
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ĐTC Bênêđictô sắp tôn phong  

Thánh Gioan Avila làm Tiến sĩ Hội Thánh 

 
Vatican, 4 Tháng Năm 2011 (RomeReports) - ĐTC 

Bênêđictô XVI có thể sẽ tôn phong một vị thánh nữa làm 

Tiến sĩ Hội Thánh nhân dịp Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới diễn 

ra tại Madrid trong năm nay. Theo Hãng thông tấn của Pháp 

I-Media, Thánh Gioan Avila (San Juan de Avila) được coi là 

một trong những vị thánh người Tây Ban Nha có ảnh hưởng 

nhất từ thế kỷ XVI, ngài có thể sẽ sớm được tôn phong tước 

vị cao quý này. 

 

Tước hiệu "Tiến sĩ Hội Thánh" được trao cho các vị thánh 

đã có những đóng góp đáng ghi nhận cho nền thần học của 

Giáo Hội. Hiện nay có 33 vị.  

 

Các thành viên của Thánh Bộ Phong Thánh đang xem xét về 

trường hợp của Thánh Gioan Avila, nhưng cũng cần phải có 

sự chấp thuận của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin. 

 

Thánh Gioan Avila sinh năm 1500 tại Almodóvar del 

Campo, gần Toledo (Tây Ban Nha) và mất năm 1569. Ngài 

được gọi là Tông Đồ của xứ Andalusia vì ngài truyền đạo 

trong khu vực này. Ngài là người ủng hộ mạnh mẽ cho 

những cải cách trong hàng giáo sĩ, các tác phẩm của ngài đã 

ảnh hưởng rất lớn trong Công Đồng Trent. 

 

Thánh Gioan Avila cũng là một người bạn của Thánh Gioan 

Thánh Giá (San Juan de la Cruz) và là một cố vấn tinh thần 

cho Thánh Têrêsa Avila. Ngài là Quan Thầy của Hàng Giáo 

sĩ Tây Ban Nha. Lễ kính ngài được cử hành vào ngày 10 

Tháng Năm. 

 

Tiền Hô 

 

 

 

 

Vệ binh Thụy Sĩ: 34 thành viên mới 
 

ROMA - 3.000 du khách dự kiến sẽ bao quanh 34 thành 

viên mới – trong đó có 28 người nói tiếng Đức – của Đội Vệ 

binh Thụy Sĩ của Tòa thánh, khi họ tuyên thệ nhậm chức 

vào 6-5, như thông lệ hàng năm. 

 

Ngày 5-5, vị chỉ huy Đội Vệ Binh đã tiếp các phóng viên, và 

cho biết rằng Đội Vệ Binh Thụy Sĩ, khi phải đảm bảo việc 

bảo vệ trực tiếp cho ĐTC, kiểm soát việc ra vào Thành phố 

Vatican, canh gác Dinh Tông Tòa và bảo đảm công tác trật 

tự và danh dự - như trong dịp lễ phong chân phước Gioan 

Phaolô II – “ngày càng có nhiều công việc để làm”. 

 

Trước nguy cơ trả thù sau cái chết của trùm khủng bố 

Osama bin Laden, ông nói rằng trong quá khứ Đội Vệ Binh 

đã có nhiều thời kỳ "khó khăn", nhất là trong thập niên 1980 

của thế kỷ XX. 

 

Thánh lễ lúc 7g30 tại bàn thờ Ngai tòa thánh Phêrô, trong 

Vương cung thánh đường thánh Phêrô, sẽ được Đức Hồng Y 

Tarcisio Bertone, Quốc Vụ khanh Tòa thánh, chủ sự. 

 

Sau đó, lúc 9g, diễn ra nghi thức truy điệu các chiến sĩ đã 

ngã xuống trong khi làm nhiệm vụ. 

 

Theo một thông cáo, lễ tuyên thệ của các Vệ binh mới, sẽ 

diễn ra lúc 17g, trong Sân thánh Damase của Dinh Tông 

Tòa, trước sự tham dự của nhiều thành viên của Giáo triều 

Roma, phái đoàn chính quyền tổng Fribourg và khoảng 

3.000 du khách. 

 

Ngày 7-5, một buổi hòa nhạc sẽ được tổ chức lúc 12g30 

trong sân danh dự của trụ sở Đội Vệ Binh Thụy Sĩ. 

 

| Hieäp Nhaát 125 | 06 - 2011 |  25



Nghi thức truyền thống về sự tuyên thệ của các Vệ binh mới 

được tổ chức mỗi năm vào ngày 6-5, để tưởng niệm sự hy 

sinh vào năm 1527 của 147 Vệ binh Thụy Sĩ, khi họ bảo vệ 

tính mạng của ĐTC Clement VII, trong Vụ cướp bóc ở 

Roma do lính đánh thuê của Vua Charles Quint thực hiện. 

 

Đội Vệ binh Thụy Sĩ gồm có 110 binh sĩ và một linh mục 

tuyên úy. Đội được thành lập bởi ĐTC Julius II (1503-

1513), khi cách đây hơn 500 năm, Ngài yêu cầu các nước 

thuộc “Confederatis Superioris Allemanniae” cho phép 

tuyển các thanh niên Thụy Sĩ, để lập ra đội vệ binh cho 

ĐTC. 

 

Ngày 22-2-1506, tại Quảng trường Thánh Phêrô, lần đầu 

tiên ĐTC đã tiếp nhận và chúc phúc cho nhóm Vệ binh 

Thụy Sĩ, gồm 150 người dưới quyền chỉ huy của Đại úy 

Kaspar von Silenen, họ đi bộ từ Lucerne qua đường 

Francigena để bảo vệ ĐTC và Dinh Tông tòa. 

 

Người được tuyển dụng phải là các nam thanh niên Thụy Sĩ 

Công giáo trong độ tuổi 19-30. Họ phải cao trên 1,74m, 

chưa lập gia đình và đã được đào tạo cơ bản trong quân đội. 

 

Theo truyền thống, người ta nói rằng danh họa 

Michelangelo đã vẽ kiểu đồng phục của Đội Vệ binh, nhưng 

bộ đồng phục hiện nay được thiết kế khoảng năm 1915. 

