
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

ĐTC: truyền thông phục vụ đối thoại, 

ấp ủ sự tôn kính 
 

ĐTC Benedict XVI đã đánh dấu Ngày Truyền thông Xã hội 

Thế giới. Trong lời bình luận của Ngài sau Kinh Truyền Tin, 

Ngài nói, “Hôm nay chúng ta cử hành kỷ niệm Ngày Truyền 

thông Xã hội Thế giới, về đề tài ‘Im lặng và Lên tiếng: con 

đường của việc truyền bá Phúc Âm.’ Im lặng là một phần 

không thể thiếu của truyền thông, đó là nơi có đặc quyền để 

gặp gỡ Lời Chúa và anh chị em chúng ta. Tôi mời gọi tất cả 

hãy cầu nguyện, bằng mọi hình thức, luôn phục vụ để thiết 

lập một cuộc đối thoại chân thành với tha nhân, trên cơ sở 

tôn trọng lẫn nhau, lắng nghe và chia sẻ.” 

 

Đề tài về Ngày Truyền thông Xã hội Thế giới lần thứ 46 

được công bố sớm hơn vào tháng Một, lễ Thánh Francis de 

Sales, vị thánh bảo trợ các nhà báo Công Giáo. 

 

Trong thông điệp này, giá trị của sự im lặng được thể hiện, 

không phải là một thứ thuốc giải độc đơn giản trước cơn lũ 

truyền thông mang đặc điểm của xã hội, mà là một công cụ 

thiết yếu để giúp chúng ta hiểu biết và chào mừng Lời Chúa 

bước vào đời sống của chúng ta. 

 

Một phản ảnh về đề tài này, TGM Claudio Celli, Chủ tịch 

Hội đồng Giáo hoàng phụ trách Truyền thông Xã hội, nói từ 

khi những tập quán ưu đãi về sự nhận định và phản ảnh, 

chúng ta không nên nghĩ bằng những thuật ngữ của thuyết 

lưỡng diện, mà bằng thuật ngữ thuốc bổ thể của sự im lặng 

và lên tiếng, điều mà, khi chúng ta được sở hữu sự cân bằng 

và phục vụ để làm phong phú giá trị truyền thông và tạo cho 

nó một nhân tố then chốt của việc tân rao giảng Phúc Âm. 

 

(Nguồn từ VietCatholic ngày 20 tháng 5 năm 2012) 

Jos. Tú Nạc 

 

 

 
 

Cuộc chiến giành lại Tự Do Tôn Giáo: 43 tổ chức 

Công giáo đồng loạt nộp đơn kiện Bộ Y tế 
 

Michelle Bauman, CNA / EWTN News) - 43 giáo phận và 

tổ chức Công giáo khắp nước đã đồng loạt công bố nộp đơn 

kiện chính phủ liên bang vi phạm tự do tôn giáo và chống lại 

những luật lệ tránh thai của chính quyền Obama. 

 

Những công bố trên được Đức Hồng Y Timothy M. Dolan 

của New York, chủ tịch của Hội đồng các Giám mục Công 

giáo Hoa Kỳ, nhiệt liệt hoan nghênh, gọi đó là "một bằng 

chứng hùng hồn của sự hiệp nhất của Giáo Hội trong việc 

bảo vệ tự do tôn giáo." 

 

"Chúng tôi đã cố gắng đàm phán với chính quyền và đề nghị 

những luật lệ với Quốc hội - chúng tôi vẫn tiếp tục con 

đường đó - nhưng tới nay vẫn chưa có dấu hiệu sửa chữa 

nào." 

ĐHY giải thích qua một tuyên bố ngày 21 Tháng 5 rằng 

"Thời gian không còn nhiều nữa, và những cơ sở mục vụ giá 

trị và các quyền cơ bản của chúng tôi đã bị xô đẩy vào một 

tình huống bấp bênh, vì vậy chúng tôi phải tìm đến Toà án." 

 

Hội Đồng giám mục không trực tiếp là nguyên đơn của các 

vụ kiện, nhưng là nhiều giáo phận ở khắp nước. 

 

Đức Hồng Y Dolan ca ngợi những hành động đó là "dũng 

cảm" là "một chứng tỏ tuyệt vời của sự đa dạng về những 

mục vụ của Giáo Hội đang phục vụ lợi ích chung, những 

mục vụ đó đang bị hủy hoại vì sắc lệnh Y tế. " 

 

Các đơn kiện tranh luận rằng sắc lệnh y tế liên bang ban 

hành bởi chính quyền của Tổng thống Obama vi phạm tự do 

tôn giáo cơ bản của các tổ chức Công Giáo. Sắc lệnh gây 

tranh cãi đó đòi hỏi những chủ nhân lao động phải cung cấp 
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kế hoạch bảo hiểm y tế bao gồm các biện pháp tránh thai, 

triệt sản và phá thai, ngay cả khi làm như vậy vi phạm lương 

tâm của họ. 

 

Sắc lênh đã bị mọi giám mục trong tất cả các giáo phận Hoa 

Kỳ chỉ trích nặng nề và cảnh báo rằng các quy định có thể 

buộc các trường, bệnh viện và các cơ quan từ thiện Công 

giáo trên khắp nước phải đóng cửa. 

 

Ít nhất có 11 vụ kiện chống lại sắc luật đã được nộp bởi các 

tiểu bang, trường cao đẳng, người sử dụng lao động tư nhân 

và các tổ chức trên khắp nước Mỹ. 

 

Bây giờ, 12 vụ kiện mới được khởi sự bởi 43 giáo phận, 

bệnh viện, trường học và các cơ sở mục vụ, 12 vụ kiện đó 

được nộp tới hàng tá cơ quan pháp lý khác nhau ở nhiều nơi 

trên khắp nước Mỹ. 

