha đến thăm Nhật Bản và thậm
chí lần đầu tiên ông ấy đã bổ nhiệm một người
Công Giáo làm Đại Sứ tại Tòa thánh. Trong khi
cử một số đặc phái viên đến gặp Đức Thánh Cha
để mời ngài thăm Nhật Bản, bản thân ông cũng
đã đến thăm Đức Thánh Cha tại Vatican vào năm
2014,” Đức Tổng Giám Mục nói. Giáo Hội Công
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Giáo, với không quá 500.000 tín hữu, chỉ chiếm
chưa đến 0,5 phần trăm của quốc gia nổi tiếng
về Thần đạo và Phật giáo. Abe là thủ tướng tại
vị lâu nhất trong lịch sử Nhật Bản, ông đã tại
vị hai lần, lần đầu tiên từ năm 2006-2007 và
sau đó là từ năm 2012-2020. Là thành viên của
Đảng Dân chủ Tự do bảo thủ, ông đã gây tranh
cãi vì quan điểm tái quân sự hóa Nhật Bản nhằm
đương đầu với chủ nghĩa bành trướng Đại Hán
của Đảng Cộng sản Trung Quốc; và quan điểm
xét lại của ông về các hành động của Nhật Bản
trong Thế chiến thứ hai. Ông đã tiếp đón Đức
Thánh Cha Phanxicô trong chuyến công du Nhật
Bản từ ngày 24 đến 26 tháng 11 năm 2019,
bao gồm các chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng
đến Hiroshima và Nagasaki. “Cả hai vị đều đồng
ý tiếp tục vận động cho một thế giới không có
vũ khí hạt nhân, xóa đói nghèo, nhân quyền và
bảo vệ môi trường,” Kikuchi nói. “Mặc dù cả hai
vị đều nhất trí sẽ nỗ lực hơn nữa để hướng tới
cùng mục tiêu về những vấn đề quan trọng như
vậy, nhưng cả hai cũng nhận thấy rằng đường
lối của ông Abe và Đức Thánh Cha không giống
nhau” “Đức Thánh Cha đi xa hơn trong việc
cam kết thực hiện một số mục tiêu trong số này
nhưng ông Abe đã thận trọng hơn trong việc
hiện thực hóa chương trình nghị sự chính trị của
mình. Tôi đoán đó là một trong những lý do tại
sao Đức Thánh Cha không đề cập đến án tử
hình cũng như chính sách năng lượng hạt nhân
cho đến khi ngài đáp chuyến bay trở về Rôma,”
Đức Tổng Giám Mục nói. Ngoài Hoa Kỳ, Nhật
Bản là quốc gia G7 duy nhất giữ lại hình phạt
tử hình. Kikuchi cũng lưu ý rằng các giám mục
Nhật Bản không đồng ý với nỗ lực của Abe trong
việc thay đổi Điều 9 của Hiến pháp Nhật Bản,
vốn cấm chiến tranh như một phương tiện để
giải quyết các tranh chấp quốc tế, mặc dù Đức
Tổng Giám Mục nói rằng cả Giáo hội và cựu thủ

Tin Thế Giới

tướng đều “có thể nhắm đến cùng một mục tiêu,
đó là thiết lập hòa bình trong khu vực.” “Mặc
dù có sự khác biệt về quan điểm giữa chúng tôi
là Giám mục và chính sách của ông Abe, chúng
tôi vẫn được hưởng quyền tự do tín ngưỡng ở
Nhật Bản dưới sự bảo vệ của hiến pháp mà ông
Abe đã được chọn làm thủ tướng. Những đóng
góp to lớn của ông cho đất nước cần được trân
trọng và một người như vậy không nên bị sát hại
bởi cuộc tấn công bạo lực này. Cầu mong ông
ấy yên nghỉ,” vị tổng giám mục nói.
(Đặng Tự Do)
Source: CRUXShinzo Abe remembered for ‘great respect’
shown Catholic Church

CÔNG BỐ HÌNH ẢNH VỀ NƠI SÂU
NHẤT VŨ TRỤ TỪNG ĐƯỢC BIẾT TỚI

Mới đây, NASA đã công bố hình ảnh về
nơi sâu nhất vũ trụ từng được biết tới do
kính thiên văn James Webb ghi lại.
Theo Reuters, trong ngày 11/7 (giờ địa
phương), Tổng thống Joe Biden đã chia sẻ hình
ảnh về nơi sâu nhất vũ trụ mà con người từng
biết tới, được chụp bởi kính thiên văn không gian
James Webb của Cơ quan Hàng không Vũ trụ
Mỹ (NASA). Hình ảnh đầy màu sắc này đã thể
hiện đầy đủ khả năng của kính thiên văn này,
cũng như củng cố quan hệ hợp tác giữa NASA
với ESA (Cơ quan Vũ trụ châu Âu) và CSA - Cơ
quan Vũ trụ Canada).
“Bức ảnh rực rỡ về vũ trụ này nhắc nhở
chúng ta rằng nước Mỹ có thể tạo nên những kỳ
tích. Nhắc nhở những trẻ em Mỹ rằng, không có
biên giới nào nằm ngoài khả năng của chúng ta.
Chúng ta có thể thấy những nơi chưa từng thấy,
chúng ta có thể đến những nơi chưa ai từng đặt
chân tới”, Tổng thống Biden phát biểu.

Tin Thế Giới

“Thành tựu của kính thiên văn James Webb
tới từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của NASA
cũng như các đối tác tại ESA và CSA. Đây cũng
chỉ là khởi đầu cho những gì mà ngành hàng
không vũ trụ có thể đem lại cho con người trong
tương lai”, người phát ngôn của NASA chia sẻ.

Hình ảnh cụm Thiên hà SMACS 0723 do kính
thiên văn James Webb chụp lại. Ảnh: NASA

Hình ảnh đầy đủ màu sắc đầu tiên do kính
thiên văn James Webb ghi lại được đặt tên là
Webb’s First Deep Field, ghi lại cụm Thiên hà
SMACS 0723 - nơi sâu nhất của vũ trụ mà con
người biết tới ở hiện tại. Nhờ công nghệ Máy
ảnh hồng ngoại gần (NIRCam), NASA đã lần đầu
tiên có thể giới thiệu trước công chúng hàng
nghìn thiên hà, bao gồm cả những vật thể mờ
nhạt nhất. Đặc biệt, NIRCam còn mang lại khả
năng “nhìn ngược quá khứ” nhờ một hiện tượng
được gọi là dịch chuyển đỏ.
Hình ảnh từ kính thiên văn James Webb sẽ giúp
các nhà thiên văn học tìm hiểu thêm về khối lượng,
tuổi, lịch sử và thành phần của các thiên hà.

Kính thiên văn không gian James Webb được
phóng lên quỹ đạo vào ngày 25/12/2021, được thiết
kế để thay thế kính viễn vọng Hubble - công cụ
mang tính biểu tượng của NASA trong hơn 3 thập
kỷ qua. Kính thiên văn này được kỳ vọng sẽ mở
ra một kỷ nguyên mới trong công cuộc khám phá
không gian với khả năng “nhìn ngược quá khứ” để
khám phá tất cả các giai đoạn lịch sử của vũ trụ.
James Webb là kết quả của một nỗ lực hợp tác
quốc tế lớn với sự tham gia của hàng chục quốc
gia, dẫn đầu bởi NASA, Cơ quan Vũ trụ châu Âu
và Cơ quan Vũ trụ Canada. Hơn 10.000 người đã
làm việc tại dự án đầy tham vọng này, trong khi
kinh phí sản xuất kính thiên văn này lên tới 9,66
tỷ USD.
(Việt Dũng)

Nguồn: NASA công bố hình ảnh về nơi sâu nhất
vũ trụ từng được biết tới (vietnamnet.vn)

NGÔI SAO LANG THANG
CÓ THỂ GÂY RA NGÀY TẬN THẾ
CHO TRÁI ĐẤT

Theo các nhà khoa học, ngôi sao Gliese 710
có thể đi vào hệ Mặt trời của chúng ta trong
1 triệu năm tới, dẫn tới việc hàng triệu thiên
thạch sẽ lao tới Trái Đất, tạo ra viễn cảnh về
ngày tận thế.
Theo Newsweek, trong vòng hơn 1 triệu năm
tới, một ngôi sao lang thang có thể gây ra thảm
họa cho Trái Đất, khi ném hàng triệu sao băng
về phía hành tinh của chúng ta, gây ra ngày
tận thế.

Kính thiên văn không gian James Webb. Ảnh: NASA
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Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho
biết, ngôi sao lang thang này được đặt tên là
Gliese 710, vốn đang ở cách Trái Đất 62 năm
ánh sáng. Nhưng do thiên hà là một nơi có nhiều
biến động, trong hơn 1 triệu năm nữa, ngôi sao
này có thể trở thành “hàng xóm” của Trái Đất.

như mưa xuống tới các hành tinh trong hệ Mặt
trời. Dĩ nhiên Trái Đất cũng không phải là ngoại
lệ. Viễn cảnh này có thể lặp lại sự kiện ngày tận
thế 65 triệu năm trước, vốn xóa sổ toàn bộ loài
khủng long”, Giáo sư Brad Gibson - Giám đốc
Trung tâm vật lý thiên văn EA Milne cho biết.

Cụ thể, quỹ đạo di chuyển của Gliese 710
trong 20 năm qua luôn hướng về hệ Mặt trời
của chúng ta, với tốc độ hiện tại, trong vòng
1,29 triệu năm nữa, ngôi sao này sẽ cách Trái
Đất 0,06 năm ánh sáng. Theo quan niệm của các
nhà thiên văn học, khoảng cách này gần trong
lòng bàn tay.

Tuy vậy, rất may cho những ai sẽ sống trên
Trái Đất hơn 1 triệu năm nữa, hàng nghìn nhà
khoa học đang quan sát bầu trời để phát hiện
các tiểu hành tinh hoặc sao băng có thể gây ra
mối đe dọa cho Trái đất. Nếu có nguy hiểm với
hành tinh xanh, các biện pháp tránh va chạm sẽ
được đưa ra.
(Việt Dũng)

VÉN MÀN BÍ MẬT VỀ
NHỮNG CỖ MÁY TƯƠNG LAI
CỦA NĂM 2100

Gliese 710 có thể gây ra ngày tận thế cho Trái Đất.
Ảnh: Science.org

Tuy vậy, điều đáng chú ý nhất là Gliese 710
sẽ đi qua “đám mây Oort” (một mạng lưới hình
cầu bao gồm các vi thể hành tinh băng giá bao
quanh Mặt Trời ở khoảng cách 0,03-3,2 năm
ánh sáng), làm xáo trộn hàng triệu thiên thạch.
Các thiên thạch này có thể vỡ vụn trong hệ mặt
trời, nhưng cũng có thể bị văng tới các hành tinh
khác, tạo ra một cơn mưa sao băng. Với các nhà
khoa học, sao băng không hề đẹp, bởi ở cùng
một khối lượng, sao băng sẽ gây thiệt hại cho
Trái Đất gấp 10 lần so với một tiểu hành tinh.
“Chỉ hơn 1 triệu năm nữa, Gliese 710 sẽ tiến
vào hệ Mặt trời của chúng ta và đi qua‚ đám
mây Oort‘. Tác động của ngôi sao này sẽ làm di
chuyển 10 triệu thiên thạch, được dự đoán rơi

Thang máy vũ trụ, ô tô bay hay sự kết
hợp giữa người và máy móc chỉ là sự khởi
đầu của tương lai, còn những cỗ máy bí
ẩn vừa được hé lộ.
30 chuyên gia, nhà khoa học, kỹ sư, nhà
tương lai học và các tổ chức trong năm lĩnh vực
khác nhau, bao gồm biến đổi khí hậu, quân sự,
cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải và thám hiểm
không gian trên toàn thế giới đã cùng thảo luận
và đưa ra dự đoán về những cỗ máy sẽ thay đổi
tương lai nhân loại vào năm 2100.

Tin Thế Giới

Công nghệ năng lượng mặt trời
và nhiệt hạch

Vào năm 2100, mực nước biển trên thế giới
được dự đoán sẽ tăng lên bất cứ nơi nào trong
khoảng từ 1 feet đến 12 feet (khoảng 30cm365cm), khiến hàng tỷ người gặp nguy hiểm. Bất
chấp những lời cảnh báo thảm khốc và nỗi sợ
hãi có cơ sở này, con người luôn có sở trường
để thích nghi.
Đầu tiên là giải quyết vấn đề lớn nhất - ô
nhiễm. Nếu nhiên liệu hóa thạch không còn tồn
tại, thì điều gì sẽ cung cấp năng lượng cho thế
giới của chúng ta vào năm 2100? Thủy điện,
điện gió đều là những lựa chọn hiển nhiên, nhưng
công nghệ năng lượng mặt trời và nhiệt hạch
mới là hứa hẹn nhất.
Mặc dù năng lượng mặt trời đã là một bánh
răng quan trọng trong bất kỳ mạng lưới năng
lượng hiện đại nào hiện nay, nhưng vào năm
2100, năng lượng mặt trời có thể đóng một
vai trò trung tâm hơn nhiều. John Mankins, cựu
kỹ thuật viên trưởng của NASA giải thích rằng:
“Một cỗ máy vệ tinh năng lượng mặt trời với
nguồn năng lượng không dây tầm xa, cung cấp
một lượng lớn năng lượng mặt trời giá cả phải
chăng cho thị trường toàn cầu sẽ cung cấp năng
lượng sạch cho hành tinh của chúng ta trong
nhiều thập kỷ từ giờ”.
Tuy nhiên, việc tiếp cận năng lượng mặt trời
mới chỉ là bước đầu tiên, chúng ta vẫn cần tìm ra
cách để lưu trữ nó. Theo giám đốc toàn cầu của

tập đoàn thiết kế công trình xanh AECOM, Josh
Sawislak cho biết vào năm 2100, họ có thể đã
giải quyết được vấn đề này bằng cách biến mọi
thứ trở thành bộ thu năng lượng mặt trời, từ
sơn trên ngôi nhà của chúng tôi đến nhựa đường
trên đường. Sau đó, con người sẽ lưu trữ năng
lượng này trong một thiết bị năng lượng mặt
trời nhỏ, di động có kích thước bằng một chiếc
điện thoại thông minh thời hiện đại. Sawislak nói
thêm: “Tôi sẽ có một thiết bị nhỏ để có thể chạy
ô tô của mình, thay vì xăng”.
Năng lượng của mặt trời sẽ rất hữu ích cho
con người trong tương lai, đến mức năng lượng
carbon sẽ biến mất, gần như hoàn toàn. Sawislak
cho rằng: “Năng lượng dựa trên carbon vào năm
2100 sẽ giống như ánh sáng, khí đốt ngày nay.
Bạn sẽ thấy nó .... chỉ ở những nơi đang cố gắng
trở thành một phần của lịch sử”. Cùng với sự
sống được cung cấp năng lượng từ mặt trời của
chúng ta, các thành phố nổi, hệ thống thoát lũ
di động, đất tổng hợp và các tòa nhà sinh học
cũng sẽ giúp bảo vệ hành tinh.

Mặc dù việc thao túng bầu khí quyển và
môi trường trên quy mô lớn vẫn còn gây tranh
cãi, nhưng nhiều nhà khoa học cho rằng rất
đáng để khám phá nếu chúng ta muốn có hy
vọng giữ cho trái đất thân thiện với con người.
Mặc dù ý tưởng về những “cỗ máy khổng lồ
giải phóng ô nhiễm ” và “bơm hỗn hợp cứu
mạng” nghe có vẻ tuyệt vời, nhưng tầm nhìn
đó đi kèm với rất nhiều cảnh báo. Mối quan
tâm lớn là hậu quả thảm khốc do thao túng
bầu khí quyển của chúng ta. Vào năm 2007,
các nhà nghiên cứu Harvard đã kết luận rằng
kỹ thuật địa lý hiện nay quá rủi ro - nhưng còn
trong thế kỷ 22 thì sao? Một chiếc máy như
vậy sẽ như thế nào?
“Có thể chúng sẽ là những phi đội máy bay
không người lái lớn bay qua bầu khí quyển trên
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Mọi thứ trong năm 2100 đều có thể trở
thành bộ thu năng lượng mặt trời, từ sơn trên
ngôi nhà đến nhựa đường trên đường. Sau đó,
con người sẽ lưu trữ năng lượng này trong một
thiết bị năng lượng mặt trời nhỏ, di động có
kích thước bằng một chiếc điện thoại thông minh
thời hiện đại.
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cao và thải ra hàng tấn vật chất giống như bụi
cực nhỏ lên bầu trời phía trên chúng ta? Hoặc
có thể đó sẽ là những cỗ máy có thể loại bỏ
hiệu quả khí nhà kính không chỉ từ các nguồn
điểm, mà còn từ khí quyển trên quy mô đủ lớn
để ngăn chặn và đảo ngược biến đổi khí hậu toàn
cầu”, theo Lisa Alvarez-Cohen, giáo sư kỹ thuật
môi trường tại Berkeley, Hoa Kỳ. Nhưng chúng
ta không phải đợi một thế kỷ mới cho loại công
nghệ này. Trên thực tế, nó đã hoạt động.
Sự trỗi dậy của các binh lính robot

Đến năm 2100, tỷ lệ tử vong của con người
có thể giảm do sự phụ thuộc ngày càng nhiều
vào trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và vũ khí
chính xác hơn.
Sự kết hợp giữa tâm trí con người và máy
móc này có vẻ giống như khoa học viễn tưởng,
nhưng theo DARPA (Cơ quan chỉ đạo các dự án
nghiên cứu quốc phòng tiên tiến) thì “mức độ
cộng sinh người máy sẽ mạnh mẽ chưa từng có
với giao diện giữa các hệ thống này và người
vận hành chúng liền mạch nhất có thể.”
Cùng với AI (trí tuệ nhân tạo0, tự động
hóa sẽ thay thế cuộc sống của con người cho
phần cứng máy móc. Giống như máy bay không
người lái quân sự ngày nay, các hệ thống máy
bay không người lái có độ bền lâu sẽ có thể
thực hiện các cuộc tấn công mà không gây nguy
hiểm đến tính mạng. Bước tiến lớn sẽ là thiết kế
một loại vũ khí chính xác hơn, linh hoạt hơn mà
không gây ra sát thương lớn.
Theo Gil Metzger, Giám đốc nghiên cứu ứng
dụng của Lockheed Martin: “Vũ khí sẽ nhỏ hơn,
nhanh hơn, linh hoạt hơn và ít gây chết người
hơn. Chúng có thể hoàn thành nhiệm vụ với xác
suất thành công cao hơn, nhưng về cơ bản ít
thiệt hại vật chất và thương vong hơn”.

Tin Thế Giới

Nhưng không phải ai cũng tin rằng AI (trí
tuệ nhân tạo) trong quân sự và tự động hóa
là một điều tốt. Mankins cho rằng thật nguy
hiểm khi tưởng tượng ra một thế kỷ 22 mà
các chính phủ trên thế giới bị máy móc hóa
với thẩm quyền và khả năng buộc cá nhân con
người tuân thủ bằng vũ lực. Giống như một
tương lai bị thống trị bởi Gort (một robot hư
cấu hình người xuất hiện lần đầu trong bộ phim
khoa học viễn tưởng The Day the Earth Stood
Still của hãng 20th Century Fox năm 1951 và
sau đó được làm lại vào năm 2008) hoặc Skynet
(Là một trí thông minh nhân tạo do con người
tạo ra và đã điều khiển đội quân robot quay lại
huỷ diệt chính con người từ những người đã
tạo ra nó)”.
Không chỉ những người lính sẽ thay đổi trong
thế kỷ mới, vũ khí cũng sẽ gần như không thể
nhận ra. Iain McKinnie, điều hành phát triển kinh
doanh hệ thống và cảm biến laser tại Lockheed
Martin cho rằng thiết bị laser và năng lượng
trực tiếp là những vũ khí được lựa chọn trong
tương lai vì độ chính xác của chúng: “Chi phí
thấp cho mỗi lần bắn và một băng đạn gần như
vô hạn - tất cả đều nằm trong một vũ khí nhỏ
gọn hơn một súng AK-47”.
McKinnie cho biết thêm “nếu chúng ta tiến
gần hơn đến việc sử dụng máy phát điện 50 kW
để cung cấp năng lượng cho chùm tia laser 50kW
thì vào năm 2100, chúng ta sẽ có thể tưởng
tượng đến việc sở hữu «vũ khí laser cầm tay”.
Vào tháng 11/2021, Phòng thí nghiệm
Nghiên cứu Không quân đã trao hợp đồng cho
Lockheed Martin về “thiết kế, phát triển và sản
xuất tia laser sợi quang công suất cao” với kế
hoạch thử nghiệm nó trên một máy bay chiến
đấu chiến thuật.

Tin Thế Giới

Xây dựng, sửa chữa cơ sở hạ tầng dựa trên
công nghệ nano và ngầm sâu dưới lòng đất

Chiếc máy khoan này,
dự án đường hầm thay
Seattle, hoàn thành vào
có kế hoạch tương tự

có biệt danh Bertha, đã đào
thế Cầu cạn Alaskan Way ở
năm 2017. Elon Musk cũng
để khoan bên dưới bề mặt.

Hãy tưởng tượng hàng nghìn, thậm chí hàng
triệu chiếc máy nhỏ bé làm việc cùng nhau trong
một “bầy đàn” để sửa chữa một cây cầu một
cách nhanh chóng và chính xác hoặc xây dựng cơ
sở hạ tầng khẩn cấp trong trận lũ lụt lớn. Đó là
tiềm năng trong tương lai của công nghệ nano.

tác động rộng rãi nhất. Mặc dù 71% bề mặt Trái
đất được bao phủ bởi nước, nước sạch vẫn là
một vấn đề lớn. Hơn 96% nước của hành tinh
là không thể uống được do bị nhiễm mặn hoặc
bị ô nhiễm. Nhưng theo giáo sư Alvarez-Cohen
cho rằng thế kỷ tới sẽ phát triển một loại máy
lọc nước với hiệu suất tối đa, có thể chấm dứt
cuộc khủng hoảng nước toàn cầu.
Với một nhu cầu chính được giải quyết, một
nhu cầu khác của con người cũng cần sửa - nhà
ở. Theo hầu hết các ước tính, trái đất sẽ là nơi
cư trú của 11 tỷ người vào năm 2100, để lại
rất ít không gian cho con người sinh sống và
phát triển. Nhưng dưới chân chúng ta vẫn còn
nhiều không gian và những cỗ máy khoan lớn
đào hầm dưới các đô thị lớn đã được Elon Musk
đưa vào thực hiện, sẽ giúp việc xây dựng cơ sở
hạ tầng dưới lòng đất tương đối nhanh và tiết
kiệm chi phí.
Điều này sẽ mở ra nhiều không gian hơn cho
con người sinh sống trong tương lai.Hệ thống
kiến trúc hạ tầng ngầm đáng tin cậy và được
bảo vệ tốt hơn khỏi các yếu tố. Nó cũng tránh
bị tiếng ồn từ trên bề mặt và sự chia rẽ gây ra
bởi các cầu vượt và đường cao tốc chia cắt các
khu dân cư thành hai.

Nhưng trong khi những cỗ máy nhỏ bé này
hoạt động để sửa chữa, thì cuối cùng một hệ
thống vận chuyển đã lỗi thời cần được thay thế.
Đến năm 2100, các hệ thống đường sắt tốc độ
cao hoàn toàn mới - hay thậm chí là đường siêu
tốc - sẽ thay thế hệ thống hiện tại và lỗi thời.
Các hệ thống đang trong giai đoạn sản xuất đầu
tiên, như hệ thống từ L.A đến San Francisco, mới
chỉ là bước khởi đầu. Vào cuối thế kỷ này, các
tuyến đường sắt và đường hầm sẽ chạy khắp đất
nước với hệ thống giao thông tốc độ cao chạy
dọc theo một hệ thống cơ sở hạ tầng được bảo
trì, do tư nhân tài trợ. Đến năm 2100, có khả
năng bạn sẽ có thể đi từ D.C. đến New York
trong vòng chưa đầy 30 phút.

Vận chuyển bằng tên lửa

Mặc dù rất nhiều công nghệ tương lai này
giúp giải quyết các vấn đề lớn, nhưng việc có
thể khai thác hoàn toàn các nguồn tài nguyên
bị khóa trong đại dương của chúng ta có thể có

Theo Cựu Bộ trưởng giao thông Hoa Kỳ,
Elaine Chao thì vào năm 2100, bà thấy trước
những chiếc taxi bay không người lái sẽ chia sẻ
bầu trời với máy bay có người lái. Điều này sẽ

Mặc dù mọi người luôn kêu gọi về một
tương lai với ô tô bay, nhưng cuộc cách mạng
giao thông vận tải trên không thực sự sẽ không
có người lái. Đến thế kỷ 22, cách tiếp cận thực
tế này tuân theo sự tiến hóa tự nhiên của nó,
nơi các máy bay sẽ được điều khiển từ xa hoặc
hoàn toàn tự động.
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đẩy nhanh tốc độ di chuyển bằng đường hàng
không đến mức cực nhanh. “Chúng ta sẽ có thể
đi khắp thế giới trong một phần nhỏ thời gian
hiện tại ... Hoàn toàn có khả năng mọi người
có thể đi làm xuyên quốc gia trên một tên lửa,
kết nối người Mỹ với các cơ hội toàn cầu”. Loại
hình du hành tên lửa liên lục địa này cũng là một
giấc mơ khác được Musk‘s SpaceX chia sẻ, khi
công bố kế hoạch tạo ra một hệ thống có thể
đưa bạn đến bất kỳ nơi nào trên thế giới trong
vòng chưa đầy một giờ.
Nhưng hầu hết con người sẽ gặt hái được
những lợi ích từ các kế hoạch vận chuyển có cơ
sở hơn một chút. Ví dụ, phương tiện giao thông
tự lái sẽ dẫn đến ít tắc ngẽn giao thông hơn,
ít tai nạn hơn và ít cơ sở hạ tầng hơn. Nhưng
quyền tự chủ sẽ không chỉ định hình lại cách
con người di chuyển mà còn cả cách mọi thứ di
chuyển. Jaimee Lederman, nhà nghiên cứu lập kế
hoạch vận tải tại UCLA, dự đoán rằng trong 80
năm tới, một phần lớn hàng hóa của chúng tôi
sẽ được vận chuyển bằng máy bay không người
lái hoặc bằng phương tiện khí nén trên không.
Không gian vũ trụ:
Ngôi nhà mới của nhân loại

Ngày nay, làm việc và sống trong không
gian vũ trụ là ‚đặc quyền số ít‘. Nhưng đến năm
2100, nó sẽ là một thói quen hàng ngày.

Tin Thế Giới

‘Thang máy không gian‘ sẽ tạo cơ hội cho
một lượng lớn dân số vượt lên trên khỏi Trái đất
ra ngoài vũ trụ.
Được tưởng tượng từ ít nhất là vào cuối
thế kỷ 19, thang máy lên vũ trụ là khái niệm
khá đơn giản, nhưng thực tế lại khó khăn. Ý
tưởng cơ bản là một chiếc ô tô được buộc vào
một đường cực kỳ chắc chắn (có lẽ được làm
bằng ống nano carbon) bằng nam châm mạnh
hoặc robot cho phép nó leo hàng nghìn dặm vào
không gian. Những ‹chiếc thang máy› này sẽ làm
cho việc đi lại trong không gian rẻ hơn, dễ dàng
hơn và thường xuyên hơn.
Mặc dù có những dự án đang ở giai đoạn
đầu, nhưng vấn đề chính là không có vật liệu
buộc dây đủ mạnh, bền, đủ nhẹ và đủ rẻ. Tuy
nhiên, những vấn đề này sẽ được giải quyết vào
năm 2100 và ‚thang máy không gian‘ sẽ tạo cơ
hội cho một lượng lớn dân số vượt lên trên khỏi
Trái đất ra ngoài vũ trụ.
Những chiếc thang máy này sẽ không chỉ
dành riêng cho du lịch vũ trụ, chúng sẽ được
sử dụng để đi lại hàng ngày. Đến năm 2100, sẽ
có các thuộc địa tự cung tự cấp trên mặt trăng,
và tham vọng hơn là sao Hỏa. Mặc dù số lượng
họ vẫn có thể nhỏ - có thể chỉ vài trăm người nhưng họ sẽ yêu cầu máy móc có thể khai thác
tài nguyên sẵn có và tự sửa chữa.
• Bộ ba ngôi nhà ‚dị biệt‘, cheo leo đẹp ngỡ
ngàng nơi sườn núi đá dựng đứng
Khai thác tiểu hành tinh, một dự án mà
NASA đã triển khai từ rất lâu và để đi từ tiểu
hành tinh này đến tiểu hành tinh tiếp theo, mọi
người sẽ đi trên những con tàu vũ trụ được sản
xuất hoàn toàn trong không gian.Trong khi thang
máy không gian sẽ giúp cung cấp các thuộc địa
trên sao Hỏa và khai thác các tiểu hành tinh, thì
những tiến bộ trong động cơ đẩy sẽ giúp chúng

Tin Thế Giới

Đạo luật Ủy quyền năm ngoái của NASA,
được bảo trợ bởi Thượng nghị sĩ Ted Cruz và
được Tổng thống ký thành luật, viết rằng «công
nghệ đẩy tiến bộ sẽ cải thiện hiệu quả của các
chuyến đi đến sao Hỏa ... giảm rủi ro sức khỏe
của phi hành gia và giảm phơi nhiễm phóng xạ,
vật tư tiêu hao và khối lượng vật liệu cần thiết
cho cuộc hành trình. Ron Litchford, nhà công
nghệ chính của NASA về động cơ đẩy cho biết
đây là bước đệm đầu tiên, „Có vẻ như Hoa Kỳ
đã sẵn sàng chuyển sang mục tiêu chính sách
không gian là đạt được sự khám phá của con
người đối với hệ mặt trời vào năm 2100.”
Litchford giải thích rằng nó sẽ là sự kết hợp
của một hệ thống năng lượng vũ trụ hạt nhân
nhỏ gọn và “các mảng laser công suất cao, rất
lớn để truyền năng lượng khắp hệ mặt trời» sẽ
giúp chúng ta tiến sâu hơn vào vũ trụ nhanh hơn
nhiều. Ông ước tính rằng trong thế kỷ tới, chúng
ta sẽ có thể di chuyển tới 10 đến 20% tốc độ
ánh sáng, hoặc nhanh hơn khoảng 3 lần so với
tàu Parker Solar Probe (vận tốc đạt 692.000
km/h) ra mắt vào cuối năm nay.

Suy rộng hơn nữa, những công nghệ đẩy mới
này có thể dẫn chúng ta đến việc thiết lập một
thuộc địa của con người trên ‚mặt trăng‘ Europa
của sao Mộc. Trong khi đó, các tàu thăm dò
không gian nhỏ không người lái - hậu duệ thế
kỷ 22 của Voyager và New Horizons - sẽ đi sâu
hơn vào vũ trụ của chúng ta, vươn xa tới tận
Alpha Centauri (hệ sao gần nhất và hệ hành tinh
gần nhất với Hệ Mặt trời của Trái Đất ở 4,37
năm ánh sáng từ Mặt Trời). Theo các chuyên gia,
những tàu thăm dò này thậm chí có thể sẽ nhỏ
hơn thẻ tín dụng, chạy bằng pin hạt nhân có
kích thước bằng một phần tư. Máy ảnh sẽ chỉ
lớn hơn một chút so với cái mà chúng ta hiện có
trên iPhone của mình, nhưng sẽ gửi lại hình ảnh
cận cảnh của một hành tinh với độ phân giải cao.
Vào năm 2100, máy móc có thể giúp chúng
ta trả lời câu hỏi lớn nhất của nhân loại: “Chúng
ta có cô đơn không?”
Linh Chi (popularmechanics)

LEGO 90 NĂM TUỔI: THÀNH CÔNG
TOÀN CẦU TỪ LẮP RÁP GẠCH NHỰA

Lego, đồ chơi lắp ráp, cũng là tên của
thương hiệu đã đánh dấu tên tuổi của một trong
những nhà sản xuất đồ chơi có sức ảnh hướng
lớn nhất thế giới. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm
thành lập, tập đoàn có xuất xứ từ Đan Mạch
đã tổ chức một loạt các hoạt động khắp nơi
trên thế giới, trong đó có triển lãm “Lego, 90
ans de créativité” (Lego, 90 năm sáng tạo ), tại
Paris, Pháp.
Lego là một trò chơi lắp ráp, được sáng
chế bởi một thợ mộc người Đan Mạch vào năm
1932. Ban đầu, Lego chỉ là những miếng gỗ xếp
lại thành những hình như xe tải xe ô tô hay con
vịt. Lego có nghĩa là “chơi tốt” trong tiếng Đan
Mạch, sau đó, trở thành tên một thương hiệu nổi
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ta khám phá sâu hơn vào thiên hà hơn bao giờ
hết. Công nghệ hạt nhân và chùm tia laser được
định hướng mạnh mẽ sẽ dẫn đầu trong việc giảm
đáng kể thời gian di chuyển đến những điểm xa
nhất của Dải Ngân hà.
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tiếng toàn cầu với những viên gạch bằng nhựa và
các bộ xếp hình đủ kích cỡ, thể loại. Năm 2022
là dịp kỷ niệm 90 năm thương hiệu thành lập.
Tập đoàn tổ chức hàng loạt các hoạt động giải
trí, triển lãm cũng như thi xếp hình Lego nhân
dịp này tại nhiều nơi.
Lego: Trò chơi thế hệ

Trong khu triển lãm tại Galerie Joseph ở
Paris, ngồi quây quần bên những biếc bàn dài,
cả trẻ em và người lớn, thậm chí có cả những
cụ già. Những viên gạch Lego bằng nhựa kêu lắc
rắc, ai cũng chăm chú, cẩn mẫn, tìm màu phù
hợp trong những chiếc rổ đựng được để sẵn trên
bàn. Cô bé Eva, 9 tuổi, tự hào khoe sản phẩm
của mình : một chiếc xe kéo, chở hoa và có gắn
bình phun nước. Trước khi rời khỏi Paris đi nghỉ
hè, Eva cùng gia đình đến thăm triển lãm “Lego,
90 ans de créativité”. Giống như nhiều trẻ em
ở Pháp, Lego là một phần của tuổi thơ. Đối với
Eva, niềm đam mê của cô được truyền lại từ gia
đình. Bà Delia Clergeot, dì của Eva cho biết:
“Lego là món đồ chơi mà chúng tôi đều yêu
thích, nó khiến tôi nhớ lại tuổi thơ của mình và
con gái tôi cũng say mê trò chơi này. Tôi cho
rằng đây là một hoạt động, một trò chơi xây
dựng, mà ngay cả đến giờ ai cũng có thể chơi
được. Bởi vì không có giới hạn nào về tuổi khi
muốn xây dựng một thứ gì đó. Hơn nữa, hiện
giờ Lego cũng đã phát triển thêm nhiều nhân vật
(với độ khó khác nhau), như chúng ta có thể
thấy ở trong triển lãm.”