(Zenit 5-5-2011) 

Nguyễn Trọng Đa 

 

Về hai bổ nhiệm quan trọng  

của Đức Giáo Hoàng tại Giáo Triều Rôma 

 
Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã thực hiện hai bổ nhiệm 

quan trọng: 

 

1- Đức Tổng Giám mục Fernando Filoni, đang đảm nhiệm 

chức "sostituto" (Phụ tá  uốc Vụ Khanh) nay được bổ 

nhiệm làm Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền Giáo. Ngài thay 

thế cho Đức Hồng Y Ivan Dias, được chấp thuận nghỉ hưu ở 

tuổi 75. 

 

2- Đức Tổng Giám Mục Giovanni Becciu Angelo, đang làm 

Sứ thần Tòa Thánh tại Cuba nay đảm nhiệm chức 

"sostituto". 

 

Cả hai việc bổ nhiệm này đã được dự đoán vào cuối tháng 

trước bởi ký giả Andrea Tornielli của hãng tin La Stampa, 

người vốn nổi tiếng trong việc đưa ra những thông tin chính 

xác về các kế hoạch của Vatican. 

Đức Tổng Giám Mục Filoni là một nhà ngoại giao kỳ cựu 

của Vatican, ngài đã từng phục vụ tại Sri Lanka, Iran, 

Brazil, Phi Luật Tân và Iraq. Trong khi làm sứ thần Tòa 

Thánh tại Iraq, ngài đã nhận được sự ngưỡng mộ đặc biệt vì 

ngài đã khước từ việc rời khỏi Baghdad như những nhà 

ngoại giao khác đã làm để tránh khỏi chiến dịch ném bom 

của Hoa Kỳ khi chiến tranh nổ ra. Nhận chức Tổng Trưởng 

Thánh Bộ Truyền Giáo, ngài sẽ giám sát công việc của Giáo 

Hội trong lãnh thổ truyền giáo. Vị tổng trưởng Thánh Bộ 

này có quyền lực rất đáng kể, cho nên đôi khi được gọi là 

"Vị Giáo Hoàng Mũ Đỏ" vì ngài có sức ảnh hưởng to lớn 

trong việc bổ nhiệm các giám mục, đặc biệt Á Châu và Phi 

Châu. 

 

Đức Hồng Y Ivan Dias đã đệ đơn từ chức theo luật định vì 

ngài đã đến tuổi 75 vào Tháng Tư vừa qua. Thường thì Đức 

Giáo Hoàng sẽ không chấp nhận cho từ chức ngay, nhưng 

trong trường hợp này, có lẽ vì sức khỏe của vị Hồng Y 

người Ấn Độ này đã kém đi nên việc bổ nhiệm thay thế diễn 

ra một cách nhanh chóng. 

Về phần Đức Tổng Giám Mục Filoni, khi đã từng giữ chức 

"sostituto", ngài là một trong những vị trí quan trọng nhất 

trong Giáo Triều Rôma. Bởi vì, Phủ Quốc Vụ Khanh được 

chia thành hai phân bộ, mỗi phân bộ do một vị Phụ tá Quốc 

Vụ Khanh đứng đầu: 

- Phân bộ thứ nhất (tương đương với Bộ Ngoại Giao) xử lý 

các vấn đề đối ngoại do vị Ngoại trưởng Quan hệ với các 

quốc gia đứng đầu: hiện nay Đức Tổng Giám Mục 

Dominique Mamberti đang giữ chức này. 

- Phân bộ thứ hai (tương đương Bộ Nội Vụ) xử lý các công 

việc nội bộ của Giáo Triều, dưới sự giám sát của vị 

"sostituto". Cơ quan này xử lý văn kiện, giấy tờ trong Giáo 

Triều. Vị "Sostituto" thường gặp Đức Thánh Cha mỗi ngày 

để điều phối các công việc của Vatican, và vị trí của ngài có 

thể được so sánh giống như chánh văn phòng Nhà Trắng 

vậy. 

Vị "sostituto" phải báo cáo các vấn đề trực tiếp lên Đức 

Hồng Y Quốc Vụ Khanh. Mặt khác, theo thể nghi của Giáo 

Hội thì chức Hồng Y chỉ báo cáo lên Đức Giáo Hoàng mà 

thôi, cho nên vị "sostituto" không bao giờ là một Hồng Y. 

Tuy nhiên, sau khi đã hoàn thành chức vụ này, một vị 

"sostituto" thường sẽ sớm được phong làm Hồng Y Tổng 

Trưởng một Thánh Bộ nào đó của Giáo Triều Rôma. Vì thế, 

người tiền nhiệm của Đức Tổng Giám Mục Filoni là Đức 

Hồng Y Leonardo Sandri, ngài đã được bổ nhiệm làm Tổng 

Trưởng Thánh Bộ Giáo Hội Đông Phương, và vị "sostituto" 

trước đó nữa là Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, được bổ 

nhiệm làm Tổng Trưởng Thánh Bộ Các Giám mục cho tới 

khi nghỉ hưu vào năm ngoái. Thế kỷ 20 đã chứng kiến hai vị 

"sostituto" về sau đăng ngôi giáo hoàng: Bênêđictô XV và 

Phaolô VI.  

 

Để bổ nhiệm vào chức vụ quan trọng này, Đức Giáo Hoàng 

đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám Mục Becciu, người Ý, 62 tuổi, 

ngài từng làm ngoại giao cho Vatican ở Tân Tây Lan, Anh 

Quốc, Pháp Quốc và Hoa Kỳ trước khi trở thành sứ thần 

Tòa Thánh ở Angola và sau đó là Cuba. Trong hoạt động 

ngoại giao gần đây nhất, ngài đã đóng một vai trò quan 

trọng trong các cuộc đàm phán do Đức Hồng Y Jaime 

Ortega y Alamino dẫn đầu, kết quả là hàng chục tù nhân 

chính trị Cuba được thả. (CatholicCulture, 10 Tháng Năm 

2011).       