 

Tổng giáo phận New York, St Louis và Washington, DC, là 

những nguyên đơn của một vụ kiện riêng biệt, một vụ kiện 

khác do các tổ chức từ thiện Công giáo Catholic Charities 

cuả các giáo phận và các nhóm xuất bản Công Giáo Our 

Sunday Visitor. Những giáo phận khác nộp đơn kiện gồm 

có: Rockville Centre, Pittsburgh, Dallas, Fort Worth, 

Jackson, Biloxi, Fort Wayne-South Bend, Joliet, và 

Springfield, Ill - mỗi giáo phận nộp đơn kiện riêng tới các 

toà án tương ứng trong địa bàn của tòa án liên bang. 

 

Tờ báo "OSV Newsweekly" giải thích rằng họ "tự hào đứng 

chung với các đồng nghiệp Công giáo và với các giám mục 

trong việc chống lại thách thức này". 

 

Tờ báo kêu gọi độc giả hỗ trợ nỗ lực này, cho dù "bất cứ 

điều hy sinh nào chúng ta phải chịu và bất cứ điều thách 

thức nào chúng ta phải gánh vác, chúng ta chỉ làm nhiệm vụ 

của những công dân Mỹ thực hành đức tin của chúng ta 

trong quảng trường công cộng." 

 

Tờ báo nhắc lại tinh thần của người sáng lập Our Sunday 

Visitor’s là linh mục John Noll đã "chống lại sức mạnh của 

nhóm Ku Klux Klan, khi chúng còn là một lực lượng chính 

trị hùng mạnh." 

 

"đó là tinh thần dũng cảm mà chúng tôi noi theo khi chúng 

tôi tham gia vào cuộc đấu tranh tuyệt vời ngày hôm nay." 

 

Nhiều trường đại học Công giáo khắp nước cũng tham gia 

vào vụ kiện, bao gồm Trường Đại học Công Giáo Hoa Kỳ, 

Đại học Notre Dame và Đại học Phanxicô ở Steubenville. 

 

Cha John Jenkins, dòng Tên, viện trưởng cuả Notre Dame 

cho biết vụ kiện đã được nộp "không lơ là và cũng không 

vui vẻ, nhưng với quyết tâm tỉnh táo". 

 

"Chúng tôi không tìm cách áp đặt tín ngưỡng của chúng tôi 

trên người khác," ngài giải thích trong một email tới các 

nhân viên Notre Dame. 

Thay vào đó, ngài giải thích, "chúng tôi chỉ đơn giản yêu 

cầu Chính phủ không áp đặt các giá trị của họ vào Đại học 

khi những giá trị đó xung đột với giáo lý của chúng tôi." 

 

Theo Cha Jenkins, các vụ kiện nhắm vào mục đích "đòi sự 

tự do cho một tổ chức tôn giáo để sống sứ mệnh của mình, 

và ý nghĩa của sứ mệnh này thì vượt lên trên bất kỳ cuộc 

tranh luận nào về biện pháp tránh thai." 

 

Ngài cảnh báo rằng khi chính phủ quyết định "tổ chức tôn 

giáo nào mới đủ tôn giáo để được trao tặng sự tự do theo 

đuổi các nguyên tắc xác định nhiệm vụ của họ," thì quốc gia 

đã bắt đầu đi xuống một con đường dẫn đến "sự kết thúc của 

các tổ chức tôn giáo thực sự, mà chỉ còn là những cái tên mà 

thôi.” 
(Nguồn từ VietCatholic ngày 22 tháng 5 năm 2012) 

Trần Mạnh Trác 

 

ĐTC: Tín hữu Công Giáo Trung quốc 

hãy trung thành với Giáo Hội, Giáo Hoàng 
 

VATICAN CITY – Sau khi đọc Kinh Truyền Tin “Regina 

coeli” củng với những người tập trung tại Công trường 

Thánh Phê-rô ngày 20 tháng Năm, Đức Thánh Cha lên án vụ 

đánh bom một trường trung học ở miền nam nước Ý, gọi đó 

là”vụ tấn công ghê tởm.” 

 

Một quả bom đã phát nổ phía ngoài cổng trường Brindisi 

vào buổi sáng sớm khi các em đang đến lớp học làm chết 

một nữ sinh và 10 em khác bị thương – một bị thương nặng. 

Cảnh sát cho biết họ tình nghi vụ tấn công này là hành động 

cá nhân đơn lẻ không liên hệ với Mafia và những băng 

nhóm vi phạm pháp luật tổ chức. 

 

Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân và thương xót 

cái chết của bé gái này. Ngài nói em là một “nạn nhân vô tội 

của bạo lực đầy thú tính.” 

 

Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện cho những người bị tác 

hại bởi trận động đất cường độ 6. 0 tấn công bất ngờ gần 

Bologna ít nhất bốn người chết. 

 

Đức thánh cha cũng nhắc nhở cử hành kỷ niệm Lễ Đức Mẹ 

Đồng Trinh của Giáo Hội ngày 24 tháng Năm, phù hộ Ki-tô 

hữu, được Ngài thiết lập là ngày cầu nguyện cho giáo hội 

Trung quốc. 

 

Đề cập đến sự dâng hiến của giáo dân Trung quốc tại nhà 

thờ Đức Mẹ Xà Sơn, thượng Hải, Ngài yêu cầu rằng tất cả 

mọi giáo hữu Trung quốc tuyên xưng Đức Ki-tô “với lòng 

khiêm nhường và hoan hỉ, trung thành với giáo hội của mình 

và với người kế vị Thánh Phê-rô, và sống cuộc đời của mình 

đúng với đức tin mình biểu lộ.” 

 

Ngài cầu nguyện xin Mẹ Maria giúp đỡ giáo hữu Trung 

quốc và giúp đỡ những thành viên của toàn giáo hội trưởng 
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thành trong yêu thương và quan tâm đến giáo hội Trung 

quốc. 