Đối với triển lãm được tổ chức ở Paris, mở
cửa từ ngày 06/07 đến 25/09/2022, ban tổ
chức cho biết, dù không có số liệu cụ thể, mỗi
ngày họ đều ghi nhận số người đến tham quan
rất đông. Đại diện truyền thông của tập đoàn
Lego tại Pháp, bà Caroline Gluck, cho biết:

Tin Thế Giới

“Tại triển lãm, chúng tôi có 25 sản phẩm
dành riêng cho dịp này, được vận chuyển từ Đan
Mạch đến Pháp. Đó là những mẫu mô hình Lego
mang tính lịch sử, kể lại các giai đoạn phát triển
của Lego từ 1932 đến 2022. Ngoài ra, còn có
những tác phẩm được lắp ráp hoàn toàn bằng
Lego khác, phải kể đến cây khổng lồ, (được đặt
giữa gian triển lãm), cao 3m20 và được 5 thợ
lắp ráp Lego chuyên nghiệp làm ra trong vòng
900 giờ đồng hồ.”

Khu triển lãm tại Galerie Joseph, được chia
làm 2 tầng, nằm ở trung tâm Paris, trưng bày
những mô hình đơn giản, như xe hơi hay khủng
long, cho đến “Căn phòng bí mật” của trường
phù thủy Hogwarts trong phim Harry Potter, hay
con tàu Titanic huyền thoại. Triển lãm cũng giới
thiệu các tác phẩm nghệ thuật làm bằng Lego
của một số nghệ sĩ đương đại, như bức tự họa
của nhà Frida Kahlo, hay các tác phẩm của nhà
điêu khắc Jan Vormann, sửa chữa những bức
tường bằng gạch nung bằng những viên gạch
nhựa Lego đầy màu sắc trên đường phố các thủ
đô lớn ở châu Âu.
Đam mê chơi Lego “không có tuổi”

Bên dưới gốc cây Lego khổng lồ, đôi mắt tò
mò của Anthony Olivier soi xét từng viên gạch,
tìm hiểu xem cách lắp ráp ra sao. Năm nay đã
28 tuổi, nhưng anh vẫn giữ niềm đam mê với
Lego từ thuở nhỏ. Anthony cho biết mỗi lần đi
đâu, bắt gặp một mô hình nào hấp dẫn, anh
thường mua về tự lắp và làm bộ sưu tập của
mình thêm phong phú, chủ yếu là mô hình các
bộ phim như Chiến tranh các vì sao hay Harry
Potter. Anh cho biết :
“Tôi yêu mến Lego từ lâu rồi, vì tôi thấy
rằng từ những viên gạch Lego nhỏ bé bằng nhựa,
chúng ta có thể tạo ra cả một vũ trụ với những
màu sắc đa dạng, và phải nói là có thể tạo ra

Tin Thế Giới

Theo thăm dò của công ty Play Well, tại
Pháp, 20 % doanh thu bán hàng Lego đến từ
người trên 18 tuổi. Trong số những người đã
từng chơi Lego từ nhỏ, đến khi trưởng thành, có
đến một phần ba vẫn tiếp tục chơi Lego. Ngay
trong gian triển lãm, những tác phẩm như trận
chiến Hoth trong bộ phim Chiến tranh giữa các
vì sao (Stars War) được thực hiện bởi những các
hiệp hội những người đam mê Lego như Ch’ti
Lug hay Brisy.
Doanh số liên tục phá kỷ lục

Với tác động của đại dịch Covid 19, tập đoàn
Lego là một những doanh nghiệp hiếm hoi gặt hái
thành công. Theo một thăm dò được thực hiện
trên 18.435 người trưởng thành tại hơn 18 quốc
gia, được báo La Presse trích dẫn, 84 % trong số
đó cho rằng Lego giúp họ cải thiện khả năng sáng
tạo, 77 % cho rằng trò chơi lắp ráp giúp họ giảm
căng thẳng và thư giãn. Có lẽ chơi Lego được xem
như một liều thuốc trong thời gian phong tỏa khi
nhiều người không được ra ngoài.
Năm 2020, doanh thu của tập đoàn Lego đã
tăng 34 %, lên đến 5,78 tỷ euro, con số lớn
nhất được ghi nhận trong lịch sử của tập đoàn.
Đến giai đoạn hậu Covid, vào tháng Ba vừa qua,
lợi nhuận của năm 2021 tiếp tục tăng, lên đến
7,43 tỷ euro.
Tập đoàn Lego trở thành nhà sản xuất đồ chơi
hàng đầu thế giới và được đánh giá là thương hiệu
có sức ảnh hưởng nhất toàn cầu từ năm 2014.
Cho đến nay, Lego đã có hơn 800 điểm bán hàng
tại hơn 130 quốc gia mà Mỹ, châu Âu và Trung
Quốc là 3 thị trường lớn nhất.

Chiến lược marketing “kiểu mẫu”

Tại sao trò chơi lắp ráp bằng gạch nhựa lại
thu hút người chơi đến thế ? Đầu tiên phải kể
đến chiến lược tiếp thị của Lego, đã trở thành
đối tượng được đem ra mổ xẻ nghiên cứu của
nhiều nhà kinh doanh cũng như trường đại học
lớn trên thế giới. Từ những khởi đầu khiêm tốn,
cho đến những sai lầm khiến nhà sản xuất đồ
chơi gần như phá sản và rồi những lần xoay
chuyển tình thế, tiến tới thành công và tạo sức
ảnh hưởng ra toàn cầu.
Giáo sư tại khoa quản lý kinh doanh của
trường đại học Harvard, ông Stefan H. Thomke
phân tích hiện tượng Lego trong một bài đăng
trên trang mạng của trường đại học danh giá bậc
nhất Hoa Kỳ như sau :
“Lego thúc đẩy con người ta học tập suốt
đời. Trong khi những viên gạch dạy cho trẻ em
những nguyên tắc cơ bản về xây dựng và sáng
tạo, thì lịch sử về sự thay đổi trong cách quản
lý của doanh nghiệp kéo dài gần một thế kỷ của
công ty đưa ra những bài học quan trọng cho
các doanh nhân.”

Trên thực tế, Lego luôn “đổi mới” 60 %
các dòng sản phẩm của mình mỗi năm, không
chỉ lắp ghép những bức tượng hình rô bốt đơn
giản, xa thực tế, mà thay vào đó thổi hồn vào
những viên gạch nhựa, đưa trẻ em đến gần với
hiện thực qua những mô hình như xe cứu hỏa
hay các trang trại, nông trường.
Và điều dẫn Lego đến thành công nhất đó là
việc có được giấy phép để tạo dựng lại cảnh các
bộ phim bom tấn. Để chinh phục khách hàng là
các bé gái nữ, ông vua đồ chơi đặt cược vào các
phim của Disney như bộ phim Nữ hoàng Tuyết.
Lego cũng rất biết nắm bắt cơ hội để làm mới
các bộ sưu tập phim của mình, với các mô hình
từ các phim ăn khách như Harry Potter, Chúa tể
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mọi thứ mình muốn, để cho trí tưởng tượng thỏa
sức sáng tạo. Tôi cho rằng đam mê với Lego
thực sự là vượt thời gian, tôi cũng không còn
trẻ nữa nhưng tôi vẫn yêu thích chơi Lego”.
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những chiếc nhẫn, hay Ninja rùa. Một chiến lược
để lôi kéo những người chơi lớn tuổi và những
người yêu thích những bộ phim trên.
Trong kỷ nguyên kỹ thuật số, khi những trò
chơi điện tử lớn mạnh, doanh nghiệp Đan Mạch
tập trung phát triển các nội dung nghe nhìn từ
chính các sản phẩm của mình, chẳng hạn như các
bộ phim hoạt hình “Lego” dài tập trên màn ảnh
nhỏ “Ninjago” và “Chima”. Hay phải kể đến bộ
phim “The Great Lego Adventure” trên màn ảnh
lớn, đứng đầu nhiều phòng vé khi ra rạp và thu
về 500 triệu euro.
Lego biết cách kể chuyện về mình cũng như
biết làm thế nào để câu chuyện của mình được
kể lại. Thương hiệu sử dụng chính những người
chơi Lego làm tiếp thị. Các câu lạc bộ đam mê
Lego, xuất hiện trên khắp các mạng xã hội bằng
nhiều thứ tiếng khác nhau, là nơi để những người
chơi Lego chia sẻ kinh nghiệm và các sáng tác về
Lego. (Ví dụ như, tại Việt Nam, trang Vietnam
Lego Club đạt hơn 100 000 lượt thích trên
Facebook.)
Lego đi vào giảng đường

Tập đoàn “gạch nhựa” cũng tạo ra các cuộc
thi khác nhau để tạo tương tác với cộng đồng
những người hâm mộ. Các tác phẩm “phá kỷ
lục” như sân vận động bằng lego, tháp xây Lego
cao nhất thế giới, hay xe ô tô bằng lego…, thu
hút sự chú ý của truyền thông.
Với gói sản phẩm Lego Education (được phát
hành năm 2015), những viên gạch nhựa nhiều
màu sắc dần xuất hiện trong các tiết học toán
tại nhiều trường tiểu học ở Mỹ và nhiều nơi khác
trên thế giới. Khi nghe nói trẻ đến trường và
chơi Lego, nhiều bậc phụ huynh có thể lo lắng,
nhưng đây được đánh giá là một phương pháp
dạy sáng tạo.

Tin Thế Giới

Trong cuốn “Legosophie, petite philosophie du
Lego”, triết học gia người Ý Tommaso Bertolotti
coi Lego là một trò chơi xây dựng vũ trụ: “Nếu
như Lego có liên quan đến thuyết nguyên tử của
Democritus thì cũng liên quan tới Pythagore (..)
bởi vũ trụ Lego là một vũ trụ của những con số
tự nhiên, mọi thứ đều là những con số nguyên,
là những viên gạch có giá trị 1, 2, 3, 4, 6, 8,
10 và 12”. Nếu như không tuân theo các con
số, thì sẽ không bao giờ có thể tạo ra được một
tác phẩm nào, dù đó là khủng long hay máy bay.
Đồ chơi nhựa và quan ngại về môi trường

Ngoài ra, không thể không nói đến tác động
đối với trường của Lego. Hầu hết các sản phẩm
đều làm bằng nhựa trong khi vấn đề ô nhiễm
nhựa ngày càng được nhiều người quan tâm.
Tập đoàn Lego cũng theo xu hướng “làm xanh”
thương hiệu. Năm 2014, doanh nghiệp chấm
dứt hợp tác với tập đoàn dầu khí Shell và thay
thế các bao bì nhựa bằng các túi hay hộp bằng
giấy, được làm từ bã mía, thân thiện với môi
trường. Triển lãm “90 năm sáng tạo cùng Lego”
tại Pariscũng là dịp để thương hiệu trình bày các
cam kết về môi trường. Đại diện truyền thông
của tập đoàn Lego ở Pháp, bà Caroline Gluck,
khẳng định rằng từ nay đến năm 2030, toàn bộ
các sản phẩm của Lego đều được sản xuất bằng
nhựa “bền vững”, giảm tác động tới môi trường.
(Chi Phương)

* Nguồn: Lego 90 năm tuổi : Thành công toàn cầu từ lắp ráp
gạch nhựa - Tạp chí xã hội (rfi.fr)

Tin Giáo Hội

TIN GIÁO HỘI
Á CHÂU

Ngài cũng cho thấy những chuyển biến
tích cực của Giáo hội tại Á châu trong 50 năm
qua với những đóng góp quan trọng của các
nhà thần học để mang lại bản sắc tri thức của
Kitô giáo tại lục địa này với sự đa dạng của
các nền văn hoá. Đồng thời, Giáo hội tại châu
Á dần bỏ đi những hành trang xa lạ để mang
lấy một khuôn mặt bản xứ thực sự. Đây là kết
quả của sự kết hợp giữa văn hóa và tôn giáo
mà các nhà thần học gọi là hội nhập văn hóa.

Khai mạc 50 năm thành lập FABC

ĐHY Bo cũng nhắc lại việc ĐGH Phaolô
VI đã thành lập Liên HĐGM Á châu năm 1970
tại Manila. Và việc mừng 50 năm lẽ ra được
cử hành vào năm 2020, nhưng phải bị hoãn
lại do đại dịch.

Giáo hội Châu Á “đứng trước ngã rẽ lịch sử”
Nhân dịp mừng 50 năm thành lập
Liên HĐGM Á châu, ngày 22/8, ĐHY
Charles Bo, chủ tịch của Liên HĐGM,
đã chủ sự buổi cầu nguyện khai mạc tại
Đền thánh Chân phước Nicholas Bunkerd
Kitbamrung ở Bangkok, Thái Lan. Ngài
mô tả GHCG ở châu Á đang đứng trước
bước ngoặc của lịch sử giữa bối cảnh nghèo
đói, biến đổi khí hậu, xung đột chính trị,
bất đồng và suy sụp kinh tế.
Chương trình mừng 50 năm Giáo hội Á
châu kéo dài đến 30/10, với một cuộc họp 2
tuần của Liên HĐGM Á châu.
Trong diễn văn khai mạc, sau khi nhấn
mạnh đến tình hình hiện tại của Giáo hội tại
Á châu với những đám mây mù của xung đột,
di cư, biến đổi khí hậu… ĐHY chủ tịch mời
gọi các tín hữu tại Á châu tự xét xem đâu là
vai trò của mình trong bối cảnh này, đặc biệt
trong việc kiến tạo hoà bình.

Hướng nhìn về phía trước, với thực tế
những đóng góp hiện tại về giáo dục, y tế và
phát triển con người tại các quốc gia Châu Á,
các Kitô hữu tiếp tục được mời gọi thay đổi
toàn diện và canh tân mạnh mẽ, đồng thời
nhìn thấy những thách đố như cơ hội để loan
báo Tin Mừng, thúc đẩy hoà bình và thăng
tiến công lý.
ĐHY Bo nêu ra ba tài liệu gần đây của
ĐTC Phanxicô như kim chỉ nam cho thế giới
và Giáo hội Châu Á cách riêng: Evangelii
Gaudium hướng dẫn về tương quan với Thiên
Chúa, Laudato si’ về tương quan của chúng
ta với công trình sáng tạo và Fratelli tutti để
tương quan với nhau. Tất cả những điều này
được đặt vào trong một Giáo hội hiệp hành
để đi ra loan báo Tin Mừng. ĐHY chủ tịch
cũng ca ngợi tất cả các giáo phận ở Châu
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Á đã chuẩn bị cho Đại hội vào tháng 10 tới
đây. Những tổng hợp và thảo luận tại Đại hội
sẽ vạch ra một lộ trình mới cho Châu Á và
thế giới.
(Văn Yên, SJ - Vatican News)

Talitha Kum châu Á
đã giải thoát 26.000 phụ nữ
khỏi nạn buôn người trong năm 2021

Trong năm 2021, Talitha Kum châu Á, Liên đoàn
các nữ tu Công giáo dấn thân đấu tranh chống nạn
buôn người, đã giải cứu 26.065 phụ nữ khỏi nạn
buôn người.

Sơ Abby Avelino, giám đốc của Talitha
Kum châu Á cho biết phòng ngừa là ưu tiên
của các mạng lưới châu Á. Điều này được
thúc đẩy qua các chiến dịch đào tạo và nâng
cao nhận thức trong các trường học, giáo xứ
và cộng đồng địa phương, đặc biệt là hướng
đến phụ nữ, thanh niên, các cộng đoàn tôn
giáo, bộ lạc và người lao động nhập cư.
Theo nữ tu, nạn buôn người ở châu Á
ngày càng trầm trọng hơn do tình hình kinh
tế xã hội. Nhiều quốc gia châu Á phải đối
mặt với khủng hoảng kinh tế trầm trọng do
ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và xung đột
chính trị, như Myanmar, Sri Lanka và Pakistan.
Trong năm qua, hàng tháng, Mạng lưới
Talitha Kum ở châu Á đã tổ chức các hội thảo
trên web về buôn người để tăng cường công

tác phòng ngừa, bảo vệ, nâng cao năng lực và
mạng lưới, cũng như hợp tác và bảo vệ. Với
hoạt động này mạng lưới Talitha Kum ngày
càng được mở rộng. Talitha Kum Bangladesh
và Talitha Kum Việt Nam được thành lập trong
năm 2021 là kết quả của tầm nhìn xa của
mạng lưới trong hoạt động.
Talitha Kum đã tổ chức các hoạt động
bằng cách sử dụng Chương trình Kinh tế Đầy
đủ, giúp phụ nữ và thanh niên ở các làng mạc
và vùng núi quản lý các nguồn thực phẩm tự
nhiên. Sơ Avelino nhận xét rằng chương trình
này đã đáp ứng yêu cầu của các cộng đồng
địa phương trong việc hỗ trợ và thúc đẩy nâng
cao năng lực.
Các lãnh đạo trẻ được đào tạo đã phát
triển các kỹ năng của họ trong việc thúc đẩy
hoạt động của Talitha Kum ở cơ sở, theo
những cách thức sáng tạo và đổi mới, với sự
phối hợp của các nữ tu hoạt động trong mạng
lưới. Chương trình này đã làm cho nhận thức
của nhiều người trẻ về các vấn đề buôn người
tăng lên khi họ tham gia vào các chiến dịch
chống buôn người của Talitha Kum.
Talitha Kum là một mạng lưới quốc tế của
các nữ tu, được thành lập bởi Liên hiệp Quốc
tế các Bề trên Tổng quyền dòng nữ (UISG).
Talitha Kum châu Á hợp tác với 65 tổ chức
Công giáo, 56 tổ chức phi chính phủ, 18 tổ
chức quốc gia và 42 cơ quan chính phủ quốc
tế. Ở khu vực châu Á, Talitha Kum có 3.521
thành viên đến từ 205 dòng tu tại 20 quốc
gia. Năm 2021, Talitha Kum châu Á đã hỗ
trợ và giúp đỡ 3.972 nạn nhân của nạn buôn
người, và cũng đã tổ chức 3.909 khóa đào
tạo và hội thảo.
(Ngọc Yến - Vatican News)

Tin Giáo Hội

Tính đến ngày 18 tháng Tám năm 2022,
đã có 570 linh mục và nữ tu Ấn Độ chết
vì Covid-19, một thiệt hại lớn cho GHCG
tại nước này.

liệu tốt hơn, nhưng muốn ở lại với dân chúng
không có cơ may như thế.
Theo các con số do cha Matthew cung
cấp, dòng Tên bị thiệt hại nhất với 44 linh
mục chết vì Covid-19, tiếp đến là dòng Don
Bosco mất 17 linh mục, dòng Ngôi Lời 16
vị. Các nữ tu thừa sai bác ái của Mẹ Têrêsa
Calcutta bị thiệt hại nhiều nhất với 23 chị,
tiếp đến là dòng Đức Mẹ Camêlô mất 12 chị.
Cha Matthew nói rằng có thể con số các
linh mục và nữ tu tử vong vì Covid nhiều hơn,
chết trong thời kỳ đại dịch mới bộc phát tại
Ấn Độ. Nước này có 44 triệu 300 người bị
lây nhiệm và 567.000 người chết, theo trang
mạng ourworldindata.org.

An Indian Catholic priest celebrates a private mass on
a Palm Sunday event during the nationwide lockdown
as a preventive measure against coronavirus in
Secunderabad city, on April 5, 2020. | Photo: AFP

Hãng tin Công giáo Á châu Ucanews,
truyền đi hôm 19 tháng Tám cho biết trong
số các nạn nhân có 304 linh mục và 266 nữ
tu. Hãng này dựa theo bá cáo của cha Suresh
Matthew, dòng Capuchino, cũng là một ký
giả. Cha là trưởng ban biên tập của tuần báo
Công giáo “Indian Currents”. Từ tháng Tư năm
2020, cha thu thập các dữ liệu về con số các
linh mục và nữ tu tử vong vì Coronavirus và
nói với giới báo chí rằng đây là một mất mát
lớn cho GHCG tại Ấn, đang cần những thừa
sai tận tụy phục vụ dân chúng tại những vùng
sâu vùng xa. Phần lớn các linh mục và nữ tu
chết vì Covid-19 là những người ở những vùng
hẻo lánh như thế, nơi không có các cơ sở y
tế tốt. Nhiều người không phát hiện mình bị
bệnh ở giai đoạn khởi đầu hoặc không có các
phương thế chữa trị thích hợp, để rồi khi phát
hiện thì bệnh đã quá nặng.
Cũng có những linh mục tu sĩ có thể di
chuyển tới những nơi có các biện pháp trị

(G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA)

Thánh Thể

Triển lãm Quốc tế
về phép lạ Thánh Thể ở Macao
Triển lãm Quốc tế về Phép lạ Thánh Thể
từ ý tưởng và được thực hiện bởi Chân
phước Carlo Acutis được tổ chức ở Macao,
quốc gia châu Á đầu tiên thực hiện, tiếp
tục mở cửa từ ngày 09/8 đến 30/9/2022.
Vào năm 2002, khi đến thăm cuộc triển
lãm tại Hội nghị ở thành phố Rimini của Ý,
Carlo đã quyết định tổ chức một cuộc triển
lãm về các phép lạ Thánh Thể đã được Giáo
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hội công nhận. Gia đình của Carlo đã phải
làm việc trong gần 3 năm để chuẩn bị cho
công việc này. Triển lãm đã được dịch ra 17
thứ tiếng và được trình bày nhiều nơi trên
thế giới.
Macao là điểm đầu tiên tại châu Á của
cuộc triển lãm quốc tế nổi tiếng này. Cộng
đoàn Công giáo Macao muốn khám phá các
mối quan hệ và ảnh hưởng giữa văn hóa Công
giáo và khoa học đương đại, trình bày những
thực tế mà khoa học nhân loại không thể
chứng minh và ở bên ngoài phạm vi nghiên
cứu khoa học, nhờ sự đóng góp của Chân
phước Carlo Acutis.
Sau thành công lớn của cuộc triển lãm từ
ngày 17/6 đến ngày 31/7, Hiệp hội Văn hoá
Công giáo Macao, đơn vị tổ chức sự kiện
đã quyết định kéo dài cuộc triển lãm. Cuộc
triển lãm mở cửa trở lại từ ngày 09/8 đến
ngày 30/9.
Trong lễ khai mạc vào ngày 17/6, Đức cha
Stephen Lee, Giám mục Macao, chủ tịch Hiệp
hội Văn hoá Công giáo Macao cùng với một
số đại diện chính quyền địa phương đã cùng
trình bày khoảnh khắc quý giá này, ca ngợi
cuộc triển lãm và cuộc đời của Acutis, một
khuôn mặt mà tín hữu Trung Quốc, đặc biệt
là giới trẻ, đang tìm hiểu và đánh giá cao.
Trên trang web của Hiệp hội (www.
macaucca.org) có một nền tảng dành riêng
cho Triển lãm, với đầy đủ thông tin và đóng
góp, đặc biệt là về cuộc đời của Chân phước
Carlo Acutis để giúp người Công giáo và không
Công giáo biết thêm về các phép lạ Thánh
Thể và lịch sử đức tin và chứng từ của người
Ý trẻ tuổi.
(Ngọc Yến - Vatican News)

Giáo hội Nhật Bản lên tiếng phản đối án tử hình

Giáo hội Nhật Bản
lên tiếng phản đối án tử hình
Trước vụ hành quyết một công dân Nhật
và bốn công dân Myanmar trong tuần qua,
Uỷ ban Công lý và Hoà bình củaHĐGM
Nhật Bản lên tiếng cảnh báo: “Bạo lực của
án tử hình không bao giờ có thể xây dựng
một xã hội an bình. Đây là điều man rợ đi
ngược lại thời đại và tạo ra bạo lực mới”.
Trong tuần qua, tại Myanmar sau hơn
30 năm, bốn đối thủ chính trị đã bị kết án
tử hình. Cũng trong những ngày này, chính
quyền Nhật đã xử tử một công dân vì tội giết
người. Trong khi ở Singapore, sau khi thoát
ra khỏi đại dịch, trong 5 tháng qua đã có 5
vụ hành quyết.
Trong một tuyên bố được đưa ra trong
những ngày gần đây, Uỷ ban Công lý và Hoà
bình củaHĐGM Nhật Bản viết: “Dưới ánh sáng
Tin Mừng do Chúa Giêsu mạc khải, GHCG tin
chắc rằng mạng sống của mỗi người là quý giá
và dù tội lỗi của một người có nghiêm trọng
đến đâu, thì phẩm giá của người đó không
bao giờ bị suy giảm. Với sứ vụ bảo vệ mọi
sự sống, Giáo hội không chỉ dạy rằng án tử
hình là một sự tấn công không thể chấp nhận
được đối với quyền bất khả xâm phạm và
nhân phẩm của con người, nhưng còn bày tỏ
quyết tâm hành động để xóa bỏ nó trên toàn
thế giới”.

Tin Giáo Hội

Tuyên bố kết luận: “Sau khi học được từ
nơi Chúa Giêsu sự thật rằng mỗi sự sống đều
quý giá, chúng tôi nuôi dưỡng hy vọng về sự
hoán cải, tha thứ và hoà giải thực sự. Bởi vì
mặc dù điều này khó nhưng không có nghĩa
là không thể làm được. Hiệp nhất với ĐTC
và GHCG trên toàn thế giới, và hợp lòng với
những người thiện chí tôn trọng nhân quyền
trên toàn thế giới, chúng tôi sẽ tiếp tục thúc
bách việc xóa bỏ án tử hình, một hình phạt
tàn nhẫn và thiếu lòng trắc ẩn, và tạm hoãn
hành quyết ngay lập tức”.
(Ngọc Yến - Vatican News)

Hơn 100 vị lãnh đạo tôn giáo thiểu số
Bangladesh kêu gọi chống bạo lực tôn giáo

Photo: fides.org

Hơn 100 vị lãnh đạo các cộng đoàn tôn
giáo thiểu số tại Bangladesh lên án các
hành vi bạo lực chống các nơi thờ phượng
và các thành viên của các cộng đoàn này,
đồng thời kêu gọi chính quyền thực thi
công lý và bảo vệ an ninh cho các tín hữu
Trong số 166 triệu dân tại Bangladesh, gần
89% là tín hữu Hồi giáo, tiếp đến có 9,3%
theo Ấn giáo, 1% theo Phật giáo và Kitô hữu
chỉ có 1%, trong số này có khoảng 400.000
người Công giáo.
Theo tổ chức “Ain o Salish Kendra”, gọi
tắt là ASK, chuyên trợ giúp pháp luật và bảo

vệ nhân quyền, từ tháng Giêng năm 2013 đến
tháng Chín năm 2021, có 3.679 vụ bạo lực
chống các nhóm tôn giáo, chủng tộc và văn
hóa thiểu số tại Bangladesh.
Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo,
truyền đi hôm 27.07, Hội đồng Liên tôn Ấn
giáo, Phật giáo và Kitô tại nước này, đã nhóm
họp trong những ngày qua và ra thông cáo
kêu gọi chính quyền bảo vệ các nhóm tôn
giáo thiểu số. Hội đồng nhắc lại rằng ngày
15.7 mới đây, một nhóm Hồi giáo cực đoan,
sau vụ gọi là xúc phạm đến Hồi giáo tìm thấy
trên mạng Facebook, đã tấn công và đốt nhà,
cửa tiệm, đền thờ Ấn giáo Narai, trong khi
những người Hồi giáo cực đoan khác đã dùng
chiêu bài tuyên truyền giả dối để tấn công các
nhóm tôn giáo thiểu số. Một vụ khác xảy ra
ngày 05.07mới đây, mục sư tin lành Timothy
Baroi, nói về Chúa Giêsu Kitô với một thương
gia Hồi giáo tên là Muhammad Morshard ở
Gopalganj, trong khi đó có hai Imam Hồi giáo
đi qua đó. Họ tụ tập một nhóm người và bắt
đầu lăng mạ, đe dọa, đánh đập mục sư Basoi,
cấm ông không được nói về Chúa Giêsu với
một người Hồi giáo. Một loạt những vụ bạo
hành cũng đã xảy ra tại một số nơi.
Ông Nirmol Rozario, người Công giáo, Chủ
tịch Hội đồng “Ấn giáo, Phật giáo và Kitô” nói
với hãng tin Fides rằng mới đây đã xảy ra hàng
chục vụ bạo hành chống các nhóm tôn giáo
thiểu số và chúng tôi lên án những vụ này.
Các nhân viên an ninh không canh chừng đủ,
trong khi nhiệm vụ của họ là bảo vệ công lý
và an ninh cho các nhóm thiểu số”.
Ông Rozario cũng nhắc lại rằng chính phủ
đã cam kết ban hành những luật lệ để chống
lại nạn kỳ thị và thành lập một Ủy ban chính
phủ để theo dõi sự tôn trọng các quyền của
các nhóm dân thiểu số.
(G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA)
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Giáo hội tại Mông Cổ kỷ niệm 30 năm hiện
diện tại nước này

Ngày 10/7/2022, ĐHY tân cử Giorgio Marengo, Phủ doãn
Tông Tòa Ulan Bator, đã chủ tế Thánh lễ trước sự tham dự
của đông đảo tín hữu để kỷ niệm 30 năm GHCG hiện diện
tại Mông Cổ.

Cộng đoàn tín hữu Mông Cổ
(Afmc (Archivio fotografico Missioni Consolata))

Theo Hãng tin Salêdiêng (ANS), trong
Thánh lễ kỷ niệm, Sứ thần Tòa thánh tại Hàn
Quốc và Mông Cổ, Đức TGM Alfred Xuereb,
đã gửi lời cảm ơn đến các nhà truyền giáo,
các tín hữu, chính quyền địa phương và tất cả
những người trong và ngoài nước đã giúp cho
sứ vụ truyền giáo được bền vững.

Còn Đức cha Giorgio Marengo, người gốc
Ý, đã truyền giáo ở Mông Cổ trong gần 20
năm, sẽ sớm trở thành vị Hồng y trẻ tuổi nhất
thế giới vào ngày 27/8/2022, trong Công nghị
Hồng y do ĐTC chủ sự tại Vatican.
Mông Cổ có hơn 3 triệu dân, với khoảng
1.300 người người Công giáo. (ACI Prensa
17/07/2022)
(Hồng Thủy - Vatican News)

Một linh mục bản xứ
làm chủ chăn tại Campuchia

Các giáo dân tham dự Thánh lễ đến từ
nhiều tỉnh thành khác nhau, thậm chí từ
những vùng xa xôi, và một số đã chuẩn bị
cho Bí tích Thánh Thể bằng cách lãnh nhận
Bí tích Hòa giải.
Sau khi Liên Xô sụp đổ, Mông Cổ đã mở
quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh vào năm
1992 và theo đó, 3 nhà truyền giáo của Dòng
Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội Đức Mẹ đã đến
Mông Cổ. Đó là các cha Wenceslao Padilla,
Gilbert Sales và Robert Goessens.
Vì thế, vào ngày 9/7/2022, Sứ thần Tòa
thánh và Đức cha Giorgio Marengo đã đến
viếng nơi an nghỉ của Đức cha Wenceslao
Padilla, Phủ doãn Tông Tòa đầu tiên của Ulan
Bator cho đến năm 2018, năm ngài qua đời.
Các tu sĩ dòng Salêdiêng đã đến thủ đô
Ulan Bator của Mông Cổ từ năm 2001 và
bắt đầu với một trường kỹ thuật. Năm 2004,
họ cũng bắt đầu phục vụ tại một giáo xứ ở
Darkhan, nằm ở trung tâm phía bắc của quốc
gia, và từ năm 2016 họ đã phục vụ tại cứ
điểm truyền giáo Shuwuu.

Hôm 15 tháng Bảy vừa qua, ĐTC Phanxicô
đã bổ nhiệm cha Pierre Suon Hangly, người
Campuchia, làm Phủ doãn Tông tòa Kompong
Cham tại nước này, kế nhiệm cha Bruno
Cosme thuộc Hội thừa sai Paris.
Đây là người bản xứ thứ ba được Tòa
Thánh bổ nhiệm cai quản một đơn vị của
GHCG tại Campuchia, sau Đức cha Joseph
Chhmar Salas được bổ nhiệm làm giám mục
đại diện tông tòa thủ đô Phnom Penh, ngày
14 tháng Tư năm 1975, tức là ba ngày trước
khi thủ đô của Campuchia rơi vào tay Khmer
Đỏ. Đức cha đó đã chết vì kiệt lực trong cuộc
bách hại của Khmer Đỏ. Cùng tử nạn trong
những biến cố này, có cha Paul Tep Im Sotha
Phủ Doãn Tông tòa Battambang. Từ bảy năm
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nay, có tiến trình điều tra để phong chân
phước cho hai vị.
Cha Pierre Suon Hangly sinh cách đây 50
năm (1972) tại Phnom Penh, thụ phong linh
mục năm 2001 khi được 28 tuổi. Sau đó làm
cha sở tại Kampot/Takeo. Từ năm 2007 đến
2015, cha được gửi du học tại Học viện Công
giáo Paris và đậu cao học thần học linh đạo.
Trở về nước, cha làm cha sở khu vực mục vụ
Thmey ở Phnom Penh, và những năm gần đây
cha làm Tổng đại diện của Hạt đại diện Tông
tòa Phnom Penh kiêm Giám đốc chủng viện
ở địa phương.
Đức cha Olivier Schmitthaeusler, Đại diện
Tông tòa Phnom Penh, vị giám mục duy nhất
tại Campuchia, đã thông báo tin bổ nhiệm cha
Suon Hangly và cám ơn cha vì công tác phục
vụ trong những năm qua, đồng thời mời gọi
các tín hữu cầu nguyện, xin Chúa ban cho vị
chủ chăn mới của Kompong Cham được “một
đức tin mạnh mẽ, đầy đức mến và hy vọng,
như một mục tử nhiệt thành”.
Việc bổ nhiệm một người bản xứ coi sóc
Phủ doãn Tông tòa Kompong Cham được coi
là một bước tiến quan trọng đối với Cộng
đoàn Công giáo tại Campuchia, hồi sinh từ
hơn 20 năm nay và hiện có khoảng 20.000 tín
hữu trên tổng số hơn 16 triệu dân cư.
(G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA)

Giáo hội Kazakhstan chuẩn bị
chuyến tông du của Đức Thánh Cha
Mặc dù tình hình bất ổn, công việc chuẩn
bị cho chuyến tông du của ĐTC của Giáo
hội Kazakhstan vẫn đang được tiến hành.
Cụ thể tại Nur-sultan đã diễn ra một cuộc
họp của uỷ ban tổ chức cuộc viếng thăm
với các Giám mục địa phương của Tiểu Á,
Azerbaijan và Afghanistan.

