
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Đức Thánh Cha tái bênh vực tự do tôn giáo 
 

VATICAN. Sáng 20-6-2014, ĐTC tái lên tiếng bênh vực tự 

do tôn giáo và tố giác hiện tượng nhiều tín hữu Kitô vẫn còn 

bị bách hại trên thế giới ngày nay. 

 

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến dành 

cho 200 tham dự viên hội nghị quốc tế do Đại học Công 

Giáo Lumsa ở Roma tổ chức trong hai ngày 20 và 21-6-

2014 về đề tài: “Tự do tôn giáo theo công pháp quốc tế và 

cuộc xung đột các giá trị trên thế giới”. 

 

ĐTC khẳng định rằng ”Lý trí nhìn nhận trong tự do tôn giáo 

một quyền cơ bản của con người, phản ánh phẩm giá cao cả 

nhất, phẩm giá của người có thể tìm kiếm và gắn bó với sự 

thật, và lý trí nhìn nhận trong tự do ấy một điều kiện không 

thể thiếu được để phát huy tất cả tiềm năng của mình. Tự do 

tôn giáo không phải chỉ là tự do tư tưởng hoặc phụng tự 

riêng tư. Đó là tự do được sống theo các nguyên tắc luân lý 

đạo đức phù hợp với chân lý đã tìm được, hoặc riêng tư hoặc 

công khai.” 

 

ĐTC nhìn nhận rằng đây là một thách đố lớn trong thế giới 

toàn cầu hóa ngày nay, trong đó tư tưởng yếu cũng hạ thấp 

trình độ luân lý nói chung và nhân danh quan niệm sai lầm 

về sự bao dung, người ta đi tới chỗ bách hại những người 

bảo vệ chân lý về con người và những hệ lụy luân lý đạo 

đức từ đó mà ra”. 

 

ĐTC nhận xét rằng “Tự do tôn giáo, khi được khẳng định 

trong các hiến pháp và luật lệ, cũng như được biểu lộ qua 

những thái độ phù hợp, thì tạo điều kiện thuận lợi cho sự 

phát triển các quan hệ tôn trọng nhau giữa các tín ngưỡng và 

một sự cộng tác lành mạnh với Nhà Nước và xã hội chính 

trị, không lẫn lộn vai trò và không đối nghịch nhau. Thay vì 

những xung đột các giá trị trên thế giới, người ta giúp đạt tới 

sự cộng tác để mưu công ích, đi từ những giá trị được mọi 

người chấp nhận”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cũng trong buổi tiếp kiến, ĐTC mạnh mẽ lên án các cuộc 

bách hại tôn giáo. ”Sự bách hại này làm thương tổn lý trí, 

gây thiệt hại cho hòa bình và hạ nhục phẩm giá con người”. 

 

Ngài nói: “Đối với tôi, thật là một đau khổ lớn lao khi thấy 

các tín hữu Kitô trên thế giới đang phải chịu rất nhiều các vụ 

kỳ thị. Sự bách hại các tín hữu Kitô này lớn lao hơn so với 

các thế kỷ đầu tiên của Giáo Hội, và ngày nay có nhiều Kitô 

hữu tử đạo hơn cả trước kia. Điều này đang xảy ra 1.700 

năm sau chiếu chỉ của Hoàng đế Constantino nhìn nhận tự 

do của các Kitô hữu được công khai tuyên xưng niềm tin 

của họ”. 

 

Đại học Lumsa, tức là Đại học tự do Đức Mẹ Mông Triệu 

(Libera Universit Maria SS Assunta), có trụ sở gần Vatican, 

được thành lập năm 1939 và hiện gồm các khoa như: nhân 

văn, truyền thông, huấn luyện, tâm lý, luật khoa. kinh tế, 

chính trị và ngôn ngữ hiện đại. (SD 20-6-2014). 

