
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI 

nhắn nhủ giới trẻ rằng Chúa Kitô cần họ 

 
Vatican City (Zenit.org) - Hôm thứ Hai, nhân ngày Lễ giỗ 

của Đức Chân Phước Gioan Phaolô II, Đức Thánh Cha 

Bênêđictô XVI đã ban huấn từ cho một nhóm khách hành 

hương đang sống một phần di sản do Đức Giáo Hoàng 

người Ba Lan để lại. 

 

Một nhóm khoảng 5.000 người trẻ từ Tổng Giáo Phận 

Madrid, Tây Ban Nha, hiện đang ở Rôma cùng với Đức 

Hồng Y Tổng Giám Mục Antonio Maria Rouco Varela có 

cuộc hành hương cảm ơn Đức Giáo Hoàng về chuyến tông 

du của ngài đến Tây Ban Nha nhân Ngày Giới Trẻ Thế Giới 

vào tháng Tám năm ngoái. 

 

Trong huấn từ với giới trẻ, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI 

đã nói về họ như là "những nhân vật chính, những người 

lĩnh hội chủ yếu của Ngày Giới Trẻ Thế Giới, sáng kiến mục 

vụ được khuấy động mạnh mẽ bởi người tiền nhiệm yêu quý 

của tôi, Đức Chân Phước Gioan Phaolô II, người mà hôm 

nay chúng ta tưởng nhớ chặng đường đến Thiên Đàng của 

ngài". 

 

Đức Thánh Cha cho hay thêm: "Bất cứ khi nào cha nhớ lại 

Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 26 tại Madrid, trái tim cha 

tràn ngập lòng biết ơn Thiên Chúa về những ngày không thể 

nào quên. Đó là cuộc gặp gỡ phi thường chỉ có thể hiểu 

được trong ánh sáng của sự hiện diện của Chúa Thánh Thần 

trong Giáo Hội, vốn không ngừng truyền sự can đảm vào 

con tim và dẫn dắt chúng ta vào quảng trường công cộng 

của lịch sử, như đã xảy ra tại Lễ Ngũ Tuần, để chứng kiến 

những điều kỳ diệu của Thiên Chúa. Chúng con được mời 

gọi cộng tác vào nhiệm vụ gầy dựng này.... Chúa Kitô cần 

các con sát cánh với Ngài và xây dựng Vương quốc bác ái 

của Ngài". 

 

 

 

 

Đức Thánh Cha mời gọi: "Không ai là thừa thải cho một 

nhiệm vụ như vậy. Vì vậy, hãy không ngừng tự hỏi bản thân 

Chúa đang mời các con thực hiện điều gì, làm thế nào các 

con có thể giúp Ngài. Mỗi người trong các con có một ơn 

gọi cá nhân mà Ngài ban cho niềm vui thiêng liêng của bản 

thân mình. Khi một người bị chinh phục bởi ngọn lửa của 

cái nhìn nơi Ngài, dường như không có sự hy sinh nào là 

quá lớn để theo Ngài và dâng cho Ngài cái tốt nhất của 

chính chúng ta. Đây là điều mà các thánh đã luôn thực hiện, 

lan truyền ánh sáng của Chúa ... và biến thế gian thành một 

ngôi nhà chào đón tất cả mọi người". 

(Nguồn từ VietCatholic ngày 6 tháng 4 năm 2012) 

Lã Thụ Nhân 

 

Đức Thánh Cha phê bình chủ trương dùng bất tuân 

phục để canh tân Giáo Hội 

 
VATICAN - Trong bài giảng thánh lễ làm phép dầu, sáng 

thứ năm Tuần Thánh 5-4-2012, Đức Thánh Cha Biển Đức 

16 phê bình lập trường của một nhóm linh mục kêu gọi bất 

tuân phục gọi là để canh tân Giáo Hội. 

 

Hồi tháng 6-2011, mhóm LM người Áo, dưới dưới lãnh đạo 

của LM Helmut Schueller, nguyên Tổng đại diện giáo phận 

Vienne, đã đề ra điều gọi là ”Sáng kiến của các cha sở”, qua 

đó họ kêu gọi ”Bất tuân phục Roma”, cổ võ truyền chức LM 

cho phụ nữ, cho phép những người ly dị và các tín hữu Công 

Giáo không Kitô và những người đã ra khỏi Giáo hội Công 

Giáo được rước lễ. Các buổi phụng vụ lời Chúa trong đó có 

phần cho rước lễ phải được coi là “các thánh lễ không có 

linh mục”. 

 

Theo nhóm này, có 400 LM ủng hộ và tham gia “Sáng kiến 

của các cha sở” không những tại Áo, nhưng còn tại Đức và 

nước khác. Họ bất chấp luật không giáo dân giảng trong 

thánh lễ, bổ nhiệm giáo dân coi sóc các giáo xứ, bất phân 
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biệt nam nữ, tình trạng gia đình, cho phụ nữ và những người 

có gia đình làm linh mục. 

 

ĐHY Christoph Schoenborn, TGM giáo phận Vienne, Chủ 

tịch HĐGM Áo, cố gắng đối thoại với nhóm LM này, nhưng 

từ khước mọi yêu cầu của họ. 

 

Trong bài giảng thánh lễ làm phép dầu, ĐTC đã nhắc đến 

nhóm LM đó và bác bỏ lập luận của họ. Ngài cổ võ các LM 

trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô, Đấng đã vâng phục 

cho đến chết, và xác quyết rằng: “Sự trở nên đồng hình dạng 

với Chúa Kitô chính là điều kiện phải có và là nền tảng của 

mọi sự canh tân”. 

 

ĐTC cũng đề cao vai trò của các thánh, như “những bản 

dịch” lối sống của Chúa Kitô đối với các tín hữu của Người, 

lối sống mà họ có thể thấy và có thể noi theo. Từ Thánh 

Phaolô, qua dòng lịch sử, liên tục có “những bản dịch” như 

thế về đời sống của Chúa Giêsu trong những nhân vật lịch 

sử sinh động. Sau cùng, ĐTC cổ võ các LM hãy tận dụng 

Năm Đức Tin để giúp các tín hữu đào sâu giáo lý và sự hiểu 

biết về Chúa Giêsu, đồng thời ngài nhắn nhủ. 

 

Đồng tế với ĐTC trong thánh lễ bắt đầu lúc 9.30 sáng tại 

Đền thờ Thánh Phêrô có 40 Hồng Y và 60 GM thuộc các cơ 

quan trung ương Tòa Thánh và tòa Giám Quản Roma, cùng 

với 1.600 Linh mục, trước sự hiện diện của gần 7.000 tín 

hữu. 

 

Sau bài giảng của ĐTC, các HY, GM và LM hiện diện đã cử 

hành nghi thức lập lại những lời đã hứa khi chịu chức linh 

mục. Tiếp đến, Ngài đã làm phép dầu dự tòng, dầu bệnh 

nhân và dầu thánh hiến (Crisma). Dưới đây là nguyên văn 

bài giảng của Đức Thánh Cha: 

 

Anh chị em thân mến! 

 

Trong Thánh Lễ này, chúng ta nghĩ đến lúc mà Đức Giám 

Mục, qua việc đặt tay và cầu nguyện, dẫn đưa chúng ta vào 

trong chức linh mục của Chúa Giêsu Kitô, để chúng ta được 

“thánh hiến trong chân lý” (Ga 17,19), như Chúa Giêsu, 

trong Kinh nguyện tư tế, đã cầu xin Chúa Cha cho chúng ta. 

Chính Ngài là Chân Lý. Ngài đã thánh hiến chúng ta, nghĩa 

là trao chúng ta vĩnh viễn cho Thiên Chúa, để từ Thiên Chúa 

và hướng về Ngài, chúng ta có thể phục vụ loài người. 

Nhưng chúng ta có được thánh hiến cả trong thực tại cuộc 

sống của chúng ta hay không? Chúng ta có phải là những 

người đang hoạt động từ Thiên Chúa và hiệp thông với 

Chúa Giêsu Kitô hay không? Chúa đang đứng trước chúng 

ta với câu hỏi này, và chúng ta đứng trước Ngài. “Các con 

có muốn kết hiệp thân tình với Chúa Giêsu Kitô và trở nên 

đồng hình dạng với Chúa, từ bỏ chính mình và canh tân 

những lời hứa, củng cố những cam kết thánh thiêng mà 

trong ngày chịu chức các con đã vui mừng đón nhận hay 

không?” Đó là câu hỏi được nêu lên với mỗi người trong 

anh em và chính tôi sau bài giảng này. Qua đó có hai điều 

được đặc biệt diễn tả: chúng ta được yêu cầu có một mối 

liên hệ nội tâm, hay đúng hơn là trở nên đồng hình dạng với 

Chúa Kitô, và qua đó nhất thiết phải vượt lên trên bản thân 

chúng ta, từ bỏ những gì chỉ là chúng ta mà thôi, từ bỏ sự tự 

thể hiện thường rất được biểu dương. Chúng ta được yêu 

cầu không đòi một cuộc sống riêng cho bản thân, nhưng đặt 

để cuộc sống ấy cho một người khác sử dụng, đó là Chúa 

Kitô. Chúng ta đừng hỏi: điều ấy có lợi gì cho tôi?, trái lại 

cần phải hỏi: Tôi có thể hiến dâng gì cho Chúa và cho tha 

nhân? Hoặc cụ thể hơn nữa: sự trở nên đồng hình dạng với 

Chúa Kitô ấy phải được thực hiện thế nào? Chúa Kitô không 

thống trị nhưng phục vụ; không chiếm hữu, nhưng cho đi - 

điều ấy phải được thể hiện thế nào trong tình trạng nhiều khi 

bi thảm của Giáo Hội ngày nay? Mới đây một nhóm linh 

mục tại một nước Âu Châu đã công bố lời kêu gọi bất tuân 

phục, đồng thời đưa ra những thí dụ cụ thể qua đó người ta 

có thể biểu lộ sự bất tuân phục ấy, một sự bất tuân phục làm 

ngơ không biết đến những quyết định chung kết của Huấn 

quyền Hội Thánh - ví dụ trong vấn đề truyền chức cho phụ 

nữ mà Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 đã 

tuyên bố một cách không thể hồi lại rằng Giáo Hội không hề 

được Chúa cho phép về vấn đề. Phải chăng bất tuân phục là 

một con đường để canh tân Giáo Hội? Chúng ta có muốn tin 

các tác giả của lời kêu gọi ấy khi họ quả quyết là họ được 

thúc đẩy do mối quan tâm đối với Giáo Hội hay không? 