Astana của Kazakhstan

ĐTC sẽ viếng thăm Kazakhstan trong khuôn
khổ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại
giao giữa Toà Thánh và Kazakhstan. Trong dịp
này ngài cũng sẽ tham dự Đại hội lần thứ 7
các lãnh đạo tôn giáo truyền thống và thế giới,
sẽ diễn ra vào ngày 14 và 15/9 tới tại thủ đô
Kazakhstan.
Đức cha Adelio Dell›Oro, Giám mục của
Karaganda cho biết vào giữa tháng 6 ngài đã
đến thủ đô để tham gia cuộc họp của uỷ ban
tổ chức chuyến tông du. Các Giám mục Tiểu
Á - Azerbaijan và Afghanistan - cũng tham dự
cuộc gặp gỡ. Sau cuộc họp, một phái đoàn
đã đi gặp chủ tịch thượng viện để bàn luận
thống nhất chương trình.
Giám mục của Karaganda tin rằng sự hiện
diện của ĐTC tại Đại hội để nói rằng hoà
bình là một ân ban của Chúa và các tôn giáo
không phải là một trở ngại cho đời sống dân
sự và xã hội, nhưng là một đóng góp để sống
hoà bình và hoà hợp.
Đức cha Adelio Dell›Oro giải thích thêm
rằng ở Kazakhstan, người Công giáo là thành
phần thiểu số, nhưng trong xã hội này các tín
hữu như là men không chỉ khơi lên niềm hy
vọng nhưng trên hết là hoà bình, đón tiếp và
tình huynh đệ. Ở đất nước này có 135 quốc
tịch, mọi người có thể nhìn nhận nhau là anh
chị em là điều rất quan trọng. Ngài hy vọng
đất nước này sẽ luôn sống đúng với ơn gọi
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mà Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã giao
phó khi thực hiện cuộc viếng thăm vào 2001,
đó là trở thành một vùng đất đón tiếp, là cầu
nối giữa châu Âu và châu Á.
(Ngọc Yến - Vatican News)

Người Công giáo Nga mong chờ chuyến tông
du của ĐTC đến Kazakhstan
Đức TGM Paolo Pezzi của Tổng Giáo
Phận Mẹ Thiên Chúa ở Mátxcơva cho biết
người Công giáo Nga đang rất mong chờ
cuộc viếng thăm của ĐTC đến Kazakhstan.
Tổng Giáo Phận Mẹ Thiên Chúa sẽ tổ
chức cuộc hành hương để cầu nguyện cho
chuyến tông du của ĐTC đến Kazakhstan từ
ngày 13 đến 15/9/2022, để tham dự Đại hội
lần thứ 7 các lãnh đạo tôn giáo truyền thống
và thế giới, một sự kiện ủng hộ hoà bình và
chống lại việc sử dụng tôn giáo để biện minh
cho các cuộc xung đột.
Cuộc hành hương sẽ diễn ra theo khẩu
hiệu “Chúng ta là nhân chứng của sự hiệp
nhất”, sẽ bắt đầu tại Mátxcơva vào ngày 12/9:
điểm dừng chân đầu tiên là Omsk, một thành
phố của Nga ở Siberia. Vào ngày hôm sau,
các tín hữu hành hương sẽ đến Karaganda ở
Kazakhstan, và từ đây họ sẽ đến Karlag, nơi
giam giữ tù nhân của Liên Xô từ năm 1930
đến 1960. Có hàng chục nghìn tù nhân đã
chết ở đây, một nơi tử đạo của nhiều Kitô
hữu, trong đó có cả người Nga. Vào ngày
14/9, đoàn hành hương sẽ di chuyển đến
Nur-Sultan để tham dự Thánh lễ do ĐTC chủ
sự tại Quảng trường Expo. Hành trình trở về
Mátxcơva sẽ bắt đầu vào ngày 15/9.
Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican
News, Đức TGM Paolo Pezzi cho biết trong
bối cảnh chuyến tông du của ĐTC đến
Kazakhstan, đây là một chuyến hành hương

rất ý nghĩa, các tín hữu Nga muốn bày tỏ sự
gần gũi với ĐTC.
Đức TGM nói: “Chuyến viếng thăm của
ĐTC tới Kazakhstan rất quan trọng đối với
chúng tôi - các tín hữu Công giáo Nga. Trước
hết bởi vì chúng tôi không biết khi nào ĐTC
có thể đến với chúng tôi, Kazakhstan là quốc
gia gần chúng tôi nhất và do đó đây là một
cơ hội tuyệt vời. Hơn nữa, đây cũng là dịp để
chúng tôi có thể bày tỏ lòng trung thành và
trên hết là tình yêu của chúng tôi đối với ĐTC,
bởi vì người Nga yêu mến ĐTC. Đây chính là
lý do thúc đẩy chúng tôi đi hành hương để
gặp ĐTC”.
Đức cha José Luis Mumbiela Sierra, Giám
mục Giáo phận Chúa Ba Ngôi ở Almaty và là
Chủ tịchHĐGM Trung Á nói với Vatican News:
“Chúng ta không phải là những người hành
hương để tìm kiếm một sự hiệp nhất không
thể đạt được nhưng là những nhân chứng của
một sự hiệp nhất đã sống trong tâm hồn chúng
ta, bởi vì Thiên Chúa duy nhất ngự trong tâm
hồn chúng ta và sai chúng ta đến để tất cả
những ai đã được tạo dựng theo hình ảnh và
giống như Người đều có thể hưởng cuộc sống
và tình yêu Người”.
(Ngọc Yến - Vatican News)

ÂU CHÂU

Trợ giúp kỷ lục của Caritas Đức cho các nạn
nhân chịu khủng hoảng

Tin Giáo Hội

Trên đây là nhận định của ông Oliver
Mueller, giám đốc phân bộ quốc tế thuộc tổ
chức Caritas của GHCG Đức, tuyên bố hôm
13 tháng Bảy vừa qua, tại thành phố Freiburgim-Breisgau miền nam Đức, nơi có trụ sở của
tổ chức bác ái này.
Ông Mueller ghi nhận rằng những cuộc
khủng hoảng trầm trọng, trước tiên là kết quả
của những thiên tai, như một hậu quả của sự
thay đổi khí hậu, tiếp đến là những cuộc chiến
tranh, xung đột võ trang, tại các miền trên thế
giới. Theo ông, chiến tranh do Nga gây ra tại
Ucraina và tình trạng thiếu cung cấp ngũ cốc
chỉ là một nhân tố. Các cuộc khủng hoảng
và thảm họa củng cố nhau. Ví dụ, cuộc gây
hấn của Nga có ảnh hưởng trên việc cung cấp
năng lực và an ninh lương thực trên thế giới.
Ngoài ra, nạn đói tại nhiều nước trên thế
giới trùng với cuộc khủng hoảng và suy thoái
vì đại dịch Covid-19. Tại các nước lệ thuộc
nhiều vào việc canh tác và quản lý đất đai,
hoặc phải nhập khẩu lương thực, sự trồi sụt
bất ngờ về giá cả có thể tạo nên những cú
sốc về kinh tề và chính trị, dẫn tới những cuộc
biểu tình phản đối của dân chúng vì thiếu
cơm bánh, những cuộc nổi loạn và bạo lực vì
đói. Trong nhiều trường hợp, đây thực là một
vấn đề sinh tử. Ông Mueller kêu gọi củng cố
các nguồn lợi ở địa phương, thị trường miền
và nhất cả các tiểu nông dân, và chỉ như thế
mới có thể giải quyết vấn đề nạn đói trên thế
giới. Ông nói: “Chúng ta không có đủ lương
thực trên hoàn cầu, nhưng chúng ta cũng có
vấn đề trong việc phân phối lương thực, và
hiện nay người ta can thiệp rất ít trong lãnh
vực này”.

Ông Oliver Mueller đã trình bày phúc trình
hoạt động năm vừa qua của Phân bộ quốc tế
Caritas Đức: năm ngoái, phân bộ quốc tế của
cơ quan bác ái này đã tài trợ các dự án giúp
sáu triệu người tại 77 quốc gia, với 96 triệu
200.000 Euro, tức là gia tăng so với 82 triệu
700.000 Euro trong năm 2020.
Đồng thời số tiền các ân nhân hỗ trợ
Caritas Đức cũng đạt tới mức kỷ lục: từ 95,2
triệu trong năm 2020 tăng lên 147 triệu Euro
trong năm ngoái, 2021.
Phúc trình thường niên của Caritas Đức
cũng cho thấy gần 80% ngân khoản đến từ
phía thứ ba được dùng để giúp các nạn nhân
thiên tai và chiến tranh, 20% dành để tài trợ
các dự án giúp các trẻ em, người già, bệnh
nhân và người khuyết tật. Sau cùng, phúc trình
cho biết phí tổn quảng bá và quản trị của
Caritas Đức chiếm 8,9% ngân sách.
(G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA)

Giáo hội giúp hơn 3,5 triệu người
trong 6 tháng chiến tranh ở Ucraina
Ngày 24/8/2022 đánh dấu 6 tháng kể
từ khi bắt đầu cuộc chiến của Nga tại
Ucraina. Trong thời gian đó, qua cơ quan
nhân đạo Caritas Quốc tế, GHCG đã cung
cấp hỗ trợ cho hơn 3,5 triệu người.

Hoạt động bác ái của Giáo hội Ucraina
(Mariusz Krawiec)
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Chiến tranh, thay đổi khí hậu và đại dịch
Covid-19 đã gia tăng nạn nghèo đói trên
thế giới tới mức độ chưa từng có: 811
triệu người ở trong tình trạng suy dinh
dưỡng hoặc bị đe dọa chết đói.
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Bà Rosemary Dicarlo, trợ lý tổng thư ký
phụ trách các vấn đề chính trị của Liên Hiệp
Quốc đã chỉ ra rằng ít nhất 17,7 triệu người,
khoảng 40% dân số Ucraina cần hỗ trợ nhân
đạo, trong đó có 3,3 triệu trẻ em. Ngoài ra,
trong sáu tháng qua 5.614 người chết và 7.946
người bị thương.
Trong một tuyên bố đưa ra ngày 24/8,
Caritas Ucraina và Caritas Spes-Ucraina cho
biết, kể từ khi chiến tranh bắt đầu, hai tổ
chức bác ái đã phân phát hơn 2,8 triệu bữa
ăn và gói thực phẩm và hơn 900.000 bộ dụng
cụ vệ sinh.
Khoảng 300.000 người cũng đã được giúp
tìm chỗ ở và 100.000 người khác đã nhận
được thuốc men và hỗ trợ y tế. Đồng thời,
các dịch vụ hỗ trợ tâm lý xã hội và trợ giúp
pháp lý đã được đảm bảo. Tại nhiều trung
tâm Caritas, các khu vực dành cho trẻ em đã
được thiết lập và các chương trình giáo dục
đã được cung cấp.
Theo Tetiana Stawnychy, chủ tịch Caritas
Ucraina, không có hoạt động nào của tổ chức
này bị “chậm lại”, nhưng ngày càng “quy mô
và có tổ chức hơn”. Về phần mình, Caritas
Spes-Ucraina cũng tăng cường phạm vi hoạt
động, hiện có 24 văn phòng địa phương và
hoạt động tại 23 khu vực của đất nước, bao
gồm cả các khu vực xung đột.
(Ngọc Yến - Vatican News)

Cầu nguyện đại kết (Ossevatore

Hội đồng các Giáo hội Kitô Thế giới khai
mạc Đại hội lần thứ 11
Đại hội lần thứ 11 của Hội đồng các Giáo
hội Kitô Thế giới (WCC) sẽ được khai mạc
vào ngày 31/8 tới đây. Đại hội là nơi thảo
luận cao nhất của tổ chức đại kết thế giới
và xác định các định hướng hoạt động
trong tám năm tới.
Đại hội được tổ chức tại Karlsruhe, miền
tây nam Đức, từ ngày 31/8 đến 8/9/2022, quy
tụ hơn 4.000 đại diện của 352 Giáo hội Kitô
trên khắp thế giới. Đây là cuộc gặp gỡ lớn và
đa dạng nhất của phong trào đại kết thế giới.
Đại hội có nhiệm vụ bầu Uỷ ban trung
ương và các chủ tịch, thiết lập đường lối
“chính trị” của Hội đồng Đại kết các Giáo
hội Kitô Thế giới, soạn thảo các tuyên bố, xem
xét hoạt động của Hội đồng, nêu các thay đổi
đối với các quy định, quyết định về các hướng
dẫn tài chính. Hoạt động cụ thể sẽ được chia
thành các thời điểm khác nhau. Sẽ có các
buổi tập họp trước theo chủ đề, một buổi
cầu nguyện buổi sáng và buổi tối, suy tư thần
học, các nhóm học hỏi Kinh thánh, các buổi
thảo luận đại kết.
Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô Thế
giới được thành lập vào năm 1948 tại Hòa
Lan. Hiện nay Hội đồng có trụ sở tại Genève,
Thụy sĩ và qui tụ các Giáo hội Kitô gồm Chính
thống, Tin lành và Anh giáo, đại diện cho
khoảng 500 triệu tín hữu trên thế giới. GHCG
không phải là thành viên Hội đồng đại kết các
Giáo hội Kitô nhưng có sự cộng tác chặt chẽ
giữa hai bên.
ĐTC đã đến viếng thăm trụ sở Hội đồng
này, ngày 21/6/2018, nhân dịp kỷ niệm 70
năm thành lập. Trong dịp đó, ĐTC đã mời gọi
các Kitô hữu “tiến bước trong Thần Khí”, loại
bỏ sự tìm kiếm tư lợi, và chân thành dấn thân
trên con đường tiến về sự hiệp nhất. ĐHY
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Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp
nhất các tín hữu Kitô, sẽ hướng dẫn phái đoàn
Tòa Thánh đến tham dự Đại hội lần thứ 11.
Đại hội lần thứ 10 được tổ chức tại Busan,
Hàn Quốc trong năm 2013, với chủ đề: “Lạy
Thiên Chúa hằng sống, xin dẫn chúng con đến
Công lý và Hoà bình”.
(Ngọc Yến - Vatican News)

Về phần Giáo hội địa phương, bà Magda
Kaczmarek phụ trách các dự án của tổ chức
bác ái ở Ucraina trong 14 năm qua, đảm
bảo rằng bằng cách tiếp xúc hàng ngày với
mọi người ở khắp nơi trên đất nước, tổ chức
có thể xác định các dự án mà Giáo hội địa
phương coi là ưu tiên.
Số tiền do Tổ chức bác ái gửi đến Ucraina
được sử dụng như sau: 3,2 triệu euro viện trợ
khẩn cấp đã được phân phối cho các giáo
phận và các linh mục cho những nhu cầu cấp
thiết nhất, nơi ở cho những người phải di tản
trong nước, và trợ giúp xã hội cho các tu sĩ
đặc biệt các tu sĩ bị bệnh và lớn tuổi; 1,1 triệu
đô la được dành cho 23 dự án xây dựng và
trùng tu các tòa nhà; Hơn nửa triệu đô la đã
được sử dụng để mua các phương tiện vận
chuyển các sản phẩm viện trợ nhân đạo.
(Ngọc Yến - Vatican News)

Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ đã hỗ
trợ Ucraina 5 triệu đô la
Từ khi chiến tranh xảy ra đến nay, Tổ chức
Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ (CAN) đã
hỗ trợ người dân Ucraina 5 triệu đô la cho
các dự án liên đới.
Số tiền này được phân bổ cho viện trợ
khẩn cấp và các sáng kiến của Giáo hội nhằm
đáp ứng nhu cầu của người tị nạn và những
người phải di dời. Chỉ từ tháng 5 đến tháng
7/2022, quỹ đã bổ sung 2,5 triệu đô la để
phân bổ cho 34 dự án viện trợ.
Ông Thomas giải thích thêm rằng nhờ sự
giúp đỡ của các ân nhân của Tổ chức Trợ
giúp các Giáo hội Đau khổ, ngoài việc hỗ trợ
tâm lý và tinh thần cho những người bị tổn
thương do mất mát gia đình và quê hương,
các linh mục và nữ tu có thể giảm bớt tình
trạng thiếu lương thực, các sản phẩm vệ sinh
cơ bản và thuốc men cho nhiều người phải di
tản trong nội bộ”.

Hướng đạo Pháp
cử hành 100 năm thành lập
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập hướng
đạo Công giáo Pháp, ngày 16/7/2022, các
hướng đạo Pháp đã mời Hướng đạo Hợp
nhất Pháp và Hiệp hội Hướng đạo châu
Âu đến Lộ Đức dâng Thánh lễ tạ ơn.

Một hoạt động của Hướng đạo

Thánh lễ do Đức TGM Bertrand Lacombe
của Tổng Giáo Phận Auch chủ tế, trước sự
hiện diện của hàng trăm hướng đạo sinh và
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hướng dẫn viên của ba phong trào hướng đạo
lớn của Pháp. Sau Thánh lễ là cuộc rước Đức
Mẹ vào buổi tối do các hướng đạo sinh trẻ
hướng dẫn, tại Đền thánh Lộ Đức.
Là một nơi mang tính biểu tượng kể từ
những năm 1920, Lộ Đức đã chào đón các
nhóm hướng đạo từ khắp nơi trên thế giới đến
hành hương hoặc phục vụ người bệnh.
Tại Thánh lễ, một dấu ấn tốt đẹp của sự
hiệp nhất, Hướng đạo Pháp, và Hướng đạo
châu Âu đã cùng hát bài ca của lời hứa, và
bày tỏ lòng kính trọng đối với vị sáng lập
ngành Hướng đạo Pháp, cha Jacques Sevin.
Đó cũng là một cách để cùng nhau tái khẳng
định sự dấn thân của họ với Chúa, với Giáo
hội và quê hương.
Chương trình cử hành 100 năm Hướng
đạo Pháp diễn ra trong ba năm từ 2020 đến
2023. Hướng đạo Pháp được cha Jacques
Sevin thành lập vào năm 1920, sau đó những
nhóm Hướng đạo nữ đầu tiên xuất hiện vào
năm 1923.

và được truyền cảm hứng từ tình huynh đệ
thiêng liêng thúc đẩy mọi người trải nghiệm
cuộc sống.
Hướng đạo là cách để trở thành người
Công giáo tốt. Như trong lời hứa, đức tin
cũng phải được hiện thực bằng hành động
thực tế. Khi có vấn đề, hướng đạo sinh tự
đứng dậy, tự mình đưa ra hướng giải quyết,
không cần bàn bạc quá nhiều. Nếu hướng đạo
sinh gặp vấn đề, họ sẽ quan tâm đến người
khác, không nghĩ nhiều đến vấn đề của mình.
Điều này cho phép mọi người tiến triển trong
tình huynh đệ với Chúa Giêsu như một người
bạn đồng hành. Đó là một lối sống đáp lại lời
mời gọi Tin Mừng. Hướng đạo không đòi hỏi
phải suy tư sâu xa nhưng quảng đại và yêu
thương người khác, đó là việc nên làm, đó là
một tổ chức đơn giản và có trách nhiệm hơn
là trí tuệ.
(Ngọc Yến - Vatican News)

MỸ CHÂU

Ngày nay mọi người ngày càng nhận ra
giá trị giáo dục của Phong trào Hướng đạo
Công giáo. Cha Jacques Gagey, linh mục tuyên
úy Hội nghị của Phong trào Hướng đạo Công
giáo Thế giới nhận xét: Ngày nay nhiều cha
mẹ thích cho con của họ theo hướng đạo. Họ
tin tưởng rằng đó là một sự bảo đảm, mang
lại cơ hội để người trẻ có thể sống năng động
và có trách nhiệm đối với bản thân.
Theo cha, hướng đạo là biểu tượng của
nhân loại được hiểu như một gia đình, trong
đó Thiên Chúa là Cha của tất cả. Không giống
như trường học có cấu trúc sư phạm để giảng
dạy, phương pháp giáo dục hướng đạo rất đơn
giản và giúp hình thành tính cách của người
trẻ. Mọi thứ được tổng hợp trong sự cam
kết và lời hứa cùng nhau có trách nhiệm vì
ngôi nhà chung. Các giá trị giáo dục đến sau

Bảo vệ sự sống (CELAM Consejo Episcopal

Các Giám mục Hoa Kỳ yêu gọi Quốc hội bảo
vệ sự sống
Ngày 24/6/2022, Toà án Tối cao Hoa Kỳ
ra quyết định bãi bỏ phán quyết “Roe chống
Wade” ban hành năm 1973 cho phép phá
thai. Các Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi Quốc
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Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Hai
01/8/2022, các Giám mục Hoa Kỳ bày tỏ lo
ngại, vì kể từ khi Toà án Tối cao đưa ra phán
quyết trên, Quốc hội đã có các đề xuất lập
pháp “làm hại công ích” và không thực hiện
bất kỳ hành động nào đối với các biện pháp
màHĐGM Hoa Kỳ đã tán thành và tiếp tục
hỗ trợ nhằm “giúp xây dựng một nền văn hoá
sự sống”.

tình bạn, lòng thương xót và tình yêu, và chính
Quốc hội phải đi đầu dẫn xã hội đến nơi này.
(Ngọc Yến - Vatican News)

Thánh hiến Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức tại
Brazil với tượng Đức Mẹ khổng lồ
Đức cha Onécimo Alberton, Giám mục
giáo phận Rio do Sul bên Brazil, đã thánh
hiến Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức với pho
tượng Đức Mẹ khổng lồ, hôm 15 tháng
Bảy vừa qua.

Các Giám mục cho rằng, việc định hình lại
xã hội phải bắt đầu từ việc nhìn nhận “cuộc
sống con người là một hồng ân vô giá của
Thiên Chúa, với quyền bất khả chuyển nhượng
đối với sự sống xứng đáng được bảo vệ đầy
đủ về mặt pháp lý”.
Đặc biệt, các Giám mục đề cao gia đình
khẳng định gia đình được hình thành dựa trên
tình yêu và hiến thân cho nhau của vợ và
chồng, “là nền tảng đầu tiên của xã hội, và
nuôi dạy con cái vừa là ân ban tuyệt vời vừa
là trách nhiệm suốt đời”.
Các Giám mục lo ngại rằng sau phán quyết
của Toà Tối cao, các thành viên của Quốc hội
đã tập trung vào hoạt động hành pháp, với
nhận định rằng: “Trước khi sinh ra cuộc sống
của trẻ em không có giá trị; tách mối liên hệ
giữa tình dục và hôn nhân khỏi ý nghĩa của
chúng; khuyến khích sử dụng con người như
những phương tiện để đạt được mục đích; và
tước bỏ quyền phản đối lương tâm của những
người phản đối những đặc điểm của văn hóa
vứt bỏ”.
Cuối cùng,HĐGM nhắc lại rằng học thuyết
xã hội Công giáo đã chỉ ra con đường dẫn đến
một nơi tốt đẹp hơn, một xã hội được đặc
trưng bởi công lý, hỗ trợ lẫn nhau, văn minh,

Tượng Đức Mẹ cùng với bệ cao gần 40
mét, nặng 300 tấn và được chiếu sáng ban
đêm. Cạnh bệ tượng là một nhà nguyện có
120 chỗ ngồi. Tượng này cao hơn tượng Chúa
Kitô Cứu Thế cao 30 mét ở thành phố Rio de
Janeiro, nếu kể cả bệ, thì toàn bộ cao 38 mét.
Đôi tay của tượng Chúa giang rộng 28 mét.
Du khách và tín hữu hành hương có thể
đi lên tới đỉnh khu vực Đền thánh bằng xe
hơi hoặc leo bộ 500 bậc thang. Phía chân các
bậc thang có treo tràng hạt lớn nhất thế giới,
cao 40 mét và được chiếu sáng ban đêm. Dọc
theo các bậc thang đi lên, có các tượng nhỏ
của mười hai thánh tông đồ, cho đến tượng
thánh Bernadette Soubirous, cao 13 mét, người
đã được Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Tượng
diễn tả thánh nữ đang quì gối, hai cánh tay
giơ lên hướng về tượng Đức Mẹ Lộ Đức. Cạnh
pho tượng là cây thánh giá bằng kim loại cao
50 mét, cũng được chiếu sáng ban đêm. Có
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một thang máy giúp đưa tín hữu lên 35 mét
rưỡi để ngắm nhìn thành phố Itajaí do Sul qua
những kính chắn.
Trang mạng của Đền thánh Đức Mẹ Lộ
Đức này giải thích rằng doanh nhân Silvio
Prim, có lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức
Mẹ Lộ Đức, đã thiết kế địa điểm này để tỏ
lòng tôn kính Đức Mẹ, Bổn mạng của các
bệnh nhân. Từ lễ đài Thánh Giá, du khách
có thể nhìn cận cảnh đối diện dung nhan Đức
Mẹ Lộ Đức.
(CNA 22-7-2022)

Các tín hữu Nicaragua thắp nến cầu nguyện

Nicaragua vi phạm mới về
quyền tự do ngôn luận và tôn giáo
Chính quyền Nicaragua tiếp tục có những
hành động vi phạm mới về quyền tự do
ngôn luận và tôn giáo: Ra lệnh đóng cửa
năm Đài phát thanh Công giáo.
Ngày 01/8/2022, Học viện viễn thông
Nicaragua và Bưu điện Nicaragua đã đến trụ
sở Đài phát thanh Hermanos của Giáo phận
Matagalpa, ở trung tâm đất nước để thông báo
việc đóng cửa. Chính quyền cũng ra lệnh thu
giữ các thiết bị và trao một văn bản chỉ rõ lý
do đóng cửa Đài phát thanh.
Cùng ngày, trong một tuyên bố, Giáo hội
cho biết nội dung bức thư nhận được từ Tổng
giám đốc Học viện Bưu chính Viễn thông

Nicaragua, trong đó thông báo về việc đóng
cửa Đài phát thanh Hermanos với lý do kể từ
ngày 20/01/2003, Đài phát thanh không có
giấy phép hoạt động.
Bên cạnh đài phát thanh Công giáo lâu đời
nhất ở Matagalpa, Radio Hermanos, trong ngày
01/8 bốn Đài phát thanh Công giáo khác cũng
bị lệnh đóng cửa.
Mặc dù bị bách hại nhưng Giáo hội cho
biết sẽ tiếp tục “báo cáo và tố cáo mọi hành
động vi phạm quyền tự do ngôn luận và tự
do tôn giáo ở Nicaragua”. Đức cha Rolando
Álvarez của Giáo phận Matagalpa mời gọi
dân Chúa “tiếp tục cầu nguyện đặc biệt vào
thứ Năm, lễ thánh Gioan Maria Vianney, bổn
mạng các linh mục, bảo vệ và thánh hóa các
linh mục, và thứ Sáu ngày 05/8, một ngày ăn
chay và cầu nguyện, vì cầu nguyện sẽ cứu
Nicaragua”.
Trong một thời gian, chế độ của tổng
thống Daniel Ortega đã áp dụng các biện
pháp đàn áp đối với Giáo hội Nicaragua, được
coi là không phù hợp với chính quyền. Một
trong những hành động đó là: Đóng cửa kênh
truyền hình của HĐGM; Trục xuất Đức TGM
Waldemar Stanislaw Sommertag, Sứ thần Toà
Thánh tại nước từ năm 2018; Bắt giam Đức
ông Leonardo Urbina, linh mục coi sóc giáo
xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Boaco, với cáo
buộc lạm dụng tình dục; Bỏ tù cha Manuel
Salvador García, linh mục quản xứ Nandaime,
với tội danh gây nguy hiểm cho mọi người và
bị cáo buộc tấn công một phụ nữ; Bãi bỏ tư
cách pháp nhân của 101 tổ chức phi chính
phủ, trong số đó có việc trục xuất các nữ tu
Thừa sai Bác ái của Mẹ Têrêsa Calcutta.
(Ngọc Yến - Vatican News)
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Pedro Ortiz de Zárate

Hai chân phước tử đạo
Pedro Ortiz de Zárate và Giovanni

Lễ phong chân phước cho hai nhà truyền
giáo cho thổ dân bị sát hại ở Argentina
Ngày 2/7/2022, tại San Ramón de la Nueva
Orán, Salta, Argentina, ĐHY Marcello
Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh,
đã chủ sự Thánh lễ tuyên phong chân
phước cho hai linh mục Pedro Ortiz de
Zarate và Juan Antonio Solinas, thường
được gọi là “các vị tử đạo của Zenta”, đã bị
sát hại dã man vào năm 1683 khi truyền
bá đức tin và bảo vệ người dân bản địa.

Trong bài giảng, ĐHY Semeraro nhận định
rằng sát hại một Kitô hữu nhiệt thành để xóa
bỏ đức tin vào Chúa Giêsu không chỉ là điều
vô ích mà còn có hại, bởi vì việc giết hại đó
trở thành cuộc tử đạo và tử đạo củng cố đức
tin thay vì hủy diệt nó. Điều này, ĐHY nhắc
lại, đã được giáo phụ Tertuliano nói: “Máu
các Kitô hữu là hạt giống đức tin,” và thánh
Augustino đã suy tư thêm: “Cái chết của các
vị thánh của Chúa vì thế rất quý giá đối với
Chúa, mặc dù trong mắt loài người, điều đó
không có giá trị gì, nhưng điều mang lại giá
trị cho cái chết đó chính là cái chết của Đấng
Thánh của các thánh, hay đúng hơn là của
Chúa, Đấng là hạt giống đầu tiên mà từ đó
Giáo hội đã nảy sinh.“

Cha Pedro Ortiz de Zárate sinh ngày 29
tháng 6 năm 1626 tại Argentina, trong gia đình
sùng đạo và kính sợ Chúa. Ngài đã kết hôn
và có hai người con. Khi người vợ qua đời,
ước muốn từ thời niên thiếu của cha trở lại.
Chúa đã gọi ngài. Vì vậy, ngài trao phó con
cái và gia sản cho mẹ vợ và chọn trở thành
linh mục. Sau khi thụ phong linh mục năm
1657, ngài đã lên đường đi truyền giáo giữa
những người thổ dân mà ngài yêu quý như
chính con của mình.
ĐHY Semeraro nói về chân phước Pedro:
“Một nhân chứng của Chúa Kitô trong nhiều
bậc sống: một chính trị gia tốt, một người
chồng tốt và một người cha tốt; sau này ngài
là một linh mục xuất sắc, người biết rõ về các
thổ dân, bảo vệ họ, rửa tội cho họ và hướng
dẫn họ trở thành Kitô hữu.”
Juan Antonio Solinas
Còn cha Juan Solinas, sinh năm 1663, lớn
lên trong một gia đình quý tộc người Ý và
gương mẫu trong đức tin. Ngài gia nhập Dòng
Tên và mục đích là đi truyền giáo ở châu Mỹ
Latinh. Vào năm 1674, ước mơ của ngài trở
thành hiện thực. Ở đó, ngài cống hiến hết
mình cho việc truyền giáo cho thổ dân, nhưng
cũng để chăm sóc mục vụ cho các gia đình
cư dân người Tây Ban Nha, trợ giúp người già
và bệnh tật, dạy giáo lý cho trẻ em.
ĐHY Tổng trưởng nhận định rằng chính
động lực truyền giáo đã dẫn hai vị tử đạo đến
gặp gỡ lẫn nhau: họ cùng nhau dấn thân phục
vụ Tin Mừng và trung thành đến đổ máu.” Hai
nhà truyền giáo đã định cư ở thung lũng Zenta
và lập các khu định cư cho các thổ dân để
rao giảng Tin Mừng cho họ. Ngày 27/10/1683
các ngài đã bị một nhóm thổ dân sát hại.
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Tử đạo và Thánh Thể
ĐHY Semeraro đặc biệt nhấn mạnh mối
quan hệ mật thiết giữa tử đạo và Thánh Thể:
“Chính từ Thánh Thể nảy sinh sức mạnh để
trở thành Kitô hữu, để tiếp tục là Kitô hữu,
để sống như Kitô hữu.” Do đó, nếu có một
Kitô hữu yếu ớt hay hời hợt, ngại xưng mình
là Kitô hữu, hay dễ đánh mất đức tin, chính
là do xa cách với Thánh Thể.
(Hồng Thủy - Vatican News)

18 nữ tu Thừa Sai Bác Ái
bị trục xuất khỏi Nicaragua

Photo: Father Sunil Kumar Adugula

Ngày 06 tháng Bảy vừa qua, 18 nữ tu
Thừa sai bác ái của Mẹ Têrêsa Calcutta
ở Nicaragua, đã bị chính phủ nước này
trục xuất qua đường bộ sang Costa Rica
láng giềng.
Theo báo Il Confidencial, các nữ tu đã bị
Tổng cục Di trú và nhập cư, cùng với cảnh sát
ở thủ đô Managua và thành phố Granada, nơi
các chị phục vụ người nghèo, đưa tới biên giới.
Trong số 18 nữ tu có 7 chị người Ấn
Độ, 2 Mêhicô, 2 Philippines, 1 Ecuador và 1
chị người Việt Nam. Nghị quyết giải tán và
trục xuất các nữ tu cùng với 100 tổ chức từ
thiện phi chính phủ khác đã được quốc hội
Nicaragua thông qua khẩn cấp, ngày 29 tháng

Sáu vừa qua, như một biện pháp “cấp thiết”
và không có cuộc thảo luận nào trước đó.
Quốc hội Nicaragua là Mặt trận Sandino
giải phóng quốc gia do tổng thống Daniel
Ortega lãnh đạo, kiểm soát.
Khi đến biên giới Costa Rica, các nữ tu đã
được Đức cha Manuel Eugerio Salazar Mora,
Giám mục giáo phận Tilarán-Liberia ở địa
phương, chào đón.
Bà luật sư Martha Patricia Molina
Montenegro, thành viên Ủy ban quan sát phò
Minh Bạch và chống tham nhũng, nói với hãng
tin Acriprensa, tiếng Tây Ban Nha rằng chế độ
độc tài Ortega và vợ ông là phó tổng thống
Rosario Murillo vẫn cấp quốc tịch cho những
người nước ngoài bị cáo buộc về các tội ác
tại đất nước của họ và trục xuất những người
dân lương thiện cũng là công dân Nicaragua”.
Bà Molina cũng nói rằng: “Chế độ độc
tài ở Nicaragua đang đối đầu thẳng thừng với
GHCG tại nước này và mục tiêu của họ là tiêu
diệt hoàn toàn tất cả những tổ chức liên hệ
với Giáo hội. Việc trục xuất các nữ tu bác ái
là một hành động bất hợp pháp của chế độ
này. Họ được bảo vệ bằng những đạo luật đã
bị xã hội dân sự và các công dân Nicaragua
tố cáo là trái với hiến pháp”.
Luật sư Molina cho biết những người già
được các nữ tu bác ái săn sóc cũng bị trục xuất
khỏi các nhà dưỡng lão, nhưng các nữ tu đã lo
liệu để họ tiếp tục ở trong tay những người tốt,
chứ không để họ bị đẩy ra ngoài đường như
chế độ độc tài muốn. Có thể là nhà dưỡng lão
của các nữ tu sẽ bị nhà nước chiếm, như đã
xảy ra với các tổ chức từ thiện khác.
Bà Molina đã soạn một phúc trình tựa đề
“Nicaragua: phải chăng là một Giáo hội bị bách
hại? (2018-2022)”, liệt kê 190 vụ tấn công và
xúc phạm đến Giáo hội trong 4 năm qua.