 

Đức Thánh Cha cũng chào hàng ngàn thành viên của Phong 

trào phò sự sống Italy. Ngài động viên họ tiếp tục bảo vệ sự 

sống con người, chú ý công việc của mình vào việc bảo vệ 

nhân phẩm, quyền lợi của mọi người từ lúc thụ thai và yêu 

cầu họ đưa ra chứng tá và xây dựng nền văn hóa sự sống. 

(Nguồn từ VietCatholic ngày 22 tháng 5 năm 2012) 

Jos. Tú Nạc 

 

Tâm tư cuả Đức Tổng Giám Mục Gomez, 

cuộc tranh luận về hôn nhân 

đã bỏ quên nhu cầu của trẻ em. 
 

(EWTN) Đức Tổng Giám Mục José H. Gomez nói rằng các 

cuộc tranh luận đang sôi nổi về hôn nhân đã bỏ quên hai chủ 

đề là "trẻ em" và "khiá cạnh nhân sinh" của một nền văn 

minh, và đã sai lạc chỉ tập trung vào một chủ đề là sự ước 

muốn của những người lớn. 

 

"Mọi xã hội trong mọi thời đại, hôn nhân và gia đình đã luôn 

luôn chú trọng đến con trẻ. Bởi vì trẻ em là tương lai của xã 

hội," Vị tổng giám mục cuả Los Angeles đã viết ngày 18 

Tháng Năm vừa qua trên cột báo cuả Tổng Giáo Phận. 

 

"Chỉ mới cách đây có một thế hệ thôi, các tổ chức ở Mỹ như 

nhà trường, phương tiện truyền thông, công tư sở, đều nhất 

trí về chính sách và bậc thang giá trị của chúng ta là cổ võ 

các cuộc hôn nhân mạnh mẽ và hỗ trợ các bậc cha mẹ trong 

những nỗ lực nâng cao sức khỏe, đạo đức cuả con em". 

Nhưng nay thì điều ấy đã thay đổi. 

 

Theo sự quan sát cuả Đức Tổng Giám Mục Gomez, những 

cuộc tranh luận hiện đại "chỉ tập trung vào người lớn và 

những mong muốn về mối quan hệ của họ." 

 

Nền văn hóa đặt con trẻ làm tâm điểm cuả quá khứ đã bị 

thay thế bằng "một cá nhân chủ nghĩa quá khích, lấy định 

nghĩa tự do tình dục là nguồn hạnh phúc duy nhất", Ngài 

nói. 

 

"Chúng ta không thể cai quản xã hội dựa trên ý thích riêng 

tư như thế. Là người lớn và là công dân, chúng ta có nghĩa 

vụ đạo đức phải nhìn xa hơn bản thân mình. Phải suy nghĩ 

về lợi ích chung của xã hội. Phải suy nghĩ về những thế hệ 

tương lai ." 

 

Thực tế ngày nay là, trẻ em chỉ còn là một đối tượng cho 

một cuộc "thí nghiệm xã hội" và chúng sẽ phải gánh chịu 

hậu quả của các định nghĩa mới về hôn nhân, cha mẹ và gia 

đình. 

 

Nhưng trẻ em có quyền lớn lên với một người cha và một 

người mẹ và có quyền "được sinh ra trong một gia đình dựa 

trên hôn nhân," Đức giám mục giải thích thêm rằng điều này 

sẽ giúp con trẻ khám phá ra căn tính và phẩm giá đích thực 

của chúng và cho phép chúng "học sự yêu thích Chân Thiện 

Mỹ." 

 

Đức Tổng giám mục nói rằng xã hội Mỹ đang trong cơn "lo 

lắng và bối rối" về ý nghĩa của hôn nhân và mục đích của 

gia đình. 

 

"Hơn bao giờ hết tôi tin rằng người Công giáo có nhiệm vụ 

phải lãnh đạo hướng đi của xã hội, bằng những giáo huấn và 

gương sáng của chúng ta." 

 

Đức Tổng Giám Mục Gomez nhấn mạnh cần phải khôi phục 

lại ý nghĩa về "hệ nhân sinh" (human ecology), thắt chặt nền 

tảng cuả gia đình, bắt nguồn từ ý nghiã hôn nhân là "khu 

bảo tồn tự nhiên của cuộc sống và nền văn minh." 

 

Hôn nhân và gia đình là một phần của "mầu nhiệm sâu xa 

nhất" của sự sáng tạo của Thiên Chúa và kế hoạch cứu rỗi 

của Người. 

 

"Gia đình nhân loại là một con tàu mà qua đó Thiên Chúa 

tuôn đổ những ơn lành xuống. Đó là lý do tại sao Chúa 

Giêsu đã sinh ra trong tử cung của một người mẹ và được 

nuôi dưỡng trong một gia đình thánh thiện." 

 

"Những đứa con của chúng ta, chúng không có tiếng nói. 

Chúng đang phụ thuộc vào chúng ta nói thay cho chúng." 

 

Đức Tổng Giám Mục khuyến khích cầu nguyện cho con trẻ 

và cho sự thành công của Hội nghị Thế giới về gia đình ở 

Milan (Ý) từ ngày 30 tháng 5 cho đến ngày 3 tháng 6. 

 

"Chúng ta hãy cần xin Đức Mẹ giúp chúng ta khôi phục lại 

'hệ nhân sinh' trong xã hội này - để cho hôn nhân được 

thiêng liêng và gia đình thành một nơi trú ẩn đích thực của 

sự sống và là tâm điểm của một nền văn hoá tình yêu", Ngài 

nói. 

(Nguồn từ VietCatholic ngày 20 tháng 5 năm 2012) 

Trần Mạnh Trác 

 

Tòa Thánh sắp công bố 
"Nguyên tắc để xác minh các cuộc hiện ra và thị kiến". 