Chúng ta có tin họ khi họ nói họ xác tín rằng cần phải đương 

đầu với sự chậm chạp của các Cơ Chế bằng những phương 

thế quyết liệt, hầu mở ra những con đường mới - để đưa 

Giáo Hội lên mức độ cao xứng với ngày nay hay không? 

Nhưng sự bất tuân phục là một con đường hay không? 

Trong thái độ bất tuân phục như thế, ta có thể nhận ra điều 

gì là trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô hay không? Sự 

đồng hình đồng dạng ấy là một điều kiện tiên quyết phải có 

để canh tân đích thực, hay chỉ là một sự thúc đẩy tuyệt vọng 

làm một cái gì đó để biến đổi Giáo Hội theo ước muốn và tư 

tưởng của chúng ta? 

 

Nhưng chúng ta không nên quá đơn giản hóa vấn đề. Phải 

chăng Chúa Kitô đã chẳng sửa chữa các truyền thống phàm 

nhân đe dọa bóp nghẹt lời nói và ý chí của Thiên Chúa sao? 

Đúng thế, Chúa đã làm điều ấy để tái thức tỉnh sự vâng phục 

đối với ý muốn đích thực của Thiên Chúa, với lời Chúa luôn 

luôn giá trị. Ngài thực sự quan tâm đến sự vâng phục đích 

thực, chống lại phán đoán độc đoán của con người. Và 

chúng ta đừng quên rằng: Ngài là Chúa Con, với quyền bính 

và trách nhiệm đặc biệt biểu lộ ý muốn chân thực của Thiên 

Chúa, và qua đó mở con đường Lời Chúa hướng về thế giới 

dân ngoại. Và sau cùng: Ngài đã cụ thể hóa sứ mạng của 

Ngài qua sự tuân phục và hạ mình cho đến Thập Giá, và qua 

đó làm cho sứ mạng của Ngài trở nên đáng tin. Không phải 

ý Con, nhưng là ý Cha: đó là lời biểu lộ Chúa Con, sự khiêm 

hạ và cùng với thần tính của Ngài, và lời ấy chỉ đường cho 

chúng ta”. 

 

Một lần nữa chúng ta hãy hỏi thêm: Phải chăng với những 

nhận xét như thế, trong thực tế người ta bênh vực thái độ bất 

động, sự cứng nhắc của truyền thống? Không phải vậy. Ai 

nhìn lịch sử thời hậu Công đồng, đều có thể nhận thấy tính 
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chất sinh động của sự canh tân đích thực, thường có những 

hình thức bất ngờ trong các phong trào đầy sức sống, và làm 

cho sức sinh động khôn lường của Hội Thánh, sự hiện diện 

và hoạt động hiệu năng của Chúa Thánh Linh trở thành một 

điều hầu như có thể đụng chạm được. Và nếu chúng ta nhìn 

những người từ đó đã và đang nảy sinh những dòng sông 

tươi mát của sự sống, chúng ta cũng thấy rằng để được tái 

phong phú, chúng ta cần được tràn đầy niềm vui đức tin, 

tính chất quyết liệt của sự vâng phục, niềm hy vọng sinh 

động và sức mạnh của tình yêu. 

 

Các bạn thân mến, rõ ràng là sự trở nên đồng hình dạng với 

Chúa Kitô chính là điều kiện phải có và là nền tảng của mọi 

sự canh tân. Nhưng có lẽ hình ảnh Chúa Kitô nhiều khi đối 

với chúng ta quá cao cả và lớn lao, khiến chúng ta không 

dám lấy Ngài làm mẫu mực. Chúa biết điều đó. Vì thế, Ngài 

đã dự trù “những bản dịch” để sự cao cả và lớn lao của Ngài 

trở nên gần gũi và vừa tầm hơn với chúng ta. Chính vì thế, 

Thánh Phaolô không ngại nói với các cộng đoàn của Người 

rằng: Anh chị em hãy bắt chước tôi, nhưng tôi thuộc về 

Chúa Kitô. Thánh nhân là một “bản dịch” lối sống của Chúa 

Kitô đối với các tín hữu của Người, lối sống mà họ có thể 

thấy và có thể noi theo. Từ Thánh Phaolô, qua dòng lịch sử, 

liên tục có “những bản dịch” như thế về đời sống của Chúa 

Giêsu trong những nhân vật lịch sử sinh động. Các linh mục 

chúng ta có thể nghĩ đến một hàng ngũ đông đảo các linh 

mục thánh thiện, đã đi trước để chỉ đường cho chúng ta: bắt 

đầu từ thánh Policarpo thành Smirne và thánh Ignatio thành 

Antiokia, qua các vị đại mục tử như thánh Ambroxio, 

Augustino, và Gregorio Cả, cho đến thánh Ignatio Loyola, 

Carlo Borromeo, Gioan Maria Vianney, tới các linh mục tử 

đạo hồi thế kỷ 20, và sau cùng đến ĐGH Gioan Phaolô 2, 

qua hoạt động và đau khổ, Người nêu gương cho chúng ta 

về sự trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô, như “hồng ân 

và mầu nhiệm”. Các thánh chỉ cho chúng ta thấy sự canh tân 

tiến hành như thế nào và chúng ta có thể phục vụ sự canh 

tân ấy ra sao. Các vị cũng làm cho chúng ta hiểu rằng Thiên 

Chúa không xét những số lượng lớn và những thành công 

bên ngoài, nhưng Ngài mang lại những chiến thắng trong 

dấu chỉ khiêm hạ của hạt cải bé nhỏ. 

 

Các bạn thân mến, tôi muốn nói sơ qua hai lời chủ yếu của 

sự canh tân những lời hứa của linh mục, giúp chúng ta suy 

nghĩ trong giờ này của Giáo Hội và của đời sống bản thân 

chúng ta. Trước tiên là nhớ đến sự kiện chúng ta là “những 

người quản lý các mầu nhiệm Thiên Chúa” (1 Cr 4,1) như 

thánh Phaolô đã nói, và chúng ta có sứ vụ giảng dạy (munus 

docendi), vốn là thành phần của việc quản lý các mầu nhiệm 

Thiên Chúa, trong đó Chúa chỉ cho chúng ta tôn nhan và con 

tim của Ngài, để ban chính mình cho chúng ta. Trong cuộc 

gặp gỡ các Hồng Y nhân dịp công nghị mới đây, nhiều vị 

Chủ Chăn, do kinh nghiệm của các vị, đã nói về sự dốt nát 

về giáo lý đang lan tràn trong xã hội thông minh của chúng 

ta. Những yếu tố cơ bản của đức tin, mà xưa kia mỗi trẻ em 

đều biết, nay ngày càng không được biết đến. Nhưng để có 

thể sống và yêu mến đức tin của chúng ta, để có thể yêu mến 

Thiên Chúa và nhờ đó có thể lắng nghe Chúa một cách đúng 

đắn, chúng ta phải biết Thiên Chúa nói gì với chúng ta; lý trí 

và con tim của chúng ta phải được Lời Chúa đánh động. 

“Năm Đức Tin”, kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng 

chung Vatican 2, đối với chúng ta phải là một cơ hội để loan 

báo sứ điệp đức tin với lòng nhiệt thành mới và niềm vui 

mới mẻ. Dĩ nhiên chúng ta tìm thấy điều đó một cách cơ bản 

và trước tiên trong Kinh Thánh mà chúng ta không bao giờ 

đọc và suy niệm cho đủ. Trong vấn đề này tất cả chúng ta 

đều có kinh nghiệm cần được giúp đỡ để thông truyền đức 

tin một cách đúng đắn hiện nay, để thực sự đánh động tâm 

hồn. Trợ lực này chúng ta tìm thấy trước tiên trong lời của 

Giáo Hội giảng dạy: các văn kiện của Công đồng chung 

Vatican 2 và Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo là 

những dụng cụ thiết yếu chỉ dẫn cho chúng ta một cách 

chính thức điều mà Giáo Hội tin từ Lời Chúa. Và dĩ nhiên 

tất cả kho tàng các văn kiện mà Đức Giáo Hoàng Gioan 

Phaolô 2 cho chúng ta cũng thuộc vào số các tài liệu ấy và 

chưa được khai thác sâu rộng. 