(Nguồn từ Vietcatholic.net ngày 20  tháng 6  năm 2014) 

Lm. Trần Đức Anh, OP 

 

Đức Thánh Cha cảnh giác về những cám dỗ của tiền 

bạc, quyền lực và danh vọng 

 
Trong thánh lễ hôm thứ Sáu 20 tháng 6 tại nhà nguyện Santa 

Marta, Đức Thánh Cha Phanxicô đã lên tiếng cảnh báo về sự 

cám dỗ của tiền bạc, quyền lực và danh vọng là những thứ 

không bao giờ có thể mang lại hạnh phúc thật sự. Kho báu 

thực sự có thể làm trái tim ta nhảy mừng là tình yêu dành 

cho anh chị em chung quanh ta và việc tôn thờ Thiên Chúa 

chúng ta.  

 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã diễn giải bài Phúc Âm trong 

ngày trong đó Chúa Giêsu nói với các môn đệ Ngài là đừng 

lưu trữ kho báu của mình trên trái đất. Một trong những kho 

báu trần thế ấy là tiền bạc là thứ luôn luôn có nguy cơ bị lấy 

trộm hay bị chao đảo bất chợt bởi thị trường chứng khoán. 

Giáo Hội Hoàn Vũ 
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Tiền, là cần thiết để nuôi sống bản thân và gia đình chúng ta, 

nhưng những người mải miết tìm cách tích lũy sự giàu có sẽ 

kết thúc với việc đánh mất đi linh hồn của họ. 

 

Một kho tàng trần thế khác là danh vọng phù hoa của những 

người thích khoe khoang, giống như những kẻ giả hình vào 

thời Chúa Giêsu khi họ cầu nguyện ở những nơi công cộng 

và làm phúc bố thí chỉ để khoe mẽ.  

 

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng cảnh báo chống lại sự quyến 

rũ của quyền lực. Ngài nói rằng "Có biết bao những người 

nam nữ đầy tự hào và kiêu hãnh đã kết thúc trong vô danh, 

trong đói nghèo và tù tội!" 

 

Nếu anh chị em tìm kiếm những kho báu này, con tim của 

anh chị em sẽ bị xích xiềng kềm tỏa, nhưng Chúa Giêsu 

muốn trái tim của chúng ta được tự do. Và trái tim của 

chúng ta chỉ có thể được tự do nếu chúng ta tìm kiếm những 

kho tàng trên trời, đó là tình yêu, sự kiên nhẫn, sự phục vụ 

người khác và sự tôn thờ Thiên Chúa. Những báu vật ấy sẽ 

dẫn đến một trái tim tự do và tỏa sáng lâu dài.  

 

Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các tín hữu biết thận trọng 

để phân biệt được và giải phóng trái tim họ khỏi ách nô lệ 

của những báu vật trần thế, để nếm hưởng được niềm vui 

đích thực và được tự do sống như con cái Thiên Chúa. 

(Nguồn từ Vietcatholic.net ngày 20  tháng 6  năm 2014) 

Đặng Tự Do 

 

Đức Thánh Cha đả kích dữ dội mafia 

tại ngay sào huyệt Calabria 
 

Hôm thứ Bảy 21 tháng Sáu, Đức Thánh Cha Phanxicô đã 

đưa ra một lời đả kích gay gắt các nhóm tội phạm có tổ 

chức. Lời đả kích của ngài được đưa ra ngay tại sào huyệt 

Calabria của một trong ba nhóm mafia lớn nhất tại Italia. 

Đức Giáo Hoàng đã sử dụng từ “vạ tuyệt thông”, tức là hình 

phạt nặng nhất của Giáo Hội khi đề cập đến nhóm 

Ndrangheta. 

 

 “Những kẻ, trong cuộc sống của họ, đã chọn con đường 

gian ác, con đường sự dữ này, chẳng hạn như những tên 

cướp, không hiệp thông với Thiên Chúa, họ đang bị vạ tuyệt 

thông.” Đức Thánh Cha đã nói như trên trong thánh lễ ngoài 

trời với gần 200.000 người trước thềm Vương Cung Thánh 

Đường Calabria. 