                                                     ***Tiền Hô 
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ĐTC Biển Đức 16  

khuyến khích truyền giáo qua công tác từ thiện 
 

ROMA – ĐTC Biển Đức 16 bày tỏ lòng biết ơn của mình 

đối với “ uỹ Giáo hoàng”, và khuyến khích việc truyền 

giáo qua các công tác từ thiện, bởi vì Giáo Hội là "truyền 

giáo tự bản chất”. 

 

Ngày 5-5, ĐTC nhắc lại điều trên đây, khi Ngài tiếp các 

thành viên của “ uỹ Gíao hoàng”. Đây là một tổ chức từ 

thiện ở Mỹ, được thành lập năm 1990 bởi Đức Hồng Y John 

Krol, nhằm hỗ trợ các giáo phận đang gặp khó khăn, và can 

thiệp vào các nước bị ảnh hưởng bởi nghèo khổ, chiến tranh, 

và nạn đói. 

 

ĐTC nói: “Anh chị em đã làm chứng cho sự kiện rằng Giáo 

hội tự bản chất là truyền giáo. Quả vậy, “ uỹ Giáo hoàng” 

ra đời như một cách thức thể hiện tình đoàn kết thực tế với 

Đấng kế vị Thánh Phêrô, trong sự lo âu của Ngài đối với 

Giáo Hội phổ quát". 

 

ĐTC khen ngợi “sự dấn thân của các thành viên cho các lý 

tưởng của Quỹ”, như là “sự biểu hiện đặc biệt của cam kết 

Kitô hữu trong Giáo Hội" và hơn nữa "trong thế giới". 

 

Trích dẫn Tông huấn "Verbum Domini" (Lời Chúa), ĐTC 

nhấn mạnh bổn phận của Kitô hữu là “chuyển giao những gì 

chúng ta đã nhận qua ân sủng Chúa”.  

 

Ngài hoan nghênh “sự đóng góp quan trọng" của Quỹ “qua 

việc cổ vũ các công tác từ thiện. " 

 

Ngài cũng cảm ơn “ uỹ Giáo hoàng” về sự cổ vũ “phát 

triển con người toàn diện”, nghĩa là, bên cạnh sự hỗ trợ kinh 

tế, Quỹ không những "khuyến khích các hoạt động tông đồ 

của các giáo phận và các Dòng tu trên thế giới", mà còn 

"quan tâm đến việc đào tạo các nhà lãnh đạo tương lai của 

Giáo hội, và hỗ trợ các hoạt động của Tòa Thánh". (Zenit 5-

5-2011) 

Nguyễn Trọng Đa 

 

Tây Ban Nha: Hơn 340.000 người 

đã ghi danh tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 

 
Madrid, Tây Ban Nha, 9 Tháng Năm 2011 (CNA / Europa 

Press) - Khoảng 340.000 bạn trẻ đến từ hơn 170 quốc gia đã 

ghi danh tham gia Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới (World Youth 

Day) tại Madrid. 

 

Mục tiêu chính của sự kiện này, theo giám đốc điều hành 

của Đại Hội cho biết, là "khiến cho giới trẻ cảm nghiệm 

được về sự hiếu khách của thành phố Madrid và những ngày 

họ ở đây sẽ không thể nào quên". 

 

Sự kiện được lên kế hoạch diễn ra từ ngày 16 đến 21 Tháng 

Tám năm nay, trọng tâm là buổi canh thức cầu nguyện và 

thánh lễ đại trào do Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI cử 

hành. 

 

Ông Yago de la Cierva - Giám đốc điều hành Đại Hội lần 

này cho biết, giai đoạn lập kế hoạch đã kết thúc vào Tháng 

Giêng năm 2011. Sau đó, ban tổ chức đã làm việc với Tòa 

Thánh và các cơ quan của thành phố Madrid để thực hiện 

các công tác theo như kế hoạch ấy. Một đội ngũ thiện 

nguyện viên và cộng tác viên lớn đã được tuyển mộ để quản 

lý hậu cần. 

 

Ông giám đốc cho biết thêm, nền văn hóa và đức tin của Tây 

Ban Nha sẽ là trọng tâm và ưu tiên hàng đầu. Ông nhấn 

mạnh rằng, "tất cả mọi thứ kể trên đã được cắm rễ sâu vào 

truyền thống Công giáo ở đất nước này suốt 20 thế kỷ qua". 

 

Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ bắt đầu vào ngày 16 Tháng 

Tám bằng một Thánh Lễ khai mạc, sau đó là các sự kiện 

khác nhau sẽ diễn ra, đến ngày 18 Tháng Tám, Đức Giáo 

Hoàng Bênêđictô XVI sẽ được chào đón tại quảng trường 

Cibeles, còn ngày hôm sau sẽ diễn ra buổi nguyện Đàng 

Thánh Giá. Những sự kiện cuối tuần sẽ tổ chức tại phi 

trường Cuatro Vientos, nơi đó sẽ có một buổi canh thức cầu 

nguyện vào tối Thứ Bảy và Thánh Lễ bế mạc sáng Chúa 

Nhật. 

 

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI cũng sẽ gặp gỡ với các 

giáo sư đại học, nữ tu, chủng sinh, các thiện nguyện viên, 

những người khuyết tật và bệnh nhân. 

 

Các hoạt động văn hóa của Đại Hội sẽ lấp đầy những tuyến 

phố của thủ đô Tây Ban Nha, với hơn 300 điểm tổ chức 

khác nhau dành cho những bạn trẻ. Các buổi dạy giáo lý 

truyền thống sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 18 Tháng Tám tại 

hơn 200 giáo xứ trên toàn thành phố Madrid, do giám mục 

từ khắp nơi trên thế giới chủ trì. 

Tiền Hô 

 

Hoa Kỳ: một trường Đại học Công Giáo  

cấm bán hàng hóa của Trung Quốc 
 

South Bend, 17 Tháng Năm 2011 (AsiaNews) - Đại học 

Notre Dame - một trường đại học Công Giáo tại tiểu bang 

Indiana không cho phép buôn bán các sản phẩm xuất xứ từ 

Trung  uốc. Áo T-shirts, thú nhồi bông, khung ảnh, ly tách 

và các mặt hàng khác nếu sản xuất tại Trung  uốc sẽ không 

được bán trong các thư quán của nhà trường. 