Tin Giáo Hội

Ngày 06 tháng Ba năm nay, Nhà nước
Nicaragua đã trục xuất Đức Sứ thần Tòa Thánh
ở Managua, là Đức TGM Waldemar Stanilslaw
Sommertag, người Ba Lan mà không nêu lý
do nào.
(G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA)

Cảnh sát Nicaragua (AFP or licensors)

Cảnh sát Nicaragua
dùng vũ lực bắt Đức cha Álvarez
Rạng sáng thứ Sáu 19/8, cảnh sát
Nicaragua đã đến Toà Giám mục Matagalpa
dùng vũ lực bắt Đức cha Rolando José
Álvarez cùng một số linh mục, giáo dân
đưa đến Managua.
Từ ngày 04/8, Đức cha Álvarez và một số
linh mục, chủng sinh và giáo dân đã bị quản
thúc tại Toà Giám mục. Cảnh sát không cho
Đức cha đi đến nhà thờ để cử hành Thánh
lễ cho giáo dân.
Theo một số nhân chứng, khoảng 3 giờ sáng
thứ Sáu, một đoàn 8 xe cảnh sát Nicaragua đã
đến cưỡng chế đưa 9 người, trong đó có Đức
cha Álvarez, ra khỏi Toà Giám mục. Qua mạng
xã hội, Giáo phận lên tiếng báo động và khi
nghe tiếng chuông nhà thờ vang lên hàng trăm
người đã đến để cố gắng bảo vệ Đức cha và
mọi người.

Trong một thông báo, cảnh sát cho biết
Đức cha Álvarez và 8 người khác bị bắt đưa
đến Managua. Đức cha tiếp tục bị quản thúc
tại nhà riêng, các linh mục, chủng sinh và giáo
dân đi cùng ngài bị chuyển đến “El Chipote”,
một nhà tù được biết đến là nơi tra tấn những
người chống đối chế độ độc tài. Cảnh sát giải
thích, vụ bắt Đức cha Álvarez là để “khôi phục
lại sự bình thường cho cư dân và gia đình của
Matagalpa”.
ĐHY Leopoldo Brenes, TGM Managua
và Phó Chủ tịchHĐGM Nicaragua đã đến
thăm Đức cha Álvarez vào sáng 19/8 và đã
nói chuyện với ngài rất lâu. Trong một thông
báo đưa ra chiều cùng ngày, Tổng Giáo phận
Managua cho biết tình trạng thể chất của Đức
cha Álvarez đang xấu đi, nhưng tinh thần ngài
rất mạnh mẽ.
Ông Antonio Guterres,Tổng thư ký Liên
Hiệp Quốc rất lo ngại trước vụ bắt Đức cha
Álvarez và những hành động gần đây của
chính quyền Nicaragua chống lại các tổ chức
xã hội dân sự, bao gồm cả những tổ chức
của GHCG. Qua phát ngôn viên, ông Guterres
nhắc lại lời kêu gọi của ông đối với chính phủ
Daniel Ortega để đảm bảo bảo vệ các quyền
con người của tất cả công dân, đặc biệt là
các quyền hội họp ôn hòa, tự do hiệp hội,
tư tưởng, lương tâm và tôn giáo.
Trong những ngày qua, nhiều thông điệp
liên đới và huynh đệ của cácHĐGM châu Mỹ
Latinh và Toà Thánh đã được gửi đến Giáo hội
Nicaragua. Hành động dùng vũ lực bắt Đức
cha Álvarez và những người khác là hành động
gần đây nhất trong một loạt các hành động
bách hại Giáo hội Nicaragua với cáo buộc ủng
hộ những người chống đối chính phủ Daniel
Ortega.
(Ngọc Yến - Vatican News) Đức
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700 linh mục Nigeria biểu tình ôn hoà,
khẳng định: “Chúng tôi không phải là
khủng bố.”
Hôm 30/6/2022, 700 linh mục Nigeria
đã tổ chức một cuộc biểu tình ôn hoà
khi tham dự lễ an táng cha Vitus Borogo,
người bị giết vào cuối tuần trước ở bang
Kaduna, để phản đối tình trạng mất an
ninh và các cuộc tấn công nhằm vào các
giáo sĩ và kêu gọi các nhà chức trách hành
động khẩn cấp.

nước, trong khi các nhà chức trách dường như
không có khả năng giải quyết vấn đề.
Tuy nhiên Đức cha khẳng định rằng „trong
sự bối rối và tổn thương của chúng ta, chúng
ta tin rằng có Chúa ở trong đó. Và đây là
điều mang lại cho chúng ta hy vọng và lý do
để sống.“
Đức cha cầu nguyện cho mẹ và anh chị
em của cha Borogo, đặc biệt người em của
cha còn đang trong tay bọn bắt cóc. Ngài cũng
khuyến cáo chính phủ thực hiện các biện
pháp để đảm bảo an ninh của đất nước và
bảo vệ các cộng đồng dễ bị tổn thương trước
các cuộc tấn công.
(Hồng Thủy - Vatican News)

Cháy nhà thờ Chính thống Copte ở Ai Cập,
41 người thiệt mạng

Cha Borogo, một linh mục Công giáo
phục vụ tại Tổng giáo phận Kaduna, đã bị
giết bởi những kẻ vũ trang không rõ danh
tính tại Trang trại nhà tù ở Kujama, dọc theo
đường Kaduna-Kachia, Khu vực chính quyền
địa phương Chikun, vào ngày 25/6/2022. Em
trai của cha cũng bị bắt cóc trong vụ tấn công.
Trong cuộc biểu tình được tổ chức sau
Thánh lễ, các linh mục Nigeria đã mang những
tấm băng rôn có khắc chữ để bày tỏ sự bất
bình và kêu gọi chính quyền hành động.
Trong bài giảng lễ an táng tại nhà thờ
Nữ Vương các Tông đồ, TGM của giáo phận
Kaduna, Đức cha Matthew Ndagoso, đã than
thở về tình trạng bất an đang gia tăng ở đất
nước, đặc biệt là dưới chính quyền hiện nay.
Ngài nói rằng người dân Nigeria, và đặc biệt là
các tín hữu ở tổng giáo phận Kaduna đang bị
tổn thương vì các cuộc tấn công gia tăng trong

Trong một thông cáo, Giáo hội Chính
thống Copte loan tin: Có ít nhất 41 người
chết và nhiều người khác bị thương trong
vụ hỏa hoạn xảy ra vào sáng Chúa nhật
14/8/2022 tại nhà thờ Copte của Abu
Sifin, ở Giza, ngoại ô Cairo.
Nhà thờ Chính thống Copte bị cháy
(AFP or licensors)

Theo tin tức địa phương, đám cháy xảy ra
trong một cử hành quy tụ hàng trăm tín hữu.
Bộ Y tế xác nhận: “Nhà thờ Abou Sifin nằm
ở tầng một của một toà nhà bốc cháy sau khi
một máy điều hoà nhiệt độ trong một phòng
học ở tầng hai của toà nhà bị hỏng”. Bộ Y tế
còn cho biết thêm: “Lửa và khói đã gây ra sự
hoảng loạn, khiến nhiều người dẫm đạp lên
nhau để tìm đường thoát. Đó là nguyên nhân
chính dẫn đến các trường hợp bị thương và
tử vong”.

Tin Giáo Hội

Bộ trưởng Y tế Khaled Abdel Ghaffar đã
ra lệnh cung cấp tất cả các dịch vụ y tế và
chăm sóc cho những người bị thương trong vụ
cháy. Theo người phát ngôn của Bộ, ít nhất 55
người bị thương và đã được chuyển đến các
bệnh viện Imbaba và Al Agouza. Tình trạng
báo động đã được ban bố tại các bệnh viện
ở Cairo và Giza.
Công tố viên hàng đầu Ai Cập, ông Hamada
Al-Sawi đã ra lệnh thành lập một nhóm thanh
tra lớn để điều tra vụ cháy nhà thờ. Ngay lập
tức các điều tra viên đến hiện trường vụ tai
nạn và bắt đầu cuộc điều tra, theo thông cáo
báo chí từ văn phòng công tố viên, các thẩm
phán đảm bảo rằng kết quả điều tra sẽ được
công bố trong thời gian sớm nhất.
Ông Abdel Fattah Al Sissi, Tổng thống Ai
Cập đã gửi lời chia buồn tới Đức Thượng phụ
Chính thống Copte Tawadros II. Hỏa hoạn
không phải là hiếm ở Cairo. Vào ngày 08/8
vừa qua, một nhà thờ đã bốc cháy ở khu tư
sản Heliopolis, phía đông thủ đô nhưng không
có người chết hoặc bị thương. Chính thống
giáo Copte là cộng đoàn Kitô giáo lớn nhất ở
Trung Đông, có khoảng 10% trong số 103 triệu
dân của Ai Cập.
(Ngọc Yến - Vatican News)

Đại hội Công giáo liên châu Phi về Thần học,
Xã hội và Đời sống Mục vụ lần II
Đại hội Công giáo Liên châu Phi về Thần
học, Xã hội và Đời sống Mục vụ lần thứ
hai diễn ra tại trụ sở của Đại học Công
giáo Đông Phi ở Nairobi, Kenya, từ ngày
18-22/7/2022. Đại hội thảo luận về thần
học, xã hội và đời sống mục vụ, với mục
đích cổ võ và quan tâm đến các thực hành
tốt để cải thiện Giáo hội và xã hội.

Tín hữu Công giáo Kenya (Vatican Media)

Sau Đại hội lần thứ nhất được tổ chức tại
Nigeria, Đại hội Công giáo liên châu Phi tại
Kenya lần này có chủ đề: “Cùng nhau bước
đi vì một Giáo hội sống động ở Châu Phi và
trên thế giới.”
Đại hội quy tụ hơn 80 nhà lãnh đạo tôn
giáo và học giả từ 5 châu lục, đề ra những
suy tư về tính hiệp hành, phụ nữ, trẻ em và
tương lại của Giáo hội châu Phi.
Các hoạt động của Đại hội có thể được
theo dõi trực tuyến trên cổng thông tin chuyên
dụng, được Hội nghị chuyên đề củaHĐGM
Châu Phi và Madagascar (SECAM) thực hiện.
Bà Emilce Cuda, Đồng Tổng Thư ký của
Ủy ban Giáo hoàng về Châu Mỹ Latinh, và
Đức ông Lucio Adrian Ruiz, Tổng Thư ký của
Bộ Truyền thông, tham dự Đại hội với tư cách
là đại diện của Tòa thánh.
Trong Đại hội Công giáo toàn châu Phi lần
thứ hai này, Mạng lưới Mục vụ và Thần học
Công giáo Liên Phi nhắm mục đích thu hẹp
khoảng cách giữa thực hành mục vụ và công
việc học thuật đa ngành ở lục địa châu Phi
bằng cách lắng nghe Lời Chúa và con người, để
khơi dậy niềm hy vọng và đức tin được biến
đổi, đồng thời thúc đẩy và quan tâm đến các
thực hành tốt để cải thiện Giáo hội và xã hội.
(Hồng Thủy - Vatican News)
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ÚC CHÂU

Công đồng toàn thể lần thứ Năm của Giáo hội Úc

Giáo hội Úc khai mạc khoá họp thứ hai của
Công đồng toàn thể
Trong tuần này (4-9/7/2022) Giáo hội Úc
cử hành khoá họp toàn thể thứ hai của
Công đồng toàn thể lần thứ Năm, để suy
tư những đề xuất đến từ phiên họp thứ
nhất vào tháng 10/2021.
Đối với Giáo hội Úc, từ năm 1937, Công
đồng là cuộc tập hợp Công giáo toàn quốc
quan trọng nhất. Năm 2016, các giám mục
triệu tập Công đồng lần thứ Năm, với mục
đích đổi mới đời sống và sứ vụ của Giáo hội
tại Úc, chú ý đến lời ĐTC mời gọi đối thoại
với xã hội, trước những thay đổi quan trọng đã
diễn ra trong nhiều thập kỷ qua, và cả những
phát hiện của Ủy ban Hoàng gia về lạm dụng
tính dục trẻ em trong Giáo hội.
Quá trình chuẩn bị bắt đầu vào năm 2018,
với việc khởi động các cuộc họp “Đối thoại và
lắng nghe”, với sự tham gia của các giám mục,
linh mục, tu sĩ và giáo dân, để đưa ra bức
tranh về thực trạng của Giáo hội ở Úc ngày
nay, nhưng cũng là mối quan tâm và nguyện
vọng của người Công giáo Úc. Năm 2019 là
giai đoạn thứ hai của tiến trình với mục đích
“Lắng nghe và phân định”, nhằm xác định các

vấn đề sẽ được đưa vào Chương trình nghị sự
của Công đồng; chương trình này đã xác định
sáu lĩnh vực chủ đề, bao gồm hoán cải, cầu
nguyện, đào tạo, quản trị, cơ cấu và thể chế.
Các chủ đề này lẽ ra đã được thảo luận
vào một khoá họp đầu tiên, nhưng khoá họp
này đã phải hoãn lại, và sau đó, do đại dịch,
đã được tổ chức trực tuyến vào tháng 10/2021.
Các đại biểu đã lắng nghe những nạn nhân
của tệ nạn lạm dụng trong Giáo hội, và nhắc
lại “những vết thương sâu đậm và thất bại của
Giáo Hội và việc cần phải tiếp tục phân định
các cách thế chữa lành và đổi mới thực sự”.
Các tham dự viên cũng lắng nghe ý kiến
từ các thổ dân, tái khẳng định nhu cầu hòa
giải với các cộng đồng Bản địa Úc, cũng như
nhu cầu về công lý và việc phục hồi đất đai
thông qua một hệ sinh thái tích hợp.
Trong lúc thảo luận các vấn đề của Chương
trình nghị sự, các Thành viên Công đồng đã
xem xét lối sống của Giáo hội ngày nay, một
mặt tập trung vào những gì Giáo hội có thể
cung cấp cho thế giới, mặt khác là về cách thế
giới có thể gợi ý cho các cách thức và cơ cấu
của Giáo hội. Mọi người suy tư về các vấn đề
lãnh đạo và quản trị theo lời kêu gọi của ĐTC
để Giáo hội có tính hiệp hành hơn.
Chủ đề chính của phiên họp là đặc tính
truyền giáo của người môn đệ, cũng như lời
kêu gọi “đi đến các vùng ngoại vi của xã
hội”. Các tham dự viên thảo luận về cách một
Giáo hội truyền giáo có thể kết nối với những
người cảm thấy xa cách cộng đoàn đức tin.
Một điểm nổi bật khác của khoá họp là “lời
kêu gọi hoán cải và trung thành”, cũng như
“trí tưởng tượng và sự đổi mới”. Một chủ đề
được lặp lại là sự cần thiết của các quá trình
liên tục “lắng nghe của Giáo hội”, điều có thể
kiến tạo và gợi ý cách Giáo hội thực hiện sứ
vụ của mình ngày nay.
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Trong phiên họp ngày 04/7, 277 Thành
viên Công đồng thảo luận và biểu quyết hơn
30 kiến nghị trong một tài liệu làm việc được
công bố vào đầu tháng 6, kết quả của các đề
xuất được đưa ra trong khoá họp đầu tiên.
(Ngọc Yến - Vatican News)

Hàng trăm người dầm mưa lần hạt Mân Côi
tại Sydney
Trong video, tổng giáo phận giải thích rằng
đã có hơn 100 người đàn ông tụ tập bên ngoài
nhà thờ chính tòa Đức Bà ở Sydney để cầu
nguyện lần chuỗi Mân Côi trong gần một giờ
đồng hồ. Đó là một chứng tá tuyệt vời cho
đức tin, và còn gây ấn tượng mạnh hơn nữa
khi xét đến điều kiện thời tiết đặc biệt xấu.
Đa số những người đàn ông quỳ gối, mặc
áo mưa và cầm dù. Họ dường như không lo
lắng gì trước cơn mưa lớn như trút nước, và
bất chấp mọi tiếng ồn, lòng sùng kính sâu sắc
của họ chắc chắn sẽ được nghe thấy bởi Đức
Trinh Nữ.
Cuộc Thập tự chinh Mân Côi của họ diễn
ra vào thứ Bảy đầu tiên của mỗi tháng và thật
thú vị khi thấy có bao nhiêu người đàn ông tụ
tập vào tháng Bảy này, mặc dù họ biết rằng
họ sẽ bị ướt sũng.

Debbie Cramsie cho Tuần báo Công Giáo,
Giám đốc Trung tâm Phúc âm hóa Tổng giáo
phận Sydney, Daniel Ang, đã chia sẻ:
“Chúa thực sự hiện diện trong cuộc sống
của chúng ta và trong thành phố của chúng
ta. Một số người có thể chùn bước trước cảnh
tượng như vậy, nhưng phản ứng mà nó gợi ra
đã nói lên sức mạnh của chứng tá Kitô. Thấy
những người đàn ông định hướng cuộc sống
của họ không chỉ bằng sức mạnh của cảm giác
hay sự thoải mái mà bởi những gì họ trân trọng
là một chứng tá và đặt ra câu hỏi về những
gì chúng ta cống hiến cho bản thân, những
gì chúng ta tin là nguồn gốc và kết thúc của
cuộc đời mình.”
Cramsie giải thích thêm rằng cuộc Thập
tự chinh Mân Côi hàng tháng ra đời nhờ một
phong trào quốc tế cầu xin Đức Mẹ bảo vệ
gia đình của họ.
Ivica Kovac, trong Ủy ban Đời sống, Hôn
nhân và Gia đình của Tổng giáo phận Sydney,
chỉ ra rằng nam giới thường miễn cưỡng thể
hiện đức tin của mình trước công chúng. Tuy
nhiên, video đã lan truyền có vẻ là một thực
tế ngược lại. Nó sẽ được nhìn thấy trên toàn
thế giới và có thể truyền cảm hứng cho những
người đàn ông khác lần chuỗi Mân Côi.

“Tôi đã nhìn thấy họ. Trời mưa như trút
nước và họ kiên trì với nhiệm vụ của mình.
Những người đàn ông tuyệt vời. Cảm ơn các
bạn. Các bạn là nguồn cảm hứng trong một xã
hội chán chường”.

“Những người đàn ông có đức tin rất
thích chia sẻ ‘tin mừng’ với người khác nhưng
thường miễn cưỡng không muốn công khai
điều đó, vì vậy Cuộc Thập tự chinh Mân Côi
của những người đàn ông đang cung cấp cho
chúng ta một con đường tuyên xưng đức tin
một cách công khai và yêu thương nhất bằng
cách cầu nguyện cho những người thân yêu
của chúng ta, cộng đồng, đất nước và Giáo
Hội bất kể điều kiện bên ngoài như thế nào.

Tổng giáo phận cũng chia sẻ những lợi
ích của video đã được xem hơn một triệu
lần trên toàn thế giới. Trong một bài báo của

Và chính những kiểu thể hiện đức tin này
đã cho thế giới thấy niềm vui và sức mạnh
của việc đồng lòng cầu nguyện.

Và những nỗ lực của họ đã được đánh
giá cao bởi tất cả những người xem video,
với một người dùng Facebook, Jennifer Pierno,
bình luận:
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CHUYẾN TÔNG DU CANADA
CỦA ĐGH PHANXICÔ
(24-29/ 7/ 2022)

“Hành hương thống hối, chữa lành và hòa giải”
Nt. Anna Ngọc Diệp, OP; Hồng Thủy; Ngọc Yến Vatican News & G. Trần Đức Anh, O.P.

Nhóm đông nhất là First Nations, hiện
có gần 1 triệu người, đa số sống ở phần
phía nam; Nhóm Métis, khoảng 600.000 hậu
duệ của liên hiệp những người định cư bản
địa và châu Âu, những người sống chủ yếu
ở phía tây Anglophone; Nhóm Inuit, khoảng
65.000 người sống rải rác trên khắp các
phần phía bắc của Canada.
Vào Chúa nhật ngày 24-7, Đức Thánh
Cha (ĐTC) Phanxicô bắt đầu một chuyến
tông du ngoài nước Ý lần thứ 37 tới Canada.
Dự kiến kéo dài từ 6 ngày, từ 24-29.7. 2022,
chuyến công du với chủ đề “Bước đi cùng
nhau” được xem là cuộc “hành hương thống
hối” đầu tiên nhằm mục đích tiếp tục hành
trình chữa lành và hòa giải với các dân tộc
bản địa tại quốc gia này.
“Các Dân tộc Bản địa” mà ĐGH Phanxicô
sẽ đến thăm và xin lỗi là ai?
“Các Dân tộc Bản địa” là một thuật ngữ
chung được sử dụng để chỉ 3 nhóm người:
First Nations, Métis và Inuit, vốn là những
người gốc đã sinh sống trên vùng đất ngày
nay là Canada.

Theo Ủy ban Sự thật và Hòa giải của
Canada (TRC), vào cuối thế kỷ XIX, chính
phủ Canada đã thành lập và tài trợ mạng
lưới 139 trường nội trú cho trẻ em bản
địa và giao cho các Giáo hội điều hành,
trong đó, Công giáo khoảng 2/3 và Tin lành
khoảng 1/3 số trường học. Phần lớn các
trường Công giáo do Dòng Truyền giáo hiến
sĩ Đức Mẹ Vô nhiễm (Missionary Oblates
of Mary Immaculate - OMI) phụ trách. Việc
giáo dục nhằm truyền đạt khả năng đọc, viết
và làm toán cơ bản, đồng thời cũng thực
hiện chính sách “khai hoá” và “đồng hóa”
văn hóa một cách khắc nghiệt nên đã tước
đoạt “ngôn ngữ, văn hóa và bản sắc của
tính bản địa trong đứa trẻ”.
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TRC cho biết, từ giữa thập niên 1800
đến cuối thập niên 1990, khoảng 150.000
trẻ em bản địa đã bị loại bỏ khỏi gia đình
để theo học, và hơn 4.000 trẻ em đã chết
khi theo học tại các trường này.
Hầu hết các trường đóng cửa vào thập
niên 1960, mặc dù một số trường vẫn tồn
tại vào thập niên 1980. Vào cuối những
năm 1980 và đầu 1990, người dân Canada
bắt đầu nghe thấy tiếng nói của Người bản
địa về “trường học nội trú của thổ dân”
(ngày nay gọi là bản địa), vốn là một phần
lịch sử của Canada nhưng phần lớn vẫn bị
che giấu. Chứng từ của “những người sống
sót” kể về bệnh tật, điều kiện vệ sinh, dinh
dưỡng và chăm sóc sức khỏe không tương
xứng, và sự lạm dụng thể chất và tình dục
còn tệ hại hơn.
Trong hơn 30 năm qua, hệ thống trường
học nội trú mang tính đồng hóa này, bị các
vị lãnh đạo Giáo hội, chính phủ, và Người
bản địa coi như một chương đen tối trong
lịch sử Canada. Theo đó, chính phủ Canada
tại Hạ viện ở Ottawa đã có lời xin lỗi chính
thức vào năm 2008. ĐGH Bênêđitô XVI đã
gửi lời xin lỗi tới một phái đoàn của các nhà
lãnh đạo bản địa tại Vatican vào năm 2009.
Vào năm 2015, Ủy ban Sự thật và Hòa
giải (TRC), một cuộc điều tra do chính phủ
liên bang thành lập, đã báo cáo và đưa ra
một danh sách của 94 “Lời kêu gọi hành
động”. Trong đó, Lời kêu gọi số 58 yêu cầu
ĐGH Phanxicô phải hiện diện tại Canada

“trong vòng một năm” để xin lỗi một lần
nữa…
Trên thực tế, ĐGH Phanxicô không thể
thực hiện chuyến thăm “trong vòng một
năm” như yêu cầu của TRC vì nhiều lý do
khác nhau. Trước hết là do chương trình
nghị sự đã kín của ngài; thứ đến là do sự
thiếu đồng thuận trong Hội đồng giám mục
Công giáo Canada; và cuối cùng là do đại
dịch Covid-19.
Vào tháng 5-2021, việc phát hiện ra
những hài cốt của một số trẻ em bản địa,
được xem như là “những ngôi mộ tập thể”,
trong khuôn viên của một số trường nội
trú Công giáo trước đây đã tạo ra một làn
sóng phẫn nộ không chỉ đối với chính phủ
Canada, các giám mục Công giáo mà còn
trên toàn thế giới.
Mặc dù cá nhân các giám mục Công
giáo và các dòng tu ở Canada đã đưa ra
lời xin lỗi về sự can dự của Giáo hội vào hệ
thống trường nội trú, nhưng phải đến ngày
24. 9. 2021, Hội đồng Giám mục Công giáo
Canada mới xin lỗi với tư cách là cơ quan
quốc gia về “sự lạm dụng nghiêm trọng” đã
xảy ra tại các trường học do “một số thành
viên trong cộng đồng Công giáo của chúng
tôi điều hành”.
Bối cảnh cho chuyến thăm
của ĐGH Phanxicô
Từ ngày 28.3 - 1.4.2022, một phái đoàn
mở rộng gồm các nạn nhân, các giám mục
và các nhà lãnh đạo bản địa đã có buổi tiếp
kiến lịch sử với ĐTC Phanxicô tại Vatican
để tố cáo lịch sử đáng xấu hổ của Giáo hội
trong các trường nội trú của Canada trong
khoảng thời gian 100 năm.
Trong cuộc gặp gỡ này, ĐTC đã nhìn
nhận sự “phẫn nộ”, “xấu hổ” và “đau buồn”
mà ngài cảm thấy đối với tác hại mà người
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Lúc đầu, việc đi học là tự nguyện, nhưng
sau đó, theo yêu cầu của liên bang, nó trở
thành bắt buộc, điều này cũng đồng nghĩa
với việc trẻ em bị buộc phải tách khỏi gia
đình. Khi đến trường, trẻ em bị buộc phải
từ bỏ ngôn ngữ truyền thống, tôn giáo, cách
ăn mặc và cách sống của người bản địa.
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Công giáo gây ra thông qua hệ thống trường
nội trú. Sau đó, ĐTC hứa với họ rằng ngài
sẽ đến Canada để xin lỗi và yêu cầu một
lần nữa sự tha thứ cho sự lạm dụng của
Giáo hội trên đất của họ, đồng thời thúc
đẩy sự chữa lành và hòa giải thông qua các
hành động cụ thể.

Ý nghĩa của logo chuyến viếng thăm
Canada của ĐTC
Logo chuyến chuyến viếng thăm Canada của
ĐTC được một hoạ sĩ tài năng người bản
địa Canada thiết kế, diễn tả ý nghĩa của chủ
đề „Bước đi cùng nhau“. Logo có hình tròn
tượng trưng cho sự gặp gỡ, bao gồm, bình
đẳng, với các yếu tố vừa bao gồm các yếu
tố biểu tượng của Công giáo như chim bồ
câu, chìa khoá thánh Phêrô, vừa bao gồm
các yếu tố của các dân tộc bản địa Canada
như cái trống, bò rừng, vv.
Tác giả của logo là Shaun Vincent. Ông
được ban chuẩn bị chuyến viếng thăm của
ĐTC liên lạc vào đầu năm nay (2022). Sau
thời gian suy tư, trò chuyện với những
người cao niên và các thành viên của gia
đình, Vincent đã quyết định tham gia tạo
logo cho chuyến thăm lịch sử của ĐTC tại
Canada.
Ông chia sẻ: «Quá trình sáng tạo của tôi
được lấy cảm hứng từ thiên nhiên, đặc biệt
là ở mảnh đất của gia đình tôi ở St. Laurent,
bang Manitoba, một cộng đồng Métis nơi tôi
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sinh sống và được nhắc nhở tôi là ai và đến
từ đâu - thường với sự khiêm tốn và luôn
hài hước.»
Logo có hình vòng tròn, theo tác giả, đó
là hình ảnh của cái trống của tổ tiên. Ông
giải thích: «Để thực sự bước đi cùng nhau
vì một mục đích thì đòi phải có hướng đi
và sự tập trung. Một cái trống của tổ tiên
dưới dạng hình tròn giữ nhịp cho vòng tròn
vũ điệu. Các vòng hoa cườm chiếu sáng khi
tiếng vĩ cầm vang lên. Một vòng tay ôm mở
rộng... Vòng tròn của mặt trời... Vòng tròn
có thể gặp thấy ở mọi nơi trong đời sống
Người Bản địa. Trong vòng tròn, mọi người
đều bình đẳng, mọi thứ đều được nhìn thấy.
Biểu tượng này là lịch sử, nó nắm giữ lịch
sử của chúng tôi. Nó nói lên chúng tôi là
ai. Một biểu tượng diễn tả sự kiện này cần
có sự tin tưởng và an nhiên ở trung tâm.
Đó là lý do tại sao tôi chọn biểu tượng này
như hạt nhân của nó, với những giáo huấn
nằm trong hình dạng của nó.
Hoạ sĩ Vincent nhận định về logo: “Đối
với logo này, cộng đồng là trọng tâm của
những gì tôi muốn khắc họa, với chú tuần
lộc và đàn bò rừng, cá và đại bàng, với một
con chim bồ câu hòa bình và Chìa khóa của
Thánh Phêrô tượng trưng cho Chúa Thánh
Thần và ĐGH - được đặt giữa các loài động
vật và các yếu tố của trái đất, bầu trời và
nước. Bất cứ nơi nào chúng ta đi trên hành
trình hàn gắn và hòa giải này, chúng ta sẽ
đi cùng với nhau.”

Chương trình chuyến hành hương thống
hối của ĐGH Phanxicô
Vào Chúa nhật ngày 24-7-2022, thì lời
hứa đến Canada của ĐTC được thực hiện.
Được biết, một phái đoàn tháp tùng gồm 35
nhân viên của Vatican tham gia cùng ĐGH
trong chuyến hành hương thống hối này. Hai
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vị Hồng y người Canada, Marc Ouellet (Tổng
trưởng Bộ Giám mục) và Michael Czerny,
S.J. (Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển
Con người Toàn diện), cùng với 3 giáo sĩ
cao cấp từ Ban Thư ký của Tòa Thánh: Đức
Hồng y Pietro Parolin (Ngoại trưởng), Đức
TGM Edgar Peña Parra (Chánh văn phòng)
và Đức TGM Paul Gallagher (Bộ trưởng
ngoại giao). Bác sĩ của ĐGH, một y tá, đội
bảo vệ an ninh - bao gồm Vệ binh Thụy Sĩ
và cảnh sát Thành phố Vatican - khoảng 60
ký giả và nhân viên truyền thông khác sẽ
rời Rome đến Edmonton, Canada trên máy
bay ITA Airways.

Tổng thống Sergio Mattarella của Ý, với lời
cầu nguyện chân thành cho thiện ích của
dân tộc Ý”.
Chuyến bay của ĐTC sẽ bay qua các
nước Ý, Thuỵ Sĩ, Pháp, Anh, Iceland, Đan
Mạch, trước khi đến Canada. Theo thông
lệ, ĐTC đều gửi điện thư đến nguyên thủ
các nước này khi chuyến bay của ngài bay
ngang qua không phận những nước này.

Do những hạn chế sức khoẻ vì đang bị
đau đầu gối, ĐTC sẽ phải sử dụng xe lăn và
có tương đối ít các hoạt động cho mỗi ngày
trong chuyến tông du này. Dự kiến ĐTC sẽ
có 3 điểm dừng chân đó là: tại Edmonton,
Québec và Iqaluit…
(Theo: americamagazine.org;
và ncregister.com (22. 7. 2022)

1. ĐTC đã lên đường
bắt đầu chuyến viếng thăm Canada
Vào lúc 9 giờ 16 phút sáng Chúa Nhật
24/7/2022, theo giờ Roma, chiếc máy bay
Airbus A330 của hãng hàng không ITA
Airways đã cất cánh từ sân bay Fiumicino
của Roma đưa ĐTC và đoàn tuỳ tùng đi
Canada, bắt đầu chuyến tông du thứ 37
của ngài tại nước ngoài. Chuyến bay sẽ
đáp xuống phi trường Edmonton, tỉnh bang
Alberta của Canada, sau khoảng 10 giờ
bay. Khởi hành từ nhà trọ thánh Marta ở
nội thành Vatican vào lúc khoảng 8 giờ, đến
phi trường, ngồi trên xe lăn, ĐTC chào các
lãnh đạo của hãng hàng không và sau đó
lên máy bay bằng một thang nâng.
Sau khi máy bay cất cánh, bay trên vùng
trời nước Ý, ĐTC đã gửi điện thư chào

Chào đón chính thức ĐTC tại phi trường Edmonton

Sau khi bay khoảng 10 tiếng rưỡi, vượt
qua chặng đường dài 8.430 km, vào lúc
11 giờ 9 phút sáng Chúa Nhật 24/7/2022
giờ Edmonton, Canada, chuyến bay của
hãng hàng không ITA chở ĐTC khởi hành
từ Roma đã đáp xuống phi trường quốc tế
của thành phố Edmonton, thuộc tỉnh bang
Alberta của Canada.
Tại phi trường Edmonton, ĐTC được
Toàn quyền Canada, bà Mary Simon, người
bản địa đầu tiên nắm giữ chức vụ này, cùng
với phu quân, và Thủ tướng Justin Trudeau
chào đón.
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Sau bài hát của một nhóm người bản
địa, ĐTC đã chào phái đoàn của Canada,
trong đó có nhiều người thuộc các sắc
tộc người bản địa Canada. Ngài cũng giới
thiệu các vị trong phái đoàn tháp tùng ngài,
trong đó có Đức Hồng y Quốc vụ khanh
Toà Thánh Pietro Parolin… Sau đó một số
Hồng y và giám mục Canada đã đến chào
ĐTC.
Sau nghi thức chào đón, Toàn quyền
Canada và Thủ tướng cùng với ĐTC tiến
vào sảnh VIP để trò chuyện trong ít phút,
và sau đó ĐTC di chuyển bằng xe hơi về
chủng viện thánh Giuse cách phi trường
hơn 31 km để dùng cơm trưa và nghỉ ngơi
trong suốt thời gian còn lại của ngày Chúa
Nhật, sau chuyến bay dài.
2. ĐTC gặp gỡ các dân tộc bản địa First
Nations, Métis và Inuit tại Maskwacis

Maskwacis ĐTC cầu nguyện tại nghĩa trang

Thứ Hai 25/7/2022, ngày thứ hai trong
chuyến tông du kéo dài 6 ngày tại Canada
của ĐTC, ĐTC đã có hoạt động chính thức
đầu tiên. Vào lúc 8 giờ 45 phút sáng giờ
Edmonton, từ đại chủng viện Thánh Giuse,
ĐTC đi xe đến Maskwacis để gặp gỡ các
dân tộc bản địa First Nations, Métis và Inuit.

Khi tới nơi, ĐTC được cha xứ và một
số vị lớn tuổi của các dân tộc bản địa First
Nations, Métis và Inuit chào đón tại lối vào
của nhà thờ kính Đức Mẹ Bảy Sự Thương
Khó, sau đó ngài tiếp tục di chuyển đến
nghĩa trang và thinh lặng cầu nguyện trong
giây lát. Rồi ĐTC đến Bear Park Pow-Wow
Grounds và được các lãnh đạo bản địa đến
từ khắp nơi đón tiếp.