 

Qua những thị kiến, mặc khải và các thông điệp linh thánh, 

lịch sử Giáo Hội Công Giáo trở nên bí ẩn bởi những điều 

huyền nhiệm ấy. Kể từ khi các cuộc hiện ra của Đức Mẹ ở 

Fatima, Lộ Đức ... được Đức Giáo Hoàng công nhận chính 

thức, các giám mục và các nhà thần học từ khắp nơi trên thế 

giới đã thấy rằng mình đang chiến đấu với những hiện tượng 

siêu nhiên. Một câu hỏi luôn bỏ ngỏ là: "Dựa vào đâu để xác 

thực những chuyện đó?". Vatican đã có câu trả lời và sắp 

công bố với thế giới.  

 

Chìa khóa để phân tích những trường hợp như thế này chính 

là một văn kiện mang tên "Nguyên tắc thủ tục để xác minh 

HIỆN RA và THỊ KIẾN". Văn kiện này đã được Đức Giáo 

Hoàng Phaolô VI phê chuẩn vào năm 1978, nhưng trong 
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nhiều năm qua, chỉ có các giám mục và các chuyên gia mới 

có thể tiếp cận được văn kiện. Một trong những lý do là vì 

văn kiện này chỉ có bản chính thức duy nhất bằng tiếng 

Latinh. 

 

Nhưng điều này có vẻ sẽ thay đổi, vì trong vài ngày tới đây, 

Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin sẽ công bố bản dịch văn kiện 

này sang tiếng Ý, Tây Ban Nha, Đức, Anh và Pháp. Tất cả 

các bản dịch đó sẽ là bản chính thức và sau cùng. Thực tế, 

Nhà Xuất Bản Vatican và nhật báo Quan Sát Viên Rôma 

(L'Osservatore Romano) đã từng trích lục văn kiện để đăng 

trên các bài báo của họ. 

 

Quả thực, văn kiện này là một cẩm nang (vade mecum) chỉ 

dẫn các bước để thực thi khi có một người nào đó tiếp nhận 

được một cuộc hiện ra. Thông thường, trước hết là giám 

mục địa phương - chứ không phải là Vatican - tiến hành 

điều tra về hiện tượng. Tòa Thánh chỉ cử các chuyên gia và 

các nhà điều tra khoa học can thiệp trong trường hợp cá biệt 

và cực đoan. 

 

Dù vậy, mỗi năm Giáo triều Rôma vẫn nhận được một số hồ 

sơ liên quan đến thị kiến. Những trải nghiệm được mô tả 

trong các hồ sơ ấy cực kỳ đa dạng và hầu như các trường 

hợp ấy đều đã được gửi đến cấp giáo phận. Câu chuyện về 

các thị kiến này truyền đi nhanh chóng giữa các tín hữu nhờ 

internet, và ngày nay người ta dễ dàng thực hiện các cuộc 

hành hương tự phát. Điều này đặt ra một thách thức thực sự 

đối với thẩm quyền của Giáo Hội. 

 

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã chia sẻ mối quan tâm 

này trong Tông Huấn "Lời Chúa" (Verbum Domini) sau 

Thượng Hội Đồng Giám Mục (*). Trong Tông Huấn này, 

ngài công nhận sự cần thiết để "giúp đỡ các tín hữu phân 

biệt rõ Lời Thiên Chúa với những mạc khải riêng" mà vai 

trò "không phải là bổ sung Mạc Khải chung cục của Đức 

Kitô, mà là giúp sống đầy đủ hơn vào một thời điểm nào đó 

của lịch sử". 

 

Nguyên tắc này cung cấp cả tiêu chí "tích cực" và tiêu chí 

"tiêu cực" để đánh giá độ tin cậy của các hiện tượng lạ 

thường. Mục tiêu chính là để bảo vệ đức tin của giáo dân và 

ngăn chặn sự loan truyền thông tin ngẫu hứng mà không 

quan tâm đến những giáo huấn của Giáo Hội hoặc trực tiếp 

gây ra sự tranh cãi. 

 

Việc điều tra nghiêm ngặt một cuộc hiện ra là điều then chốt 

để đảm bảo vững chắc luân lý của hiện tượng đó. Quan 

trọng, "thị nhân" phải là người cân bằng tâm sinh lý, trung 

thực, chân thành, liêm khiết và vâng lời các đấng có thẩm 

quyền trong Giáo Hội và họ có thể quay về đời sống đức tin 

bình thường như bao người khác. Ngoài ra, các thị nhân 

không trải qua các rối loạn tâm thần hoặc kích động tổng 

thể. 

 

Việc cải giáo không đủ để đảm bảo đó là một cuộc hiện ra, 

mặc dù có mang lại "hoa trái tâm linh phong phú, và dư 

dật". Các thông điệp mà thị nhân nhận được phải tương ứng 

với giáo lý của Giáo Hội. Độ tin cậy của một cuộc hiện ra sẽ 

giảm sút nếu nó rõ ràng có liên quan đến việc vụ lợi vật chất 

hay những hành vi vô đạo đức mà chính thị nhân hoặc người 

được họ truyền đạt thực hiện trong hoặc sau cuộc hiện ra. 

 

Nhiệm vụ của mỗi giám mục bản quyền là phải thận trọng 

thu thập thông tin và hành động nhằm giải quyết hoặc ngăn 

chặn kịp thời hành vi thờ phượng sai lạc, lên án những giáo 

lý sai trái và phòng ngừa những chủ thuyết không phù hợp 

hoặc dị đoan. Còn nếu biến cố đó quả thật mang yếu tố linh 

thánh, giám mục có quyền cho phép giáo dân biểu thị lòng 

sùng kính. 