 

Trường đại học này cấm vận các sản phẩm của Trung  uốc 

bởi vì chính phủ Bắc Kinh không cho phép các công đoàn 

độc lập hoạt động. Mười năm sau khi áp dụng chính sách 

này, Notre Dame vẫn là trường đại học lớn của Hoa Kỳ cấm 

việc đặt logo (biểu trưng) của trường vào bất kỳ sản phẩm 

nào đến từ Trung  uốc - quốc gia hàng đầu nhập hàng hóa 

vào Hoa Kỳ. Chính sách của tổ chức Công Giáo này sẽ có 

ảnh hưởng đến tình trạng của người lao động tại Trung 

 uốc. 

| Hieäp Nhaát 125 | 06 - 2011 |  27



Một đạo luật tiêu chuẩn đã được đại học Công Giáo này 

thông qua vào năm 1997, đòi hỏi quyền tự do lập hội và 

"quyền của người công nhân trong việc tổ chức và thành lập 

các công đoàn lao động độc lập theo sự lựa chọn riêng của 

họ". 

 

Các sản phẩm của Trung  uốc đang thống trị mặt hàng tiêu 

dùng của Hoa Kỳ như: dụng cụ thể thao, giày dép và quần 

áo. Theo số liệu của Bộ Thương Mại, Trung  uốc đại lục đã 

xuất sang Hoa Kỳ 26.9 triệu Mỹ Kim đồ chơi và dụng cụ thể 

thao, 16.7 triệu Mỹ Kim giày dép và 33.5 triệu Mỹ Kim 

hàng may mặc. 

 

Lệnh cấm vận này của Đại học Notre Dame đã thu hút sự 

chú ý của một số thành viên của  uốc Hội Hoa Kỳ, nó rất 

quan trọng trong việc đánh giá về nhân quyền của Trung 

 uốc. Ông Frank Wolf - một đảng viên Cộng Hòa tiểu bang 

Virginia, kiêm Chủ tịch Ủy ban Giám sát bảng phân bổ ngân 

sách thương mại nói rằng, "Những gì mà Đại học Notre 

Dame đang làm là rất quan trọng". Ông cho biết sẽ hối thúc 

các trường đại học ở Virginia áp đặt một lệnh cấm tương tự. 

Tiền Hô 
 

Hoa Kỳ: kết quả khảo sát  

các ứng viên sắp chịu chức linh mục 
 

Một cuộc khảo sát trên 329 người nam trong tổng số 480 

người dự kiến sẽ được thụ phong linh mục tại Hoa Kỳ trong 

năm nay cho thấy, lớp linh mục được thụ phong năm 2011 

đa số là người Công Giáo có tuổi đời là 31 tuổi, có thực 

hành đọc Kinh Mân Côi và tham gia vào giờ Chầu Thánh 

Thể trước khi vào chủng viện. Cuộc khảo sát này do Trung 

tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng Trong Hoạt Động Tông Đồ 

(Center for Applied Research in the Apostolate) thực hiện. 

 

Một số chi tiết của cuộc khảo sát: 

 

- Tuổi trung bình chịu chức là 31 tuổi 

- Linh mục triều: tuổi trung bình là 30; linh mục dòng: tuổi 

trung bình là 36 

- Linh mục triều phần lớn đã sống tại giáo phận của mình 

trong 15 năm 

- 69% là người da trắng, 15% là người Mỹ Latinh, 10% là 

người Á Châu, và 5% là người Mỹ gốc Phi 

- 33% là người sinh ở ngoài Hoa Kỳ, phần lớn đến Hoa Kỳ 

vào năm 1998 ở tuổi 25; các quốc gia tiêu biểu nhất trong số 

này là Colombia, Mễ Tây Cơ, Phi Luật Tân, Ba Lan, và Việt 

Nam 

- 52% linh mục triều được sinh ở ngoài Hoa Kỳ 

- 8% là người đạo theo, đa số theo Giáo Hội Công Giáo ở 

tuổi 25 

- 60% đã hoàn thành bằng đại học trước khi vào chủng viện 

- 47% học tại một trường tiểu học Công Giáo, 39% học tại 

một trường trung học Công Giáo, và 39% học một trường 

đại học Công Giáo, 4% là tự học tại gia 

- 34% có mối quan hệ với một linh mục hay một tu sĩ dòng 

- 82% có cha mẹ đều là người Công giáo 

- 37% có từ bốn anh chị em trở lên; 16% có ba anh chị em 

- 94% có một công việc toàn thời gian trước khi vào chủng 

viện 

- 8% phục vụ trong quân đội, và 19% có cha mẹ là quân 

nhân 

- 66% được một linh mục giáo xứ linh hướng tìm ơn gọi, 

42% được người mẹ khuyến khích đi tu, và 27% được người 

cha khuyến khích đi tu 

- 52% bị một phụ huynh ngăn cản khi xem xét đi tu, 20% là 

do một linh mục ngăn cản, và 8% là do một tu sĩ dòng ngăn 

cản 

- phần lớn bắt đầu quyết định dự tu lúc 16 tuổi. 

- 48% đã tham gia vào một đội nhóm giới trẻ trong giáo xứ, 

30% tham gia hướng đạo sinh, và 23% tham gia vào Hiệp sĩ 

Columbus trước khi vào chủng viện 

- 21% đã tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới, và 8% tham 

dự một hội nghị giáo dục giới trẻ của Đại học Franciscan 

Steubenville 

- 71% từng giúp lễ phục vụ bàn thờ, và 55% từng phục vụ 

đọc Lời Chúa trong Thánh Lễ 

- 70% có đọc Kinh Mân Côi và 65% có tham dự Giờ Chầu 

Thánh Thể trước khi vào chủng viện 

 

(Nguồn: CatholicCulture.org, 26 Tháng Tư 2011) 

Tiền Hô 

 

 

Mexico: Trẻ em là kho báu của đất nước 
 

Mexico City - Đức Giám mục Francisco Javier Chavolla 

Ramos, giáo phận Toluca, Mexico, Chủ tịch Ủy ban giám 

mục về gia đình thuộc hội đồng Giám mục Mexico, gần đây 

đã nói rằng trẻ em là kho báu lớn nhất của đất nước. 