 

Với một giọng rất mạnh, Đức Thánh Cha nói: 

 

“Nếu thay vì tôn thờ Thiên Chúa, chúng ta lại quay sang tôn 

thờ tiền bạc thì con đường tội lỗi mở ra với những ham 

muốn cá nhân... Một người không yêu mến Chúa, thì trở 

thành một kẻ suy tôn cái ác, như trong trường hợp những 

người sống bằng gian dối và bạo lực. Mảnh đất này của anh 

chị em, thật đẹp, nhưng lại đầy những vết tích hậu quả của 

tội lỗi này. Mafia Ndrangheta nghĩa là: tôn thờ cái ác và 

khinh bỉ công ích. Cái ác này phải bị đánh bại, phải bị trục 

xuất. Nó phải bị khước từ.” 

 

Tháng Ba vừa qua, trong một cuộc họp với gia đình các nạn 

nhân của mafia tại Rôma, Đức Thánh Cha đã cảnh cáo 

những kẻ gia nhập vào các hình thức tội phạm có tổ chức: 

 

“Địa ngục. .. đang chờ các người nếu các người tiếp tục trên 

con đường này”. 

 

Nicola Gratteri, một công tố viên ở Calabria, nói với CNN 

rằng:  

 

“Ý chí mạnh mẽ của Đức Thánh Cha Phanxicô, nhằm phá 

vỡ các trung tâm quyền lực của bọn tội phạm có tổ chức, sẽ 

đưa ngài đến chỗ nguy hiểm. Đức Thánh Cha gây bực tức 

cho mafia rất nhiều”. 

 

Đức Thánh Cha tỏ ra không quan ngại về những lời cảnh 

báo cho an ninh của mình. Ngài tiếp tục đi xe không có kính 

chắn đạn và chuyến viếng thăm Calabria này gây ngỡ ngàng 

cho nhiều người. 

 

Calabria là sào huyệt của nhóm mafia Ndrangheta, một 

trong ba nhóm mafia lớn nhất tại Ý. Hai nhóm kia là nhóm 

mafia Sicilian ở đảo Sicily và nhóm Camorra ở Neapolitan. 

 

Ndrangheta gây nhiều khó khăn hơn cho các nhà điều tra 

chống mafia bởi vì cấu trúc của nó gồm nhiều tiểu tổ hoạt 

động độc lập khác với thứ cấu trúc thứ bậc của các nhóm 

mafia khác. Nó lại ít phô trương hơn so với nhóm Sicilia và 

khó khăn để xâm nhập hơn. 

 

Một nghiên cứu năm 2013 do Demoskopia, một viện nghiên 

cứu kinh tế và xã hội, thực hiện, ước tính doanh thu hàng 

năm của Ndrangheta vào khoảng € 53 tỷ Euro tương đương 

với khoảng 3,5% tổng sản lượng kinh tế chính thức của Ý. 

Ngày nay, Ndrangheta hoạt động tại ít nhất 30 quốc gia trên 

thế giới. 

 

Calabria là một vùng nghèo đói trong đó 56% thanh niên 

không có công ăn việc làm. Họ là miếng mồi ngon cho 

Ndrangheta tuyển dụng vào mạng lưới buôn bán ma tuý.  

 

Năm 1993, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nghiêm 

khắc cảnh cáo các thành viên của mafia Sicily rằng "một 

ngày nào đó họ phải đối mặt với công lý của Thiên Chúa". 

Mafia trả lời vài tháng sau đó với vụ đánh bom tại một số 

nhà thờ ở Rome, trong đó có cả đền thờ Thánh Gioan 

Latêranô là nhà thờ của Đức Giáo Hoàng trên cương vị giám 

mục Rôma. 

 

Những tuyên bố nảy lửa của Đức Thánh Cha tại Calabria 

gây sự hứng khởi mạnh trong giới báo chí trên toàn thế giới. 