 

Mỗi việc loan báo của chúng ta phải được đo lường theo lời 

Chúa Giêsu Kitô: “Đạo lý của tôi không phải là của tôi” (Ga 

7,16). Chúng ta không loan báo những lý thuyết và ý kiến 

riêng, nhưng là đức tin của Giáo Hội mà chúng ta là những 

người phục vụ. Nhưng dĩ nhiên điều này không có nghĩa là 

tôi không ủng hộ đạo lý này với trọn con người của tôi và 

không bén rễ chắc chắn trong đó. Trong bối cảnh này tôi 

nghĩ đến lời thánh Augustino: Điều gì là của tôi cho bằng 

chính tôi? Điều gì ít là của tôi cho bằng chính tôi? Tôi 

không thuộc về mình và tôi trở thành chính tôi do sự kiện tôi 

đi ra ngoài bản thân tôi và nhờ sự vượt lên trên chính tôi, tôi 

được tháp nhập vào Chúa Kitô và trong Thân Thể của Ngài 

là Giáo Hội. Nếu chúng ta không loan báo chính mình và 

nếu trong thâm tâm chúng ta trở thành một với Đấng đã kêu 

gọi chúng ta làm sứ giả của Ngài đến độ chúng ta được đức 

tin uốn nắn và sống đức tin, thì khi ấy lời giảng của chúng ta 

đáng tin. Tôi không quảng cáo chính mình, nhưng hiến thân 

mình. Cha Sở họ Ars không phải là một nhà thông thái, trí 

thức, như chúng ta đã biết. Nhưng với lời rao giảng của 

Người, Người đánh động tâm hồn dân chúng, vì chính thánh 

nhân đã được đánh động trong tâm hồn. 

 

Lời nói chủ yếu cuối cùng tôi muốn nhắc đến là lòng nhiệt 

thành đối với các linh hồn (animarum zelus). Đó là một kiểu 

nói lỗi thời mà ngày nay hầu như người ta không dùng nữa. 

Thậm chí, trong một số môi trường, từ “linh hồn” là một từ 

bị cấm dùng, vì người ta nói, từ này diễn tả thuyết nhị 

nguyên giữa thân xác và linh hồn, phân chia con người một 

cách sai lầm. Chắc chắn con người là đơn nhất, có một vận 

mệnh đời đời cùng với xác và hồn. Nhưng điều này không 

thể có nghĩa là chúng ta không còn một linh hồn nữa, một 

nguyên lý cấu thành bảo đảm sự thống nhất của con người 

trong cuộc sống và vượt lên trên cái chết thể lý. Và trong tư 

cách là linh mục, dĩ nhiên chúng ta lo lắng cho con người 

toàn diện, cả những nhu cầu thể lý - những người đói, bệnh 

nhân, những người không gia cư. Nhưng chúng ta không chỉ 

lo về thân xác, nhưng cả những nhu cầu của linh hồn nữa: 

những người đang chịu đau khổ vì bị vi phạm quyền, hoặc 
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vì một tình yêu bị phá hủy; những người ở trong tối tăm đối 

với chân lý; những người đang đau khổ vì thiếu chân lý và 

tình thương. Chúng ta lo âu cho phần rỗi của con người 

trong thân xác và linh hồn. Và trong tư cách là linh mục của 

Chúa Kitô, chúng ta thi hành điều ấy với lòng nhiệt thành. 

Cần làm sao để người ta không bao giờ có cảm tưởng: 

chúng ta chu toàn kỹ lưỡng thời biểu làm việc của chúng ta, 

nhưng trước sau chúng ta chỉ thuộc về chính mình. Một linh 

mục không bao giờ thuộc về chính mình. Người ta phải nhận 

thấy lòng nhiệt thành của chúng ta, qua đó chúng ta làm 

chứng tá về Tin Mừng của Chúa Kitô một cách đáng tin cậy. 

Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta được tràn đầy niềm 

vui về sứ điệp của Ngài, để với lòng nhiệt thành vui tươi, 

chúng ta có thể phụng sự chân lý và tình thương của Ngài. 

Amen. 

 (Nguồn từ VietCatholic ngày 5 tháng 4 năm 2012) 

LM. Trần Đức Anh OP chuyển ý 

 

Sứ điệp Tòa Thánh chúc mừng các Phật Tử 

 
VATICAN - Trong sứ điệp chúc mừng các Phật tử trên thế 

giới nhân lễ Vesakh, Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn 

đề cao việc giáo dục các thế hệ trẻ về công lý và hòa bình 

nhờ đối thoại liên tôn. 

 

Đối với tín đồ Phật giáo nguyên thủy, lễ Vesakh kính nhớ 

các biến cố quan trọng trong cuộc đời Đức Phật như đản 

sinh, thành đạo, viên tịch và nhập niết bàn. Năm nay lễ này 

được cử hành vào ngày 6-5 tới đây. Tại các nước theo Phật 

giáo Đại Thừa, như Việt Nam, Đại Hàn và Trung Quốc, các 

biến cố trên đây được mừng vào những ngày khác nhau. 

 

Nguyên văn Sứ điệp công bố hôm 3-4-2012 tại Vatican: 

Giáo dục các thế hệ trẻ về công lý và hòa bình nhờ đối thoại 

liên tôn. 

 

Sứ điệp nhân dịp lễ Vesakh/Hanamatsuri 

2012 A.D / 2555 Phật Lịch 

Thành Vatican 

Quý bạn Phật Tử quí mến, 

 

1. Nhân danh Hội Đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn, năm 

nay tôi lại vui mừng gửi đến quý bạn những lời cầu chúc 

chân thành nhân dịp lễ Vesakh/Hanamatsuri. Tôi cầu mong 

rằng đại lễ hằng năm này mang lại vui mừng và khang an 

cho tất cả các bạn ở mọi nơi trên thế giới. 

 

2. Ngày nay, trong các lớp tại trường học và đại học ở các 

nơi trên thế giới, càng ngày các học sinh sinh viên thuộc các 

tôn giáo và tín ngưỡng khác nhau ngồi cạnh nhau và cùng 

học hỏi với nhau. Sự khác biệt này khơi lên những thách đố 

và kêu gọi suy tư sâu xa hơn về sự cần thiết phải giáo dục 

người trẻ tôn trọng và hiểu tín ngưỡng tôn giáo và lối sống 

đạo của người khác, tăng trưởng trong sự hiểu biết về niềm 

tin của mình, phát triển trong tư cách là những con người có 

trách nhiệm và đồng thời sẵn sàng cộng tác với các sinh viên 

học sinh thuộc các tôn giáo khác để giải quyết những xung 

khắc và thăng tiến tình thân hữu, công lý, hòa bình và sự 

phát triển nhân bản chân chính. 

 

3. Cùng với Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, chúng tôi nhìn 

nhận rằng nền giáo dục chân chính hướng chúng ta về siêu 

việt cũng như về những người quanh chúng ta. Nơi nào giáo 

dục là một thực tại, thì nó cũng là một cơ hội đối thoại trong 

sự đối tác với nhau và trong sự lắng nghe đón nhận người 

khác. Trong bầu không khí như thế, người trẻ cảm thấy họ 

được quí chuộng vì thực chất của họ và vì đóng góp mà họ 

có thể mang lại; sự quí chuộng anh chị em thuộc tín ngưỡng 

và những lối sống đạo khác với mình chính là một cơ hội để 

tăng trưởng. Như thế bầu không khí ấy mang lại vui mừng 

vì họ nhận ra nhau như những người có khả năng liên đới và 

cảm thông, được mời gọi kiến tạo một xã hội công chính và 

huynh đệ, điều ấy mang lại cho họ niềm hy vọng nơi tương 

lai (Xc Sứ điệp nhân ngày Hòa bình thế giới, 1-1-2012). 

 

4. Trong tư cách là Phật Tử, quý bạn thông truyền cho người 

trẻ một điều khôn ngoan: đó là đừng làm hại tha nhân, sống 

quảng đại và cảm thông, thực thi lòng quí mến và biết ơn, 

một món quà quí giá đối với xã hội. Đó là một cách diễn tả 

cụ thể qua đó một tôn giáo có thể góp phần giáo dục các thế 

hệ trẻ, trong sự chia sẻ trách nhiệm và cộng tác với tha nhân. 

 

5. Thực vậy, người trẻ là một lợi điểm cho mọi xã hội. Do 

sự chân thực của họ, họ khích lệ chúng ta tìm ra một câu trả 

lời cho những vấn đề cơ bản nhất về sự sống và sự chết, về 

công lý và hòa bình, ý nghĩa đau khổ và những lý do để hy 

vọng. Như thế, họ giúp chúng ta tiến triển trong hành trình 

về Chân Lý. Do sự năng động của họ, như những người xây 

dựng tương lai, người trẻ buộc chúng ta phải phá đổ các bức 

tường đáng tiếc là vẫn còn chia cách chúng ta. Qua những 

vấn nạn của họ, họ kích thích chúng ta đối thoại giữa các tôn 

giáo và các nền văn hóa. 

 

6. Quý bạn thân mến, tâm hồn chúng tôi hiệp với quý bạn và 

chúng ta cầu nguyện để, cùng nhau, chúng ta có thể hướng 

dẫn người trẻ qua tấm gương của chúng ta, thích hợp để dạy 

họ trở thành những dụng cụ công lý và hòa bình. Chúng ta 

chia sẻ trách nhiệm chung đối với các thế hệ trẻ hiện nay và 

tương lai bằng cách giáo dục họ trở thành những người ôn 

hòa và xây dựng hòa bình. 

Chúc mừng lễ Vesakh/Hanamasutri vui tươi. 