 

Ngài nhấn mạnh rằng trẻ em là người được Chúa Kitô và 

Giáo Hội yêu mến. 

 

Ngài đã công bố một sứ điệp nhân ngày Thiếu nhi, được tổ 

chức vào ngày 2-5 ở Mexico. Ngài nhắc lại những lời của 

Chúa Giêsu đã nói rằng mọi người cần trở nên như trẻ em để 

được vào Nước Thiên Chúa. 

 

Ngài nói thêm rằng trẻ em là kho tàng quý giá nhất của đất 

nước, và các em phải được chấp nhận cùng với một thái độ 

chào đón và yêu mến, mà Chúa Giêsu đã dành cho các em. 

 

Ngài nói: “Với sự giúp đỡ của cha mẹ và của tất cả những 

người yêu thương các em, trẻ em cần lớn lên trong tuổi tác, 

sự khôn ngoan, và ân sủng trước mặt Thiên Chúa, như Chúa 

Giêsu đã làm".  

 

Ngài kêu gọi trẻ em hãy dâng lời cầu nguyện cho tất cả các 

gia đình của Mexico và thế giới, để Cha trên trời sẽ ban cho 

chúng ta đầy hồng ân và ân ban hòa bình của Ngài.  

(CNA 4-5-2011) 

Phạm Kim An 
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Trung Quốc: một giáo phận  

tự bầu chọn ứng viên giám mục 

 
Sán Đầu, 12 Tháng Năm 2011 (UCANEWS) - Hôm qua, 

Giáo phận Sán Đầu - phía nam tỉnh  uảng Đông, đã tổ chức 

một cuộc bỏ phiếu để bầu ra một ứng viên cho chức giám 

mục. Các nhân viên an ninh theo dõi sự kiện này bằng con 

mắt cảnh giác, trong khi đó, một quan sát viên Giáo hội đã 

cảnh báo rằng các ứng viên này không phù hợp cho vị trí 

đang bị trống tòa. 

 

72 người đã tham gia bỏ phiếu, trong đó có 15 linh mục, 5 

nữ tu, 2 chủng sinh và 50 giáo dân. Kết quả cho thấy có 66 

phiếu thuận và 3 phiếu chống dành cho linh mục Giuse 

Huang Bingzhang - ứng viên duy nhất. Ngoài ra còn có 3 

phiếu trắng. 

 

Một linh mục nói rằng ngài đã "bị một số nhân viên an ninh 

kèm cặp đến địa điểm bỏ phiếu", tại đó có nhiều nhân viên 

mặc thường phục hơn là cử tri. Ngài nói rằng ngài cảm thấy 

rất buồn vì cuộc bầu cử này không được tổ chức theo 

nguyên tắc Giáo Hội mà đã diễn ra trong bầu không khí 

nặng nề như vậy. 

 

Theo một nguồn tin từ Giáo Hội, những người đã bỏ phiếu 

chọn linh mục Huang thì nói rằng họ không còn sự lựa chọn 

nào khác, họ thú nhận là đã hành động không theo lương 

tâm của mình, nhưng vì sự an toàn cho sự nghiệp và gia 

đình của họ. 

 

Chính quyền địa phương thắt chặt kiểm soát cuộc bầu cử để 

đảm bảo nó hoàn tất. Trong nhiều năm trời, họ đã lên kế 

hoạch để đưa linh mục Huang lên làm giám mục nhưng phải 

đối mặt với sự thật là Giáo phận Sán Đầu đã có một giám 

mục rồi. 

 

Đức Giám Mục Zhuang Jianjian được Đức Giáo Hoàng bổ 

nhiệm vào năm 2006 nhưng ngài không được chính phủ 

Trung  uốc công nhận. Ngài đã bị theo dõi kể từ Tuần 

Thánh vừa qua và không thể thực hiện công việc mục vụ của 

mình. 

Cũng như vị giám mục 81 tuổi này, có 5 linh mục trong tổng 

số 20 linh mục của giáo phận không tham gia bỏ phiếu. 3 

linh mục đã bị theo dõi và các hoạt động của họ bị hạn chế 

trong các giáo xứ của mình. Số khác đã bị bắt giữ tại Sở 

công an trong khi đang lánh mặt. 

 

Sinh năm 1967, linh mục Huang nhập Chủng Viện Thần 

Học Và Triết Học vùng Trung Nam năm 1985 và thụ phong 

linh mục vào năm 1991. Kể từ đó. linh mục này làm cha sở 

Nhà thờ Chánh Tòa Thánh Giuse. 

 

Từ năm 1998, linh mục này làm đại biểu trong ba nhiệm kỳ 

(mỗi nhiệm kỳ 5 năm) tại  uốc hội Trung  uốc. Linh mục 

này cũng là phó chủ tịch Hội Công giáo Yêu nước Trung 

 uốc kiêm chức chủ tịch Hội Công giáo Yêu nước ở  uảng 

Đông. 

Trước đó, ngày 10 Tháng Năm, Giáo phận Thành Đô ở tây 

nam tỉnh Tứ Xuyên cũng đã tổ chức một cuộc bầu chọn ứng 

viên chức giám mục. Linh mục Simon Li Zhigang có được 

41 trong tổng số 45 phiếu bầu. 

 

Hàng chục cuộc tấn phong giám mục dự kiến sẽ diễn ra 

trong năm nay, một vài trường hợp không được sự chấp 

thuận của Tòa Thánh. 

 

Một quan sát viên thân cận Vatican đã cảnh báo rằng, Giáo 

hội "công khai" ở Trung  uốc nếu lựa chọn ứng viên giám 

mục không phù hợp hoặc không được chấp thuận sẽ "tạo 

thêm căng thẳng bên trong Giáo Hội và xã hội". Ông đặt câu 

hỏi: "Những ứng viên biết họ không thể được phê chuẩn 

nhưng vẫn cứ lao vào cuộc bầu cử để cuối cùng được tấn 

phong. Tạo ra sự căng thẳng cho họ hoặc cho chính quyền 

thì nào được ích gì?". 