Khu vực Maskwacis nằm ở trung tâm
Alberta, cách thành phố Edmonton khoảng
70 km. Nơi đây, có sự hiện diện của nhóm
Bộ lạc Ấn Độ của Tây Canada và bốn Quốc
gia của Maskwacis: Ermineskin Cree Nation;
Louis Bull Tribe; Montana First Nation và
Samson Cree Nation. First Nations là các
bên ký kết Hiệp ước 6, một trong 11 Hiệp
ước được ký kết bởi các dân tộc bản địa
và Canada từ năm 1871 đến năm 1921. Có
một thời khu vực rộng lớn này được bao
phủ bởi nhiều cây lê rừng thu hút gấu đến
ở, do đó còn có tên gọi là Đồi Gấu.

Các dân tộc bản địa, những người đã
sinh sống trên lãnh thổ Canada từ ngàn
năm, gồm ba nhóm lớn: First Nations, Métis
và Inuit, với nhiều phong tục, truyền thống
và ngôn ngữ khác nhau. First Nations đại
diện cho cộng đồng bản địa chiếm ưu thế
của Canada, hiện diện ở phía nam của quốc
gia; Inuit là một phần của một trong các
nhóm chính sinh sống ở vùng bắc cực; và
Métis nằm ở cực tây của Canada, họ là hậu
duệ của sự kết hợp giữa người bản địa và
người châu Âu.
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Buổi gặp gỡ được bắt đầu bằng diễn
văn chào mừng của một vị đại diện các dân
tộc bản địa.

ĐTC ban phép lành tại cuối buổi gặp gỡ
ĐTC gặp vị đại diện người bản địa

Trong bài diễn văn đáp từ, trước hết ĐTC
nói rằng ngài đã chờ đợi buổi gặp gỡ này
trong những tháng qua. Và ngài đến đây để
thực hiện một cuộc hành hương thống hối,
để nói với người bản địa rằng ngài rất đau
buồn, cầu xin Chúa tha thứ, chữa lành và
hòa giải, để cho mọi người thấy sự gần gũi
của ngài, để cầu nguyện với và cho họ.
ĐTC gợi lại cho mọi người nhớ rằng các
chính sách đồng hóa và giải phóng, gồm cả
hệ thống trường học nội trú, đã tàn phá như
thế nào người dân của những vùng lãnh thổ
này. Tiếp đến, ĐTC cám ơn người bản địa
đã cho ngài biết những điều này. Hôm nay
ngài ở đây, vì bước đầu tiên của cuộc hành
hương thống hối của ngài giữa người bản
địa là một lần nữa cầu xin sự tha thứ, để
nói với họ rằng ngài rất đau buồn.

ĐTC khẳng định: “Trước sự dữ gây phẫn
nộ này, Giáo hội quỳ gối trước Thiên Chúa
và cầu xin sự tha thứ cho tội lỗi của con cái
mình. Tôi muốn nhắc lại điều đó với sự xấu
hổ và rõ ràng. Tôi khiêm tốn cầu xin sự tha
thứ cho tội ác của rất nhiều Kitô hữu chống
lại người bản địa.
Kết thúc bài diễn văn, ĐTC mời gọi mọi
người thinh lặng cầu nguyện… Buổi gặp
gỡ được tiếp tục với bài hát, kinh Lạy Cha,
phép lành của ĐTC. Sau đó ĐTC gặp gỡ
một số người.
ĐTC gặp gỡ các Dân tộc Bản địa và
cộng đoàn giáo xứ Thánh Tâm Edmonton
Sự kiện chính thức thứ hai trong chuyến
tông du của ĐTC là cuộc Gặp gỡ các Dân
tộc Bản địa và các thành viên của cộng
đoàn giáo xứ tại Nhà thờ Thánh Tâm ở
Edmonton của các Dân tộc Đầu tiên.
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Nhà thờ Thánh Tâm được xây dựng vào
năm 1913, là một trong những nhà thờ Công
giáo cổ nhất của thành phố. Năm 1991 Đức
TGM Joseph MacNeil đã dành giáo xứ này
cho các Dân tộc Bản địa First Nations, Métis
và Inuit. Tại đây đức tin Công giáo được
diễn tả trong bối cảnh của văn hoá bản địa.

Ngỏ lời với các tín hữu, ĐTC cho biết
ngài rất vui khi hiện diện ở đây, giữa các tín
hữu và gặp lại những khuôn mặt của các
đại diện của người bản địa đã đến gặp ngài
ở Roma vài tháng trước.

Tòa nhà lưu giữ nhiều tác phẩm nghệ
thuật thiêng liêng độc đáo do các nghệ nhân
người bản địa tạo ra. Trong những năm qua,
nhiều người nhập cư và tị nạn từ khắp nơi
trên thế giới đến định cư tại Edmonton đã
biến Nhà thờ Thánh Tâm trở thành ngôi nhà
tâm linh của họ. Tòa nhà đã bị hư hại bởi
một trận hỏa hoạn vào tháng 8 năm 2020 và
đóng cửa trong hai năm để trùng tu. Công
việc được hoàn thành đúng vào thời điểm
ĐTC đến thăm.

Tuy thế, ĐTC lưu ý rằng trong Giáo hội
cũng có lúa mì xen lẫn với cỏ lùng. Và đây
là lý do ngài đã mzuốn thực hiện cuộc hành
hương thống hối này.

Lúc khoảng 4 giờ 45 chiều thứ Hai
25/7/2022 giờ Edmonton, ĐTC đã đến nhà
thờ Thánh Tâm và được cha sở và các giáo
dân chào đón trong tiếng trống của người
bản địa.

Đau lòng vì sai lỗi của Giáo hội trong
quá khứ

Hoà giải nhờ Thánh giá - “cây sự sống”
- Tiếp đến, ĐTC chia sẻ một số suy tư
về từ ngữ Hoà giải.
Trước hết, như Thánh Tông đồ Phaolô
cho chúng ta biết, Chúa Giêsu đã hòa giải
bằng cách quy tụ lại với nhau, bằng cách
làm cho hai nhóm xa cách nhau trở thành
một: một thực tại, một linh hồn, một dân
tộc. Và Người làm điều đó thế nào? Qua
thập giá (x. Ep 2,14). Chúa Giêsu đã hòa
giải chúng ta với nhau trên Thánh giá, trên
‛cây sự sống’, như các Kitô hữu xa xưa yêu
thích gọi như thế.”

ĐTC gặp gỡ các Dân tộc Bản địa và Cộng đoàn
Giáo xứ Thánh Tâm Edmonton

Giáo hội là thân thể hòa giải sống
động
ĐTC gặp gỡ các Dân tộc Bản địa và Cộng đoàn
Giáo xứ Thánh Tâm Edmonton
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Nhà thờ - dấu hiệu sự gần gũi của
Thiên Chúa
Cuối cùng, trong nhà thờ này, phía trên
bàn thờ và Nhà Tạm, có bốn cột của một
chiếc lều điển hình của người bản địa, một
chiếc lều teepee. Lều teepee này có tính
biểu tượng sâu sắc trong kinh thánh. Khi
dân Israel hành trình trong sa mạc, Thiên
Chúa ngự trong một cái lều được dựng lên
mỗi khi dân chúng dừng lại và cắm trại: đó
là Lều Hội ngộ. Lều teepee nhắc nhở rằng
Thiên Chúa đồng hành với chúng ta trong
cuộc hành trình của chúng ta và rất thích
gặp gỡ chúng ta cùng nhau, trong hội họp,
trong hội đồng.

đến Sân vận động Commonwealth ở Edmonton
cách đó gần 5 km để chủ sự Thánh lễ cho
hơn 60.000 tín hữu.
Sân vận động Commonwealth là một khu
phức hợp rộng 17 ha, nằm cách trung tâm
thành phố chỉ vài phút trong khu McCauley.
Đây là một trung tâm thể thao đa năng ngoài
trời, chủ yếu là nơi tổ chức các trận đấu của
đội bóng đá Edmonton Elks của Canada,
các sự kiện và các buổi hòa nhạc thể thao
lớn và quốc tế. Việc xây dựng sân vận động
này bắt đầu vào năm 1975, và hoàn thành
vào năm 1978, nhân dịp Thế vận hội Khối
Thịnh vượng chung, với sức chứa 42.500
khán giả. Trong những năm qua, nơi đây
đã trải qua một số lần cải tạo và hiện đại
hóa. Ngày nay, với sức chứa 56.302 chỗ
ngồi, sân vận động Commonwealth là sân
vận động ngoài trời lớn nhất Canada.

Sau bài diễn văn, ĐTC cùng cộng đoàn
đọc kinh Lạy Cha và sau đó ngài ban phép
lành cho mọi người.
Cuối cuộc gặp gỡ ĐTC đã chào một số
tín hữu của giáo xứ. Sau đó, đi ra ngoài, ngài
làm phép tượng thánh nữ Kateri Tekakwitha,
nữ thổ dân đầu tiên của Bắc Mỹ được Giáo
hội Công giáo tuyên thánh.
Sau cuộc gặp gỡ, ĐTC trở về chủng
viện thánh Giuse cách đó hơn 4 km để dùng
cơm tối và nghỉ đêm, kết thúc ngày thứ hai
của chuyến viếng thăm Canada.

Sân vận động Commonwealth

3. Thánh lễ tại Sân vận động
Commonwealth ở Edmonton
Thứ Ba, 26/7/2022, ngày thứ ba trong
chuyến tông du 6 ngày của ĐTC đến Canada.
Vào lúc khoảng 9 giờ sáng giờ địa phương,
từ chủng viện Thánh Giuse, ĐTC di chuyển
ĐTC chào thăm các tín hữu
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Một khía cạnh khác của sự hòa giải
được ĐTC chia sẻ là theo Thánh tông đồ
Phaolô, Chúa Giêsu, nhờ Thánh giá, đã hòa
giải chúng ta nên một thân thể (x. Ep 2,14).
Đó là thân thể của Giáo hội. Giáo hội là
thân thể hòa giải sống động này.
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Khi đến nơi, ĐTC được đông đảo các
tín hữu chào đón bằng những tiếng vỗ tay
và bài hát nồng nhiệt. Trước khi cử hành
Thánh lễ kính Thánh Gioakim và Thánh
Anna, ĐTC dùng xe đi xung quanh sân vận
động để chào thăm các tín hữu.

Đông đảo linh mục tại Sân vận động

trí tuệ là những cội rễ vững chắc của con
người. Trong nhà của ông bà, nhiều người
trong chúng ta được hít thở hương thơm
của Tin Mừng, sức mạnh của một đức tin
làm chúng ta cảm thấy như ở nhà…
Đây là lịch sử của chúng ta, chúng ta
là người thừa kế vì thế chúng ta được mời
gọi gìn giữ. .. Đây là cách Thánh Gioakim
và Thánh Anna yêu thương Đức Maria; và
đó cũng là cách Mẹ Maria đã yêu Chúa
Giêsu, bằng một tình yêu không bao giờ
làm nghẹt thở hay giữ lại cho riêng mình,
nhưng đồng hành trong việc thực hiện sứ
vụ đã đến trong thế giới. Chúng ta hãy cố
gắng học điều này với tư cách là cá nhân
và với tư cách là Giáo hội.
Không đánh mất ký ức của người
lớn tuổi

Dâng lễ vật

Trong bài giảng Thánh lễ, ĐTC tập trung
vào khuôn mặt của Thánh Gioakim và Anna,
nhằm mời gọi các tín hữu biết tôn trọng ông
bà và người lớn tuổi cũng như lịch sử mà
họ đã xây dựng, đồng thời biết gìn giữ và
truyền lại cho thế hệ tương lai lịch sử đó.
Mở đầu bài giảng ĐTC nhấn mạnh rằng
chúng ta là những người con của một lịch
sử cần được giữ gìn…
Quý trọng ông bà và những người
nhờ họ chúng ta hiện hữu
Nhờ ông bà, chúng ta đã nhận được sự
âu yếm từ lịch sử trước chúng ta: chúng ta
đã học được rằng lòng tốt, sự dịu dàng và

Sách Huấn ca cũng cho chúng ta biết
rằng gìn giữ lịch sử đã cho chúng ta cuộc
sống không có nghĩa là che khuất “vinh
quang” của tổ tiên chúng ta. Chúng ta không
được đánh mất ký ức ủa họ, cũng như
không quên lịch sử đã sinh ra cuộc sống
chúng ta. Chúng ta phải luôn nhớ đến đôi
bàn tay âu yếm đã ôm chúng ta trong vòng
tay của họ, bởi vì chính trong lịch sử này,
chúng ta tìm thấy niềm an ủi trong những
lúc nản lòng, một ánh sáng dẫn đường cho
chúng ta và khuyến khích chúng ta can đảm
đối diện với những thách đố cuộc sống..
Tôn trọng ký ức
Tới đây, ĐTC đặt ra một số câu hỏi:
“Chúng ta hãy tự hỏi: liệu con cháu chúng
ta có khả năng bảo vệ kho tàng mà chúng
ta đã được thừa hưởng này không? Chúng
ta có nhớ những lời dạy tốt đẹp mà chúng
ta đã lãnh nhận không? Chúng ta có nói
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chuyện với những người lớn tuổi và dành
thời gian lắng nghe họ không?
Những người thợ của một lịch sử cần
được xây dựng
ĐTC nói đến điều quan trọng thứ hai:
“Ngoài việc chúng ta là những người con
của một lịch sử cần được giữ gìn, chúng ta
còn là những người thợ của một lịch sử cần
được xây dựng.

lên

Thắp lại ngọn lửa mà ông bà đã nhóm

Theo ĐTC, vấn đề không phải là bảo
quản tro, nhưng là thắp lại ngọn lửa mà ông
bà đã nhóm lên. Ông bà và những người
lớn tuổi của chúng ta mong muốn thấy một
thế giới công bằng, huynh đệ và liên đới
hơn và họ đã chiến đấu để mang lại cho
chúng ta một tương lai.
Kết thúc bài giảng, ĐTC cầu nguyện
xin Thánh Gioakim và Anna chuyển cầu
để chúng ta biết trân trọng lịch sử đã cho
chúng ta sự sống, và biết xây dựng một
lịch sử đó.
ĐTC hành hương Hồ Thánh Anna
và cử hành Phụng vụ Lời Chúa
Vào lúc 4 giờ chiều thứ Ba ngày
26/7/2022 giờ Edmonton, ĐTC đã hành
hương và cử hành Phụng vụ Lời Chúa tại
Hồ Thánh Anna, một trong những địa điểm
thánh thiêng nhất của các Dân tộc Bản địa
ở Bắc Mỹ, nơi từ lâu được biết đến như
nơi chữa lành.

Tại Sân vận động

Chuyển động mang lại sự sống đi từ
rễ đến quả
ĐTC nhắc mọi người không được quên
rằng nhựa mang lại sự sống đi từ rễ đến
cành, đến lá, đến hoa, rồi đến quả của cây.
Truyền thống đích thực được thể hiện theo
chiều dọc: từ dưới lên. Chúng ta cẩn thận
để không rơi vào bức tranh biếm họa của
truyền thống, nó không di chuyển theo chiều
dọc - từ rễ đến quả - mà theo hàng ngang
- tiến và lùi. ..

Hồ thánh Anna và cuộc Hành hương hàng năm

Hồ Thánh Anna là điểm hành hương của
các tín hữu Công giáo từ cuối thế kỷ XIX.
Mỗi năm, hàng ngàn tín hữu hành hương
từ các nơi, đặc biệt là Mỹ và Canada,
đến tắm mình trong hồ nước thánh và cầu
nguyện. Hồ được người Nakota Sioux gọi
là Wakamne - “Hồ của Thiên Chúa”, người
Cree gọi là “Hồ của Chúa Thánh Thần”, nổi
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tiếng với nước chữa lành bệnh và ý nghĩa
thiêng liêng của nó đối với cả tín hữu Công
giáo và các Dân tộc Bản địa ở Canada và
vùng Tây Bắc Hoa Kỳ. Hồ được cha Jean
Baptiste Thibault, một nhà truyền giáo gọi là
“Hồ Thánh Anna”.

(7,37-39), với lời Chúa Giêsu: “Ai khát, hãy
đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống!”
“Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng
nước hằng sống.”

Đến nơi hành hương, ĐTC được đón
tiếp trước nhà thờ giáo xứ. Nhà thờ đầu
tiên được xây dựng vào năm 1844, nhưng
bị hư hại hoàn toàn do hoả hoạn vào năm
1928. Nhà thờ được xây dựng lại vào năm
2009 và được Đức TGM Richard Smith của
Edmonton thánh hiến vào ngày 7/8/2010.

ĐTC bắt đầu bài giảng bằng câu chào
bằng tiếng bản địa: Anh chị em thân mến,
âba-wash-did! Tansi! Oki! [Chúc một ngày
tốt lành!]

Sau đó ĐTC di chuyển đến hồ, đi
ngang qua tượng Thánh Anna. Đến hồ,
ĐTC làm dấu Thánh Giá ở bốn phương
hướng, theo phong tục bản địa, và làm
phép nước hồ. Cuối cùng, ngài tiếp tục
lên xe đến nơi cử hành, trong khi chúc
lành cho hàng ngàn tín hữu tham gia cuộc
hành hương hàng năm.
Cuộc hành hương “Hồ Thánh Anna”
được các các tu sĩ dòng Hiến sĩ Đức Mẹ
tổ chức lần đầu tiên vào tháng 7/1889 với
400 người tham dự; và sau đó, được tiếp
tục hàng năm vào tuần lễ thánh Anna, Mẹ
của Đức Mẹ và Bà của Chúa Giêsu, rất
được các cộng đồng bản địa Canada tôn
kính, và trở thành một trong những sự
kiện thiêng liêng quan trọng nhất đối với
các tín hữu hành hương Bắc Mỹ và đặc
biệt được yêu mến bởi các cộng đồng Dân
tộc Đầu tiên.
Trong phần cử hành Phụng vụ Lời
Chúa, sau khi nghe bài đọc sách Thánh
trích từ sách ngôn sứ Edêkien (47,1-2.8-9.
12), trong đó ngôn sứ nói rằng ngài đã nhìn
thấy nước từ đền thờ chảy ra, và nước này
chảy đến ai thì đều mang ơn cứu độ, cộng
đoàn nghe đoạn Tin Mừng theo thánh Gioan

Trở về nguồn gốc của đức tin

ĐTC vui mừng được có mặt ở đây,
như là một người hành hương với và giữa
các tín hữu Canada. Ngài nói rằng những
tiếng trống ngài nghe trong những ngày
này dường như vang vọng nhịp đập của
rất nhiều trái tim: những trái tim, qua nhiều
thế kỷ, đã đập gần vùng nước này; trái tim
của nhiều người hành hương đã cùng nhau
đi bộ để đến “hồ của Chúa” để cảm nghiệm
việc chữa lành của Người. Biết bao trái tim
đã đến đây với niềm khao khát lo lắng, bị
đè nặng bởi gánh nặng cuộc sống, và tìm
được nơi những dòng nước này niềm an ủi
và sức mạnh để tiếp tục!”
Đặc biệt, ĐTC nhấn mạnh lưu ý rằng
chiêm ngắm làn nước hồ thánh Anna giúp
chúng ta quay trở về nguồn gốc của đức
tin khi tưởng tượng Chúa Giêsu, Người đã
thực hiện phần lớn sứ vụ của mình trên bờ
hồ: Biển hồ Galilê. Ở đó, Chúa đã chọn và
gọi các Tông đồ, rao giảng các Mối phúc,
dạy nhiều dụ ngôn của mình, thực hiện các
dấu hiệu và chữa lành.
Nước ban sự sống và nước chữa lành
Tiếp đến ĐTC giải thích về hai ý nghĩa
của nước mà Ngôn sứ Êdêkiên nói với
chúng ta: nước chảy từ Đền thờ vừa “ban
sự sống” vừa “chữa lành” cho dân Chúa (x.
Ed 47,8-9).
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Tất cả chúng ta đều cần được chữa
lành
Từ đó, ĐTC nhắc rằng tất cả chúng ta
đều cần sự chữa lành của Chúa Giêsu, thầy
thuốc của linh hồn và thể xác.
Vai trò của người mẹ và người bà
trong các cộng đồng Bản địa
Một lần nữa, ĐTC nhấn mạnh vai trò
của những người mẹ và người bà trong các
cộng đồng Bản địa trong việc giúp chữa lành
những vết thương đó, và đặc biệt đề cập
đến hình ảnh „người bà“ của Thiên Chúa,
người đã được các nhà truyền giáo giới
thiệu với Người bản địa ở Canada thông
qua một tiến trình hội nhập văn hoá cách
hiệu quả.

ĐTC hành hương Hồ Thánh Anna và
cử hành Phụng vụ Lời Chúa

Chúa Giêsu cũng thúc giục chúng ta
ra đi, cho đi, yêu thương
ĐTC chỉ ra rằng Chúa Giêsu, Đấng chữa
lành và an ủi chúng ta bằng nước hằng
sống của Thánh Linh của Người, cũng thúc
giục chúng ta ra đi, cho đi, yêu thương.
Cuối bài giảng, ĐTC nói với các anh chị
em bản địa rằng hó quý giá đối với ngài và
đối với Giáo hội. Sau bài giảng, ĐTC cùng
các tín hữu dâng lời cầu nguyện cộng đoàn,
đọc kinh Lạy Cha và ngài ban phép lành
kết thúc.
Cuối cùng, ĐTC lên xe mui trần trở về
lại nhà thờ giáo xứ và sau đó trở về lại
chủng viện thánh Giuse nghỉ đêm.
Đây là hoạt động cuối cùng của ĐTC tại
Edmonton. Sáng thứ Tư 27/7 tức là tối thứ
Tư 27/7 giờ Việt Nam, ĐTC sẽ rời Edmonton
bay sang Québec ở phía đông Canada.
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4. ĐTC thăm hữu nghị Toàn quyền
Canada và Thủ tướng tại Dinh
“Citadelle de Québec”

Thứ Tư, 27/7/2022, ngày thứ tư trong
chuyến tông du 6 ngày của ĐTC đến Canada.
Vào lúc 16 giờ địa phương, từ Edmonton,
sau 4 giờ bay, ĐTC đến sân bay quốc tế
Québec. Tại đây, ĐTC được chính quyền địa
phương đón tiếp và sau đó được đưa đến
Sảnh VIP của phi trường và hội đàm trong
ít phút.

vây nhưng có khả năng chống lại. Vào thế
kỷ XX, thành phố chính thức trở thành thủ
phủ của tỉnh Québec.

Citadelle de Québec

Québec
Québec là thành phố đông dân thứ
hai sau Montreal, nằm phía đông Canada
trên bờ sông San Lorenzo hùng vĩ. Được
Unesco công nhận là Di sản Thế giới vào
năm 1985, Québec là một thành phố mang
đậm nét châu Âu, kiến trúc kiểu Pháp và
là một trong những thành phố lâu đời nhất
ở Bắc Mỹ. Được thành lập vào năm 1608
bởi nhà thám hiểm người Pháp Samuel de
Champlain, tuy nhiên lịch sử của Québec
bắt đầu từ thế kỷ 16, với sự xuất hiện của
nhà thám hiểm Jacques Cartier. Trung tâm,
lấy tên Québec theo ngôn ngữ bản địa có
nghĩa là „nơi con sông thu hẹp“, qua nhiều
thế kỷ nó đã phải chịu sự chiếm đóng của
Pháp và Anh và cuộc tấn công của quân
đội cách mạng Hoa Kỳ chống người Anh
vào năm 1775, trong một nỗ lực nhằm sát
nhập tỉnh, và sau đó là toàn Canada, vào
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ non trẻ. Bị bao

ĐTC thăm hữu nghị Toàn quyền
Canada và Thủ tướng

Basse-ville, thành phố thấp hơn, khu vực
cổ dọc theo bờ sông, nơi sinh của Bắc Mỹ
thuộc Pháp, vẫn giữ được kiến trúc thuộc
địa và công sự trong hơn 400 năm. Các
bức tường với cổng vẫn còn nguyên vẹn
cho thấy quá khứ của nó như một pháo đài
quân sự. Trong Thành lũy kiên cố, được
quân đội Anh xây dựng từ năm 1820 để tự
vệ khỏi các cuộc tấn công từ bên ngoài,
ngày nay là trụ sở củaTrung đoàn Hoàng
gia 22 và Bảo tàng của nó, và kể từ năm
1872, là nơi ở của Toàn quyền Canada.
Từ sân bay, ĐTC di chuyển bằng xe hơi
đến Dinh Toàn quyền „Citadel de Québec“
cách đó 15,8 km để thăm hữu nghị Toàn
quyền Canada, Thủ tướng, các cấp chính
quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn.
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Khi đến nơi, ĐTC được bà Toàn quyền
Canada và phu quân của bà đón tiếp tại lối
vào của Dinh Thống đốc. Trong nghi thức
đón tiếp, quốc ca của Toà Thánh và Canada
được đoàn quân nhạc lần lượt cử hành.
Tiếp đến ĐTC chào các vị trong phái
đoàn chính quyền. Bà Toàn quyền Canada
cũng chào các vị trong phái đoàn Tòa Thánh
tháp tùng ĐTC, đầu tiên là Đức Hồng y
Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin.
Sau đó, bà tháp tùng ĐTC vào phòng hội
để hội đàm riêng.

Buổi gặp gỡ kết thúc khoảng 18h15,
ĐTC đã dùng xe mui trần để di chuyển và
chào mọi người khoảng 20 phút. Sau đó,
ngài về Toà Giám Mục và nghỉ đêm tại đây.
Kết thúc ngày thứ tư của chuyến tông du.
Kinh chiều tại Nhà thờ Chính toà Notre
Dame ở Québec
Vào lúc 17 giờ ngày 28/7 giờ Québec,
từ Toà Giám mục, ĐTC đi xe đến Nhà thờ
Chính toà Notre Dame ở Québec để đọc
kinh chiều với các giám mục, linh mục, phó
tế, tu sĩ, chủng sinh và các nhân viên mục
vụ.

Nhà thờ Chính toà Notre Dame

ĐTC thăm hữu nghị Toàn quyền Canada
và Thủ tướng

Kết thúc buổi hội đàm với bà Thống đốc,
ĐTC gặp riêng Thủ tướng, còn bà Thống
đốc thì gặp Đức Hồng Y Parolin và phái
đoàn Toà Thánh. Sau đó tất cả di chuyển
đến một căn phòng gần đó, nơi diễn ra cuộc
gặp gỡ chính quyền và ngoại giao đoàn.
Hiện diện tại đây có khoảng 100 người.

Nhà thờ Chính toà Notre Dame Québec

Nhà thờ Chính toà Notre-Dame de
Québec, nơi có nhà nguyện đầu tiên do
Champlain xây vào năm 1633, được xây
dựng vào năm 1647, với tên là Notre-Dame
de la Paix. Năm 1664, Nhà thờ trở thành
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giáo xứ đầu tiên ở miền bắc Mexico và
được dâng kính Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên
tội. Năm 1674, nhà thờ được nâng lên Nhà
thờ Chính toà, sau khi Thánh François de
Laval được bổ nhiệm làm giám mục tiên
khởi của giáo phận mới của thành phố
Québec. Hai trăm năm sau, do tầm quan
trọng của nhà thờ trong lãnh thổ, ĐGH Piô
IX đã nâng Nhà thờ lên thành vương cung
thánh đường. Nhà thờ đã bị đánh bom và bị
cháy vào năm 1759 trong cuộc bao vây của
người Anh và sau đó được xây dựng lại.

và trụ sở của Tổng Giáo phận Canada, vị
Giám mục tiên khởi, Thánh François de
Laval, đã mở Chủng viện vào năm 1663 và
dành trọn thừa tác vụ cho việc đào tạo các
linh mục

Năm 1922, nhà thờ lại bị cháy và được
xây dựng lại lần thứ hai theo thiết kế cũ.
Từ năm 1650 đến năm 1898, khoảng 900
người đã được chôn cất dưới tòa nhà và khi
nhà thờ được xây dựng lại vào năm 1923,
một hầm mộ đã được thêm vào, nơi hầu
hết các giám mục, TGM và hồng y của giáo
phận hiện đang yên nghỉ. Nhà thờ được đặc
trưng bởi mặt tiền tân cổ điển, với hai ngọn
tháp không đối xứng. Bên trong, người ta có
thể chiêm ngưỡng những cửa sổ kính màu
và những bức tranh lộng lẫy.
Khi đến nơi, ĐTC được Đức Hồng Y
TGM Québec và Chủ tịch Hội đồng Giám
mục Canada chào đón tại lối vào. Tất cả đi
vào Nhà thờ để cử hành Kinh chiều.
Bài giảng
Trong bài giảng, ĐTC dựa vào một đoạn
thư thứ nhất của Thánh Phêrô (1Pr 5,1-4)
được đọc trong giờ kinh, trong đó Thánh
Tông đồ khuyên các bậc kỳ mục chăn dắt
đoàn chiên Chúa giao phó với lòng nhiệt
thành tận tuỵ, không dùng quyền thống trị,
nhưng nêu gương sáng.
ĐTC bắt đầu bằng cách nhấn mạnh rằng
thật ý nghĩa khi mọi người quy tụ ở đây
trong Vương cung thánh đường Notre Dame
Québec, nhà thờ nguyên thuỷ của Canada,

ĐTC chủ sự Kinh chiều

Sự tục hoá
ĐTC nói đến những điều làm cho niềm
vui Kitô không còn hiện diện. Theo ngài, khi
nói đến điều này chúng ta có thể nghĩ ngay
đến sự tục hóa, điều đã ảnh hưởng rất
nhiều đến lối sống của con người ngày nay.
Thiên Chúa dường như đã biến mất khỏi
chân trời, và Lời Người dường như không
còn là chiếc la bàn hướng dẫn cuộc sống,
các quyết định cơ bản, các mối quan hệ con
người và xã hội chúng ta.
Cái nhìn tiêu cực và cái nhìn phân định
- Khủng hoảng về cách trình bày đức tin
Theo cách này, cái nhìn phân định, trong
khi nhìn thấy những khó khăn mà chúng ta
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ĐTC tiếp tục bài giảng nói về ba thách
đố cho việc cầu nguyện và mục vụ.
Thách đố làm cho Chúa Giêsu được biết
đến
Đầu tiên là làm cho Chúa Giêsu được
biết đến. Trong những sa mạc tâm linh của
thời đại chúng ta, được tạo ra bởi chủ nghĩa
thế tục và sự thờ ơ, chúng ta cần quay trở
lại lời loan báo ban đầu. Chúng ta phải tìm
những cách mới để loan báo trọng tâm Tin
Mừng cho những người chưa gặp gỡ Chúa
Kitô.
Thách đố về chứng tá
Tuy nhiên, để loan báo Tin Mừng, chúng
ta cũng phải là những người đáng tin cậy.
Đây là thách đố thứ hai: chứng tá. Ở điểm
này ĐTC nói đến tình hình thực tế của Giáo
hội Canada, về những tổn thương do một
số con cái gây ra, và cách Giáo hội bắt
đầu một con đường mới… Để đánh bại văn
hóa loại trừ này, ĐTC nói phải bắt đầu từ
các mục tử, những người không được cảm
thấy mình ở vị trí hơn anh chị em trong
Dân Chúa; các nhân viên mục vụ không
được hiểu phục vụ là quyền bính. Đây là
nơi chúng ta phải bắt đầu.
Thách đố về tình huynh đệ
Cuối cùng là thách đố thứ ba: tình
huynh đệ. Giáo hội sẽ là nhân chứng đáng
tin cậy cho Tin Mừng khi càng có nhiều
thành viên hiệp thông, tạo cơ hội và không
gian cho phép tất cả những ai tìm đến đức
tin có thể gặp gỡ một cộng đoàn chào đón,

có khả năng lắng nghe, tham gia đối thoại
và thúc đẩy các mối quan hệ tốt. Đó là điều
mà Thánh François de Laval đã nói với các
nhà truyền giáo: “Thường thì một lời nói
cay đắng, một cử chỉ thiếu kiên nhẫn, một
cái nhìn khó chịu sẽ phá hủy ngay lập tức
những gì đã mất nhiều thời gian để hoàn
thành”.
Kết thúc bài giảng, ĐTC mời gọi tất cả
cầu nguyện với Thánh François de Laval:
Ngài là một người vì người khác, thăm
viếng bệnh nhân, cho người nghèo áo mặc,
bảo vệ phẩm giá các dân tộc nguyên thủy,
hỗ trợ những nhà truyền giáo kiệt sức, luôn
sẵn sàng tìm đến gặp gỡ những người thấp
kém hơn ngài. Đã bao nhiêu lần dự án của
ngài bị phá đổ! Tuy nhiên, mỗi lần như vậy,
ngài lại bắt đầu lại. Ngài đã hiểu rằng công
trình của Chúa không xây bằng đá, và trong
vùng đất chán nản này, cần có một người
xây dựng hy vọng.

5. ĐTC chào Phái đoàn Các Dân tộc
Bản địa ở Québec
Sáng thứ Sáu ngày 29/7, ĐTC bắt đầu ngày
tông du thứ sáu tại Canada với thánh lễ riêng
tại Toà TGM Québec. Kế đến, lúc 9 giờ sáng
giờ địa phương, cũng tại Toà TGM, ngài có
cuộc gặp riêng với các tu sĩ Dòng Tên tại
Canada, cuộc gặp kéo dài khoảng hơn 1 giờ
đồng hồ. Sau đó, ngài gặp Phái đoàn Các
Dân tộc Bản địa ở Québec đến chào ngài
trước khi ngài rời Québec, bay đến Iqaluit
để gặp giới trẻ và người già trước khi trở
về lại Roma.
Diễn văn của ĐTC với các bạn trẻ và
người cao niên Inuit tại Iqaluit
Trong cuộc gặp gỡ cuối cùng tại Canada,
sau khi lắng nghe chia sẻ của các cựu học
sinh các trường nội trú, ĐTC lại xin tha thứ
cho các chính sách đồng hóa văn hóa của
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gặp phải trong việc truyền đạt niềm vui đức
tin, thúc đẩy chúng ta tìm lại một niềm đam
mê mới cho công cuộc loan báo Tin Mừng,
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nhiều người Công giáo, điều đã phá vỡ mối
dây liên kết giữa cha mẹ và con cái và gây
tai tiếng cho các em nhỏ. Ngài đưa ra ba lời
khuyên cho người trẻ Inuit: tiếp tục hướng
thượng, đến với ánh sáng và liên kết hoạt
động theo nhóm. Ngài mời họ đến gặp Chúa
Giêsu trong gương mặt của người Inuit.