 

Nguyên tắc này không chỉ áp dụng cho các biến cố đặc biệt 

mà có thể áp dụng trong mọi trường hợp. Thật thú vị khi 

nguyên tắc này được công bố trong bối cảnh mà Vatican vừa 

thiết lập một ủy ban quốc tế điều tra các cuộc hiện ra của 

Đức Mẹ bên Mễ Du. Đây là một hiện tượng nổi tiếng thế 

giới với hàng ngàn giáo dân quan tâm và cũng có không ít 

người chỉ trích. (La stampa, 22 Tháng Năm 2012) 

 

(*) Tông Huấn Lời Chúa (bản Việt Ngữ) có tại: 

http://liendoanconggiao.net/images/stories/liendoan/giaohoi/

vankien/TongHuanLoiChuaVerbumDomini_DGHBenedicto

XVI.pdf  

(Nguồn từ VietCatholic ngày 23 tháng 5 năm 2012) 

Tiền Hô 
 
 

Trung Quốc ngăn cản tín hữu 

đi hành hương Đức Mẹ Xà Sơn 

 
Thượng Hải - Thứ 5 tuần này là ngày Thế Giới Cầu 

Nguyện Cho Giáo Hội Tại Trung Quốc, nhưng giáo dân 

nước này được báo chí khuyên là nên ở nhà thay vì đến Đền 

Đức Mẹ Xà Sơn ở thành phố Thượng Hải. Thực tế, báo chí 

đang đẩy mạnh lời kêu gọi du khách đến thăm vườn bách 

thú, đài thiên văn Thượng Hải, hoặc là câu lạc bộ Golf. 

 

Người Công Giáo Trung Quốc sẽ cử hành Lễ Đức Mẹ Phù 

Hộ Các Giáo Hữu trong hai ngày tại Đền Đức Mẹ Xà Sơn - 

ngôi đền được xây dựng vào thế kỷ 19 và đã được cung hiến 

làm Đền Thánh quốc gia. Đền Đức Mẹ Xà Sơn tọa lạc trên 

một đỉnh đồi rợp bóng cây xanh quý hiếm, cách thành phố 

Thượng Hải khoảng 40 cây số về hướng tây nam. Gần đó có 

một đài quan sát thiên văn do các tu sĩ Dòng Tên xây dựng 

vào đầu thế kỷ 20, bây giờ do chính phủ quản lý. 

 

Trong nhiều thập niên qua, hàng trăm ngàn người Công 

Giáo từ khắp Trung Quốc, dù đang ở trong những ngày đen 

tối nhất của sự đàn áp, đã đến đây cầu nguyện với Đức Mẹ 

Maria, Nữ Vương của Trung Quốc. Lòng sùng kính Đức Mẹ 

Maria đã giữ cho Kitô hữu nước này hiệp nhất chống lại sự 

cám dỗ ly khai. 

 

Chống lại Đức Giáo Hoàng 
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Trong lá thư gửi đến người Công Giáo Trung Quốc hồi 

tháng 6 năm 2007, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã thiết 

lập Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Giáo Hội Tại Trung 

Quốc, được cử hành vào ngày lễ kính Đức Mẹ Xà Sơn. 

 

Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã viết một lời cầu nguyện 

đặc biệt và đề nghị tất cả người Công Giáo trên thế giới tổ 

chức những giây phút cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa 

những người Công Giáo hầm trú và chính thức, tăng cường 

sự hiệp thông giữa họ với người kế vị Thánh Phêrô. Tương 

tự, ngài kêu gọi các tín hữu nguyện xin Thiên Chúa ban cho 

họ sức mạnh để kiên trì làm chứng nhân cho Đấng Kitô, dù 

đang trong hoàn cảnh bị đàn áp. 

 

Tuy nhiên, ngay trong năm 2008 - là năm mà ngày này được 

cử hành lần đầu tiên - các Kitô hữu đã không còn có thể tự 

do đến Xà Sơn vào ngày 24/5 nữa. Chỉ có người dân 

Thượng Hải mới được phép đến thăm ngôi đền. Tất cả các 

khách hành hương nơi khác muốn đến đây đều bị chặn lại 

ngay trước khi họ bước vào thành phố. 

 

Như thể khu vực này là một mục tiêu có nguy cơ khủng bố, 

chính quyền đã triển khai cảnh sát mặc sắc phục lẫn thường 

phục, cài đặt máy dò kim loại và camera, cấm người dân 

dừng lại hoặc tổ chức những buổi dã ngoại tại ngôi đền. Tất 

cả điều này đã được thực hiện với vỏ bọc "an ninh" làm lí 

do. Chính quyền đưa ra nhiều lí do an ninh: hồi năm 2008, 

Bắc Kinh tổ chức Thế Vận Hội, đến năm 2010, Thượng Hải 

tổ chức Hội chợ triển lãm, và năm 2011 vừa qua là những 

căng thẳng về việc tấn phong chức giám mục bất hợp thức. 

Nhưng tất cả đều dẫn đến một lý do duy nhất, đó là họ muốn 

ngăn chặn sự vâng phục của các tín hữu đối với Đức Thánh 

Cha và sự hiệp nhất của Giáo Hội Trung Quốc. 

 

Hành hương tại địa phương 

 

Giống như những năm trước, năm nay chỉ có người Công 

Giáo thuộc Giáo phận Thượng Hải mới có thể đến thăm 

ngôi đền vào ngày 24/5. Cha Vương, một linh mục đến từ 

miền trung Trung Quốc nói: "Bầu khí chính trị ngột ngạt. 

Căng thẳng chính trị dâng cao". 

 

Thật vậy, tháng 10 năm nay sẽ diễn ra sự thay đổi lãnh đạo 

đảng và nhà nước. Theo đó, Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo sẽ 

chuyển giao quyền lực cho thế hệ thứ 5 của đảng cộng sản. 

Tuy nhiên, các phe phái khác nhau trong đảng đang tham gia 

vào một cuộc đấu đá quyền lực ngầm, đặc biệt là giữa chủ 

nghĩa tự do và chủ nghĩa Mao. 