Nhiều tờ báo, như tờ International Business Times, chạy 

hàng tít lớn: “Đức Giáo Hoàng dứt phép thông công mafia 

trong thánh lễ tại Calabria”. 
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Tuy nhiên, phát ngôn viên của Tòa Thánh là cha Ciro 

Benedettini nói những lời nghiêm khắc của Đức Giáo Hoàng 

không phải là sắc lệnh liên quan đến vạ tuyệt thông theo một 

quá trình pháp lý chính thức. 

 

Thực tế, Đức Giáo Hoàng muốn gởi một sứ điệp trực tiếp 

đến các thành viên của tổ chức tội phạm là họ đã bị tuyệt 

thông khi tách mình ra khỏi Thiên Chúa qua hành động tội 

ác của họ; nhắc nhở họ rằng họ không thể tham gia vào các 

bí tích của Giáo Hội và các hoạt động khác.  

 

Trước khi cử hành thánh lễ, Đức Thánh Cha đã vào nhà tù 

Castrovillari thăm người cha của cậu bé Nicola "Coco" 

Campolongo. Tháng Giêng năm nay, cậu bé 3 tuổi này đã bị 

một nhóm mafia thảm sát cùng với ông nội mình là 

Giuseppe Ianicelli và một người phụ nữ Marốc.  

 

Xác của ba người đã bị bọn mafia bỏ vào trong một xe hơi 

rồi đốt cháy. Coco đã được giao cho ông nội chăm sóc sau 

khi cả cha lẫn mẹ cậu bị giam vì tội vận chuyển ma tuý cho 

bọn Ndrangheta.  

 

Đức Thánh Cha đã gặp gỡ người cha cậu bé trong khu vườn 

của trại giam. Ngài an ủi người cha đang khóc lóc thảm 

thiết.  

 

Cha Ciro Benedettini tường thuật là Đức Thánh Cha đã nói 

với cha cậu Coco như sau: 

 

"Xin đừng bao giờ để bạo lực xảy ra đối với trẻ em như thế 

này. Xin đừng để một đứa trẻ phải đau khổ như thế này. Tôi 

cầu nguyện cho anh liên tục. Đừng tuyệt vọng."  

 

Sau cái chết của Coco, người mẹ cậu đã được trả tự do vì lý 

do nhân đạo và bị quản chế tại gia. 

(Nguồn từ Vietcatholic.net ngày 22  tháng 6  năm 2014) 

Đặng Tự Do 

 

Khi con chiên ngụy biện ''sửa lưng'' chủ chiên 

 
Theo tin từ Catholic World News (CWN) ngày 16 tháng 6 

năm 2014, thì bà Nancy Pelosi đã gửi cho Đức Cha (ĐC) 

Salvatore Cordileone, Tổng Giám Mục (TGM) thành phố 

San Francisco, một lá thư khuyên can ngài không nên đến 

dự cuộc Tuần Hành ủng hộ Hôn Nhân (March for Marriage) 

tại Washington, D.C., ngày hôm nay, 19 tháng 6 năm 2014, 

viện lý do là các tham dự viên chắc chắn sẽ biểu tỏ thái độ 

“khinh miệt và căm ghét” đối với quý vị đồng tính, trong khi 

lẽ ra ngài phải “cùng với chúng tôi tìm cầu công cuộc hoà 

giải hơn là tiếp tục gây thêm chia rẽ và hận thù.” 

 

Với tư cách cựu Chủ Tịch Hạ Viện, và là một trong những 

nhân vật quyền lực nhất trong giới Công Giáo Hoa Kỳ, bà 

Nancy Pelosi đã thường xuyên phản đối các giáo huấn của 

Hội Thánh về các vấn đề như phá thai và hôn nhân đồng 

tính. Bà có lối giải thích riêng về nền thần học Công Giáo. 