Phan Thịnh 

 

Chính quyền Trung Cộng  

gia tăng những cuộc bắt bớ 
 

Trong nhiều tháng gần đây, chính quyền Trung Cộng đã gia 

tăng các cuộc bắt bớ giới trí thức, các nhà xã hội, các nghệ 

sĩ, các nhà lập pháp khi họ gióng tiếng đòi tự do. Các cuộc 

đàn áp và bắt bớ cũng nhắm vào Giáo Hội Công Giáo “hầm 

trú”. (underground) 

 

Gần đây, có nhiều linh mục đã bị bắt giam. Các nguồn thông 

tin quốc tế đã loan tin những khó khăn bức bách của các tín 

đồ đạo Tin lành ở Bắc Kinh nhất là ở tỉnh Shouwang.. 

 

Riêng về Giáo Hội Công giáo, Ủy Ban “Công Lý và Hòa 

Bình của Địa phận Hồng Kông báo cáo có khoảng hơn 20 

giáo sĩ tỉnh Hebei hiện đang bị giam giữ. Bị bắt bỏ tù mà 

không đưa ra xét xử, một số đã bị tra tấn dã man và bị đem 

đi cải tạo “học tập chính trị”, trong khi đó chính quyền đòi 

hỏi các giáo sĩ này phải gia nhập “Giáo Hội Yêu nước”, đó 

là một Giáo Hội chính thức thuộc đảng cộng sản của Trung 

Cộng. 

Tỉnh Hebei là tỉnh bị đàn áp mãnh liệt nhất. Trong ngày 8 

tháng 4 vừa qua, Cha Giuse Chen Hailong, 29 tuổi, chịu 

chức năm 2009 bị khỏang 10 cảnh sát mang thường phục 

cản trở và hành hung khi ngài đi thăm giáo dân. 

 

Ngài thuộc Gíáo Hội “thầm lặng” của địa phận Xuanhua, 

ngài phụ trách một giáo xứ thuộc xứ Yanquing và 

Yuongning ở ngoại ô thành Bắc Kinh. Họ đem Cha vào 

trong một khách sạn ở Yangquing để tra hỏi sau đó họ đem 

ngài đi biệt giam một nơi mà không ai biết. Gia đình ngài rất 

lo lắng vì sức khoẻ của Cha rất yếu ớt. 

 

Cũng trong địa phận Xuanhua, Cha Phêrô Zhang Guangjun, 

bị Cơ quan an ninh bắt vào tháng giêng. Ngài bị tra tấn bằng 

cách không cho ngủ trong suốt năm ngày liền và bị chửi 

mắng liên tục một cách tục tỉu rất man rợ. Vị linh mục được 

tạm thời thả ra vào dịp Tết Nguyên Đán và gia đình ngài 
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phải dùng một chiếc xe của gia đình để thế chân. Nhưng đến 

ngày 8 tháng 3 ngài bị bắt lại và có nhiều nhân chứng nói là 

ngài đang bị hành hạ rất dã man, vì ngài một linh mục thuộc 

quyền một giám mục “hầm trú”. 

 

Cũng trong địa phận Zengding, một linh mục thuộc quyền 

một giám mục “hầm trú”, Đức Cha Julius Jia Zhiguo, đã bị 

bắt vào giữa tháng 3. Cha Wang bị bắt cóc đem đi giam cầm 

và bị kết án với những tội mà chúng vu khống và bịa đặt ra. 

 

Những cuộc bắt bớ trong tỉnh Hebei như là một chiến dịch 

của chính quyền cộng sản nhắm vào thành phần Giáo Hội 

“hầm trú” để buộc họ phải gia nhập vào “Giáo Hội quốc 

doanh” do nhà nước cộng sản điều khiển. Hiện tại trong tỉnh 

Zhangjiakou có hai giáo phận là Xuânhua và Xiwanzi ở đó 

Cảnh sát và Ủy Ban tôn giáo được điều động để làm những 

cuộc bắt bớ. Từ năm 2007, có khoảng hơn 20 linh mục bị 

bắt giam mà không hề được đem ra xét xử. 

 

Cũng tại trong tỉnh Hebei, có hai giám mục là Đức Gíám 

mục Su Zhemin, giám mục địa phận Baoding đã bị bắt biệt 

tích từ 08-10-1997 và Đức Giám mục Shi Enxiang của giáo 

phận Yixian, bị bắt vào ngày 13-04-2001, vào ngày Thứ Sáu 

tuần thánh. Từ đó đến nay, số phận của các ngài như thế nào 

và bị giam ở đâu không hề một ai được hay biết! 

 

Đó là tất cả những khó khăn và những đau khổ mà Giáo Hội 

“hầm trú” phải chịu đựng vì trung thành với Tòa Thánh 

Vatican. Chính quyền Trung cộng muốn tất cả mọi tôn giáo 

đều phải dưới quyền kiểm soát của nhà nước cộng sản và 

như thế nên mới có những khó khăn trong việc bổ nhiệm các 

giám mục. 

 

Cuối cùng, một thí dụ rất rõ ràng về việc bách hại Giáo Hội 

Công giáo và xiết chặt việc kiểm soát, và rất gần đây chính 

quyền cộng sản đã cấm một nhà truyền giáo người Pháp vào 

Trung quốc, khi ngài muốn xin tái cấp giấy chiếu khán và đã 

bị từ chối. 

 

Tại Hoa Kỳ, vào ngày 28 tháng 4 vừa qua, trong bảng báo 

cáo hàng năm của Ủy Ban Tự do Tôn giáo trên thế giới đã 

lên tiếng tố cáo những vi phạm trầm trọng về tự do tôn giáo 

tại lục điạ Trung quốc. Họ đã đàn áp nhắm vào Phật giáo 

Tây Tạng, Hồi giáo ở Tân Cương, các tín đồ của phái Fa 

luân Công, các tín đồ đạo Tin Lành và Giáo Hội Công giáo 

“hầm trú”. Vào ngày 4 tháng 5, ở Bắc Kinh, phát ngôn viên 

của Bộ Ngoại giao Trung Cộng tuyên bố: Chúng tôi khuyến 

cáo cái Ủy Ban Hoa Kỳ về do Tự do Tôn giáo trên thế giới 

hãy từ bỏ mọi thành kiến, hãy tôn trọng các sự kiện và đừng 

có can thiệp vào nội bộ của nước Trung Hoa của chúng tôi!” 