 

Cha Vương cho biết, năm nay giáo phận của ngài và giáo 

phận lân cận sẽ chỉ tổ chức hành hương đến các đền thờ của 

địa phương. Cha nói: "Những ai muốn đến Xà Sơn thì đã đi 

hồi đầu tháng rồi, hoặc sẽ đi sau dịp lễ này. Chắc chắn 

không phải bây giờ và đặc biệt là không phải vào ngày 24/5. 

Hơn nữa, người nhiều, đặc biệt là giới trẻ, không đủ khả 

năng tài chính cho một cuộc hành hương đến đó vì cuộc 

khủng hoảng kinh tế". 

Giáo phận Thượng Hải có thể sẽ tổ chức một cuộc hành 

hương từ ngôi nhà thờ nhỏ nằm giữa đường dẫn lên đỉnh đồi 

nơi có đền thánh. Đức Ông Mã Đại Khâm, tổng đại diện, sẽ 

cử hành Thánh Lễ long trọng tại đền thánh. Mặc dù đã 93 

tuổi nhưng Đức Cha Kim Lỗ Hiền của giáo phận Thượng 

Hải đã cử hành Thánh Lễ vào hôm 1 và 14 tháng 5, khai 

mạc tháng kính Đức Mẹ. 

 

Cha Vương nói thêm: "Đối với người Công Giáo Thượng 

Hải, tuần đầu tháng 5 là thời điểm thích hợp để tham quan 

ngôi đền. Tuy nhiên, ngày 24 là một ngày làm việc và họ 

không thể nghỉ làm một ngày. Nhưng người Công Giáo từ 

những nơi khác được khuyến khích đến viếng thăm Xà Sơn 

vào tháng 5. Tuy nhiên, vài người có thể phải lén đi". 

 

Báo chí cổ vũ đi du lịch 

 

Tờ nhật báo tiếng Anh China Daily của Đảng Cộng sản nói 

rằng: "Vấn đề an ninh" và "căng thẳng chính trị" không phải 

là mối quan tâm. Cho nên, trong những ngày gần đây, họ đã 

xuất bản một loạt các bài viết về du lịch ở Xà Sơn, mời gọi 

độc giả đến viếng thăm các ngọn đồi để chiêm ngưỡng các 

loài động vật được bảo vệ như: tê tê, chó racoon cũng như 

các loài chim hiếm. 

 

Một bài báo tập trung vào đài quan sát thiên văn Xà Sơn, nói 

rằng sẽ nhận được một kính thiên văn tối tân vào cuối năm 

nay, có khả năng phát hiện âm thanh và tín hiệu cách xa từ 

dải Ngân Hà. Cuối cùng, một số bài báo khác thì ca ngợi các 

món ăn địa phương và thiên đường đánh golf của thành phố. 

Còn đền Đức Mẹ và khách hành hương thì không mảy may 

được nhắc đến. 

 

Trong suốt triều đại của Mao Trạch Đông, đọc kinh Lạy Nữ 

Vương là bị cấm. Người cộng sản không thể chấp nhận khi 

nghe đọc rằng thế gian này là "nơi khóc lóc than thở". 

 

Một người phụ nữ Công giáo Trung Quốc kể rằng, có lần 

một bộ đội Hồng Quân Trung Quốc nói với bà y như là đe 

dọa: "Trung Quốc đi theo chủ tịch Mao thì như ở trên thiên 

đàng vậy, sao mà bà có thể gọi đây là một "nơi khóc lóc 

than thở" được kia chứ?". 

 

Thời gian đã thay đổi. Trung Quốc đã trở thành một "thiên 

đàng dành cho người giàu", nhưng rơi nước mắt tại nơi 

"khóc lóc than thở" thì vẫn bị cấm, đặc biệt là tại Đền Đức 

Mẹ Xà Sơn thay vì đi chơi sân golf Xà Sơn. (AsiaNews) 

(Nguồn từ VietCatholic ngày 22 tháng 5 năm 2012) 

Khương Duy Hải 
 
 

Một chút tâm tình với Đức cha Nguyễn Văn Long  
 

Kính thưa Đức Cha, 

 

Trước khi viết lá thư này, con đã ngần ngại. Đức Cha là linh 

mục Việt Nam thứ ba ở hải ngoại, và là người đầu tiên tại 
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Úc được bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá. Ngay từ lúc thông 

tin này được loan tải, Đức Cha đã lôi kéo sự chú ý của công 

luận, từ phù hiệu của Đức Cha trong đó có lá cờ vàng ba sọc 

đỏ, đến những lời tuyên bố qua đó Đức Cha công khai nhìn 

nhận căn cước vượt biên tỵ nạn cộng sản của mình mà có 

thời bị xem như cặn bã của xã hội. Trong tư thế một ngôi 

sao đang lên của Đức Cha mà một linh mục ở tuổi về hưu 

như con, dám mon men ngỏ lời lại chẳng hoá ra “thấy người 

ta sang bắt quàng làm họ” hay sao, cho dù thực sự Đức Cha 

cũng như con, đều thuộc dòng họ Phan, con cái thánh Phan-

xi-cô Át-xi-di. Nhưng yếu tố cuối cùng đã khiến con mạnh 

dạn viết thư này, chính là bài giảng của Đức Cha tại một nhà 

thờ bên Úc nhân ngày 30 tháng 04 vừa qua, ngày mà Đức 

Cha đau đớn gọi là ngày “quốc nạn”. 

 

Thú thật với Đức Cha, con sợ bài giảng của các giám mục 

lắm. Cứ ý như là có mũ, có gậy rồi, muốn phán gì cũng 

được, dài bao nhiêu cũng được, có ai dám cãi đâu! Đến nỗi 

có anh em linh mục tuyên bố: “Biết ông đó sẽ chủ tế, tôi sẽ 

không đồng tế nữa!” Có vị khi giảng chỉ nói toàn những 

chuyện thiêng liêng cao cả trên chín tầng mây, vị khác nữa, 

chữ nghĩa thì nhiều, ý tứ chẳng bao nhiêu. Sơ sơ vậy để Đức 

Cha hiểu cho tại sao con dị ứng. 