 

Hồng y Jean-Louis Tauran, Chủ tịch 

Tổng Giám Mục Pier Luigi Celata, Tổng thư ký 

(Nguồn từ VietCatholic ngày 3 tháng 4 năm 2012) 

LM. Trần Đức Anh OP chuyển dịch 

 

Một ân nhân hiến tặng 1.7 tỷ Euros  

cho giáo phận Công Giáo ở Ý 

 
Rome – Tin của hãng thông tấn AFP cho biết một nhà sản 

xuất cửa điện tử ở Ý Đại Lợi viết tắt là FAAC đã để lại tài 

sản trị giá 1,7 tỷ euro tương đương với 2.26 tỷ Mỹ kim cho 

Giáo Phận Công Giáo ở Bologna, Ý Đại Lợi.  
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Ân nhân là ông Michelangelo Manini qua đời vào ngày 17 

Tháng Ba năm 2012 ở tuổi 50 và theo di chúc để lại cho 

giáo phận Bologna, tài sản hiến tặng gồm tài khoản ngân 

hàng và cổ phần. Giáo Phận đã bắt đầu tham gia cuộc họp 

hội đồng quản trị công ty vào hôm thứ Hai. 

 

Luật sư Andrea Moschetti được giáo phận bổ nhiệm quản lý 

tài sản của mình tuyên bố. "Chúng tôi sẽ tiếp tục công việc 

của ân nhân của chúng tôi vì lợi ích của công ty và nhân 

viên của mình". 

 

Luật sư Moschetti cũng loại trừ khả năng Giáo Phận sẽ bán 

cổ phần của mình cho một nhóm cổ đông thiểu số người 

Pháp nắm giữ 34% của công ty. Ông cũng nói thêm: "mục 

đích của Giáo Hội trong việc thừa kế tài sản này này là lấy 

tiền giúp các việc từ thiện trong nhu cầu truyền giáo ". 

 

Thân sinh ông Michelangelo Manini đã thành lập công ty 

FAAC vào những năm 1960, có khoảng 1000 nhân viên, 

hoạt động tại 12 quốc gia và doanh thu hàng năm là 214 

triệu euro (285 triệu dollars). 

 

Không mấy người biết đến Michelangelo Manini là một ân 

nhân của Giáo Hội. Ông qua đời không có người thừa kế 

trực tiếp và đã soạn di chúc của mình vào năm 1992. 

(Nguồn từ VietCatholic ngày 4 tháng 4 năm 2012) 

Nguyễn Long Thao 

 

Trung Quốc: Phong chức bất hợp thức  

là viên đạn ngụy trang trá hình 
 

Đại Lý, Vân Nam, Trung Quốc (UCAN) - Tin tức về vị 

giám mục bất hợp thức Giuse Mã Anh Cửu (Joseph Ma 

Yinglin) phong chức cho sáu tân linh mục ở giáo phận thành 

phố cổ Đại Lý đã lan truyền hồi tuần trước. 

 

Dường như những cảnh báo từ bên trong và bên ngoài 

Trung Quốc không thể làm tỉnh thức lương tâm của những 

người liên quan đến việc duy trì hiệp nhất trong Giáo hội. 

 

Hành động bất chính không hợp giáo luật này được ngụy 

trang trá hình bằng cảnh tượng vui mừng hoan hỉ dưới ngọn 

cờ truyền giáo nhưng thực chất nó đang nuốt gọn Giáo Hội 

chúng ta - thân thể Chúa Kitô. 

 

Ba vị tân linh mục sắc tộc thiểu số nằm trong đợt linh mục 

đầu tiên được giáo phận đào tạo. Chúng ta hiểu rằng ơn gọi 

của họ đạt được thật khó khăn trong hoàn cảnh thiếu thốn và 

được giáo phận trân trọng. Nhưng có bao giờ họ nghĩ rằng 

các linh mục của họ được sinh ra theo cách thế hổ thẹn 

không. Đây là điều đáng tiếc mà họ không thể nào quên 

được. 

 

Giáo Hội địa phương không thể mời một giám mục hợp thức 

khác thay cho Giám Mục Ma vì áp lực chính trị. Lý do duy 

nhất đối với nhà cầm quyền là ủng hộ “vị giám mục giả 

mạo”. 

Giáo phận Đại Lý có thể xem lễ phong chức như là một dịp 

vui mừng nhưng nhà cầm quyền thì đang dùng nó như là 

một phát súng bắn vào Tòa Thánh Vatican. Dù giáo phận có 

nhu cầu mục vụ, nhưng lại thiếu ý thức khi quan tâm đến lợi 

ích địa phương mà lại xem nhẹ tình hình tổng thể của Giáo 

Hội. 

 

Không có gì là bí mật đối với người Công Giáo Trung Quốc 

khi một số lãnh đạo Giáo Hội đánh mất đức tin vì tư lợi. Họ 

không có can đảm dâng sự phát triển của Giáo Hội vào tay 

Chúa, mà lại cố bảo vệ địa vị chính trị của bản thân với sự 

hậu thuẫn của nhà cầm quyền dưới cái cớ truyền giáo. Vì 

vậy họ không ngại ngùng về tình trạng bất hợp thức hay bị 

vạ tuyệt thông của mình và tiếp tục gây chia rẽ Giáo Hội. 

 

Những vụ việc được lặp lại cho thấy có rất ít hy vọng để họ 

tự thức tỉnh. Giáo dân theo các vị giám mục này không thể 

thoát khỏi trách nhiệm tạo thêm chia rẽ dù họ không có ý 

định xấu. 

 

Nếu tất cả giáo dân giữ thái độ có trách nhiệm bảo vệ Giáo 

Hội, nếu họ thật sự quan tâm đến các vị lãnh đạo của mình, 

họ không nên bắt chước và đi theo các giám mục bất hợp 

thức này mà cần từ chối hiệp thông bí tích với họ. Lúc đó, 

liệu các giám mục bất hợp thức có còn theo chính quyền nữa 

không khi họ không có người ủng hộ phất cờ và hò hét xung 

trận? 

Thật là khó hiểu khi ba vị linh mục nước ngoài tham dự vào 

lễ phong chức linh mục. Ông Anthony Lam Sui-ki, nhà 

nghiên cứu kỳ cựu của Trung tâm Nghiên Cứu Chúa Thánh 

Thần của Giáo phận Hồng Kông, đã đưa ra nhận xét kỳ quặc 

sau khi có một vài chỉ trích: "Chúng ta không thể kết án [vụ 

phong chức] hoàn toàn vì nó trộn lẫn niềm vui và sự bất hợp 

thức; Vì lợi ích của nhu cầu mục vụ, chúng ta sẽ không lớn 

giọng chỉ trích, nhưng không có nghĩa là chúng ta bỏ qua".  

 

Tốt hơn là những người bên ngoài Trung Quốc không nên 

hấp tấp tham gia vào nếu họ không thể giúp ích cho hoàn 

cảnh này. Đừng gây thêm phiền toái cho Giáo Hội Trung 

Quốc vốn đang trong tình trạng bất hạnh. 

 

Thiên Chúa là đấng thống trị lịch sử. Mọi thứ nằm trong tay 

Ngài, gồm cả những hành động điên cuồng ngày càng gia 

tăng của Hiệp Hội Công Giáo Yêu nước. Ngài có thể giúp 

chúng ta gặt thành quả tốt từ tình huống xấu. Có lẽ giờ 

chúng ta đang trong cảnh tối tăm trước bình minh và ánh 

sáng đang ở không xa. 

 

Quy hướng mọi sự lên Thiên Chúa có lẽ là cách thế duy nhất 

để hướng đến sự phát triển lành mạnh của Giáo Hội Trung 

Quốc. Chúa Giêsu Kitô thường bảo các môn đệ rằng: Đừng 

sợ. Vì Ngài hứa sẽ ở cùng Giáo Hội mãi mãi và bóng tối 

không thể chế ngự được Ngài. 

Bài viết của Mu Di, bút hiệu của một linh mục Trung Quốc 

đại lục, viết từ Đại Lý, Vân Nam, Trung Quốc 

(Nguồn từ VietCatholic ngày 6 tháng 4 năm 2012) 

Lã Thụ Nhân 
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Ánh Sáng Phục Sinh tại Okinawa 

Niềm vui mới cho CĐ Công giáo Việt Nam 
 

OKINAWA - Giáo phận Okinawa là một trong 16 giáo phận 

của nước Nhật, được hình thành từ sau chiến tranh thế giới 

thứ 2, lúc này toàn hòn đảo rộng lớn Ryukyus (Okinawa) chỉ 

tìm thấy được 2 người đã rửa tội. Trong thời gian đó, các 

Cha truyền giáo người Mỹ, cụ thể là các Cha Dòng 

Phanxicô Capuchin đã đến và bắt đầu lại sứ vụ truyền giáo 

cho hòn đảo Ryukyus này, và mãi đến ngày 18/12/1972, 

Okinawa mới chính thức trở thành một giáo phận của nước 

Nhật, giáo phận Naha. Sau 60 năm truyền giáo, giáo phận 

chỉ vỏn vẹn có 6 ngàn giáo dân với 14 giáo xứ. Mặc dù là 

con số còn khiêm tốn, nhưng cũng đủ để cho chúng ta thấy 

sự hoạt động của Chúa Thánh thần và Ánh sáng của Chúa 

Phục sinh luôn hiện diện ở khắp mọi nơi. Và điều đáng nhắc 

đến là giáo phận nhỏ bé tại Okinawa có đến 7 Linh mục Việt 

nam, 8 Sơ và 4 em tập sinh, thuộc 2 giáo phận của Nha 

Trang và Phan Thiết, đang giúp phục vụ tại đây. Đây là con 

số được cho là đông nhất so với con số các Linh mục Việt 

nam đang hiện diện và làm việc tại 15 giáo phận khác của 

nước Nhật. Các linh mục Việt Nam đang phục vụ cho người 

bản xứ Nhật bản, nhưng các ngài vẫn luôn ấp ủ niềm ước 

mơ được rao giảng lời Chúa bằng tiếng Việt thân yêu cho 

người Việt Nam hiện đang sinh sống, làm việc và học tập tại 

hòn đảo xinh đẹp Okinawa này. 