(nguồn tin: Mepasie). 

Pt. Huỳnh Mai Trác 

 

Croatia: hiện tình Giáo Hội Công Giáo 

 

Vatican, 17 Tháng Năm 2011 (VIS) - Đức Giáo Hoàng 

Bênêđictô XVI sẽ có một chuyến viếng thăm mục vụ tới đất 

nước Croatia từ ngày 4 đến 5 Tháng Sáu nhân dịp đại lễ Gia 

Đình Công Giáo Toàn  uốc Croatia. Trong dịp này, Vatican 

công bố một vài số liệu thống kê liên quan đến Giáo Hội 

Công Giáo tại đất nước này. Các thông tin do Văn phòng 

Thống kê Trung Ương của Giáo Hội cung cấp, được cập 

nhật lần cuối vào ngày 31 tháng 12 năm 2009. 

 

Croatia có thủ đô là Zagreb, dân số 4,429,000 người, trong 

đó có 3,981,000 người Công Giáo (chiếm 89.88%). Có 17 

giáo phận và 1,598 giáo xứ. Hiện đang có 25 vị giám mục; 

2,343 linh mục; 3,711 tu sĩ, 44 thành viên các tu hội đời, và 

1,912 giáo lý viên. Số lượng tiểu chủng sinh là 149 và đại 

chủng sinh là 438. 

 

Tổng cộng có 13,362 học sinh - sinh viên theo học tại 41 

trung tâm giáo dục Công giáo, từ cấp mẫu giáo đến cấp đại 

học. Các tổ chức bác ái và xã hội thuộc Giáo Hội hoặc do 

các linh mục, tu sĩ của Croatia cai quản bao gồm: 1 bệnh 

viện, 30 viện dưỡng lão hoặc viện tế bần, 53 nhà trẻ mồ côi 

và bảo trợ trẻ em, 14 trung tâm tư vấn hôn nhân gia đình và 

phò sự sống, 16 trung tâm giáo dục xã hội hoặc phục hồi 

nhân phẩm, và 6 tổ chức thuộc các loại khác. 

Tiền Hô 

 

Giáo xứ Vườn Xoài thuộc TGP Sài Gòn  

có tân chánh xứ 
 

Sài Gòn (01-05-2011) -- Tin từ tổng giáo phận Sài Gòn cho 

biết ngày 29-04-2011 vừa qua Linh mục Phêrô Nguyễn Văn 

Võ đã nhận chức cha sở Nhà thờ Vườn Xoài theo bài sai 

chính thức của bản quyền giáo phận là Đức Hồng Y Gioan 

Baotixita Phạm Minh Mẫn để thay thế cho Linh mục Phêrô 

Phan Khắc Từ, người vừa được Đảng Cộng Sản giới thiệu ra 

tranh cử Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13. 

 

Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Võ sinh ngày 05-01-1958 tại 

Giáo xứ Vườn Xoài, học Tiểu Chủng Viện Sài Gòn năm 

1969, lên Đại Chủng Viện Sài Gòn năm 1977 và thụ phong 

Linh mục ngày 27-06-1991 tại Vương Cung Thánh Đường 

Đức Bà Sài Gòn. Ông bà cố của cha Võ nguyên là giáo dân 

Trung Đồng, xã Gia Trung, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, 

thuộc Giáo phận Phát Diệm, di cư vào Nam năm 1954 và cư 

trú tại Giáo xứ Vườn Xoài từ đó cho đến nay. Khi còn là 

chủng sinh Đại Chủng Viện, thầy Phêrô Nguyễn Văn Võ đã 

từng có thời gian dài giúp mục vụ Giáo xứ Vườn Xoài. Sau 

khi thụ phong Linh mục, cha Võ làm Giáo sư phụ khảo về 

Thánh Kinh tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn, được 

cử đi du học Pháp ngày 27-11-1993 và trở về nước ngày 31-

12-2001 để tiếp tục nhiệm vụ giảng dạy trên cương vị Giáo 

sư Thánh Kinh tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse. 

 

Được biết, Linh mục Phan Khắc Từ, người từng là Đại biểu 

Hội đồng Nhân dân Thành phố trong ba khóa và Đại biểu 

Quốc hội các khóa 8, 9 và 10, đã được Đức Hồng Y chính 

thức chấp thuận cho nghỉ chức chánh xứ. Linh mục Nguyễn 

Văn Võ lâu nay cũng đã tạm quyền chánh xứ Vườn Xoài 

trong tất cả những công việc chính thức của giáo xứ. 
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Quyết định kể trên của Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn được 

cho là thích hợp trong hoàn cảnh có nhiều chỉ trích trong 

nước lẫn quốc tế nhằm vào Đức hồng y TGM Saigòn đã 

không "thực thi quyền hành mục tử theo giáo luật" đối với 

những sai phạm của Linh mục Phan Khắc Từ. LM Từ bị cáo 

buộc có vợ và hai con cũng như các chức vụ gây tranh cãi 

mà ông đảm nhận từ Đảng Cộng Sản VN như Phó Chủ tịch 

Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo VN (một cơ quan ngoại vi của 

Đảng thuộc Mặt Trận Tổ Quốc) và Tổng Biên Tập Báo 

Công Giáo và Dân Tộc (tờ báo của nhà nước "chăm lo" 

riêng mảng Công giáo được thành lập từ năm 1975). LM Từ 

vẫn còn sẽ tiếp tục tranh cử Đại biểu Quốc hội khóa 13 sắp 

tới. Những chức vụ đó của Linh mục Từ, vi phạm điều 285 

triệt 3 của Bộ Giáo Luật Giáo Hội Công Giáo La Mã, đã tạo 

nên một làn sóng chỉ trích mạnh mẽ khắp nơi về việc quản 

trị địa phận của người đứng đầu Tòa Tổng Giám Mục Sài 

Gòn, một vị trí đầy khó khăn và nhạy cảm cho bất cứ ai nắm 

giữ. 

 

Giáo xứ Vườn Xoài là một trong những giáo xứ lớn nhất ở 

Sài Gòn, được thành lập năm 1947 và được dâng kính cho 

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. 