 

Dám nói thẳng, nói thật 

 

Điểm đầu tiên đáng chú ý trong bài giảng của Đức Cha, theo 

con, đó là tính thẳng thắn và lòng can đảm. Điều hiển nhiên 

là Đức Cha không né tránh, không nói vòng vo tam quốc, 

kiểu ba phải, huề cả làng theo chiêu bài “đối thoại” và “hợp 

tác”! Đức Cha đã không ngần ngại gọi ngày 30 tháng 04 

năm 1975 là ngày “Quốc Nạn”, khởi đầu cho bao đau 

thương, bao tai hoạ xảy đến cho đất nước, cho dân tộc Việt 

Nam. Khi đề cập đến “những bế tắc của lịch sử”, Đức Cha 

không chỉ làm một thứ bảng liệt kê ngắn gọn nhưng đầy đủ 

các biến cố đau thương khởi đi từ ngày 30 tháng 04 năm 

1975, nhưng còn vạch mặt chỉ tên những tác nhân của các 

biến cố đó. Vì không thể rút gọn hơn được, con xin phép 

trích dẫn đoạn này:  

“Biến cố 30 tháng 4 năm 1975 đánh dấu một khúc ngoặt 

quan trọng trong lịch sử Việt Nam cận đại. Nó cũng đánh 

dấu một bế tắc dẫn đến một sự băng hoại toàn bộ cho cả đất 

nước và dân tộc Việt Nam. Khi bao nhiêu bom đạn của cuộc 

chiến ý thức hệ đã gây chết chóc thương tích và tàn phá trên 

những người dân vô tội; khi bao nhiêu những chiến sĩ bỏ 

mình nơi chiến trận, phơi thây không một nấm mồ hay chết 

dần mòn tức tưởi trong các trại cải tạo; khi những thương 

phế binh bị ruồng bỏ trong một xã hội vô nhân bản; khi cả 

triệu người phải bỏ nước ra đi, làm nạn nhân trên biển cả 

trong bao tủi nhục đắng cay; khi cả khối dân Việt tại quốc 

nội phải sống trong một xã hội hoàn toàn băng hoại, bị cai 

trị bởi một chính thể đã bị đào thải trong thế giới tiến bộ; 

khi những người dân lưu vong tại hải ngoại chưa có cơ hội 

đóng góp vào tiến trình canh tân đất nước. Đây chẳng phải 

là những mệnh đề của người nhìn dưới lăng kính của kẻ 

chiến bại hay một nhóm người còn mang đầu óc hận thù 

chia rẽ. Nhưng đây là những bế tắc của lịch sử mà chỉ khi 

được khai thông mới mở ra một kỷ nguyên mới cho dân 

tộc.” 

 

Thời sự dưới ánh sáng Lời Chúa 

 

Ngày 30 tháng 04 thường rơi vào Mùa Phục Sinh là thời 

gian Giáo Hội mừng Chúa Ki-tô sống lại. Cũng như các 

cộng đoàn Do-thái lúc bấy giờ, cộng đoàn Ki-tô hữu tiên 

khởi tiếp tục đọc Lời Chúa, nhưng từ nay, đọc dưới ánh sáng 

Chúa Ki-tô phục sinh. Câu thánh vịnh “Tảng đá người thợ 

xây loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường” (Tv 117,22) 

không chỉ là một câu nói văn vẻ, nhưng qua cuộc thương 

khó của Chúa Ki-tô, rồi đến việc Ngài từ cõi chết phục sinh 

thì các Ki-tô hữu đã hiểu ra ai là thợ xây, ai là tảng đá. Đến 

lượt Đức Cha hôm nay cũng vậy, Đức Cha không chỉ đọc 

Lời Chúa và dừng lại đó, nhưng đã đem Lời Chúa chiếu soi 

các câu chuyện thời sự để nhận ra ai là thợ xây, ai là tảng 

đá. Con không có khả năng rút gọn mà chỉ xin phép trích 

dẫn nguyên văn: “Trong bối cảnh của đất nước chúng ta 

hôm nay, ‘người thợ xây’ là ai nếu không phải là chế độ phi 

nhân vong bản; ‘người thợ xây’ là ai nếu không phải là 

những công cụ đàn áp cưỡng chiếm đất đai của người dân 

vô tội như công an, cảnh sát cơ động và côn đồ. Và ‘phiến 

đá bị họ loại bỏ’ là ai nếu không phải là những người đấu 

tranh cho công lý và sự thật, là người giáo dân Thái Hà với 

lá cây vạn tuế, là Đồng Chiêm với một cây thánh giá, là Cồn 

Dầu với một nghĩa trang thiêng liêng, là anh Việt Khang với 

một bài ca ái quốc, hay là dân oan với chỉ những tiếng kêu 

than vô vọng…” 

 

Thán phục lòng yêu nước 

 

Chắc hẳn sau bài giảng của Đức Cha, sẽ có không ít người 

kể cả trong hàng giáo phẩm Việt Nam, trề môi bảo: “Ông ấy 

không sống tại Việt Nam, muốn nói gì mà chẳng được!” 