 

Và rồi, cho đến tuần thứ 3 mùa chay năm nay, khi đi ăn trưa 

tôi vô tình gặp gia đình chị Thảo Alexander, là một gia đình 

công giáo hiện đang sinh sống trong căn cứ Camp Foster, 

một trong những căn cứ của quân đội Mỹ tại Okinawa. Qua 

gia đình chị Thảo, facebook, những tờ mục vụ của nhà thờ 

công giáo trong các trại lính, các tuần báo của người Mỹ tại 

Okinawa, và những mục classified (quảng cáo) trên những 

trang nhà, tôi tìm được thêm một vài gia đình Việt Nam 

khác cũng đang sinh sống và làm việc trong những căn cứ 

quân đội Mỹ chung quanh đó (như Kadena airbase và Fort 

Buckner). 

 

Nếu chúng ta “xin thì sẽ được” và với ơn Chúa giúp, cũng 

như với lòng ước ao của các cha và cũng như của người Việt 

nam Công giáo đang hiện diện tại Okinawa, thì Thánh lễ 

bằng tiếng Việt đầu tiên tại Okinawa được tổ chức tại nhà 

thờ giáo xứ Koza, trong ngày lễ Chúa Phục Sinh. Nhà thờ 

Koza này do một Linh mục trẻ gốc giáo phận Nha Trang, 

Cha Giuse Bùi Đức Dũng đang làm Cha chánh xứ. Nhà thờ 

Koza được xây dựng bởi các Cha truyền giáo Dòng OFM 

Capuchin vào khoảng cuối thập niên 70, nhà thờ nằm gần 

cổng số 2 của căn cứ quân sự Kadena, đây là một căn cứ 

không quân lớn nhất của quân đội Mỹ tại Thái Bình Dương. 

Trong Tuần Tam Nhật Thánh, các cha Việt Nam phải vất vả 

và bôn ba lo chương trình mục vụ cho giáo xứ của mình, các 

nhà thờ cũng cách nhau khá xa, thế nhưng với tinh thần 

khao khát và cũng như để thêm phần long trọng cho thánh lễ 

Việt Nam đầu tiên này, tất cả các cha chánh xứ hay phó xứ 

của các nhà thờ ở khắp hòn đảo Okinawa cũng lái xe về nhà 

thờ Koza đồng tế cùng cha Dũng và anh chị giáo dân người 

Việt. 

 

Thật đúng như câu hát “…Họp nhau đây những đoàn người, 

từ muôn phương đến mừng Ngài…” trong bài ca nhập lễ 

Hoan Ca Phục Sinh do cha Vinh chọn, “đoàn người” trong 

Thánh lễ hôm nay có sự hiện diện của cha Phanxicô Xavie 

Nguyễn Đức Tiến, cha Joachim Phan Đình Hoài và Cha 

Mikae Nguyễn Xuân Vinh. Cũng như các Sơ Việt Nam 

thuộc Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang, đang làm việc 

truyền giáo tại địa phận Okinawa (Sr. Thục Giang, Sr. 

Thanh Phúc và Sr. Lan Anh) và cũng có các Sơ (Sr. Xuân 

Hương, Sr. Thu Oanh và Sr. Ngọc Thảo) và 4 đệ tử (Kim 

Ngọc, Hồng Chinh, Tiểu Vi, và Tuyết Trinh) người Việt 

Nam, nhưng đang tu thuộc một nhà Dòng Phanxicô của 

người Nhật cũng đến hiệp ý dâng Thánh lễ chung, cùng với 

giáo dân đến từ mọi nơi trên nước Mỹ cũng như ở Việt Nam 

và Nhật. Một cuộc gặp gở trong trong Thánh ý của Thiên 

Chúa. 

 

Đa số người Việt ở đây vì có thân nhân đi làm cho quân đội 

Mỹ (đi lính hay là dân sự), một số đi du học từ Việt Nam, 

còn một số nhỏ thì lập gia đình cùng người bản xứ. Nên 

cộng đồng Việt Nam ở đây cũng khó để mà tập trung lại để 

làm bất cứ chuyện gì. Nhờ Hồng Ân Thiên Chúa ban cho, 

Thánh lễ hôm nay thật đông đảo ngoài sức ước đoán, không 

thiếu phần ấm cúng, trang nghiêm và rất nhiều kỷ niệm để 

kể lại. Một thánh lễ không có ban phụng vụ, không có ban 

thừa tác viên lời Chúa, không có “ca đoàn”, không có ban 

giúp lễ, không có ban “thu tiền”, không có Hội Đồng Giáo 

Xứ, nên không được chuẩn bị chu đáo như mọi thánh lễ 

khác. Các em giúp lễ mới được tập qua một lần, còn “ca 

đoàn Amen Koza” cũng chỉ được tập hát 1 lần mấy ngày 

trước đó do cha Vinh chọn bài và tập cho mọi người hát, thế 

nhưng thánh lễ thật xúc động và sốt sắng vì mọi giáo dân đã 

rất lâu chưa được tham dự thánh lễ bằng tiếng Việt. Tới 

phần lời nguyện giáo dân, đa số các bà vợ Việt Nam chỉ xin 

cho gia đình hay chồng mình đi về bằng an (1 số các anh 

đang tham gia vào chiến trường Afghanistan). Nên những 

lời nguyện giáo dân thật xúc động và thực tế.  

 

Vì đã chuẩn bị trước nên sau thánh lễ các “bà mẹ công giáo” 

đã chiêu đãi các món ăn truyền thống của dân tộc Việt như: 

chả giò, cơm chiên, súp măng cua, tôm tái chanh, xôi, chè 

… để tất cả các cha, các sơ, và mọi người cùng nhau thưởng 

thức, chia vui, mừng Chúa sống lại. Người lớn thì ăn uống 

và cùng hát Karaoke, còn trẻ con thì chạy ra ngoài sân để 

lượm trứng Phục Sinh (egg hunting). Ai cũng bận rộn với 

công việc của mình, không khí thật vui nhộn. Vì là lần tiên 

gặp nhau, nên từng gia đình phải đứng lên giới thiệu về gia 

đình của mình và chia sẻ ý nguyện của mình. Hầu hết các 

cha, các sơ, và giáo dân đều mong có thánh lễ và những buổi 

họp mặt tương tự kế tiếp. Mặc dù đây là lần đầu tiên tất cả 

mọi người gặp nhau, nhưng mọi người rất thân thiện và hòa 

đồng như lời dạy của Chúa Giêsu: “chúng ta hãy thương yêu 

nhau”.  

 

Thời gian gặp nhau, cùng dâng Thánh lễ và ăn mừng Lễ 
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Chúa Phục Sinh thật ngắn, nhưng để lại nhiều ấn tượng khó 

quên trong tâm hồn mỗi người tham dự hôm nay nhưng 

cũng để lại nhiều nỗi lo âu cho tôi, bởi vì tôi nghĩ rằng, 

không biết cộng đoàn mới mẻ này sẽ như thế nào trong 

tương lai, vì đa phần anh chị em giáo dân Việt đang sống và 

làm việc tại hòn đảo Okinawa này chỉ ở một thời gian tạm 

thời (trung bình là 3 năm rồi lại chuyển đi). Nếu Chúa 

thương nhậm lời, thì Cộng đoàn tại Okinawa này sẽ là cộng 

đoàn Việt Nam thứ 16 tại Nhật.  

 

“Ăn qủa thì nhớ kẻ trồng cây”, trong lúc này tôi lại liên 

tưởng đến cha PM Nguyễn Hữu Hiến, người sáng lập các 

cộng đoàn công giáo Việt Nam mà tôi đã được sinh hoạt và 

biết đến tại xứ sở hoa anh đào này gần 22 năm trước. Đến 

Tokyo lần đầu tiên vào mùa đông 1989, tôi đi tìm nhà thờ 

Việt Nam mà tìm không ra, cho tới khi tôi tình cờ quen được 

cha Nguyễn Hữu Hiến. Cha Hiến tâm sự: Vào năm 1983, 

khi còn đi học ở Roma, trong một lần đi tham dự buổi họp 

mặt Caritas Quôc Tế tại Rôma, tình cờ quen Cha Giám Đốc 

Caritas của Nhật. Trong thời gian này, nước Nhật bắt đầu 

nhận người tỵ nạn Việt Nam vào nước Nhật. Người Việt tỵ 

nạn tại Nhật gặp nhiều khó khăn về ngôn ngữ bất đồng. 

Cuộc sống của người Việt tỵ nạn trong những giai đoạn đầu 

gặp nhiều khó khăn để hòa hợp vào văn hóa và nhịp sống 

của người Nhật. Đức Cha tại Nhật cũng nhận ra nhu cầu cần 

thiết về Đức Tin công giáo cho người Việt nói riêng và an ủi 

tinh thần cho người Việt tỵ nạn tại Nhật nói chung. Nên ngài 

đã mời cha Hiến từ Rôma qua Nhật để giúp cho cộng đồng 

Việt Nam vào năm 1984. Sau khi cha Hiến đi thăm một số 

trại tỵ nạn, cha đã quyết định ở lại. Cha tâm sự cùng với tôi: 

“đi thăm mấy trại tỵ nạn xong cha thấy tội cho dân mình 

quá” nên cha đồng ý ở lại để phục vụ cho bà con Việt Nam. 