Trong lá thư gửi cho Đức TGM của mình, bà cố uốn giọng 

cho có vẻ tha thiết và thân thương: “Chúng ta đều có cùng 

một lòng quý chuộng đức tin Công Giáo và cùng một lòng 

yêu mến thành phố San Francisco.” 

 

ĐC Cordileone hiện là Chủ Tịch Ủy Ban GM về hôn nhân. 

Ngài có lập trường khá kiên quyết chống lại cáí gọi là “hôn 

nhân đồng tính.” Là cư dân của thành phố San Francisco, 

tức thuộc Tổng Giáo Phận San Francisco, mà ĐTGM 

Cordileone đang cai quản, bà Pelosi đích thị là con chiên 

đang công khai tuyên chiến với chủ chăn của mình. 

 

Thực ra, phe nhóm “tiến bộ” của bà Pelosi, những người 

cùng ký tên vào thỉnh nguyện thư, còn bao gồm các tín hữu 

tự xưng là đạo gốc, như Phó Thống Đốc Gavin Newsom, 

linh mục cấp tiến Ray Bourgeois, cùng một vài nhân vật 

khác như Marianne Duddy Burk, Mary Hunt, và Jeannine 

Grammick.  

 

ĐTGM Cordielone sẽ là diễn giả chính trong buổi “Tuần 

Hành cho Hôn Nhân” được “National Organization for 

Marriage” bảo trợ, nhưng nhóm cấp tiến của bà Pelosi lại 

gọi đây là một thứ “nọc độc nguỵ trang dưới lớp vỏ nhân 

đức.” 

 

Sau đây là tóm lược bốn điểm mà ĐTGM muốn trả lời 

những tố cáo của nhóm do bà Pelosi cầm đầu. 

 

1) Cuộc “Tuần Hành cho Hôn Nhân” không hề nhằm 

“chống-LGBT” (=các nhóm đồng tính, lưỡng tính, chuyển 

giới) như một số người lầm tưởng. Đúng nghĩa, đây là một 

cuộc tuần hành để ủng hộ hôn nhân. Cái sau không hề bao 

hàm cái trước. Biến cố này chỉ nhằm xác nhận thiện ích lớn 

lao của việc lôi kéo toàn thể mọi người lại gần với nhau, ngõ 

hầu một người nam và một người nữ có thể gắn bó với nhau, 

và với bất kỳ con trẻ nào phát sinh ra từ việc hai người kết 

hợp với nhau. Đây chính là viễn kiến của ĐTC Phanxicô, 

người vừa tuyên bố rằng: “Chúng ta cần tái xác nhận việc 

con trẻ phải có quyền được lớn lên trong một gia đình có 

cha, có mẹ. “Nếu biến cố này chỉ nhằm tới một nhóm cá 

nhân nào đó và nhắm mục tiêu gây căm ghét đối với họ, thì 

chắc chắn tôi sẽ không bao giờ đặt chân đến.” 

 

2) Mặc dù không thể đi sâu vào chi tiết những tố giác của 

quý vị về những bảo trợ viên cũng như về các diễn giả trong 

buổi tuần hành, tôi biết rõ rằng ít nhất một vài điều quý vị 

nói ra đã được dựa trên những giải thích sai lạc hoặc đơn 

thuần là không xác thực về mặt sự kiện. Đây là thí dụ: thật 

là thiếu chính xác khi bảo rằng nhóm bảo trợ “National 

Organization for Marriage” chủ trương gắn liền đồng tính 

với ấu dâm và loạn luân. Sự thật là thế này: cách đây ba 

năm, một cuộc hội thảo do nhóm B4U-ACT tổ chức tại 

Baltimore nhằm mục đích tìm ra các phương cách đối phó 

với nạn ấu dâm. Ngay lập tức có một bài viết đăng trên trang 

blog của NOM tố giác buổi hội thảo này chắc chắn sẽ đưa 

đến sự gây hấn đối với cộng đồng đồng tính. Thật là đáng 

tiếc, nhiều kết luận được rút ra liên quan đến nhóm bảo trợ 

buổi tuần hành lần này đã dựa trên các cảm nhận sai lạc. 
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3) Hẳn nhiên là tất cả chúng ta đều không chấp nhận các 