Gặp riêng một số cựu học sinh các trường nội trú
tại Iqaluit

Iqaluit là thủ phủ lãnh thổ Nunavut của
Canada, nằm ở phía đông nam của đảo
Baffin, khoảng 300 km về phía nam của
Vòng Bắc Cực, gần cửa sông Sylvia Grinnell,
trong vịnh Frobisher. Nơi đây có cộng đồng
Inuit lớn nhất, là dân bản địa của các bờ
biển châu Mỹ, phân bố từ Groenlandia đến
Alaska. Cộng đồng này cũng có mặt ở châu
Á, cuối bán đảo Chukchi, ở Siberia.
Vào năm 1800, hoạt động săn bắt cá voi
đã đưa con người đến định cư tại đây. Năm
1942, Không quân Hoa Kỳ đã chọn khu vực
này làm nơi đặt căn cứ không quân lớn.
Vào năm 1950, vịnh Frobisher - tên gọi
của khu định cư từ năm 1955 đến năm 1987
- được đặt theo tên của Martin Frobisher, một
người Anh, tìm kiếm Con đường Tây Bắc,
trở thành trung tâm của trạm Cảnh báo sớm
từ xa. Một dự án quy tụ hàng trăm người
đến khu vực này. Vào năm 1957, ở đây dân
số có khoảng 1.200 người, trong đó có 489
người Inuit. Năm 1963, khi Không quân Mỹ
rời đi, vịnh Frobisher trở thành trung tâm
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hành chính, thông tin liên lạc và vận tải của
chính phủ Canada cho vùng Đông Bắc Cực.
Sau khi các Lãnh thổ Tây Bắc phân
chia thành hai lãnh thổ riêng biệt, vào ngày
01/4/1999, Iqaluit trở thành thủ phủ của
Nunavut và trở thành thành phố vào năm
2001. Tại Iqaluit, có trụ sở của chính phủ
lãnh thổ, Hội đồng lập pháp của Nunavut, có
cấu trúc được lấy cảm hứng từ lều tuyết và
truyền thống của người Inuit. Ngoài ra còn
có Bảo tàng Nunatta Sunakkutaangit, nơi
trưng bày các công cụ, quần áo và đồ thủ
công truyền thống của người Inuit; và „con
đường không định hướng“ nổi tiếng, chạy
dọc theo các hồ, những ngọn đồi và lãnh
nguyên trập trùng và không dẫn đến đâu cả.
Các điểm tham khảo cho các Kitô hữu
ở Iqaluit là giáo xứ Công giáo của Đức
Mẹ Mông Triệu và nhà thờ Anh giáo thánh
Giuda. Cộng đồng lớn nhất ở phía đông Bắc
Cực của Canada sống trong một khí hậu
cực kỳ khắc nghiệt: nhiệt độ trung bình trong
những tháng mùa đông là khoảng dưới 25
độ C, với mức thấp thường có thể xuống
dưới 40 độ. Do lớp đất dưới lòng đất đóng
băng vĩnh viễn và gió mạnh, không có cây
nào có chiều cao vượt quá 20 cm.
Gặp riêng một số cựu học sinh các
trường nội trú tại trường tiểu học ở
Iqaluit
Tại trường Tiểu học Nakasuk, ĐTC gặp
gỡ riêng một số cựu học sinh của các
trường nội trú. Sau buổi trò chuyện, ĐTC
cầu nguyện với Kinh Lạy Cha cùng với các
cựu học sinh và ban phép lành cho họ. Sau
đó, ĐTC tiến ra sân trường để gặp gỡ các
bạn trẻ và những người lớn tuổi.
Đây là hoạt động chính thức cuối cùng
của ĐTC trong chuyến tông du Canada. Vào
lúc khoảng 5 giờ chiều thứ Sáu 29/6/2022
giờ Iqaluit của Canada, tại sân trường tiểu
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Ngỏ lời với người trẻ và người cao niên,
một lần nữa ĐTC lặp lại sự phẫn nộ và
xấu hổ về tội ác đối với các cựu học sinh
các trường nội trú, trong đó một số thành
phần của Giáo hội Công giáo cũng có trách
nhiệm, và ngài cầu xin sự tha thứ. Đề cao
miền đất mà những người Inuit sinh sống,
cùng những giá trị truyền thống cũng như
sức mạnh kiên cường của họ, ĐTC nhắn
nhủ những người trẻ hãy chăm sóc cho trái
đất, cho dân tộc và cho lịch sử của họ.

Loại hấp lực tiềm ẩn cố gắng kéo
chúng ta xuống
ĐTC lưu ý về một loại hấp lực tiềm ẩn
cố gắng kéo chúng ta xuống, giết chết ước
muốn của chúng ta và làm giảm niềm vui
của chúng ta.
“Từng bước hướng tới điều tốt nhất“
Câu trả lời cho những điều này, theo
ĐTC, là các bạn trẻ, bởi vì tương lai ngay
bây giờ nằm trong tay họ. Cộng đồng tin
tưởng họ, Thiên Chúa tin tưởng họ. Hãy đặt
máy chỉ đường cho cuộc đời các bạn đến
một điểm đến tuyệt vời: hướng lên!
Hãy đến với ánh sáng
Lời khuyên thứ hai là: Hãy đến với ánh
sáng. Ngọn đèn qulliq của người Inuit đưa
ra thông điệp cho những người trẻ là mỗi
ngày hãy bước ra ánh sáng.
Cách làm Thiên Chúa vui lòng: hãy
chọn điều tốt lành

ĐTC gặp các bạn trẻ và người cao niên
tại trường tiểu học Iqaluit

Tiếp tục hành trình hướng thượng
Trước hết là: Tiếp tục hành trình hướng
thượng. ĐTC nói rằng ước gì miền cực bắc
nhắc nhở người trẻ về ơn gọi phấn đấu cao
hơn nữa, không để bản thân bị kéo xuống
bởi những người muốn họ tin rằng tốt hơn

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta là ánh
sáng thế gian và chúng ta sẽ toả sáng hơn
nếu chúng ta đấu tranh loại bỏ bóng tối của
sự ác khỏi tâm hồn mình. Nếu muốn trở
nên tốt hơn, chúng ta phải học cách phân
biệt ánh sáng và bóng tối. Và chính tự do
là sức mạnh cho phép chúng ta nói “không”
với những cám dỗ của sự ác và nói “có” với
tất cả những gì tốt đẹp.
Hãy liên kết với nhau, hoạt động đồng đội
Cuối cùng, lời khuyên thứ ba ĐTC đưa
ra cho các bạn trẻ là Hãy liên kết với nhau.
Như những vì sao trên bầu trời tỏa sáng kỳ
diệu trên mảnh đất này, vẻ đẹp của chúng

Tháng 9 - 2022

học Iqaluit, ĐTC được tiếp đón với những
điệu múa, bài hát và âm nhạc truyền thống.

135
là chỉ nghĩ đến bản thân và sử dụng thời
gian của họ chỉ cho việc giải trí và sở thích
của họ.

Tin Giáo Hội

Dân Chúa on line số 85

136

đến từ tổng thể, từ những chòm sao mà
chúng tạo nên, những chòm sao mà chúng
tạo ra, những thứ chiếu sáng và định hướng
cho những đêm tối của thế giới này, các
bạn trẻ cũng được gọi lên những đỉnh cao
của thiên đường và để tỏa sáng ở đây trên
trái đất, các bạn được tạo dựng để cùng
nhau tỏa sáng. Những người trẻ tuổi phải
được quy tụ thành nhóm, được hoạt động:
họ không thể trải qua cả ngày trong cô lập,
bị giam cầm bởi chiếc điện thoại di động!
Sau khi kết thúc cuộc gặp gỡ với phái
đoàn đại diện các dân tộc bản địa, ĐTC
chào biệt các nhân viên Toà TGM và ra sân
bay quốc tế Québec cách đó 15km để bay
đến Iqaluit
ĐTC về đến Roma bình an
ĐTC đã về đến phi trường quốc tế Fiumicino
của thành Roma lúc 8 giờ 6 phút sáng thứ
Bảy, 30 tháng Bảy năm 2022.

Photo: Vatican Media

Trên đường về Vatican, như thường lệ
ĐTC đến Đền thờ Đức Bà Cả, cầu nguyện
trước ảnh tượng Đức Mẹ là phần rỗi của
dân Roma để cầu nguyện và cám ơn Đức
Mẹ vì đã phù trợ ngài trong chuyến viếng
thăm.
Hơn bảy tiếng trước đó, tại phòng khánh
tiết phi trường Iqaluit của Canada, đã diễn
ra cuộc tiễn biệt đơn sơ, với sự hiện diện
của bà Toàn quyền Mary May Simon, và
một số quan chức trong chính phủ Canada.
Một số thành viên thổ dân Inuit đã đánh
trống, chơi nhạc và diễn những vũ điệu
truyền thống đơn sơ để từ biệt.
(Vatican News 30-7-2022)

Tin Giáo Hội

ĐỨC GIÁO HOÀNG PIO XII
VÀ HỒ SƠ NGƯỜI DO THÁI

Lm. Phạm Hoàng Dũng / RFI17/

Ngày 23/06/2022, Đức Giáo Hoàng
Phanxicô đồng ý mở hồ sơ “người Do Thái ebrei” trên mạng internet1, nghĩa là giờ đây,
những ai quan tâm đến một trong những
“khoảng lặng” của Giáo Hội, đặc biệt là về
triều đại của Đức Giáo Hoàng Pio XII trong
suốt cuộc chiến tranh thế giới II, và mối liên
hệ của ngài đối với nạn diệt chủng người
Do Thái của Đức Quốc xã, có thể truy cập
tìm kiếm qua đường link của website của

1 https://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_
state/sezione-rapporti-stati/archivio-storico/serieebrei/serie-ebrei_it.html.

Phủ Quốc vụ khanh Toà Thánh - Archivio
Storico della Segreteria di Stato.
Tuy nhiên, hồ sơ lưu trữ về triều đại
của Pio XII đã được mở ra cho giới nghiên
cứu trong và ngoài Giáo Hội Công Giáo
từ ngày 02/03/2020 tại Kho Lưu Trữ Tông
Tòa Vatican - Archivio Apostolico Vaticano.
Vậy đâu là tầm quan trọng của việc mở hồ
sơ của Kho Lưu Trữ Tông Tòa đối với giới
nghiên cứu? Mời quý vị theo dõi phần giải
thích của linh mục Phạm Hoàng Dũng từ
Roma, Ý.
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KHO LƯU TRỮ TÔNG TÒA VATICAN ARCHIVIO APOSTOLICO VATICANO
Du khách và những người hành hương
khi đến Roma chắc chắn phải viếng thăm
quốc gia Vatican, mà nhất viếng thăm Đền
Thờ Thánh Phê-rô, viếng mộ giáo hoàng
đầu tiên, thánh Phê-rô, được chôn cất dưới
chính ngôi Đền thánh này. Như chính Chúa
Giê-su khẳng định là Giáo hội được xây
dựng trên nền móng vững chắc là thánh
Phê-rô và các vị kế nhiệm.
Còn đối với giới nghiên cứu, Vatican là
điểm đến vì có Kho Lưu Trữ Tông Tòa và
Thư Viện Vatican, nơi lưu giữ nhiều tài liệu
quý giá. Nằm lọt trong một quốc gia rộng
khoảng 40ha, Kho Lưu Trữ Tông Tòa Vatican
- Archivio Apostolico Vaticano nằm bên cạnh
Bảo Tàng Vatican và Thư viện Vatican nổi
tiếng. Bên dưới Cortile delle Belvedere và
Bảo tàng Vatican - Musei Vaticani, là những
boong-ke của Kho Lưu Trữ Tông Tòa Vatican
chứa đựng hệ thống kệ đỡ mà nếu xếp
thẳng hàng có thể kéo dài tới 85 cây số.
Giống như boong-ke, hầm chống xe tăng
trong chiến tranh thế giới II, kho lưu trữ
này cũng được xây dựng một cách chắc
chắn như vậy để bảo đảm ổn định về nhiệt
độ và độ ẩm, cũng như chống động đất và
hỏa hoạn.
Kho Lưu Trữ Tông Tòa được thành lập
theo sáng kiến của Đức Giáo Hoàng Phaolô
V vào ngày 31/01/1612. Và đến giữa thế kỷ
XVII, nó mang tên gọi Kho Lưu Trữ Bí mật
Vatican - Archivio Segreto Vaticano (với danh
xưng chính thức Kho Lưu Trữ Bí mật Tông
Tòa Vatican - Archivio Segreto Apostolico
Vaticano) nhấn mạnh tính chất đặc biệt của
khu phức hợp tập trung lưu giữ tài liệu từ
nhiều văn phòng khác nhau của Tòa Thánh.
Thuật ngữ “Segreto - Bí Mật” trong tiếng
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La Tinh thế kỷ XVII, secretum có từ động
từ secernere nghĩa là tách biệt, phân biệt,
lưu giữ riêng.
Vì thế, kho lưu trữ do Đức Giáo Hoàng
Phao-lô V thành lập được xem như tách biệt
khỏi những vị tiền nhiệm và giành riêng
cho triều đại giáo hoàng của ngài cũng như
những phòng ban mà ngài thiết lập. Tên
gọi Kho Lưu Trữ Bí mật Vatican - Archivio
Segreto Vaticano được duy trì cho đến
ngày 22/10/2019, khi giáo hoàng Phanxicô
với tông thư dưới hình thức motu proprio
“kinh nghiệm lịch sử”[2] khôi phục tên gọi
ban đầu “Kho Lưu Trữ Tông Tòa Vatican –
Archivio Apostolico Vaticano”.
Kho di sản tư liệu này lưu giữ hơn 600
bộ sưu tập (volumi) của 12 thế kỷ (từ thế
kỷ thứ 8 tới thế kỷ 20). Kể từ năm 1881,
Đức Giáo Hoàng Lêô XIII đã mở cửa cho
các nhà nghiên cứu và đã khiến kho lưu trữ
của Tòa Thánh trở thành một trong những
trung tâm nghiên cứu lịch sử quan trọng
trên thế giới.
Khác với thông lệ quốc tế là một tài
liệu lưu trữ sẽ được mở cho tham khảo sau
30 hay 40 năm, một thông lệ có từ năm
1924, chính giáo hoàng đương nhiệm mới
là người cho phép được tự do tham khảo
những tài liệu “đến đời giáo hoàng nào”.
Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã cho phép
tham khảo đến cuối triều đại của Đức Giáo
Hoàng Pio XII (tức là đến tháng 10 năm
1958). Tuy nhiên, có một ngoại lệ là Đức
Giáo Hoàng Phaolô VI đã cho giới học giả
nghiên cứu được tiếp cận Văn khố của Công
Đồng Vatican II (1962-1965) ngay sau khi
Công Đồng này kết thúc vào tháng 12 năm
1965.
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Đức Giáo Hoàng Piô XII là vị giáo hoàng
thứ 260 của Giáo Hội Công Giáo. Ngài là
người Ý, sinh ra tại Roma, bắt đầu triều đại
của mình từ ngày 2 tháng 3 năm 1939 và
qua đời ngày 9 tháng 3 năm 1958. Tức là
triều đại của ngài bao gồm toàn bộ cuộc
thế chiến II.
Eugenio Maria Giuseppe Pacelli, tên khai
sinh đầy đủ của Đức Pio XII, sinh ngày 2
tháng 3 năm 1876, trong một gia đình làm
nghề luật. Cha của ngài, ông Filippo Pacelli,
là chủ nhiệm luật sư đoàn và anh của ngài,
Francesco, là thành viên ủy ban chuẩn bị
soạn thảo Hiệp ước Laterano.
Sau khi tốt nghiệp xuất sắc Đại học
Gregoriana và Giáo hoàng chủng viện
Apollinare của Roma, được truyền chức
linh mục ngày 02/04/1899, ngay lập tức
ngài được đưa vào làm việc tại Văn phòng
Bộ Ngoại giao (Congregazione degli Affari
Ecclesiastici straordinari) của Phủ Quốc vụ
Khanh Tòa Thánh, và trở thành bí thư năm
1914. Tại đây, ngài đã cộng tác với Đức
Hồng Y Pietro Gasparri trong việc soạn
thảo Bộ giáo luật, được Đức Giáo Hoàng
Benedetto XV công bố năm 1917. Một trong
những thời điểm quan trọng trong việc cải
cách Bộ Giáo Luật của Giáo Hội Công Giáo.
Cùng năm này và trong thời gian Thế
Chiến I, ngài được bổ nhiệm làm tổng giáo
mục Tòa Sardi (Anatolia) và làm sứ thần
Tòa thánh (Nunzio) tại Munich (Bavaria).
Sau khi Thế Chiến I chấm dứt, ngài tiếp
tục hoạt động ngoại giao với vai trò sứ thần
Tòa Thánh trong vùng Bavaria và nước Phổ
thời hậu chiến.
Năm 1929, ngài được phong làm Hồng
Y và kế nhiệm Đức Hồng Y Pietro Gasparri
trong vai trò Quốc vụ khanh Tòa Thánh.

Ngoài những hoạt động thay mặt giáo
hoàng trong các sự kiện của Giáo Hội như
Đại hội Thánh Thể ở Buenos Aires (1934) và
Budapest (1938), các lễ cử hành ở Lộ Đức
(1935) và Lisieux (1937), ngài còn có những
sứ mạng đặc biệt tại Hoa Kỳ năm 1936, nơi
ngài gặp gỡ với tổng thống Roosevelt. Với
sự hiểu biết ngôn ngữ, xã hội và văn hóa
Đức sâu sắc, ngài đã thực hiện thiết lập
Thỏa Ước (Concordato) giữa Tòa Thánh với
nước Đức của Hitler vào năm 1933.
GIÁO HOÀNG PIO XII VÀ NHỮNG ĐIỂM
GÂY TRANH CÃI
Ngài lên ngôi giáo hoàng vào ngày 10
tháng 2 năm 1939, vào một thời điểm đen
tối trong lịch sử nhân loại với Thế chiến II
bùng nổ. Dù với kinh nghiệm và với kênh
ngoại giao bí mật, những tiếp xúc với các
nguyên thủ của các bên tham chiến như
Roosevelt, Mussolini cũng không giúp ngài
ngăn chặn được cuộc thế chiến. Tuy Pio
XII có những phát biểu bày tỏ quan điểm
về cuộc chiến và các bên tham gia, nhưng
giới sử gia vẫn chưa thể đánh giá hết và
đúng đắn về vai trò của ngài và Giáo Hội
Công Giáo trong thời thế chiến II, nhất là
sự im lặng của ngài trước nạn diệt chủng
người Do Thái của Đức Quốc xã khi hàng
triệu người Do Thái trên khắp châu Âu bị
đẩy vào các lò thiêu.
Cuộc thế chiến II (1939-1945) kết thúc,
nhưng nạn bạo lực bùng lên trên khắp châu
Âu, và nhất là nguy cơ lan tràn của chủ
nghĩa cộng sản trước thế giới tự do. Được
đánh giá là người chống chủ nghĩa cộng
sản với việc ra vạ tuyệt thông với những
ai theo chủ thuyết vô thần này, ngài lại bị
đánh giá là thiếu sức mạnh trong các biến
cố dẫn đến sự bành trướng của Liên Xô tại
các nước Đông và Trung Âu và thiết lập nên
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khối cộng sản. Như vụ Hồng Y Giuseppe
Mindszenty bị nhà cầm quyền cộng sản bắt
và trả tự do ở Budapest (Hungary) và tiếp
sau đó là những vụ bắt bớ, đàn áp hàng
giáo sỹ ở Hungary đến nỗi mà vào ngày 28
tháng 10 năm 1956, ngài gởi thông điệp
cho các giám mục trên toàn thế giới kêu
gọi cầu nguyện để “người dân Hungary và
những dân tộc ở Đông Âu khác đang bị
tước đoạt tự do có thể được trở về trong
hòa bình với trật tự đúng đắn”.
Là người sống qua hai cuộc thế chiến và
chứng kiến mọi nỗ lực và tiến bộ khoa học
của con người được huy động vào việc giết
chóc lẫn nhau, Đức Giáo Hoàng Pio XII lại
được xem như một người thích ứng và ủng
hộ những tiến bộ công nghệ mới vào cuộc
sống và sự tiến bộ của con người. Ngài xem
đó như “ân sủng từ Thiên Chúa”. Hai quả
bom nguyên tử ném xuống Hiroshima và
Nagasaki vào cuối thế chiến hai cũng không
ngăn ngài ca ngợi sự nỗ lực của khoa học
và những nhà khoa học đã vượt qua biết
bao khó khăn để hiểu biết sâu sắc hơn
những quy luật hình thành và phân rã của
nguyên tử, đem lại sức sống mới trong “kỷ
nguyên nguyên tử”[3].
Ngài cũng dùng các phương tiện truyền
thông mới vào lúc đó như sóng phát thanh
và truyền hình để giao tiếp với các tín hữu
trên khắp thế giới. Và nhất là ngài khuyến
khích các giám mục Ý và toàn Giáo Hội sử
dụng “phương tiện kỳ diệu do khoa học và
công nghệ cung cấp cho nhân loại” và đồng
thời mọi gọi họ cẩn thận trước những thiệt
hại có thể gây ra trên phương diện đức tin
và đạo đức.
Là mục tử của một giai đoạn lịch sử
vô cùng hỗn loạn và khó khăn, đến nỗi
được mệnh danh là “Giáo hoàng của nhân
loại đau khổ”, Đức Pio XII đã quảng đại và
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hoàn toàn hiến thân cho các nhiệm vụ tông
đồ với lòng tận tâm trước khi qua đời vào
ngày 9/10/1958.
Việc tìm lại những chứng từ về cuộc
đời của vị giáo hoàng này không chỉ soi
sáng cho chúng ta về một giai đoạn lịch
sử của nhân loại nói chung và Giáo Hội
Công Giáo nói riêng, mà còn giúp chúng ta
rút ra nhiều bài học cho hiện tại trong một
thế giới đối diện với những thay đổi về kỹ
thuật, công nghệ cũng như những xung độ
về tư tưởng và bao lực. Đâu là chỗ của đức
tin và cách hành xử theo lý trí?
VĂN KHỐ LIÊN QUAN ĐẾN TRIỀU ĐẠI
GIÁO HOÀNG PIO XII
Ngày 20/2/2020, văn khố lưu trữ về triều
đại giáo hoàng Pio XII (1939-1958) đã được
mở cho giới nghiên cứu không phân biệt tín
ngưỡng, tôn giáo, ý thức hệ và quốc tịch?
Trong diễn văn nhân dịp này, Đức Hồng Y
Josè Tolentino de Mendonça, quản thủ văn
khố và thư viện Vatican, đã nói: “Giáo Hội
không sợ lịch sử, nhưng sẵn sàng đối diện
với sự đánh giá của những học giả bằng sự
chắc chắn vốn là bản chất của công việc
này”. Ngài nói tiếp: “Tòa Thánh mở ra cho
sự chú ý của các nhà nghiên cứu Hồ sơ lưu
trữ của một triều đại giáo hoàng vì lịch sử
của Giáo Hội và của thế giới”. Vì thế, theo
ngài, “việc mở hồ sơ là một tiến trình lâu
dài và tế nhị, vì nó cần sắp xếp theo thứ
tự các tài liệu theo từng hồ sơ và trong kho
lưu trữ, mã hóa và lập thư mục để thuận
tiện tìm kiếm. Đó là một công việc phức tạp
kéo dài nhiều năm”.
Việc mở hồ sơ này vẫn tiếp tục kiểm
tra và phân tích những hồ sơ tài liệu liên
quan, vì chủ đề nghiên cứu sẽ rất đa dạng,
từ lịch sử tôn giáo đến lịch sử chính trị, từ
chính quyền của Giáo Hội đến các mối quan
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Như vậy, việc cho truy cập online hồ
sơ người Do Thái từ ngày 23/6/2022, là
một bước tiến trong việc dễ dàng cho giới
nghiên cứu lịch sử về “huyền thoại đen” của
triều đại Giáo hoàng Pio XII.
Trong buổi giới thiệu hồ sơ Người Do
Thái online, Đức Tổng Giám Mục Paul Richard
Gallagher, thư ký ban liên lạc với các quốc
gia và các tổ chức quốc tế của Tòa Thánh,
đã giới thiệu một bức thư của một nữ sinh
viên người Đức gốc Do Thái, 23 tuổi, bị đưa
vào trại tập trung Miranda de Ebro ở Tây
Ban Nha, ngày 17/01/1942. Cô đã thành
công đến được Hoa Kỳ đoàn tụ với mẹ sau
một cuộc hành trình dài qua Bồ Đào Nha,
với sự can thiệp của Sứ Thần Tòa Thánh
ở Tây Ban Nha theo yêu cầu của Đức Pio
XII. Hồ sơ của cô sinh viên này và nhiều
người Do Thái sống sót khác được lưu giữ
và có thể được truy cập trên internet thông
qua hội United States Holocaust Memorial
Museum.

Chứng từ của cô sinh viên này và những
người khác được so sánh đối chiếu để tìm
ra sự thật và soi sáng cho giai đoạn lịch
sử này. Đó là công việc của những nhà
nghiên cứu lịch sử mà việc mở hồ sơ và
truy cập online tạo điều kiện dễ dàng cho
việc nghiên cứu, tìm kiếm. Cho đến lúc này,
mới chỉ có 40.000 tệp hồ sơ (170 volumi)
tức khoảng 70% kho văn khố của Phủ quốc
vụ khanh Tòa Thánh được sắp xếp và số
còn lại vẫn đang được xử lý để sớm được
đưa lên mạng internet cho giới nghiên cứu.
Nghĩa là công trường mới chỉ bổ nhát cuốc
khởi công để cho mọi người quan tâm đào
bới tìm kiếm những sự thật thú vị.
Sử gia Marc Bloch nói rằng “Ki-tô giáo là
tôn giáo lịch sử”. Một Giáo Hội làm bạn với
lịch sử sẽ biết cách trình bày tốt hơn về hy
vọng và tương lai. Trên hết, Giáo Hội dạy
đọc biết “dấu chỉ của thời đại” như Công
Đồng Vatican II đã nhấn mạnh, thì việc mở
kho văn khố là một phần của đời sống Giáo
Hội. Sự kiện mở Văn khố và mở đường
link online là một thực tế văn hóa quan
trọng để mọi ki-tô hữu sống sự thật như
chính Đức Giê-su đã nói trong Tin mừng
theo thánh Gioan “Sự thật giải thoát anh
em” (Gioan 8,32).
[]
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hệ của Tòa Thánh với các quốc gia và cộng
đồng quốc tế, tùy thuộc vào sự cam kết
dấn thân của Tòa Thánh trong công việc
bác ái và hòa bình. Do đó, Kho lưu trữ về
Đức Piô XII không chỉ liên quan đến Văn
Khố Tông Tòa Vatican, mà còn liên quan
đến các cơ quan khác như Phủ quốc vụ
khanh Tòa Thánh, đặc biệt bộ Ngoại Giao,
Bộ giáo lý đức tin, Bộ truyền bá Phúc Âm
hóa các Dân tộc, Bộ các Giáo hội Đông
Phương, v.v…
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BẢN TỔNG HỢP TOÀN QUỐC
THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC CẤP GIÁO PHẬN

“Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành:
hiệp thông, tham gia, sứ vụ”

H

ội Thánh Công giáo tại Việt Nam
gồm 27 Giáo phận với số giáo dân

địa bàn, tỉ lệ người Công giáo cao (10% 30% dân số) hoặc rất thấp (từ 0,3% - 3%).

7.294.713 người, chiếm tỉ lệ 7,21% trên tổng

Đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha
Phanxicô, Hội Thánh Việt Nam tích cực
tham gia Thượng Hội Đồng Giám Mục cấp
Giáo phận. Theo quyết định của Hội đồng
giám mục Việt Nam, 27 Giáo phận trên cả
nước đã cử hành Thánh Lễ khai mạc vào
Chúa nhật I Mùa Vọng, ngày 28/11/2021.
Trong suốt tiến trình hiệp hành này, các

dân số tại Việt Nam. Hai mươi bảy Giáo
phận hiện diện trên khắp mọi miền đất
nước với những đặc điểm khác nhau: nông
thôn hay thành thị; thuần túy người Kinh
hoặc vừa có các tín hữu người Kinh vừa có
các tín hữu thuộc dân tộc ít người; tùy theo
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Sau giai đoạn thỉnh ý Dân Chúa, các
Giáo phận đã làm bản tổng kết của mỗi Giáo
phận và gửi về Văn phòng thư ký Hội đồng
giám mục ngày 15/7/2022. Dựa trên những
tổng kết của các Giáo phận, Văn phòng
đã thực hiện bản Tổng hợp toàn quốc này,
được trình bày theo ba phần chính, cũng là
ba bước của tiến trình hiệp hành: (1) Gặp
gỡ; (2) Lắng nghe; (3) Phân định.

PHẦN I. GẶP GỠ
1. Để chuẩn bị cho việc tiến hành Thượng
Hội Đồng Giám Mục, các Giáo phận đã hình
thành Ban linh hoạt giáo phận và huấn
luyện các điều phối viên để phục vụ các
buổi gặp gỡ thỉnh ý Dân Chúa. Sau Thánh
Lễ khai mạc, Ban linh hoạt phổ biến tài liệu
và hướng dẫn học hỏi về Thượng Hội Đồng
Giám Mục lần thứ XVI để các thành phần
Dân Chúa hiểu đúng về bản chất, mục đích
và các phương thế thực hiện tiến trình hiệp
hành.
2. Tiến trình thỉnh ý Dân Chúa được
thực hiện qua các buổi gặp gỡ ở nhiều cấp:
(1) giáo xứ và các cộng đoàn dòng tu; (2)
giáo hạt và các dòng tu; (3) cuối cùng, Giáo
phận tiến hành Hội nghị Tiền Thượng Hội
Đồng Giám Mục để thống nhất các ý kiến
chính và đúc kết thành bản tổng kết của
Giáo phận. Ngoài những cuộc gặp gỡ trực
tiếp trên, nhiều Giáo phận cũng thỉnh ý Dân
Chúa qua các phương tiện truyền thông:
gặp gỡ trực tuyến hoặc gửi phiếu thỉnh ý
đến các tín hữu.

3. Nhìn chung, khoảng 35% các tín hữu
đã tham gia vào tiến trình gặp gỡ và thỉnh
ý. Họ tham gia cách tích cực, nhiệt tình,
đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, và mong
muốn có thêm những cuộc gặp gỡ thỉnh ý
trong tương lai. Họ cảm nhận niềm vui khi
tham gia tiến trình hiệp hành vì (1) cảm
nhận một luồng gió mới đang thổi vào đời
sống Hội Thánh; (2) được lắng nghe và góp
ý cho việc xây dựng Hội Thánh; (3) cảm
nhận mình thuộc về Hội Thánh cách rõ nét
hơn.
Trở ngại lớn của tiến trình thỉnh ý là thời
gian có hạn, hơn nữa lại trong giai đoạn
dịch Covid-19 nên không thể triển khai đầy
đủ hơn.

PHẦN II. LẮNG NGHE
Có thể tóm kết ý kiến của mọi thành
phần Dân Chúa theo một số chủ đề sau.

1. Hiệp thông
1.1. Hầu hết mọi người cảm nhận và
khẳng định tinh thần hiệp thông giữa mọi
thành phần Dân Chúa trong Hội Thánh.
Nhiều người ngoài Công giáo cũng đánh
giá cao về tinh thần đoàn kết, yêu thương
và hiệp nhất của Hội Thánh Công giáo.
1.2. Tuy nhiên cũng có những hoàn cảnh
chưa hiệp thông trọn vẹn với Hội Thánh:
anh chị em di dân ngoại kiều cũng như
nội địa cảm thấy mình bị bỏ rơi vì không
được quan tâm, không biết mình thuộc về
đâu, đôi khi có cảm giác bị xua đuổi; các
đôi hôn phối đã ly dị và tái hôn thấy mình
như ở bên lề Hội Thánh; những người khô
khan nguội lạnh hoặc vướng vào các tệ nạn
xã hội xa lánh những sinh hoạt trong Hội
Thánh.
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cộng đoàn tín hữu thường xuyên cầu nguyện
cho Thượng hội đồng được tiến hành cách
tốt đẹp trong ánh sáng và sức mạnh của
Chúa Thánh Thần.
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1.3. Về những rào cản cho sự hiệp thông,
có những lý do khách quan như vì hoàn
cảnh phải sống xa giáo xứ nên không tham
gia các sinh hoạt và dần xa cách; cũng có
lý do chủ quan như não trạng cục bộ địa
phương, mặc cảm tự ti về trình độ hoặc khả
năng. Các chủ chăn cũng có phần trách
nhiệm về điều này: đa số các chủ chăn
luôn sẵn sàng đón tiếp, gặp gỡ, lắng nghe
mọi thành phần Dân Chúa, nhưng cũng còn
một số linh mục ứng xử cách độc đoán, gia
trưởng với giáo dân.
1.4. Trong thời đại ngày nay, các phương
tiện truyền thông là phương thế kết nối con
người với nhau; tuy nhiên truyền thông
cũng có thể bị lạm dụng để gây chia rẽ,
hận thù, nghi kỵ, tác động tiêu cực đến đời
sống tín hữu. Vì thế cần quan tâm đến đạo
đức truyền thông.

2. Lắng nghe
2.1. Tham gia tiến trình thỉnh ý là cơ
hội để khám phá tầm quan trọng của việc
lắng nghe, từ đó nhận ra rằng nghe thì có
nhưng lắng nghe với cả khối óc và con tim
thì chưa! Lắng nghe những người cùng
quan điểm với mình thì dễ nhưng không
đem lại nhiều thành quả, cần lắng nghe
những ý kiến khác, thể hiện những cách
nhìn và cách nghĩ khác, nhờ đó có thể xem
xét vấn đề cách toàn diện hơn.
2.2. Những cản trở trong việc lắng nghe
là sự chênh lệch tuổi tác, nếp suy nghĩ, giới
tính, năng lực, nhất là tính kiêu căng, tự
mãn, “cái tôi” quá lớn của mỗi người, cách
riêng là những người lãnh đạo. Cần phải
dẹp bỏ cái tôi ấy để có thể nghe được tiếng
nói của Thánh Thần nhiều khi đang nói qua
“những người bé mọn” trong Hội Thánh (x.
Mt 11,25).
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2.3. Văn hóa Á Đông có khuynh hướng
trọng nam khinh nữ, đề cao tôn ti trật tự,
do đó cũng là rào cản cho việc lắng nghe
nữ giới và những người nghèo trong xã hội
và trong Hội Thánh.