Lúc đó cả nước Nhật có trên 18 trại tập trung (tại Okinawa 

có 2 trại, 1 trại bây giờ là nhà dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha 

Trang của các sơ Việt Nam). Cha Hiến phải bôn ba từ Bắc 

chí Nam của Nhật để lo cho mọi gia đình người Việt, để họ 

có thể ổn định được đời sống của mình trên một quốc gia 

mới. Lúc này cha Hiến không những là người cha về Đức 

Tin và còn là một người cha tinh thần của mọi gia đình Việt 

Nam đầu tiên đến Nhật bất kể công giáo hay không công 

giáo. Mặc dù bận rộn với công việc xã hội, nhưng cha Hiến 

vẫn không quên sứ mạng mở mang nước trời và rao giảng 

lời Chúa của mình. Lúc đó, Cha đã thành lập được 5 cộng 

đoàn công giáo thuộc 2 tỉnh Tokyo và Osaka nơi mà đa số 

người Việt chọn làm quê hương thứ 2. Và 6 năm sau thì 

cộng đồng công giáo tại Nhật đã có 9 cộng đoàn. Tính cho 

đến hôm nay, cộng đoàn công giáo tại Nhật đã lên đến 15 

cộng đoàn, với hơn 4000 giáo dân ghi danh chính thức, và 

họ được dìu dắt chăm lo của 30 linh mục, 3 phó tế, 13 chủng 

sinh (dòng và địa phận), và trên 150 các sơ và các đệ tử của 

nhiều dòng tu nữ khác nhau. Ngày nay, cộng đoàn công giáo 

Việt Nam đã lớn mạnh trên nước Nhật và đóng góp thật 

nhiều cho Giáo Hội tại Nhật. Với cộng đoàn thứ 16 này và 

trong ngày Đại Thánh Lễ Phục Sinh, tôi tin rằng Chúa Kitô 

đã Phục sinh, Ngài ban cho chúng ta một sự sống mới, sự 

sống làm con Thiên Chúa, thì Ngài sẽ gìn giữ sự sống còn 

cộng đoàn con chiên mới của Ngài. Nên tôi cũng như tất cả 

các cha, các sơ và mọi người giáo dân ở đây chỉ biết phó 

dâng lên cho Thiên Chúa, các Thánh Tử đạo Việt nam và 

Mẹ La Vang những lo âu này “…vì không có ai xin Mẹ về 

không..” (như trong bài hát kết lễ Nguồn Cậy Trông hôm 

nay), và cầu xin Thiên Chúa gìn giữ cộng đoàn nhỏ bé và 

non nớt này trong những ngày tháng kế đến. Chúng tôi cũng 

quyết tâm làm cho ánh sáng Phục sinh bừng cháy lên rạng 

ngời vinh quang Chúa và được trường tồn mãi tại hòn đảo 

Okinawa này. 

(Nguồn từ VietCatholic ngày 8 tháng 4 năm 2012) 

Anton Trần 
 

Gs Vũ Quốc Thúc đã cùng 24 tân tòng khác  

gia nhập Giáo Hội Công Giáo  

Tại Giáo Xứ Việt Nam Paris 
 

Paris, 08.04.2012, Lễ Phục Sinh, Giáo xứ Việt Nam Paris đã 

đón nhận 25 tân tòng nhập đạo, trong đó có Giáo sư Vũ 

quốc Thúc.  

Đây là một hồng ân nhưng không mà Chúa đã ban cho Giáo 

Xứ năm nay. Phải chăng Chúa muốn thưởng công bao nhiêu 

đóng góp thầm kín và kiên nhẫn của bao nhiêu hội đoàn, bao 

nhiêu giáo hữu trong giáo xứ ? Không ai dám khẳng định. 

Chỉ biết rằng dưới sự lãnh đạo của Ban Giám Đốc nhiệt 

thành và hăng say truyền giáo, rất nhiều công việc đã được 

thực hiện, khi thì công khai, khi thì kín đáo.  

 

1. ÔNG ĐÃ THẤY VÀ ĐÃ TIN 

 

Phúc Âm Gioan, đọc trong lễ Phục Sinh, ngày Gs Vũ Quốc 

Thúc lãnh nhận phép rửa, kể lại việc bà Maria Mácđala, ông 

Simon Phêrô và ông Gioan đã ra mộ tìm Chúa. Cả ba người 

đã thấy và đã tin.  

 

Gs Vũ Quốc Thúc và các 

tân tòng khác cũng đã 

thấy và đã tin. Họ đã thấy 

gì? Họ đã thấy một ân huệ 

Chúa ban, một nghĩa cử 

đáng phục, một người bạn 

đáng mến? Hay một điều 

gì khác? 

 

Trước và sau nghi lễ rửa tội, người viết có dịp được nói 

chuyện với dăm ba tân tòng. Người viết hỏi họ xem lý do 

nào đã thúc đẩy họ gia nhập đạo công giáo. Một chị trả lời 

rằng:  “Hai năm trước đây, em học xong, ra trường, tìm mãi, 

không được việc làm. Trong lúc chán nản, một người bạn rủ 

em đi Lộ Đức cầu nguyện. Em nghe theo. Mấy tháng sau, 

em tìm được việc làm. Em nghĩ rằng đó là ơn Đức Bà phù 

hộ. Em đến trình bày với cha Vinh và xin học đạo». Một anh 

thanh niên kể rằng: «Cách đây đúng 4 năm, em không phải 

là công giáo, nhưng thích sinh hoạt và du lịch, đã ghi danh 

dự ngày JMJ Sydney. Em đã gặp được vài người bạn. 

Gương bác ái của họ làm em xúc động và suy nghĩ rồi quyết 

định đi sinh hoạt theo họ. Trong các sinh hoạt đó, em gặp 

được một thiếu nữ công giáo. Em muốn xây dựng cuộc đời 
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lâu dài với nàng và để đảm bảo hạnh phúc lâu bền gia đình, 

em đã xin học giáo lý vào đạo”.  

 

Trên bình diện tổng quát ở Giáo Xứ Việt Nam Paris, Đức 

Ông Mai Đức Vinh (1), người lo việc dạy giáo lý tân tòng 

trên ba chục năm nay (1977-2012), đã đặt câu hỏi và đã trả 

lời: “Những động lực nào đã thúc đẩy người Việt Nam xin 

học giáo lý để gia nhập đạo Công Giáo?”  Xin thưa:  

 

• Vì đã khấn hứa với Chúa và Đức Mẹ (đặc biệt khi rời Việt 

Nam,…) ;  

• Vì đã lãnh nhận một ân huệ Chúa và Đức Mẹ ban (ơn khỏi 

bệnh, ơn thoát nạn, được việc làm,…) ;  

• Vì muốn gia đình được hiệp nhất trọn vẹn và bảo đảm 

hạnh phúc lâu bền (các đôi bạn đã lập gia đình một số năm, 

hay sắp lập gia đình,…) ; 

• Vì cảm mến đạo công giáo (thấy đạo công giáo quan tâm 

nhiều về bác ái nhân đạo, có những nhân vật nổi tiếng, như 

Mẹ Têrêxa Calcutta, Abbé Pierre, Đức Gioan Phaolô II, hoạt 

động bác ái của Giáo Xứ Việt Nam,…) ; 

• Vì ảnh hưởng tốt của các bạn công giáo (ngoại quốc hay 

Việt Nam, có khi đã quen thân lâu năm, có khi những năm ở 

ca đoàn, trong một sinh hoạt, như JMJ, trại hè,…) 

• Ngoài ra, Đức Ông còn nhắc đến một động lực khác nữa, 

thúc đẩy, lôi cuốn và đưa đến Thiên Chúa Tình Yêu. Đó là 

ảnh hưởng của những người bạn đời hay bạn thân, có đời 

sống và liên hệ hằng ngày với các lương dân dự tòng, những 

người đồng hành lâu dài, những người giúp hiểu giáo lý, 

những người nhận đỡ đầu. 

 

Về phần Giáo sư Vũ Quốc Thúc, trong bữa tiệc tiếp tân chúc 

mừng, do Hội Ái Hữu Đại Học Đà Lạt tại Âu Châu, quy tụ 

các cựu Giáo Sư và Sinh Viên Viện Đại Học Đà Lạt, tổ chức 

sau lễ rửa tội, ông đã đặc biệt nhắc đến ba điều ông đã thấy 

và đã tin.  

 

Ông đã thấy ơn Đức Mẹ. Ông kể rằng “Tôi còn nhớ vào năm 

1976, trong lúc tinh thần hoang mang, chờ người ta đến bắt 

mình đi “cải tạo”, chưa biết tương lai sẽ ra sao, một lòng chỉ 

muốn ra khỏi nước. Lúc đó tôi đã lên cầu xin Đức Mẹ ở 

Bình Triệu. Nhà tôi ở Saigon, gần nhà thờ Dòng Chúa Cứu 

Thế, đường Kỳ Đồng, có tượng Đức Mẹ Lộ Đức. Trong lúc 

hoang mang, tôi đến cầu Đức Mẹ. Hôm đó tôi đã lên Bình 

Triệu và đã có sự linh ứng. Tôi có lời nguyện, tôi xin Đức 

Mẹ cứu cho vợ chồng tôi và bốn con còn nhỏ ra được ngoại 

quốc, thì tôi sẽ xin nguyện đem tất cả những năm còn lại 

trong đời tôi, trước hết để tranh đấu cho dân tộc, và tranh 

đấu cho tôn giáo. Sau khi tôi vừa cầu nguyện xong, thì 

tượng Đức Mẹ sáng rực lên và trong lòng tôi thấy bồi hồi vô 

cùng, và sau lần đó tôi đã vận động và sang được bên Pháp 

này. Còn nhiều chuyện tôi không muốn nói ra đây, nhưng 

quả thật là linh ứng” (2). 