Phanxicô Nguyễn Vinh Sơn 

 

Mẹ Bề Trên Tổng Quyền Dòng Nữ Salêdiêng  

Thăm viếng Anh Em Salêdiêng Don Bosco – Việt Nam 

Thủ đức 16/05/2011- Vào lúc 5giờ 45 chiều hôm nay 

16/05/2011, Mẹ Bề Trên Tổng Quyền Dòng Nữ Salêdiêng – 

Mẹ Yvonne Reungoat đã tới thăm Trụ Sở Tỉnh Dòng và các 

Anh Em Salêdiêng Don Bosco Việt Nam tại Thủ Đức. Cùng 

đi với Mẹ Bề Trên Tổng Quyền còn có Sơ Bề Trên Giám 

Tỉnh Việt Nam, Sơ Giám Tỉnh - Tỉnh Dòng Đông Timor, Sơ 

Phó Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Việt Nam, Sơ Thư Ký Tỉnh và 

một số Sơ khác nữa.  

Đón Mẹ Bề Trên Tổng Quyền tại Sân Trụ Sở Tỉnh Dòng có 

Cha Bề Trên Giám Tỉnh Giuse Trần Hòa Hưng cùng một số 

anh em Cộng Thể Nhà Tỉnh. Sau khi chào thăm Mẹ Bề Trên 

Tổng Quyền, Cha Bề Trên Giám Tỉnh đã hướng dẫn phái 

đoàn sang thăm Cộng Thể Học Viện Thần Học Philip 

Rinaldi.  

Cha JB Nguyễn Văn Thêm Giám Đốc Học Viện Thần Học 

Philip Rinaldi và Quý Bề Trên cùng các anh em Sinh viên 

thần học đã đón tiếp Mẹ Bề Trên Tổng Quyền tại nhà hội 

lớn của Học Viện thần học, tại đây Mẹ Bề Trên Tổng Quyền 

đã chia sẻ với các anh em Salêdiêng một chút tinh thần 

Salêdiêng và Mẹ Bề Trên cũng cám ơn các Anh em 

Salêdiêng đã đóng góp tích cực và cộng tác giúp đỡ các Sơ 

Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Việt Nam trong nhiều lãnh vực 

khác nhau. Mẹ Bề Trên Tổng Quyền cũng cho biết tại Roma 

hằng năm các thành viên trong hai Ban Tổng Cố Vấn Trung 

Ương SDB và FMA có hai dịp gặp gỡ và chia sẻ tinh thần 

Salêdiêng và các công tác tông đồ mục vụ vào trung tuần 

tháng giêng và tháng 07 hằng năm. Mẹ Bề Trên Tổng 

Quyền ca ngợi tinh thần Salêdiêng và sự hiện diện quý giá 

của các Anh Em SDB cũng như của các Chị Em con Đức 

Mẹ Phù Hộ trên dải đất  uê hương Việt Nam trong việc 

phục vụ giới trẻ tại Việt Nam, Mẹ Bề Trên Tổng Quyền 

mong ước tinh thần Salêdiêng của hai Hội Dòng nam và nữ 

ngày càng phát triển và sự cộng tác chặt chẽ của hai Hội 

Dòng để phục vụ một cách đắc lực cho Sứ Mệnh Salêdiêng 

tại Việt Nam.  

Kết thúc buổi gặp gỡ Mẹ Bề Trên Tổng Quyền đã tặng mọi 

người hiện diện mỗi người một mẫu ảnh Đức Mẹ Phù Hộ, 

đồng thời Mẹ Bề Trên Tổng Quyền hứa sẽ nhớ cầu nguyện 

cho Anh Em SDB VN và các Chị Em FMA VN tại Vương 

Cung Thánh Đường Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu ở 

Torino – Italia vào ngày 24 tháng 05 năm 2011 sắp tới đây 

nhân dịp Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Phù Hộ. 

Sau bài chia sẻ, Cộng Thể Rinaldi đã mời Mẹ Bề Trên Tổng 

Quyền, Cha Bề Trên Giám Tỉnh, Quý Bề Trên và các Anh 

Em SDB Cộng Thể Nhà Tỉnh dùng cơm tối chung với học 

viện trong tinh thần gia đình và tình huynh đệ, cuối bữa cơm 

Cha Quản lý Cộng thể đã khoản đãi mọi người món kem 

(gelato – Italiano) rất ngon miệng, mọi người đều vui tươi 

và phấn khởi. 

Kết thúc bữa cơm tối Mẹ Bề Trên Tổng Quyền và phái đoàn 

đã đi thăm học viện thần học và trụ sở Nhà Tỉnh, sau đó 

Cộng Thể Nhà Tỉnh đã mời phái đoàn vào uống nước. Đến 

8giờ 30 Mẹ Bề Trên Tổng Quyền đã cám ơn Cha Giám Tỉnh 

và Anh Em SDB Cộng Thể Nhà Tỉnh và ra xe để trở về lại 

Nhà Tỉnh Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ tại Tam Hà – Thủ 

Đức. 

LM Fx. Đức Thịnh, SDB 

 

 

Lạy Chúa, lúc này ngày sắp kết thúc, 

Con đến dâng lên Chúa lời ca ngợi của con. 

Con ca ngợi Chúa, 

Con chúc tụng Chúa: 

Về cuộc sống Chúa đã tặng ban cho con. 

Về sự hiện diện của Chúa suốt hôm nay, 

Về công việc mà con đã hoàn tất với Chúa. 

Về những người mà con đã gặp, 

Về những niềm vui mà con đã nếm cảm. 

Lạy Chúa, giờ đây ngày sắp hết, 

Xin dâng lên Chúa giấc ngủ của con. 

Con xin ký thác cho Chúa tất cả những người mà con yêu 

thương 

Và cầu nguyện cho tất cả những ai đang cần đến Chúa. 

Xin ở lại với con. 

Xin ban cho con một đêm an lành; 

Xin nâng tâm trí con lên với Chúa; 

Xin lấp đầy trái tim con bằng tình yêu 

Để cho ngay trong giấc ngủ, con vẫn tiếp tục cầu nguyện. 

Con xin cám ơn Chúa về ngày đang kết thúc đây, 

Và cám ơn Chúa về đêm đang đến này. AMEN ! 
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