3. Lời Chúa và Thánh Thể
3.1. Các giáo dân lớn tuổi bày tỏ sự quan
ngại về tình trạng nhà thờ ngày càng vắng
bóng người trẻ. Tuy số người dự lễ Chúa
nhật còn khá đông nhưng lòng yêu mến và
sùng kính Bí tích Thánh Thể còn hời hợt,
việc tham dự Thánh Lễ chỉ như một bổn
phận đạo đức phải thực hiện, chưa có sự
nối kết giữa đời sống và mầu nhiệm Thánh
Thể được cử hành. Mong các linh mục cử
hành Thánh Lễ - nhất là Thánh Lễ Chúa
nhật cách sốt sắng, từ lễ phục đến tư thế,
thái độ khi dâng lễ.
3.2. Tiến trình hiệp hành giúp các tín
hữu cảm nghiệm sâu sắc hơn về việc lắng
nghe Lời Chúa, đồng thời nêu lên mối quan
tâm về bài giảng lễ của các linh mục. Trong
thực tế, với phần đông tín hữu, dự lễ Chúa
nhật là cơ hội duy nhất để lắng nghe Lời
Chúa, vì thế các linh mục cần chuẩn bị bài
giảng cho chu đáo: bám sát Lời Chúa, là
hoa trái của suy tư và cầu nguyện, trình bày
dễ hiểu và liên hệ thực tế. Được như thế,
việc giảng lễ vừa làm phong phú đời sống
thiêng liêng của linh mục vừa nuôi dưỡng
đời sống đức tin của cộng đoàn.
3.3. Ngoài việc lắng nghe Lời Chúa trong
Thánh Lễ, nhiều gia đình đã có thói quen
đọc Lời Chúa trong các giờ kinh tối của gia
đình; nhiều người cũng tìm đọc Lời Chúa
khi gặp những khó khăn trong cuộc sống
hoặc khi phải đưa ra một quyết định quan
trọng. Với nhiều tín hữu, Lời Chúa thực sự

Tin Giáo Hội Việt Nam

3.4. Tại các Giáo phận có các dân tộc
ít người, Giáo phận đã đẩy mạnh việc dịch
Kinh Thánh sang tiếng dân tộc. Đồng thời
các linh mục, tu sĩ cố gắng học tiếng dân
tộc để có thể lắng nghe người dân và truyền
tải Lời Chúa cho họ.
3.5. Các tín hữu rất cần những hướng
dẫn cụ thể từ phía Hội Thánh để làm sao
vừa cử hành các nghi thức phụng vụ cho
đúng, vừa hài hòa với bản sắc văn hóa địa
phương. Ước mong có được những hướng
dẫn cụ thể trong các lãnh vực phụng tự,
văn hóa, thánh nhạc.

4. Tham gia: bình đẳng
và đồng trách nhiệm
4.1. Phần đông tín hữu cảm thấy vui,
vinh dự và hạnh phúc khi được tham gia
phục vụ Nhà Chúa. Những buổi gặp gỡ giúp
người tín hữu ý thức hơn về sự bình đẳng
về phẩm giá cũng như trong hoạt động xây
dựng Hội Thánh.
4.2. Các linh mục không nên coi những
người tham gia Hội đồng giáo xứ như
những người thừa hành, nhưng như những
cộng sự viên của các ngài.
4.3. Các dòng tu tích cực tham gia hoạt
động mục vụ, tuy nhiên ở một vài nơi, hoạt
động mục vụ của các dòng tu chưa thực
sự ăn khớp với các hoạt động mục vụ của
Giáo phận.

5. Phát biểu
5.1. Vẫn có tình trạng giáo dân, tu sĩ,
linh mục còn e dè không dám lên tiếng
trước cách hành xử độc đoán của bề trên vì
sợ bị trù giập. Không dám nói lên sự thật,

không dám góp ý với chủ chăn nhưng lại
bàn tán với nhau và phê phán sau lưng.
Nhiều người ngại phát biểu vì tự ti mặc
cảm (về trí thức hoặc đời sống luân lý),
hoặc cho rằng mình không có thẩm quyền
để góp ý trong những lãnh vực chuyên môn
của Hội Thánh.
5.2. Giáo dân tích cực tham gia xây dựng
cơ sở vật chất tại các giáo xứ, tuy nhiên có
những nơi quá tập trung vào việc này đến
nỗi giáo dân cảm thấy là gánh nặng cho họ.

6. Sứ vụ
6.1. Việc loan báo Tin Mừng mới chỉ
ngưng ở chỗ “cha truyền con nối”, chưa
mạnh dạn vươn ra bên ngoài. Ý thức mỗi
Kitô hữu đều là môn đệ thừa sai còn yếu
nơi người giáo dân.
6.2. Nhiều lý do để giải thích tình trạng
này: Giáo phận chưa thực sự đặt sứ mạng
loan báo Tin Mừng lên hàng đầu; thiếu
sự gương mẫu trong đời sống một số chủ
chăn; kiến thức giáo lý của tín hữu chưa đủ
vững nên ngại nói về Chúa; mặc định rằng
đây là việc của các giáo sĩ và tu sĩ.
6.3. Để thi hành sứ vụ loan báo Tin
Mừng, thách đố lớn nhất là chính các tín
hữu phải thực sự là môn đệ Chúa Kitô và
sống Tin Mừng của Ngài. Loan báo Tin
Mừng không phải là chiêu dụ tín đồ nhưng
là sự chia sẻ và giới thiệu vẻ đẹp của Tin
Mừng cho mọi người.

7. Dấn thân phục vụ xã hội,
bác ái xã hội
7.1. Công tác bác ái xã hội được nhiều
người hưởng ứng vì là việc làm phù hợp
với Lời Chúa và truyền thống văn hóa Việt
Nam. Tuy nhiên cũng có cảnh báo về nguy
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là lương thực bổ dưỡng và ánh sáng soi
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cơ làm việc bác ái vì chuộng thành tích,
đánh bóng tên tuổi, hoặc làm theo phong
trào.
7.2. Ý thức xã hội còn kém. Mong muốn
có những buổi chia sẻ về các vấn đề xã hội
như Bảo vệ sự sống, Chăm sóc môi trường,
Phòng tránh các tệ nạn xã hội, Phòng chống
HIV/AIDS.

8. Đối thoại
8.1. Đối thoại với các tôn giáo bạn là
việc quan trọng và cần thiết, nhưng để có
thể đối thoại thực sự, người tín hữu Công
giáo phải có nền tảng đức tin và giáo lý
vững chắc, cùng với thái độ thể hiện sự tôn
trọng các tôn giáo khác.
8.2. Đã có nhiều sáng kiến mục vụ tạo
sự gần gũi với lương dân: mời anh chị em
lương dân đến tham dự, chia sẻ và giao lưu
trong các dịp lễ lớn của Công giáo; thăm
viếng các gia đình lương dân trong hoàn
cảnh khó khăn.

PHẦN III. PHÂN ĐỊNH
Lắng nghe tiếng nói của mọi thành
phần Dân Chúa trong bầu khí cầu nguyện,
chúng tôi cũng lắng nghe tiếng gọi của
Thánh Thần Thiên Chúa.

1. Về hiệp thông
1.1. Trong thời kinh tế thị trường, di cư
để tìm công ăn việc làm là tình trạng phổ
biến. Rời bỏ làng quê quen thuộc để hội
nhập vào môi trường sống mới là thách
thức lớn cho anh chị em di dân. Trong đời
sống đức tin cũng thế, nếu không được
nâng đỡ và đồng hành, nhiều anh chị em
sẽ cảm thấy mình bị bỏ rơi vì không biết
mình thuộc về đâu, đôi khi còn có cảm giác
bị xua đuổi. Các Giáo phận cần quan tâm

đến nhu cầu mục vụ này nhiều hơn và có
những hướng dẫn cụ thể cho các linh mục
trong việc chăm sóc mục vụ cho anh chị
em di dân.
1.2. Với những đôi hôn phối đã ly dị và
tái hôn, các mục tử cần có thái độ mục vụ
thích hợp, giúp họ cảm nhận mình vẫn là
thành viên trong gia đình Hội Thánh. Có
Giáo phận đề nghị Hội đồng giám mục nên
có hướng dẫn cụ thể để giải quyết cho các
đôi hôn phối đã đổ vỡ lâu năm và không thể
hàn gắn; quy định rõ về thời gian nhất định
mà Hội Thánh cần để đưa ra phán quyết về
Bí tích Hôn Phối của đương sự đã đệ đơn
xin công bố hôn nhân vô hiệu. Vấn đề là
phải làm thế nào để sự đồng hành này vừa
không làm giảm bớt giá trị của Tin Mừng
về hôn nhân bất khả phân ly, vừa thể hiện
lòng thương xót vô biên của Cha trên trời,
nhờ đó những người ly dị tái hôn cảm thấy
mình không bị loại trừ nhưng vẫn là thành
viên sống động trong gia đình Hội Thánh.
1.3. Nhiều gia đình trẻ cho rằng Hội
Thánh quá ngặt nghèo về việc tiết chế trong
đời sống tình dục vợ chồng, và mong Hội
Thánh cảm thông cho họ khi phải dùng
đến những phương pháp tránh thai nhân
tạo như một phương thế chẳng đặng đừng
để gìn giữ hạnh phúc gia đình.
1.4. Chính các giám mục, linh mục, tu
sĩ phải là những người đi bước trước và
nêu gương về sự hiệp thông. Các giám
mục nên chủ động đến với các linh mục
để lắng nghe những tâm tư nguyện vọng
của các linh mục, nhờ đó các linh mục cảm
nhận sự gần gũi với giám mục. Giáo dân
mong muốn các linh mục sống khó nghèo
và giản dị, gần gũi với mọi người, nhất là
người nghèo và những hoàn cảnh bất hạnh.
Cản trở lớn nhất của hiệp thông là “cái tôi”

Tin Giáo Hội Việt Nam

1.5. Hiện nay các tín hữu người dân tộc
có tỉ lệ khá đông trong tổng số giáo dân
Việt Nam, vì thế Hội đồng giám mục Việt
Nam nên nhắc tới họ trong các Thư Mục
Vụ, khuyến khích họ tham gia vào các hoạt
động chung của Hội Thánh và thi hành sứ
vụ cách nhiệt thành hơn.

2. Về tham gia
2.1. Đại hội Dân Chúa 2010 kêu gọi mọi
tín hữu Việt Nam: “Chúng ta nên mạnh dạn
và nhanh chóng rời bỏ những cách hành xử
“bao cấp” hay “quan liêu”, theo kiểu giáo
sĩ cung ứng tất cả mọi sự, giáo dân phải lệ
thuộc giáo sĩ, để xây dựng một Hội Thánh
tham gia”. Lời kêu gọi ấy vẫn còn mang
tính thời sự. Hơn ai hết, những người có
trách nhiệm lãnh đạo trong Hội Thánh cần
tránh thái độ trịch thượng và lạm quyền,
biết khiêm tốn lắng nghe nhiều hơn.
2.2. Các cộng đoàn Hội Thánh cơ bản
là phương thế hữu hiệu để mời gọi và cổ
võ sự tham gia vì là những nhóm nhỏ cùng
một địa phương, ở đó mọi người dễ dàng
gặp gỡ nhau, lắng nghe nhau, chia sẻ Lời
Chúa, và cùng nhau phân định thánh ý
Thiên Chúa trong hoàn cảnh sống cụ thể.
Vì thế nơi nào có thể, nên thúc đẩy việc
hình thành các cộng đoàn trên trong mối
hiệp thông với các cha xứ tại địa phương.
2.3. Để diễn tả và cổ võ sự tham gia của
mọi thành phần Dân Chúa vào sứ vụ của
Hội Thánh, phải chăng Hội Thánh nên trao
tác vụ đọc sách và giúp lễ cho các nữ tu
hoặc các tín hữu nữ xứng hợp? Cũng nên

cổ võ sự tham gia của người nữ vào những
cơ cấu như Hội đồng giáo xứ.

3. Về sứ vụ
3.1. Đức Thánh Cha Phanxicô thường
nhắc nhớ mọi Kitô hữu đều là môn đệ thừa
sai, tuy nhiên ý thức này còn yếu kém nơi
các tín hữu, họ coi việc loan báo Tin Mừng
là việc của các giáo sĩ và tu sĩ. Vì thế cần
vun trồng ý thức này nơi các tín hữu để họ
làm chứng cho Tin Mừng ngay trong môi
trường sống và làm việc hằng ngày. Chúng
tôi đặc biệt quan tâm đến giới giáo chức
và giới y tế Công giáo. Tại Việt Nam, Hội
Thánh không có các cơ sở giáo dục, y tế,
tuy nhiên rất nhiều tín hữu Công giáo đang
làm việc trong lãnh vực này với tư cách là
thầy cô giáo, bác sĩ, nhân viên y tế. Nếu
các tín hữu này thực sự ý thức mình là các
môn đệ thừa sai, chứng từ của họ trong
môi trường làm việc sẽ là cơ hội rất tốt để
giới thiệu vẻ đẹp của Tin Mừng.
3.2. Nhiều tân tòng không còn thực
hành đức tin sau khi chịu Phép Rửa, nhất
là những người nam chịu Phép Rửa để kết
hôn. Vì thế cần có sự chuẩn bị chu đáo
trước khi chịu Phép Rửa, đồng thời cần có
sự đồng hành với các tân tòng sau khi được
rửa tội.
3.3. Để phục vụ công cuộc loan báo
Tin Mừng, một số Giáo phận đã có chương
trình đào tạo các tác viên truyền giáo: huấn
luyện về giáo lý đức tin, về sứ vụ, về cách
ứng xử khi đến với lương dân. Tại một vài
Giáo phận khác, các linh mục mời gọi tu
sĩ và giáo dân hình thành các nhóm truyền
giáo, cùng nhau cầu nguyện, thăm viếng
các gia đình lương dân trong địa bàn và
giúp đỡ họ khi cần thiết. Đây là những việc
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quá lớn của mỗi người, nhất là những người
lãnh đạo. Vì thế lời mời gọi của Chúa Giêsu:
“Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm
nhường trong lòng” (Mt 11,29) cần thiết hơn
bao giờ trong một Hội Thánh hiệp thông.
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làm rất tốt và cần được nhân rộng ra nhiều
nơi.
3.4. Sống trong xã hội đa tôn giáo và
Công giáo chỉ là thiểu số, kinh nghiệm dạy
chúng ta rằng đối thoại bằng cuộc sống là
cuộc đối thoại thường xuyên và hiệu quả
nhất với các tôn giáo khác. Tương tự như
thế, trong tương quan với xã hội dân sự, dù
vẫn tồn tại những thành kiến từ cả hai phía,
Hội Thánh luôn mong muốn đối thoại thẳng
thắn và cộng tác chân thành nhằm phục vụ
ích chung của cộng đồng xã hội.
3.5. Trong thời đại truyền thông kỹ thuật
số, việc vận dụng phương tiện truyền thông
để loan báo Tin Mừng là đòi hỏi cần thiết,
nhờ đó có thể đồng hành và lắng nghe
tiếng nói giáo dân, kịp thời thông tin và
hướng dẫn đời sống đức tin, giới thiệu vẻ
đẹp của Tin Mừng. Để đạt mục đích này,
cần gây ý thức và đào tạo các tín hữu về
đạo đức truyền thông.
3.6. Ơn gọi linh mục, tu sĩ tại Việt Nam
còn phong phú. Hội Thánh Việt Nam nên
nghĩ đến việc gửi các linh mục, tu sĩ đến
các vùng miền còn thiếu linh mục, vừa để
đền ơn các thừa sai xưa kia đem Tin Mừng
đến Việt Nam, vừa để phục vụ nhu cầu của
Hội Thánh hoàn vũ trong thời đại hiện nay.

KẾT LUẬN
Nhìn lại tiến trình thực hiện Thượng Hội
Đồng Giám Mục cấp giáo phận, chúng tôi
rút được những bài học bổ ích cho đời sống
và sứ vụ của Hội Thánh tại Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên mọi thành phần Dân
Chúa trong các Giáo phận được thỉnh ý và
đóng góp ý kiến, vì thế đây là dịp quý báu
để mỗi Giáo phận có cái nhìn tổng quan và
chính xác về tình hình Giáo phận, những
ước mong của các thành phần Dân Chúa,
từ đó có thể đưa ra những định hướng thích
hợp cho tương lai. Nhiều Giáo phận có kế
hoạch phổ biến bản Tổng kết của Giáo phận
để mọi người biết và cùng nhau thực hiện.
Chúng tôi xem tiến trình Thượng Hội
Đồng Giám Mục cấp giáo phận là cuộc thao
luyện thiêng liêng, và “gặp gỡ - lắng nghe
- phân định” là những bước căn bản của
linh đạo hiệp hành, làm nên một cách thế
hiện diện mới của Hội Thánh. Vì thế việc
tổng kết tiến trình này không phải là sự kết
thúc nhưng đúng hơn là sự khởi đầu một
hành trình mới. “Hiệp hành” phải là một
lối sống cần được kéo dài chứ không chỉ là
khẩu hiệu phong trào hoặc kế hoạch mang
tính thời vụ. Hi vọng rằng với linh đạo hiệp
hành, chúng tôi sẽ cùng nhau sống và vun
đắp ngày càng rõ nét hơn hình ảnh Hội
Thánh hiệp hành, một Hội Thánh của hiệp
thông và tham gia để phục vụ sứ mạng Đức
Kitô trao phó cho chúng ta.

Ngày 10 tháng 08 năm 2022
Văn phòng thư ký HĐGMVN
(hdgmvietnam.com 15.08.2022)
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CHO ĐỨC CHA LAMBERT DE LA MOTTE
VÀ ĐỨC CHA FRANÇOIS PALLU

Ngày 9.9.1959, qua Tông sắc Super
Cathedram1, ĐTC Alexandre VII quyết định
thành lập hai Giáo phận Tông toà đầu tiên
tại Việt Nam là Đàng Ngoài và Đàng Trong.
Đức cha Pierre Lambert de La Motte được
bổ nhiệm làm Giám mục Đại diện Tông tòa
Đàng Trong và Đức cha François Pallu, Đại
diện Tông toà Đàng Ngoài.

Tóm tắt tiến trình mở hồ sơ
xin phong Chân phước
và phong Thánh
cho hai tôi tớ Chúa
là Đức Cha Lambert de La Motte
và Đức Cha François Pallu

L

ịch sử truyền giáo tại Việt Nam ghi
đậm dấu ấn của các vị Thừa sai thuộc
nhiều dòng tu: Dòng Tên, Dòng Phanxicô,
Dòng Đaminh, Dòng Augustinô. Các Đấng
đã hy sinh lên đường đến Việt Nam, với thao
thức mang Tin mừng Cứu độ đến cho dân
tộc chúng ta. Trong số các vị thừa sai, đặc
biệt phải kể đến hai vị Giám mục thuộc Hội
Thừa Sai Hải ngoại Paris (MEP) là Đức cha
Lambert de La Motte và Đức cha François
Pallu. Hai vị được coi như đồng sáng lập của
Hội, và cũng là hai vị Đại diện Tông toà đầu
tiên của Giáo hội Công giáo Việt Nam.

Ngày 11.6.1660, cha Pierre Lambert được
Đức Tổng giám mục Bouthillier, Tổng Giám
mục Giáo phận Tours tấn phong Giám mục
tại nguyện đường Dòng Đức Mẹ Thăm Viếng
ở Paris2, với hiệu toà Bérythe. Sau một tuần
tĩnh tâm, ngài rời Paris ngày 18.6.1660 lên
đường trong sự vâng phục Tòa thánh và
chứng tỏ đã thấu triệt tinh thần các Huấn thị
Rôma, mà ngài sẽ còn nhiều tháng đi đường
để suy gẫm thêm3. Ngày 22.08.1662 Đức cha
Lambert đến Ayutthaya, kinh đô Thái Lan.

1 A.M.E.P, vol. 247, p 45. Adrien Launay, Histoire de la
Mission de Cochinchine, Tome I, bản la ngữ, p. 9.
2 Jean Guennou, Les missions étrangères, Paris, 1963, p. 69;
François Fauconnet-Buzelin, Aux sources des Missions
étrangères, Pierre Lambert de la Motte, Édition Perrin
2006, p. 72.
3 X. J. DE BOURGES, Relation du voyage de Mgr l’Évêque de
Bérythe, Vicaire apostolique du Royaume de la Cochinchine,
Paris, Bechet, 1666, tr. 34-35 (Bản dịch tiếng Việt kèm chú
thích của Lm Giuse ĐÀO QUANG TOẢN, do Lm Antôn
NGUYỄN NGỌC SƠN hiệu đính: Ký Sự Cuộc Hành Trình
Của Đức Cha Bérythe, lưu hành nội bộ, 1996, tr. 34-35).
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Ngày 17.11.1658, cha Pallu được Đức
Hồng y Antonio Barberini, tổng trưởng Thánh
bộ Truyền bá Đức tin tấn phong Giám mục
tại Rôma với hiệu toà Héliopolis (nay thuộc
Liban). Ngày 2.01.1662, ngài lên tàu tại cảng
Marseille để đi Việt Nam, nhưng đã chẳng
bao giờ đến được nhiệm sở của mình. Ngày
27.01.1664, ngài tới được Ayutthaya, kinh đô
Thái Lan.
Cả hai vị Giám mục đã có công đặt nền
móng cho sự phát triển của Giáo hội Công
giáo tại Việt Nam. Đức cha François Pallu
được Toà thánh đặt làm Đại diện Tông toà
Đàng Ngoài, nhưng chưa một lần đặt chân
đến miền Bắc. Ngài uỷ quyền cho Đức
cha Lambert de La Motte điều hành công
việc truyền giáo và mục vụ. Nếu Đức cha
Lambert de La Motte chuyên cần hoạt động
để tổ chức Công đồng Phố Hiến, thành lập
Dòng Mến Thánh Giá, truyền chức cho linh
mục bản xứ, thì Đức cha François Pallu, với
các chuyến đi từ châu Á sang châu Âu, đã
xin Toà Thánh chuẩn y và công nhận những
thành quả tông đồ của Đức cha Lambert de
La Motte. Mỗi người mỗi cách, cả hai vị
đều nhiệt thành cho công cuộc loan báo Tin
mừng tại Việt Nam trong sự vâng phục Tòa
thánh.
Từ năm 2009, Hội đồng Giám mục Việt
Nam đã chính thức trình lên Toà thánh Thỉnh
Nguyện Thư, để xin phong Chân phước và
phong Thánh cho hai vị Giám mục. Thỉnh
Nguyện Thư mang chữ ký của Đức cha
Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, lúc đó là Giám
mục Đà Lạt - Chủ tịch Hội đồng Giám mục
Việt Nam, và chữ ký của cha Jean-Baptiste
Etcharren, lúc đó là Bề trên Tổng quyền của
Hội Thừa sai Paris. Hai vị Giám mục là Đức
cha Giuse Võ Đức Minh và Đức cha Giuse

Tin Giáo Hội Việt Nam

Nguyễn Chí Linh được Hội đồng Giám mục
uỷ nhiệm để xúc tiến thủ tục này.
Nhân chuyến đi Ad Limina của Hội đồng
Giám mục Việt Nam, vào tháng 3 năm 2018,
trong một cuộc họp tại Foyer Phát Diệm
(Rôma), Hội đồng Giám mục đã chính thức
trao công việc này cho hai Giám mục: Đức
cha Giuse Vũ Văn Thiên (lúc đó là Giám
mục Hải Phòng) và Đức cha Giuse Đỗ Mạnh
Hùng (lúc đó là Giám quản Tông toà Tổng
Giáo phận Sài Gòn). Sau một thời gian làm
việc, hai vị Giám mục, với sự cộng tác của
một số linh mục và nữ tu Dòng Mến Thánh
Giá, đã sưu tầm một số tài liệu có liên quan
đến hai vị Đại diện Tông toà đầu tiên của
Việt Nam.
Vì Đức cha Lambert de La Motte qua
đời ngày 15.6.1679 tại Ayutthaya (Thái Lan)4
và Đức cha François Pallu qua đời ngày
29.10.1684 tại Phúc Kiến (Trung Quốc)5,
nên theo Giáo Luật, Hội đồng Giám mục
Việt Nam phải xin uỷ quyền từ các vị Giám
mục của hai Giáo phận này. Đức Hồng y
François Xavier Kriengsak Kovithavanij,
Tổng Giám mục Bangkok, trong Văn thư đề
ngày 18.5.2020, chính thức uỷ quyền cho
Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng đặc trách
tiến hành thủ tục xin phong Chân phước
và phong Thánh cho Đức cha Lambert de
La Motte. Bộ Phong Thánh, qua Văn thư
số 3542-1/20 do Đức Hồng y Tổng trưởng
Marcellus Semeraro ký ngày 15.9.2021, đã
chấp thuận cho Đức Tổng Giám mục Giuse
Vũ Văn Thiên, là Giám mục có thẩm quyền,
4 X. HĐGMVN, Tiểu sử Đức cha François Pallu và Đức
cha Pierre Lambert de la Motte, Nxb. Tôn giáo, 2020, tr.
96-99.
5 X. HĐGMVN, Tiểu sử Đức cha François Pallu và Đức
cha Pierre Lambert de la Motte, Nxb. Tôn giáo, 2020, tr
52.
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Từ trước tới nay, những hồ sơ liên quan
đến hai vị Đại diện Tông toà đều được
tiến hành chung. Cũng vậy, một kinh cầu
nguyện xin ơn đã được soạn thảo chung cho
cả hai Đấng. Nay, theo ý kiến của những vị
có chuyên môn, hồ sơ liên quan đến Đức
cha François Pallu được trao cho Đức Tổng
Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, vì Đức cha
François Pallu là Đại diện Tông toà Đàng
Ngoài. Hồ sơ liên quan đến Đức cha Lambert
de La Motte được trao cho Đức cha Giuse
Đỗ Mạnh Hùng, vì Đức cha Lambert là Đại
diện Tông toà Đàng Trong. Các vị hữu trách
đã soạn và phát hành hai kinh cầu nguyện
riêng, với hy vọng những phép lạ sẽ nhận
được góp phần tiến hành các thủ tục pháp
lý thuận lợi hơn.
Tại Việt Nam, cho đến nay, rất ít người
biết đến Đức cha Lambert de La Motte,
ngoài các nữ tu Mến Thánh Giá và Hiệp hội
Tín hữu Mến Thánh Giá. Đối với Đức cha
François Pallu, thì hầu như không ai biết đến
ngài. Nhiều người nghĩ rằng công lao của hai
vị Đại diện Tông toà chỉ là các Hội dòng Mến
Thánh Giá. Đó là một quan niệm phiến diện,
thiếu công bằng đối với lịch sử. Công lao
của các ngài không chỉ thành lập Dòng Mến
Thánh Giá, mà theo chỉ thị của Tòa thánh
Đức cha Pierre Lambert de La Motte đã tiến
trình thành lập Hàng giáo sỹ bản xứ Việt
Nam qua việc phong chức cho các linh mục
Việt Nam là các thầy giảng: Giuse Trang,
Luca Bền, Gioan Huệ, Bênêđictô Hiền (linh
mục Giuse Trang, người Việt đầu tiên, được
truyền chức ngày 31.3.1668)6, tổ chức Công
6 Lm. Bùi Đức Sinh O.P., M.A., Giáo Hội Công Giáo ở Việt
Nam, p. 258.

đồng tại Ayutthaya (năm 1664), lập Hiệp hội
Tín hữu Mến Thánh Giá (năm 1669-1670),
Công nghị Phố Hiến (năm 1670), lập Dòng
Mến Thánh Giá Đàng Ngoài (năm 1670),
Công nghị Hội An (năm 1672), lập Dòng Mến
Thánh Giá Đàng Trong (năm 1671). Những
điểm nhấn quan trọng này chứng minh các
Ngài là Đại ân nhân của Giáo hội chúng ta.
Hiện tại, Ban làm việc vẫn đang tiến hành
nghiên cứu các hồ sơ có liên quan đến hai vị
Đại diện Tông toà, dựa trên những chỉ dẫn
của Toà thánh qua Văn kiện SANCTORUM
MATER của Bộ Phong thánh ban hành năm
2007. Ban làm việc cũng phiên dịch và phát
hành những hồ sơ văn bản có liên quan đến
các Đấng, với mục đích giúp các tín hữu Việt
Nam biết về một giai đoạn lịch sử quan trọng
của công cuộc loan báo Tin mừng tại quê
hương chúng ta.
Việc xin phong Chân phước và phong
Thánh cho hai vị Đại diện Tông toà là một
lộ trình dài, cần kiên trì và cầu nguyện. Công
việc này cũng thể hiện tâm tình yêu mến và
tri ân của Giáo hội Công giáo Việt Nam đối
với các bậc Tiền nhân. Kính xin quý Đức
cha, quý cha, quý tu sĩ và anh chị em cầu
nguyện cho nguyện ước của chúng ta được
thành hiện thực.
Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2022

+Giuse Vũ Văn Thiên
Tổng Giám mục Hà Nội
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để tiến hành thủ tục xin phong Chân phước
và phong Thánh cho Đức cha François Pallu.
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Kinh xin ơn Đức Cha Lambert de La Motte

Kinh xin ơn Đức Cha François Pallu
WHĐ (01.8.2022)
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ĐỨC CỐ HỒNG Y NGUYỄN VĂN THUẬN
Bài thuyết trình thứ nhất do cha Ambrosio
Nguyễn Văn Sỹ, dòng Phanxicô, đảm trách. Cha
nguyên là thành viên sử học của án phong Đức
Cố Hồng y.
Sau phần giải lao, cha Marco Luis Da Silva,
người Bồ Đào Nha, Phó thỉnh nguyện viên án
phong, sẽ trình bày về đề tài: Sự thánh thiện của
Đấng Đáng kính Nguyễn Văn Thuận.
Đài Chân Lý Á Châu (11.8.2022) - Nhân
lễ giỗ thứ XX của Đấng Đáng kính, Đức Cố
Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, một
buổi hội thảo và một thánh lễ sẽ được tổ chức ở
Roma, ngày 15 và 16 tháng Chín tới đây.

Thứ Năm, ngày 15 tháng Chín sẽ có buổi hội
thảo mang chủ đề là: “Đức Hồng y Nguyễn Văn
Thuận, đời sống, sự thánh thiện và sứ mạng” sẽ
diễn ra tại dinh thự San Callisto, nơi có trụ sở
hiện nay của Bộ Phát triển Nhân bản toàn diện.
Trước đây, nơi này là trụ sở của Hội đồng Tòa
Thánh Công lý và Hòa bình, do Đức Cố Hồng
y Thuận làm Chủ tịch.
Điều hợp viên cuộc hội thảo là linh mục
Tôma Nguyễn Đình Anh Nhuệ, dòng Phanxicô
Viện Tu, hiện là Tổng thư ký Hội Giáo hoàng
Liên Hiệp truyền giáo.
Tiếp đến, sau lời nguyện mở đầu, Đức Hồng
y Michael Czerny, dòng Tên, Bộ trưởng Bộ Phát
triển Nhân bản toàn diện sẽ giới thiệu và chào
thăm, sau khi Tiến sĩ Waldery Hilgeman, người
Hòa Lan, thỉnh nguyện viên án phong chân
phước cho Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Thuận
sẽ lên tiếng.

Bài thuyết trình thứ ba do Đức ông Bernard
Munono, chức sắc của Bộ Phát triển Nhân bản
toàn diện, nói về Sứ mạng của Đức Cố Hồng y.
Tiếp theo đó là phần thảo luận, và lúc 12 giờ
trưa có nghi thức khánh thành Phòng hội nghị,
tưởng niệm Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận.
Ban chiều cùng ngày, từ 4 giờ 30 đến 6
giờ, có buổi chầu Mình Thánh Chúa tại Nhà thờ
Đức Mẹ Scala, nơi có mộ của Đức Cố Hồng
y Nguyễn Văn Thuận, do cha Marco Luis Da
Silva, Giám đốc đài Phát thanh Radio Maria,
hướng dẫn, cùng với các nữ tu dòng Ngôi Lời
Nhập Thể. Sau buổi chầu là thánh lễ.
Sáng thứ Sáu 16 tháng Chín, lúc 9 giờ 30,
Đức Hồng y Michael Czerny, Bộ trưởng Bộ Phát
triển Nhân bản toàn diện, sẽ chủ sự thánh lễ giỗ
tại Vương cung thánh đường Đức Mẹ Maria ở
Trastevere.
Các buổi thuyết trình và thánh lễ trên đây sẽ
được truyền đi trực tiếp qua kênh Youtube (https://
youtube.cardinalvanthuan.org), với phần thông
dịch bằng các thứ tiếng Anh, Bồ Đào Nha, Tây
Ban Nha, tiếng Quan Thoại và tiếng Việt Nam.
(Causa.cardinalvanthuanÁhumandevelopment.va)
(G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA)
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NGHI THỨC KHAI MẠC VÀ THÁNH LỄ VỌNG
ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
TẠI LA VANG
Ban Truyền Thông Tổng Giáo Phận Huế

- Khách hành hương về bên Mẹ La Vang
ngày càng đông hơn, con số có thể nói hơn
30.000 người.
Trời chiều tắt nắng và dịu mát hơn, bầu
trời kéo mây đen cùng với những hạt mưa
bắt đầu rơi nhẹ trên mọi người như ân phúc
của Mẹ hiền.
Đúng 16g30 ngày 14.8.2022, mọi người
cùng tựu tập tại Lễ đài bên ngoài khuôn
viên của Vương Cung Thánh Đường để
tham dự Nghi thức khai mạc và thánh lễ
vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.
Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng
Giám mục Giáo phận Huế đã có đôi lời khai
mạc. Sau khi chào các thành phần dân
Chúa hiện diện tại Linh địa Mẹ La Vang
hay những người đang xem truyền hình trực
tiếp. Đức Tổng Giuse đã nói lên niềm vui
sum họp sau thời gian dịch bệnh kéo dài
tưởng chừng vô hạn. Nhưng nhờ lời khẩn
cầu tha thiết của con cái Mẹ khắp muôn
phương và Mẹ đã ra tay cứu chữa như
Mẹ từng cứu giúp các tín hữu trong thời
bách hại. Ngài cũng nói lên niềm hy vọng
sẽ khánh thành Vương Cung Thánh Đường
vào dịp Đại hội năm tới. Đức Tổng Giuse đã
trân trọng cám ơn sự hiện diện của Đức cha
Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng, Nguyên Tổng
Giám mục Giáo phận Huế, Đức cha Phêrô
Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái

Bình, Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám
mục Giáo phận Bắc Ninh, Đức Cha Giuse
Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận
Thanh Hóa, quý Linh mục, tu sĩ nam nữ và
quý thành phần dân Chúa về tham dự. Đức
Tổng Giuse cũng nói lên lời cám ơn về sự
đóng góp tích cực của đội dâng hoa 430
người của Giáo phận Hà Nội, đội dâng hoa
trên dưới 100 người của Giáo phận Thanh
Hóa, đội chèo 45 người của Giáo phận Thái
Bình, đội quan họ nổi tiếng nhất của Giáo
phận Bắc Ninh, đội trống Phát Diệm trên
dưới 300 người, Đội kèn đặc biệt của Tổng
Giáo phận Sài Gòn. Ngài cũng cám ơn tất
cả các nhà tài trợ hoa, cây cảnh…. cám ơn
hết mọi thành phần dân Chúa đã tích cực
tham gia nhiều hoạt động khác nhau trong
nhiều lãnh vực để phục vụ cho kỳ Hành
hương được tốt đẹp.
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Đức Tổng Giuse tuyên bố khai mạc kỳ
Hành Hương Đức Mẹ La Vang 2022. Đội
trống đến từ Giáo phận Phát Diệm đã khởi
trống khai hội.
Thánh lễ vọng do Đức cha Giuse Đặng
Đức Ngân chủ tế, cùng đồng tế có Đức
Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh,
Chủ Tịch HĐGMVN, cùng đông đảo quý
cha trong cũng như ngoài nước.