 

Từ khi sang Pháp, ông thường xuyên hay gặp một người cựu 

học trò ở Trường Chính Trị Kinh Doanh Đại Học Đà Lạt khi 

xưa, khóa I, 1964-1968. Ông đã thấy gương đức tin của anh. 

Ông quyết định xin học giáo lý, vào đạo công giáo, giữ lời 

hứa với Đức Mẹ Fatima Bình Triệu. Ông xin anh làm bõ đỡ 

đầu. Đó là anh Lê Đình Thông. Ông nói: “Trong việc đi tìm 

Chúa, người mà tôi phải cảm tạ vô cùng, cảm tạ rất đặc biệt 

là GS Lê Đình Thông. Anh LĐT quả thực đã giúp đỡ tôi rất 

nhiều, có lẽ đến cả chục năm nay, tôi đã tâm sự với anh về 

bao nhiêu những vấn đề đã khiến cho tôi phải trăn trở. Và 

khi tôi nói đến chuyện trăn trở của tôi về cõi thiêng liêng thì 

chính anh đã có những lời tâm tình làm tôi cảm động, và 

chính anh đã giúp tôi làm các thủ tục và luôn luôn dìu dắt tôi 

để cho tôi khỏi mệt nhọc. Và hôm nay, anh Thông đã đối xử 

với tôi, quả thật không khác chi là một người anh em ruột 

thịt, xin cám ơn anh, cám ơn anh” (3).  

 

Ông muốn xin được rửa tội công khai và trang trọng theo đủ 

các nghi thức của Giáo hội, như mọi tân tòng khác, như một 

biểu lộ và dấu chứng làm chứng nhân, công khai công bố 

đức tin của mình. 

 

Hôm nay, đã nhận Bí tích Rửa Tội, đã gia nhập Giáo Hội 

Tình Yêu, có lẽ Giáo Sư Jean-Paul Vũ Quốc Thúc và những 

tân tòng khác đã cảm nhận được những điều mà họ không 

thấy, nhưng cũng là những lực đưa đẩy họ tìm được Chúa, 

đi vào Đức Tin. Đó là những lời cầu nguyện và những sinh 

hoạt; có khi âm thầm của nhiều tín hữu, của nhiều cá nhân, 

của nhiều hội đoàn, của nhiều đồng nghiệp, bạn bè thân 

quen của họ, hay những nguyện cầu, suy nghĩ, biên khảo của 

chính họ; có khi công khai tổ chức quy mô ở giáo xứ, giáo 

phận, giáo hội, như các chiến dịch trong các năm: 2012 

«Liên đới Niềm tin», 2006 «Liên đới Tin Mừng», 2005 

«Liên đới Truyền giáo», 2004 «Sống truyền giáo Tổng Giáo 

phận Paris»,…  

 

Và hôm nay, đã nhận Bí tích Thêm sức, có lẽ họ cũng đã 

cảm nhận được sức thúc bách sống và biểu lộ đức tin, làm 

chứng nhân về Chúa Phục Sinh, rao giảng Lời Chúa và liên 

đới bác ái với mọi người, như lời Đức Phaolô VI đã nói 

trong thông điệp Thiên Chúa là Tình Yêu rằng: «Bản chất 

Hội Thánh được thể hiện qua một trách nhiệm có ba mặt: 

rao giảng Lời Chúa, cử hành các Bí tích, phục vụ bác ái. Đó 

là những trách nhiệm lệ thuộc vào nhau và không thể tách 

rời nhau được. Việc phục vụ bác ái đối với Hội Thánh 

không phải là một cách thức hoạt động trợ giúp có thể giao 

cho người khác, nhưng nó thuộc về bản chất của Hội Thánh, 

là một biểu lộ bản chất không thể từ bỏ được» (4). 

 
2. HỘI ÁI HỮU VIỆN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT CHÚC MỪNG  

 
Nhân dịp này, trong niềm vui chung cho cộng đoàn Giáo xứ 

và đại gia đình Thụ Nhân trên khắp thế giới và riêng tại 

Paris, các cựu giáo sư, sinh viên và gia đình thuộc Viện Đại 

Học Đà Lạt đã tổ chức một bữa tiệc, vừa để chúc mừng Lễ 

Rửa Tội gia nhập Giáo Hội Công Giáo, vừa để chúc mừng 

sinh nhật thứ 92 của Giáo Sư Vũ Quốc Thúc. Khoảng 70 

người đã đến tham dự.  

Mở đầu bữa tiệc, anh Phạm Trọng Khoát, chủ tịch hội Thụ 

Nhân, có đôi lời chúc mừng và dâng thầy Vũ Quốc Thúc bài 

thơ chúc thọ và mừng rửa tội: 
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«Trong đời sống hằng ngày của mỗi người, ai cũng có niềm 

tin. Bình thường niềm tin đó là những ước muốn, những tin 

tưởng, những hy vọng về vật chất hay cho thăng tiến trong 

xã hội. Tuy nhiên, còn có những niềm tin thiêng liêng cao 

cả, sâu đậm, thánh hóa, đó là niềm tin về tôn giáo. Hôm nay 

trong ngày lễ Phục Sinh, thầy Vũ Quốc Thúc đã chọn niềm 

tin vào Thiên Chúa, đón nhận bí tích rửa tội để trở thành 

một tín đồ Công giáo. Đại diện cho toàn thể Hội Ái Hữu Đại 

Học Đà Lạt tại Âu Châu, chúng con xin cảm ơn Đức Ông, 

quý Cha, quý vị và quý anh chị đã đến để chứng kiến, và 

chia sẻ niềm vui này với thầy Thúc, là một người cha trong 

gia đình Thụ Nhân. 

 

Thưa Thầy, đối với những người đã trưởng thành, mỗi quyết 

định gia nhập bất cứ tôn giáo nào, vì nhiều lý do khác nhau, 

đều là chính đáng. Con nhớ những lần Thầy kể cho chúng 

con nghe về những phép lạ, những ơn lành mà Thầy đã nhận 

được, chắc hẳn đó là một trong những lý do đã tạo được 

niềm tin của Thầy với Thiên Chúa. 

 

Trong một bài giảng của một linh mục người Mỹ mà con 

được nghe, vị linh mục này nói: “Hãy đến với Thượng đế, 

chứ đừng dùng Thượng Đế như số 911, chỉ khi nào cần thì 

mới gọi, xong rồi thôi”. Thầy không vậy, sau khi tìm thấy 

được lòng tin vào Thiên Chúa, Thầy đã quyết định trở thành 

tín đồ để thờ phượng Ngài. Ở tuổi của Thầy, đây không phải 

là một quyết định dễ dàng, cũng như trước những phê bình, 

dèm pha của người đời, nhưng thưa Thầy, đức tin bao giờ 

cũng thắng.  

 

Đây là một bài học “dấn thân” thứ hai của Thầy cho chúng 

con. Đọc tác phẩm “Thời Đại của tôi” của Thầy, con đã học 

được bài học dấn thân cho đất nước, một lần nữa, Thầy lại 

cho chúng con thấy, ở bất cứ tuổi nào, việc có khó khăn đến 

đâu, khi đã tin tưởng, Thầy sẽ dấn thân vào việc đó. 

 

Chúng con không được nhiều dịp gặp Thầy đông đủ, cho 

nên mỗi lần có cơ hội như hôm nay, là một lần chúng con 

xin được phép chúc mừng thượng thọ Thầy. Chúng con xin 

có một bài thơ của anh Thông xin kính tặng Thầy: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nắng mới vườn xuân thoảng sắc hương, 

Thiều quang chợt đến lúc tinh sương. 

Niên kỷ cửu thập tri quốc mệnh, 

年 纪 九 十 知 國 命 

Bách niên chi kế chí cương thường. 

百 年 之 計 志 綱 常 

Thượng đế ban ơn qua vận hạn, 

Thiên thần giáng phúc thoát tai ương. 

Mừng Thầy rửa tội mùa xuân mới : 

Bách niên trường thọ phúc miên trường. 

百 年 長 壽 福 綿 長 

 

Chúng con xin thành thật cầu mong Thầy tiếp tục được ơn 

trên che chở, và tìm được sự bình an đạo, đời với đức tin mà 

Thầy vừa lãnh nhận» (5). 

 

Sau đó, một chị đã dâng bon sai kính chúc thượng thọ thầy. 

Rồi anh Lê Đình Thông đã đích thân đọc bài Đường thi chúc 

mừng. Đức Ông Giám đốc Mai Đức Vinh, bận đi làm lễ, 

không đến tham dự được, nhưng gửi biếu chuỗi tràng hạt do 

Đức Bênêdictô XVI làm phép. Cha Tuyên úy Đinh Đồng 

Thượng Sách (thi sĩ Cung Chi) đã ghé chúc mừng Giáo sư 

Vũ Quốc Thúc và đề tặng một bài thơ.  