Trước hết, theo con biết, trong số các linh mục và giám mục 

Việt Nam hải ngoại, rất ít người công khai lên tiếng về hiện 

tình đất nước. Còn giả sử hôm nay Đức Cha đang sống ở 

trong nước, trong tư cách một giám mục, liệu Đức Cha có 

nói năng thẳng thắn và mạnh mẽ như Đức Cha đã làm không 

thì không ai biết. Nhưng điều không thể hoài nghi là qua bài 

giảng của Đức Cha, ngoài tính thẳng thắn và can đảm, Đức 

Cha còn cho thấy lòng gắn bó thiết tha với quê hương, đất 

nước, với người nghèo, người bị áp bức, bóc lột, gắn bó với 

tiền đồ của tổ quốc. Nếu vì chịu áp lực quá nặng mà các 

giám mục sống tại Việt Nam không dám mạnh mẽ lên tiếng 

bênh vực công lý, bênh vực tự do dân chủ, thì ít ra người 

dân cũng có quyền chờ đợi nơi các ngài nếu không phải là 

một sự dấn thân mạnh mẽ thì ít là một sự thông cảm, một sự 

nâng đỡ, đặc biệt đối với nạn nhân của bất công, tham 

nhũng, một sự gắn bó với tiền đồ của tổ quốc. Khi hoạ mất 

nước như thanh gươm treo lơ lửng trên đầu mỗi người Việt 

Nam mà Giáo Hội Công Giáo chỉ lo xây cất với lễ lạc, 

không mảy may có chút ưu tư với sự sống còn của dân tộc, 

liệu chúng ta có xứng đáng nhận mình là người Việt Nam? 

Chính lòng yêu tổ quốc, yêu đồng bào cùng với lòng tin của 

người Ki-tô hữu đã khiến Đức Cha thốt lên:  
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“Như Thiên Chúa đã thực hiện qua sự khổ nhục, sự chết và 

sự sống lại của Đức Kitô, Ngài cũng sẽ thực hiện nơi những 

ai đứng về phía của công lý và sự thật. Chúng ta hãy vững 

tin và liên đới với nhau trong cùng một lý tưởng, một giấc 

mơ, một mục đích là ngày khải hoàn của chân thiện mỹ trên 

quê hương mến yêu.” 

 

Xin cám ơn Đức Cha đã cho con tấm gương xán lạn của 

người mục tử dám hy sinh vì đoàn chiên, một chứng nhân 

kiên cường của công lý và sự thật, một người Việt Nam dù 

sống nơi xứ lạ quê người, vẫn nặng lòng với đồng bào, với 

quê cha đất tổ. 

Kính thư, 

Sài Gòn, ngày 04 tháng 05 năm 2012 

Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, ofm. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chuyển thơ 7 suy niệm của Thánh Nữ Magarita Maria: 

 

 Nếu bạn thấy mình bị chìm ngập trong vực sâu YẾU 

ĐUỐI, luôn luôn sa ngã, bạn hãy lăn mình vào sức 

mạnh của Trái Tim Chúa Giêsu, Ngài sẽ tăng sức mạnh 

cho bạn và giải thoát bạn. 

 

 Nếu bạn ở trong VỰC SÂU KHỐN NẠN, hãy chạy vào 

Trái Tim đáng tôn thờ này, là nơi chứa đầy tình thương 

xót. 

 

 

 Nếu bạn thấy mình bị chìm ngập trong vực thẳm KIÊU 

CĂNG TỰ ÁI, hãy dìm mình vào trong vực thẳm khiêm 

nhường của Trái Tim Chúa Giêsu. 

 

 

 Nếu bạn thấy mình bị chìm ngập trong vực sâu TỐI 

TĂM DẦY ĐẶC, Ngài sẽ mặc cho nguồn ánh sáng của 

Ngài, mà tới đó, cần bạn phải để Ngài dẫn đi như một 

người mù. 

 

 

 

 Nếu bạn cảm thấy bị dìm trong vực thẳm BUỒN RẦU, 

hãy tìm đến nguồn vui thần linh của Trái Tim Chúa, nơi 

đó, bạn sẽ gặp được một kho tàng làm tiêu tan mọi nỗi 

buồn phiền chán nản. 

 

 Nếu bạn cảm thấy BẤT AN và LO LẮNG, bạn hãy 

chạy vào sự bình an của Trái Tim đáng tôn thờ này, một 

sự bình an mà không ai có thể cướp mất được. 

 

 

 Nếu bạn thấy mình quá SỢ HÃI, hãy cậy trông vào Trái 

Tim Chúa Giêsu và ở đó, bạn sẽ làm cho sự sợ sệt 

nhường chỗ cho tình yêu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Nếu như bạn thấy ngập chìm 

Trong lòng vực thẳm ấn dìm ngã sa 

Nhớ rằng tình Chúa thiết tha 

Lăn mình vào đó cứu ta khốn cùng. 

 

Nếu như bạn bị mịt mùng 

Vực sâu thăm thẳm lạnh lùng phận thân 

Chạy vào tâm Chúa từ nhân 

Đầy tràn thương xót hồng ân cho người. 

 

Nếu như bạn quá khinh đời 

Kiêu căng tự ái xu thời nhiễu nhương 

Bạn nên học lấy tấm gương 

Tấm gương khiêm hạ dễ thương của Thầy. 

 

Nếu như bạn bị đặc dầy 

Tương lai mù mịt tràn đầy tối tăm 

Bạn xin Chúa đến viếng thăm 

Mặc cho ánh sáng ngàn năm rạng ngời 

Rồi thì cứ để cho Người 

Dẫn đưa bạn tới chân trời quang minh. 

 

Nếu như bạn mất an ninh 

Hãy tìm gặp Chúa Thánh Linh năng quyền 

Xóa tan chán nản u huyền 

Ban cho bạn được tinh tuyền niềm vui. 

 

Nếu như bạn thấy tối thui 

Bất an lo lắng lủi chui tháng ngày 

Yên bình đích thực của Thầy 

Bạn nên chạy lại vơi đầy chứa chan. 

 

Nếu như bạn khổ hoang mang 

Nhát gan sợ hãi như đang chết chìm 

Bạn nay trông cậy hết mình 

Giê-su Thương Xót ân tình bao la! 

* Joseph Nguyễn Thanh Sơn, DCCT 

(Tv Thánh Gioan Neumann, Dallas, TX, Apr. 12, 2012) 

TRÁI TIM GIÊSU THƯƠNG XÓT 

| Hieäp Nhaát 137 | 6 - 2012 |  33