Ca đoàn tổng hợp của Tổng Giáo phận
Huế với những giọng ca ngọt ngào, thánh
thót đã làm cho Thánh lễ thêm phần trang
trọng và sốt sắng.
Sau những bài ca hiệp lễ, các đội trống
kèn của các Giáo phận Phát Diệm, Bùi Chu,
Võ Thanh Trang cũng đóng góp những ca
khúc vô cùng sinh động.
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Trong bài huấn từ, Đức cha Giuse Đặng
Đức Ngân nhấn mạnh mối tương quan sâu
xa giữa Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Cả cuộc
đời của Mẹ luôn đón nhận và sống Lời Chúa
với tiếng xin vâng. Từ đó, Đức cha Giuse
mời gọi mỗi người lắng nghe và thực hành
Lời Chúa theo gương Mẹ. Ngài xác quyết:
được như vậy thì trong Thiên Chúa có một
chỗ cho mỗi người.
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hiện đến cứu chữa con cái Mẹ trong cơn
bách hại, thử thách, gian truân.

Đức cha Giuse chủ tế đã mời quý Đức
cha cùng ban phép lành cho cộng đoàn
phụng vụ.
Thánh lễ kết thúc với tiếng ca, tiếng
đàn, tiếng trống, tiếng kèn… của con cái
Mẹ tôn vinh, ca tụng Mẹ La Vang, Mẹ Chúa
Trời.
Nguồn: tonggiaophanhue.org

RƯỚC KIỆU VÀ THÁNH LỄ
MỪNG KÍNH ĐỨC MẸ
HỒN XÁC LÊN TRỜI
DỊP HÀNH HƯƠNG
LA VANG 2022
WGPH (16.08.2022) - Lúc 04g30 sáng
ngày 15/8/2022, khi bình minh chưa ló dạng,
con cái Đức Mẹ ở tại khuôn viên linh địa La
Vang đã vào hàng ngũ chỉnh tề cho cuộc
Rước Kiệu tôn vinh Mẹ. Từng hồi trống, kèn
của các Giáo phận thay nhau khởi xướng
thật rầm rộ cả một bầu trời.
Khởi đầu cuộc Rước kiệu, Đức Cha
Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng, Nguyên Tổng
Giám mục Huế mời gọi mọi người sốt sắng
tham dự để tôn vinh, cảm tạ muôn ơn lành
của Mẹ. Mẹ luôn sẵn sàng bỏ ngai trời để

Chuỗi kinh Mân Côi vang lên giòn giã
theo từng bước chân của đoàn con Mẹ. Mỗi
người hiệp lòng với những lời suy ngắm
Mầu nhiệm Năm Sự Mừng trong tiến trình
Hiệp hành. Đoàn kiệu được tiếp rước trong
tiếng trống, tiếng kèn, tiếng chiêng… Đoàn
đồng tế cũng cùng tiến lên lễ đài chuẩn bị
đi vào Thánh lễ. Kết thúc cuộc rước kiệu,
Đức Cha Phanxicô Xavie đã xướng kinh
“Lạy Đức Mẹ La Vang…” mọi người cùng
sốt sắng hòa theo.
Thánh lễ kính trọng thể Đức Mẹ Hồn
Xác Lên Trời được bắt đầu ngay sau cuộc
Rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ, từng lời ca
“Muôn Thiên Thần cánh trắng hôm nay đưa
Mẹ về trời…” vang lên thánh thót cùng bình
minh ngày mới, đưa mọi người đi vào mầu
nhiệm tình yêu hiến tế sắp được cử hành.
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Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng
Giám mục Giáo phận Huế, Chủ tịch Hội
Đồng Giám Mục Việt Nam chủ tế. Trước khi
bắt đầu Thánh lễ, ngài trân trọng giới thiệu
lại một lần nữa về sự hiện diện của quý
Đức Cha, quý Cha và toàn thể cộng đoàn
dân Chúa, con cái Mẹ hành hương hôm nay
ước chừng khoảng hơn 50.000 người.
Đức TGM Giuse mời gọi mọi người đi
vào Thánh lễ mừng kính trọng thể Đức
Mẹ Hồn Xác Lên Trời, kết thúc cuộc hành
hương này với tâm tình tôn vinh, cảm tạ
muôn ơn lành của Mẹ, cùng xin Mẹ cho
chúng ta giống như Mẹ, tìm thấy hạnh phúc
cho gia đình, cho xã hội, cho Giáo hội và
cho từng người.
Khi mọi người nghe bài Tin mừng xong,
Đức TGM Giuse ban huấn từ. Ngài kể lại
La Vang một thuở trước đây và nỗi mong
ước đất Mẹ được trả về lại cho con cái Mẹ.
Nơi đây đã tạo nên những kỳ tích tuyệt vời.
Đức Tổng Giuse cho mọi người thấy được
Đức Mẹ đã thực hiện tiến trình hiệp hành
như thế nào trên tiến trình truyền giáo của
Chúa Giêsu, con Mẹ. Mẹ lại tiếp tục hiệp
hành với con cái Mẹ sau khi Chúa đã về
trời. Mẹ hiện diện trong tất cả các buổi cầu
nguyện của con cái khắp nơi trên hành tinh
này. Đức Tổng Giuse xác tín Mẹ là Mẹ của
mỗi người chúng ta, chúng ta được cùng
sống với Mẹ, đi bên Mẹ và luôn được Mẹ
nâng đỡ. Xin Mẹ cho mỗi người sau cuộc
hành hương xác tín tình yêu Mẹ luôn ở
cùng chúng ta, để chúng ta mãi hạnh phúc.
Chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc đích thực
khi chúng ta đem tình yêu đến cho người
khác như Mẹ. Chúng ta sẽ hạnh phúc nếu
chúng ta biết sống hiệp hạnh với Chúa và
với Mẹ, nên thiên đàng cho mọi anh chị em
xung quanh mình.

Cộng đoàn hiệp dâng lời cầu nguyện
cho mọi thành phần dân Chúa tích cực
tham gia vào việc truyền giáo, xin cho các
cấp chính quyền cũng làm mọi sự hướng
về phần phúc đích thực cho con dân; cũng
như cầu xin cho những người đau yếu được
cảm nhận tình thương của Chúa và tình
mẫu tử của Mẹ. Đặc biệt là xin cho mọi
người đều thực hiện tiến trình hiệp hành
cách tích cực cùng Chúa và với Mẹ, hầu
mang lại tình hiệp nhất trọn vẹn.
Bầu khí thánh thiêng, tiếng hát nhẹ
nhàng vút cao như nâng bao tâm hồn lên
cùng Mẹ đi vào hiến tế của Con yêu dấu,
kín múc nguồn ân phúc lai láng, cải biến
cuộc đời mỗi người.
Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Micae Phạm
Ngọc Hải, Quản nhiệm La Vang, thay mặt
Ban Tổ chức dâng lời cám ơn quý Đức Cha,
quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý Dòng tu và
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tất cả mọi người đã tích cực cộng tác phục
vụ trong những ngày hành hương.
Đức TGM Giuse cũng nói đôi lời thân
thương gởi đến mọi người và mời tất cả
cùng hát với ngài bài ca “Cùng Mẹ Ra Khơi”.

WHĐ (15.7.2022) – “Lắng nghe bằng Trái
tim” là chủ đề của cuộc Hội ngộ Truyền
Thông thường niên năm 2022 do Ủy ban
Truyền thông Xã hội trực thuộc Hội đồng
Giám mục Việt Nam tổ chức.

Mọi người được lãnh phép lành trọng
thể của Đức Tổng Giuse và chia tay nhau
ra về với lời hẹn ước cùng gặp lại nhau vào
dịp Đại Hội La Vang 2023. Xin Chúa nhờ lời
bầu cử của Mẹ La Vang ban cho mọi người
muôn ơn lành cần thiết cho bản thân, cho
gia đình và hết những ai thành tâm thiện
chí đến với Mẹ.
Thánh lễ khai mạc cuộc Hội ngộ do Đức cha Giuse
Nguyễn Tấn Tước, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông
Xã Hội / HĐGMVN chủ sự, sáng ngày 12/7/2022,
tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

Cuộc Hội ngộ đã diễn ra trong ba ngày
12, 13 và 14/7/2022 tại Trung tâm Mục vụ
Tổng Giáo phận Sài Gòn với sự hiện diện
của Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước
và các linh mục phụ trách truyền thông của
các giáo phận, cùng với 2 vị đại diện truyền
thông của các Dòng tu tại Việt Nam.
Nguồn: tonggiaophanhue.org (16.08.2022)

ỦY BAN TRUYỀN THÔNG
XÃ HỘI / HĐGMVN:
CUỘC HỘI NGỘ
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hình cuộc Hội ngộ vào buổi sáng ngày 12/7/2022

Trong ngày đầu tiên 12/7, các tham dự
viên đã lắng nghe những góp ý về truyền
thông và bàn luận với nhau về: hiệp hành
trong truyền thông, đào tạo nhân sự truyền
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Nhà sản xuất - quay phim Máccô Nguyễn
Trinh Hoan và Đạo diễn Matthêu Nguyễn
Vinh Sơn trình bày về giá trị của phim ngắn
và việc tổ chức các cuộc thi phim ở Việt
Nam và Quốc tế

Hình cuộc Hội ngộ vào buổi chiều ngày 12/7/2022

Vào ngày 13/7, các tham dự viên trao
đổi với nhau về những vấn đề phát sinh từ
trực tuyến thánh lễ và bản quyền, đồng thời
xem xét những quyết định chung cần thực
hiện. Vào buổi chiều, đoàn tham dự viên đã
hành hương Đức Mẹ Núi Cúi và dâng thánh
lễ tại đây với giáo hạt Tân Mai, Xuân Lộc.
Trong buổi sáng ngày 14/7, các tham dự
viên được hướng dẫn về App cho các trang
web giáo phận.
Cuộc Hội ngộ đã kết thúc sau bữa cơm
trưa ngày 14/7/2022 trong niềm vui thân ái
của những người nhiệt thành với công tác
tông đồ truyền thông.
Bài viết: Ban thư ký Hội nghị
Hình ảnh: Truyền thông TGP Sài Gòn

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN
CÁC ĐẠI CHỦNG VIỆN
VIỆT NAM NĂM 2022
KHAI MẠC TẠI
TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

WHĐ (06.7.2022) – “Con đường Loan báo
Tin Mừng và xây dựng Giáo hội Việt Nam
của Đức cha Pierre Lambert de la Motte và
việc đào tạo linh mục trong bối cảnh tiến
trình hiệp hành và hậu Covid-19“ là chủ đề
của Hội nghị Thường niên các Đại Chủng
Viện Việt Nam năm 2022. Hội nghị do Ủy
ban Giáo sĩ Chủng sinh trực thuộc Hội
đồng Giám mục Việt Nam tổ chức sẽ diễn
ra trong 6 ngày từ chiều thứ Hai ngày 04.7
đến sáng thứ Bảy ngày 09.7.2022 tại Tòa
Giám mục Giáo phận Đà Lạt. Hội nghị năm
nay có 104 tham dự viên, trong đó 80 linh
mục đến từ 11 Đại Chủng Viện, các Giáo
phận và một số dòng tu, cùng với 24 nữ tu
đại diện của các Hội dòng Mến Thánh Giá
như là khách mời của Hội nghị.
Vào lúc 19g30, ngày 04/07/2022, Hội nghị
chính thức được khai mạc với giờ Chầu
Thánh Thể thật lắng đọng và thiêng thánh
tại Nhà nguyện Tòa Giám Mục.
Phát biểu trong phần khai mạc, Đức
cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo
phận Phan Thiết, Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ
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thông và tổ chức các cuộc thi phim ngắn
Công giáo.
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Chủng sinh đã nói lên hai lý do chọn đề tài
cho Hội nghị năm nay. Lý do thứ nhất là
Hội nghị diễn ra trong bầu khí của Thượng
Hội đồng Giám mục thế giới 2023 với chủ
đề “Hướng tới một Giáo hội Hiệp hành:
Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ”; và lý do
thứ hai là các Đại Chủng viện cùng nhìn
lại hành trình hơn 350 năm qua của Giáo
hội Việt Nam đã loan báo Chúa Giêsu như
thế nào, khởi đi từ Đức cha Lambert de la
Motte, vị Giám mục tiên khởi, Đấng Sáng
lập Dòng Mến Thánh Giá. Các nữ tu đã
sống và tham gia hoạt động rất tích cực
để xây dựng Giáo hội theo linh đạo Mến
Thánh Giá mà Đức cha Lambert đã để lại.
Đó cũng là lý do sự hiện diện của quý nữ
tu Dòng Mến Thánh Giá như những khách
mời đặc biệt của Hội nghị.
Ấn tượng và sâu lắng nhất của phần
khai mạc là giây phút Đức cha Chủ tịch đọc
bản di chúc của Đức cha Lambert về ưu tư
và chăm lo cho các Chủng viện vùng đất
truyền giáo. Từ hai lý do trên, Đức cha Chủ
tịch tuyên bố khai mạc Hội nghị Thường
niên năm nay.
Sau phần tuyên bố khai mạc, cha Giuse
Phạm Văn Trọng, Thư ký Ủy ban Giáo sĩ
Chủng sinh điểm qua bảy đề tài mà Hội
nghị sẽ tìm hiểu và thảo luận như sau:
Đề tài 1: Đào tạo linh mục - đào tạo
“người môn đệ truyền giáo” (missionary
disciple - Ratio 2016) trong bối cảnh hướng
đến tiến trình phong thánh cho Đức cha
Lambert de la Motte
- Thuyết trình viên: Đức cha Giuse Đỗ
Mạnh Hùng
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Đề tài 2: Đức cha Lambert, người môn
đệ yêu mến và loan báo “Đức Giêsu-KitôChịu-Đóng-Đinh”
- Thuyết trình viên: Sr Cecilia Trần Thị
Thanh Hương, Hội dòng Mến Thánh Giá
Gò Vấp
Đề tài 3: Bình vẫn chưa hề cũ (một
thoáng nhìn về văn kiện “Monita ad
Missionarios - nhắn nhủ các Thừa Sai” của
Công nghị Ayutthaya 1664)
- Thuyết trình viên: Cha Giuse Trương
Đình Hiền, Giáo phận Qui Nhơn
Đề tài 4: Đường hướng đào tạo linh mục
theo Huấn thị cho các Thừa sai (Monita ad
Missionarios) của Đức cha Pallu và Đức
cha Lambert
- Thuyết trình viên: Cha Gioan Trần
Văn Thức, Giáo phận Phan Thiết
Đề tài 5: Thành lập hàng giáo phẩm
tiếp nối tinh thần của Đức cha Lambert
- Thuyết trình viên: Cha Phêrô Nguyễn
Thanh Tùng, Tổng Giáo phận Sài Gòn
Đề tài 6: Hoạt động loan báo “Đức
Giêsu-Kitô-Chịu-Đóng-Đinh” của Đức cha
Lambert
- Thuyết trình viên: Cha Đaminh Ngô
Quang Tuyên, Tổng Giáo phận Sài Gòn
Đề tài 7: Hoạt động truyền giáo của
các Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá
- Thuyết trình viên: Nhóm nghiên cứu
Mến Thánh Giá
Buổi khai mạc kết thúc với lời kinh
nguyện cầu với Đức cha Lambert và phép
lành của Đức cha Chủ tịch.
Lm. Phaolô Đinh Chí Hiền
Nguồn: WHĐ
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BỔ NHIỆM GIÁM QUẢN TÔNG
TÒA GIÁO PHẬN NHA TRANG

WHĐ (23.7.2022) – Hôm nay, ngày 23
tháng 07 năm 2022, Đức Tổng giám mục
Marek Zalewski, Sứ thần Toà Thánh tại
Singapore kiêm Đại diện Tòa Thánh không
thường trú tại Việt Nam thông báo:
ĐTC Phanxicô đã chấp thuận cho
Đức cha Giuse Võ Đức Minh từ nhiệm
sứ vụ Giám mục Chính toà giáo phận
Nha Trang; đồng thời, bổ nhiệm Đức
cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám
mục Tổng Giáo phận Huế, làm Giám
quản Tông tòa giáo phận Nha Trang
“trống tòa và theo ý Toà Thánh” (sede
vacante et ad nutum Sanctae Sedis).
Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ

Tiểu sử Đức Giám mục
Giuse Võ Đức Minh
- 10-09-1944: sinh tại Mỹ Đức, Lệ Thủy,
Quảng Bình
- 1951-1956: học cấp 1 tại Thành phố Đà
Lạt
- 1956-1965: học tại Tiểu chủng viện Thánh
Giuse, Sài Gòn
- 1965-1966: học tại Đại chủng viện Thánh
Giuse, Sài Gòn
- 1966-1971: học tại Đại chủng viện Thánh
Carôlô, Giáo phận Lausanne, Genève,
Fribourg (Thụy Sỹ), Đại học Fribourg,
Thụy Sỹ, tốt nghiệp với học vị Thạc sĩ
Thần học Kinh Thánh (STL)
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- 24-04-1971: thụ phong linh mục tại
Fribourg do Đức Cha Simon-Hòa Nguyễn
Văn Hiền, Giám mục giáo phận Đà Lạt
- Hè 1971: Phó xứ tại Kranken und
Erholungsheim, Aachen, Đức
- Hè 1972: Phó xứ tại Notre Dame, Vevey,
Thụy Sỹ; Quyền Quản xứ tại Notre
Dame du Peuple, Genève, Thụy Sỹ
- Hè 1973: Phó xứ tại Notre Dame des
Neiges, Montréal, Canada
- 1971 – 1974: học tại Giáo hoàng Học
viện Kinh thánh (Biblicum-Roma), tốt
nghiệp với học vị Thạc sĩ Kinh Thánh
(SSL)
- 1974: trở về giáo phận Đà Lạt; Giáo sư
Kinh Thánh tại Đại chủng viện Minh
Hòa, Đà Lạt, tại Giáo Hoàng Chủng viện
Thánh Piô X, Đà Lạt, Đại chủng viện
Thánh Giuse, Sài Gòn, Đại chủng viện
Sao Biển, Nha Trang và một số Học
viện của các Hội Dòng
- 03-1975 – 20-06-1991: thư ký của Đức cha
Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm, Giám
mục Đà Lạt
- 03-1975-10-1975: quản lý Tòa Giám mục
Đà Lạt
- 20-06-1991 – 9-11-2005: Linh mục Quản
xứ Chánh Tòa Đà Lạt kiêm Quản hạt
Đà Lạt
- 19-06-1999 – 09-11-2005: Linh mục Tổng
Đại diện giáo phận Đà Lạt
- 09-11-2005: được ĐTC Bênêđitô XVI bổ
nhiệm làm Giám mục Phó giáo phận
Nha Trang
- 15-12-2005: được truyền chức giám mục
tại Nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt do Đức
cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám
mục giáo phận Nha Trang chủ phong,
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Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn,
Giám mục giáo phận Đà Lạt và Đức cha
Phaolô Bùi Văn Đọc, Giám mục giáo
phận Mỹ Tho phụ phong
- 30-12-2005: tựu chức Giám mục Phó giáo
phận Nha Trang
- 04-12-2009: tiếp nối sứ vụ Giám mục
Chánh tòa Nha Trang
Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức
cha Giuse Võ Đức Minh đã đảm nhiệm các
trách vụ:
- 2007-2010: Phó Tổng thư ký Hội Đồng
Giám mục Việt Nam
- 2007-2019: Chủ tịch Ủy Ban Kinh thánh
trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt
Nam
[]

Tiểu sử Đức Tổng Giám mục
Giuse Nguyễn Chí Linh
- 22-11-1949: Sinh tại xã Hải Thanh, Tĩnh
Gia, Thanh Hoá
- 1955-1962: học tại trường Tiểu học giáo
xứ Thanh Hải, Phan Thiết
- 1962-1967: học tại Tiểu chủng viện Nha
Trang
- 1967-1968: học tại Trường Thiên Hựu,
Huế
- 1968-1970: học tại Chủng viện Chúa
Chiên Lành, Đà Lạt
- 1970-1977: học tại Giáo hoàng Học viện
Thánh Piô X, Đà Lạt
- 1977-1992: sống với gia đình tại giáo xứ
Song Mỹ, Nha Trang
- 30-12-1992: thụ phong linh mục cho giáo
phận Nha Trang do Đức cha Phaolô
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- 1992-1995: Phó xứ Phước Thiện, giáo
phận Nha Trang
- 1995-2003: du học Paris, Pháp; tốt nghiệp
với học vị Tiến sĩ Triết học

GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
CHÚC MỪNG KIM KHÁNH
LINH MỤC CỦA ĐỨC CHA
PHAOLÔ NGUYỄN THÁI HỢP

- 08-11-2003: trở về Việt Nam, làm giáo
sư Đại chủng viện Sao Biển, Nha Trang
- 12-06- 2004: được ĐTC Gioan Phaolô II
bổ nhiệm làm Giám mục chính toà giáo
phận Thanh Hoá
- 04-08-2004: được truyền chức giám mục
tại Nhà thờ chính toà Thanh Hoá do
Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám
mục giáo phận Nha Trang chủ phong,
Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Giám
mục giáo Phận Lạng Sơn và Đức cha
Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục giáo
phận Hải Phòng phụ phong
- 2007: Giám quản Tông toà giáo phận
Phát Diệm đến ngày 08 tháng 09 năm
2009
- 29-10-2016: Được bổ nhiệm làm Tổng
Giám mục tổng giáo phận Huế, kiêm
Giám quản Tông toà giáo phận Thanh
Hoá đến ngày 27 tháng 06 năm 2018.

- 2013-2016: Chủ tịch Uỷ ban Mục vụ Di
dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt
Nam

WGPHT (07.08.2022) - “Cuộc đời con
là hành trình Thiên Chúa dắt dẫn bằng ân
sủng, mà mỗi dịp dừng chân nhìn lại, con
chỉ biết nói lời Tạ Ơn”. Đó là tâm tình mà
Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp thốt lên
trong dịp mừng Kim Khánh Linh Mục của
mình. Kim Khánh Linh Mục là một dịp đặc
biệt và hiếm có. Đây không chỉ là hồng ân
của chính Đức cha Phaolô mà còn là ân huệ
Chúa ban cho cộng đoàn liên hệ đến Ngài.
Tuy nhiên, Đức cha Phaolô đã muốn tạ ơn
dịp trọng đại này cách âm thầm như bao
nhiêu dịp kỷ niệm khác của ngài, mặc dù
Giáo phận đã nhiều lần thỉnh ý để tổ chức
thánh lễ tạ ơn cách trọng thể, để tri ân.

- Từ tháng 10/2016 đến nay: Chủ tịch Hội
đồng Giám mục Việt Nam

Chính vì thế, chiều ngày 07/8/2022, Đức
cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giám quản

Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức
cha Giuse Nguyễn Chí Linh đã đảm nhiệm
các trách vụ:
- 2004-2007: Chủ tịch Uỷ ban Giáo dân trực
thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam
- 2007-2013: Phó Chủ tịch Hội đồng Giám
mục Việt Nam
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Nguyễn Văn Hoà, Giám mục giáo phận
Nha Trang

163

Dân Chúa on line số 85

164

Tin Giáo Hội Việt Nam

Tông tòa Giáo phận, cùng với cha Tổng Đại
diện GB. Nguyễn Khắc Bá, quý cha Tòa
Giám mục, quý cha Tiền Chủng viện Thánh
Gioan Phaolô II, quý cha quản hạt và quý
cha, quý chủng sinh, tu sĩ và đại diện các
thành phần Dân Chúa trong Giáo phận Hà
Tĩnh đã đến chúc mừng Đức cha Phaolô
nhân kỷ niệm 50 năm hồng ân linh mục
của ngài (08/8/1972 – 08/8/2022).
Sau lời thăm hỏi và chúc mừng của Đức
cha Louis, cha Tổng Đại diện GB Nguyễn
Khắc Bá đã đại diện cho gia đình Giáo
phận Hà Tĩnh dâng lời chúc mừng Đức cha
Phaolô. Cha Tổng Đại diện bày tỏ niềm vui
mừng của Giáo phận nhà trong dịp Đức
Cha kỷ niệm Kim khánh Linh Mục, đồng
thời nói lên tâm tình tri ân vì những gia sản
quý báu mà Đức Cha đã để lại cho Giáo
phận trong tư cách là Giám mục tiên khởi.
Đoàn con cái Giáo phận Hà Tĩnh hiệp cùng
Đức Cha dâng lên Thiên Chúa lời tán tụng
tri ân vì muôn phúc lành Người đã tuôn đổ
trên Đức Cha trong suốt 50 năm linh mục
và 12 năm Giám mục đã qua.
Trong lời đáp từ, Đức cha Phaolô cám ơn
những tình cảm cao đẹp mà Đức cha Louis,
quý cha và mọi thành phần Dân Chúa Giáo
phận Hà Tĩnh đã dành cho ngài. Nhìn lại
50 năm linh mục đã qua, Đức cha Phaolô
thêm xác tín rằng cuộc đời ngài là một
chuỗi dài hồng ân và chính Thiên Chúa đã
dẫn dắt ngài qua những nẻo đường kỳ diệu.

50 năm – Một chặng đường dài của đời
người, một hành trình đặc biệt của một đời
linh mục mà không mấy ai có được. Đối
với Đức cha Phaolô, 50 năm hồng ân linh
mục là một chuỗi ngày dài phục vụ, cống
hiến với trọn niềm xác tín “Hồng ân Thiên
Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn
Người”. Quả vậy, trên mọi cương vị, trong
mọi thời điểm và ở mọi vùng miền khác
nhau, Đức Cha vẫn luôn nỗ lực hết mình
trong sứ mạng phục vụ Thiên Chúa và Giáo
hội. Cuộc đời ngài là chứng tá sống động
về “sự thật và tình yêu”, như châm ngôn
Giám mục mà ngài đã chọn.
Ban Truyền Thông Gp. Hà Tĩnh
Nguồn: giaophanhatinh.org (07.08.2022)
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KẾT THÚC VÒNG LOẠI BẢNG D
GIẢI BÓNG ĐÁ GIÁO SĨ VIỆT NAM HIỆP HÀNH CUP 2022
TẠI GIÁO PHẬN BÀ RỊA
WGPBR (08.8.2022) - Sau 4 ngày diễn ra,
Lễ Khai mạc và các trận đấu thuộc Bảng
D của Giải Bóng đá Giáo sĩ Việt Nam đã
khép lại vào sáng ngày 04.8.2022, sau trận
đấu thứ 15, trận cuối cùng của Bảng đấu.
Dù còn những giới hạn về chuyên môn,
dù là lần đầu tiên tổ chức một giải bóng đá
có quy mô lớn, nhưng có thể nói giải đấu
tại Bảng D đã gặt hái nhiều thành quả tốt
đẹp. Điều có thể nhìn thấy rõ nét nhất đó
chính là tính hiệp hành, là tình liên đới, là
tinh thần hiệp thông.
LỄ KHAI MẠC

Trước hết là tình hiệp thông huynh đệ
giữa các linh mục phó tế của 6 Giáo phận.
Đến với nhau qua Giải Bóng đá Giáo sĩ, quý
cha và quý thầy phó tế có cơ hội để chia
sẻ cho nhau cuộc sống và sứ mạng mục
tử. Bởi vì trong suốt 4 ngày sống chung
với nhau, ngoài các giờ thi đấu, các giáo sĩ
còn quy tụ bên nhau trong đời sống thiêng
liêng như thánh lễ, giờ kinh nguyện. Rồi
qua những cuộc trò chuyện bên lề, những
con người cùng chung lý tưởng ơn gọi trở
nên gần gũi hơn, trao đổi cho nhau những
kinh nghiệm mục vụ. Thậm chí, những giờ
vui chơi giải trí khác như tắm biển, cà phê
cũng giúp các giáo sĩ trở nên liên kết hiệp
thông hơn.
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phận Phú Cường, tất cả các trận đấu đều
được truyền hình trực tiếp trên các kênh
truyền thông (youtube và facebook) của 2
Giáo phận, tạo điều kiện cho quý khán giả ở
mọi nơi có thể hiệp thông theo dõi và cổ vũ.
SỰ CỔ VŨ NHIỆT TÌNH
CỦA CỔ ĐỘNG VIÊN

Điều thứ hai có thể nhận thấy đó là sự
hiệp thông giữa các giáo sĩ và anh chị em
giáo dân. Vượt quá sự dự đoán của Ban Tổ
chức, số lượng khán giả đến sân thực sự
là ấn tượng, và cách thức cổ vũ cũng rất
nhiệt tình và đa dạng. Không chỉ trong Lễ
Khai mạc và trận mở màn, mà trong các
trận đấu còn lại, số lượng khán giả cũng
đủ tạo nên một bầu khí cổ động rộn ràng
vui tươi. Không chỉ là khán giả thuộc Giáo
phận chủ nhà, mà có hàng trăm cổ động
viên thuộc các Giáo phận như Ban Mê
Thuột, Phú Cường, Xuân Lộc cũng đã vượt
quãng đường xa xôi đến sân cổ vũ cho các
cha. Những tấm băng rôn, những chiếc kèn,
những bài vũ điệu luôn tạo nên một bầu khí
sống động cho các trận đấu. Ngoài ra, nhờ
sự cố gắng hết mình của Ban Truyền Thông
Giáo phận Bà Rịa và Ban Truyền Thông Giáo

Tin Giáo Hội Việt Nam

Không thể kể hết những nét đẹp, những
thành quả có được từ Giải đấu Bảng D.
Nhưng với vài điểm tiêu biểu kể trên cũng
đủ để tất cả mọi thành phần liên hệ, từ
Ban Tổ chức cho đến các thành viên tham
dự, từ các giáo sĩ đến anh chị em giáo dân
phải dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã
yêu thương chúc lành và nối kết tất cả mọi
người, và dẫn đưa mọi người cùng bước đi

trong tiến trình hướng tới một Hội thánh
Hiệp Hành: Hiệp thông, tham gia và sứ vụ.
Cùng với lời tạ ơn Thiên Chúa, một lần
nữa, Ban Tổ chức và các thành phần tham
dự Giải Bóng đá Giáo sĩ tại Bảng D chúng
con xin hết lòng cám ơn Đức Tổng Giám
mục Giuse Nguyễn Chí Linh – Chủ tịch
Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có sáng
kiến tổ chức giải bóng đá này, và tri ân quý
Đấng Bản quyền các Giáo phận đã quan
tâm khích lệ, đồng hành.
Xin chân thành tri ân mọi thành phần
dân Chúa đã cộng tác với Ban Tổ chức, hy
sinh và nhiệt thành làm việc để mang lại
sự phục vụ tốt nhất trong 4 ngày giải đấu
diễn ra.
Cám ơn trọng tài quốc gia Vũ Nguyên
Vũ (V-League) và các thành viên trong ban
trọng tài; cám ơn Ban Quản lý Sân Bóng
đá Phủi Vũng Tàu đã góp phần mang lại
những thành quả cho giải đấu.
Xin hết lòng biết ơn quý vị ân nhân đã
hỗ trợ vật chất, giúp Ban Tổ chức có điều
kiện thuận lợi hơn để phục vụ cho giải đấu.
Xin cám ơn các cấp chính quyền liên hệ
đã hỗ trợ và tạo điều kiện để giải đấu diễn
ra cách an toàn và tốt đẹp.
Cuối cùng, xin hiệp nguyện và cầu chúc
các trận đấu còn lại của các Bảng đấu
A,B,C cũng như Vòng Tứ kết, Bán kết và
nhất là Chung kết gặt hái nhiều thành quả
tốt đẹp, thực sự trở thành những sự kiện
của tình liên đới và hiệp hành.
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Điều tiếp theo nữa cần phải nói đến đó
chính là niềm vui được phục vụ, được cống
hiến. Dĩ nhiên, cầu thủ nào cũng nỗ lực
thi đấu, vận động viên nào cũng cố gắng
cổ động để đội mình có thể giành kết quả
tốt nhất. Nhưng tất cả họ đều không quên
rằng: sự cống hiến để mang lại cho giải
đấu những thành công, mang đến cho khán
giả những hình ảnh đẹp là điều quan trọng
không kém. Thắng dĩ nhiên là vui, nhưng
thua vẫn nở những nụ cười. Bị phạm lỗi
thì đau, nhưng khuôn mặt vẫn vui vẻ, và
cùng bắt tay nhau trong tình liên đới. Ban
Tổ chức cảm thấy vui mừng an tâm vì trong
suốt 15 trận đấu, không có cầu thủ nào bị
chấn thương nghiêm trọng. Có chăng chỉ vì
phải chạy quá nhiều, do thi đấu với cường
độ dày đặc (3 trận / 24 giờ) nên căng cơ,
mệt sức. Cổ động viên cũng vậy, họ không
chỉ cổ vũ cho đội mình, và còn cho cả “đối
thủ” nữa, và nhất là cùng nhau vỗ tay cho
những pha bóng đẹp, những hình ảnh thân
thương nơi các vị mục tử của họ. Và không
thể không nói tới lực lượng tình nguyện
viên của một số Giáo xứ, đặc biệt Giáo xứ
Phước Hưng (Xứ do Cha Trưởng Ban Tổ
chức coi sóc) luôn hăng say phục vụ, muốn
góp phần nhỏ bé của mình vào việc chung.
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SAU ĐÂY LÀ BẢNG TỔNG KẾT KẾT QUẢ THI ĐẤU CỦA BẢNG D.
KẾT QUẢ CÁC TRẬN ĐẤU

BẢNG XẾP HẠNG
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Các trận Bán kết (tháng 9.2022) và Chung
kết cũng như trận tranh hạng 3 đều diễn ra
tại Hà Nội (ngày 14.10.2022) nhân dịp kết
thúc Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Được biết, Ban Tổ chức Giải Bóng đá
Giáo sĩ Việt Nam dự kiến và ước mong có
thể tiếp tục tổ chức Giải Bóng đá này trong
những năm tiếp theo.
Kính mời quý vị khán giả đón xem các
trận đấu còn lại của vòng loại các bảng
A,B,C và các trận đấu thuộc Vòng Tứ kết,
Bán kết và Chung kết của Giải đấu, để cùng
nhau cổ vũ cho tinh thần hiệp thông của
mọi thành phần dân Chúa trong Giáo hội
Việt Nam chúng ta.
Ban Truyền Thông GP. Bà Rịa
Nguồn: giaophanbaria.org
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Như vậy, theo quy chế của Giải đấu, Đội
bóng Clergy - Ban Mê Thuột (nhất Bảng D)
sẽ gặp Đội nhì Bảng B, và Đội bóng Clergy
- Phan Thiết (nhì Bảng D) sẽ gặp Đội nhất
Bảng B vào tháng 9.2022 theo thể thức loại
trực tiếp. Các trận đấu diễn ra trên sân của
đội Nhất Bảng. Bảng B gồm 5 đội và vẫn
đang còn thi đấu vòng loại: Clergy - Thanh
Hóa, Clergy - Phát Diệm, Clergy - Bùi Chu,
Clergy - Vinh, và Clergy - Thái Bình.
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