 

Thầy Vũ Quốc Thúc có đôi lời cám ơn Đức Ông đã ban 

phép Rửa tội, phép Thêm sức, phép Mình Thánh Chúa và 

cám ơn Ngài đã trao tặng cỗ tràng hạt do Đức Bênêđictô 

XVI làm phép. Thầy cũng đã cám ơn cha Tuyên úy Đinh 

Đồng Thượng Sách đã ghé thăm và chúc mừng. Rồi thầy kể 

lý do tại sao theo đạo, tại sao đã chọn Giáo Sư Lê Đình 

Thông làm bõ đỡ đầu và tại sao lại đã muốn công khai nhận 

phép rửa tội. Thầy cám ơn các cựu giáo sư và sinh viên Viện 

Đại Học Đà Lạt hiện diện hôm nay, cám ơn chân tình và 

thịnh tình của họ, đã tổ chức tiệc mừng lễ rửa tội và chúc 

thọ. Việc anh chị em ăn mừng thượng thọ cho thầy vào ngày 

Phục sinh, thật chẳng khác chi nhắc nhở cho thầy rằng đời 

sống tinh thần không bao giờ chấm dứt, không bao giờ hết. 

Đặc biệt hôm nay thầy nhận ăn mừng thượng thọ bởi vì nó 

đem lại một niềm vui, phấn khởi; đánh tan nỗi buồn man 

mác của những người tuổi đã xế chiều như thầy. 

 

Thầy chúc cho mọi người theo gương văn hóa và giáo dục 

trong tinh thần THỤ NHÂN của Viện Đại Học Đà Lạt, đặc 

biệt là gương của ba vị Cựu Viện Trưởng: Lm. Trần Văn 

Thiện (1957-1960), Lm. Nguyễn Văn Lập (1960-1969) và 

Lm. Giáo Sư Tiến sỹ Lê Văn Lý (1969-1975). 

 

(Nguồn từ VietCatholic ngày 12 tháng 4 năm 2012) 

Trần Văn Cảnh 

Ghi chú: 

(1). Mai Đức Vinh, In: 60 năm Giáo xứ Việt nam Paris, 

1947-2007, Giáo Xứ Việt Nam Paris; 2010, tr. 579 

(2). Tài liệu ghi âm, do anh Phạm Trọng Khoát đánh máy và 

chuyển. Xin cám ơn anh Khoát 

(3). Ibidem 

(4). ĐTC Phaolô XVI, Thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, 

http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/Giaohoi/ThongDi

ep/01DEUS_CARITAS_EST.htm, số 25 

(5). Tài liệu đánh máy, do anh Phạm Trọng Khoát chuyển. 

Xin cám ơn anh Khoát 
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Hội đồng Giám mục Công giáo HK kêu gọi 

'Chiến dịch Tự Do Tôn Giáo' 
 

Các giám mục Công Giáo 

HK ngày thứ Năm 12 tháng 

4 đã phát hành một bản 

tuyên ngôn (declaration) 

gửi cho tất cả các linh mục, 

giáo xứ và giáo dân để tham 

gia vào một "chiến dịch vĩ 

đại toàn quốc" (“great 

national campaign”) nhằm 
bảo vệ sự tự do Tôn Giáo "đang bị tấn công." 

 

Nếu cần, người Công giáo phải có cam đảm "bất tuân những 

đạo luật bất chính". 

 

Đây là một tài liệu được phát triển bởi Ủy ban đặc nhiệm về 

Tự do Tôn giáo của Hội đồng Giám mục Công giáo HK 

(USCCB), được Uỷ ban hành chính Hội Ðồng Giám Mục 

chấp thuận cho công bố ngày 13 tháng ba, và được xuất bản 

bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha ngày 12 Tháng Tư. 

 

Đây là một thông điệp mạnh mẽ với những phân tích rõ ràng 

và nhiều bằng chứng lịch sử, và có lẽ là phản ứng rõ ràng 

nhất chống lại nguyên tắc cuả chính quyền hiện tại là coi Tự 

Do Tôn Giaó chỉ là "Tự Do trong việc Thờ Phượng" mà 

thôi. 

 

Tự do tôn giáo không chỉ là khả năng đi lễ ngày chủ nhật 

hoặc đọc kinh Mân Côi ở nhà. Mà còn là việc chúng ta có 

thể đóng góp cho lợi ích chung của tất cả người Mỹ, có thể 

thực hành những gì đức tin kêu gọi chúng ta làm, mà không 

cần phải thỏa hiệp, thích nghi cái đức tin ấy. 

 

Mỗi giáo phận trên toàn quốc sẽ tổ chức một chương trình 

dài hai tuần lễ gọi là "Hai Tuần choTự Do" ("Fortnight for 

Freedom") ngay trước ngày lễ Độc Lập (Fourth of July) (từ 

21 tháng sáu - 4 Tháng 7 ), để giáo dân có dịp tham gia học 

tập, cầu nguyện và phát động những hoạt động chống lại 

những nỗ lực cắt giảm tự do tôn giáo của chính phủ. 

 

"Là người Công Giáo Mỹ không có nghĩa là không thể vừa 

là Công Giáo vừa là Mỹ" bản tuyên ngôn viết. 

 

Đã trên nửa năm nay, các giám mục HK đã đặt vấn đề tự do 

tôn giáo làm trung tâm, nhưng một số người Công giáo cấp 

tiến cho rằng hàng giáo phẩm đang tiếp tay với đảng Cộng 

hòa để đánh bại Tổng thống Obama trong kỳ bầu cử tới. Trả 

lời thẳng vào lời cáo buộc ấy và gửi lời kêu gọi tới các nhà 

lãnh đạo quốc gia, bản tuyên ngôn viết:  

 

"Không nên đặt vấn đề này là một vấn đề đảng phái, bản 

Hiến Pháp không phải cuả riêng đảng Dân Chủ hay Cộng 

Hòa hay Độc Lập. Đó là Hiến Pháp chung cuả tất cả chúng 

ta, và do đó các vị đại diện được chúng tôi bầu lên cần phải 

tham gia vào một nỗ lực lớn phi đảng phái để bảo toàn sự 

trung thực cuả Hiến pháp." 

 

Bản tuyên ngôn cho biết lý do cuả chiến dịch không chỉ là vì 

sắc lệnh cải cách y tế, một sắc lệnh bắt buộc các trường cao 

đẳng và bệnh viện Công giáo phải bảo hiểm việc kiểm soát 

sinh đẻ, nhưng là vì một lịch sử vi phạm tự do tôn giáo dài. 

Bản tuyên ngôn đưa ra 7 ví dụ trong đó bao gồm những luật 

di trú cuả một số tiểu bang đã làm cản trở việc chăm lo cho 

các ngoại kiều cuả Giáo Hội. 

 

Chính phủ đã vi phạm tự do tôn giáo của người Công giáo 

bằng cách cắt đứt các hợp đồng với các cơ quan Công Giáo. 

Một số tiểu bang đã ngưng tài trợ hoặc thu hồi giấy phép các 

cơ quan xã hội Công Giáo chỉ vì các cơ quan này đã không 

trao con nuôi cho các cặp đồng tính. Và mới đây chính phủ 

liên bang đã cắt trợ cấp cho một tổ chức Công giáo, hằng có 

một lịch sử tuyệt vời về các dịch vụ tị nạn nhất là về việc 

giúp đỡ nạn nhân cuả nạn mãi dâm, bởi vì, là Công giáo, tổ 

chức này sẽ không cung cấp các dịch vụ phá thai và ngừa 

thai. 

 

Trích dẫn lời Mục sư Martin Luther King Jr. trong bức thư 

"Letter from a Birmingham Jail," các giám mục HK nói rằng 

một luật bất chính thì phải được thay đổi hoặc phải bị phản 

đối.  

 

"Đứng trước một đạo luật bất chính (unjust law)," các giám 

mục HK viết, "chúng ta không thể tìm sự thích nghi, đặc 

biệt là những thích nghi dựa vào những hứa hẹn thiếu minh 

bạch và hành vi lừa đảo. Nếu ngày hôm nay chúng ta phải 

đối mặt với một luật pháp có tiềm năng tạo ra sự bất chính, 

thì người Công giáo Mỹ, trong tình liên đới với các giới 

công dân khác, phải có can đảm bất tuân." 

 

Bản tuyên ngôn có thể truy cập tại 

http://www.usccb.org/issues-and-action/religious-

liberty/our-first-most-cherished-liberty.cfm. 

(Nguồn từ VietCatholic ngày 12 tháng 4 năm 2012) 

Trần Mạnh Trác 

Danh Ngôn Các Thánh 
 

Có loại tình yêu giống như một ngọn đèn nhỏ, cháy sáng 

được nhờ dầu, và sẽ tắt lịm khi dầu cạn; hoặc giống như một 

dòng suối chảy tràn nước mưa, và khi mưa không cung cấp 

nước cho nó, thì nó sẽ khô cạn. Nhưng cũng có loại tình yêu 

giống như một dòng suối trào lên từ lòng đất, không bao giờ 

cạn khô. Loại tình yêu thứ nhất thuộc về nhân loại; loại tình 

yêu thứ hai thuộc về Thiên Chúa và lấy Thiên Chúa làm 

nguồn mạch. Một con tim nhân ái là gì? Đó là con tim của 

người sốt sắng cảm thương mọi người…. Họ nhìn tha nhân 

mà mắt đẫm lệ. Lòng họ dạt dào sự cảm thương sâu xa và 

nhẫn nại vô biên. Tâm hồn họ tràn đầy sự hiền dịu và không 

đành tâm khi nhìn thấy hoặc nghe biết bất kỳ một điều dữ 

hoặc một nỗi buồn nhỏ mọn nào mà người khác phải chịu.  

         (Thánh Isaak Syria) 
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