ngôn từ gay gắt và đầy hận thù. Nhưng phải công nhận rằng 

có quá nhiều ngôn từ mang tính cách xúc phạm được tuôn 

trào ra sang một hướng đối nghịch. Quả thế, đối với những 

ai ủng hộ hôn nhân (truyền thống), thì những mũi tấn công 

chắc sẽ không dừng lại ở ngôn từ. Bởi lẽ, chỉ vì chấp nhận 

lập trường hôn nhân như đã được thấu hiểu trong tất cả mọi 

xã hội của nhân loại từ mấy ngàn năm nay mà nhiều người 

đã bị thôi việc, mất phương tiện sinh sống, gánh chịu nhiều 

hình thức trả đũa, kể cả bạo lực. Quả thực là đã xảy ra quá 

nhiều bạo lực dành cho các qúy vị đồng tính, điều đáng tiếc 

này cần phải chấm dứt tận căn. Tuy vậy, thật là đáng buồn, 

chúng ta lại đang nhìn thấy những trường hợp, tuy chưa phổ 

biến lắm, những người ủng hộ hôn nhân truyền thống bị bắn 

gục (như đã xảy ra cho các nhân viên thuộc Family 

Research Council). Cho dù quyền tự do ngôn luận có thể dễ 

dàng được sử dụng nhằm xúc phạm đối phương, nhưng con 

số những người lạm dụng quyền tự do này để gây thêm 

những phân rẽ thì không nhiều bằng những nạn nhân vô tội. 

 

4) Đừng bao giờ phán xét dựa trên thành kiến, hoặc hình ảnh 

và bình luận của truyền thông đại chúng, tách biệt khỏi cái 

ngữ cảnh (context) nguyên thủy. Trái lại, nên đến với nhau 

trước hết như những con người. Tôi sẵn sàng gặp gỡ riêng 

từng người, không chỉ để đối thoại, mà chính là để chúng ta 

biết nhau và hiểu nhau. Sự gặp gỡ cá nhân tất sẽ làm thay 

đổi cái nhìn đối với nhau và làm dịu mềm cõi lòng nhau. Rốt 

cuộc thì chính tình yêu sẽ là câu trả lời. Điều này có thể xảy 

đến ngay cả giữa những ai có những mối bất đồng sâu xa. 

Xem ra thì có vẻ không thực tế và xa vời, nhưng sự thực là 

thế đó, và là điều khả hữu. Tôi biết rằng điều đó có thể xảy 

ra. Tôi biết rõ điều đó từ chính kinh nghiệm bản thân. Khi ta 

đến với nhau cốt để thành tâm thiện chí tìm biết và thấu hiểu 

nhau thì phép lạ có thể xảy ra. 

 

(Xin đọc thêm: Anne Hendershott: What’s Behind Pelosi’s 

Attack on Archbishop Cordileone? 

www.crisismagazine.com, June 17, 2014)  

(Nguồn từ Vietcatholic.net ngày 16  tháng 9  năm 2014) 

Nguyễn Kim Ngân 

 

Giới thiệu Hiến Chế Dei Verbum 
 

Dei Verbum là một trong bốn Hiến Chế của Công Đồng 

Vaticanô II, bàn về Mặc Khải, được bỏ phiếu ngày 8.9.1965 

và được ĐGH Phaolô VI long trọng công bố ngày 

18.11.1965. Hiến Chế gồm sáu chương bàn về: Bản tính 

Mặc Khải, Truyền thông Mặc Khải, Linh hứng và chú giải 

Kinh Thánh, Cựu Ước, Tân Ước, Kinh thánh trong đời sống 

Giáo Hội. 

 

1. Bản tính Mặc Khải 

 

Trong chương 1, Hiến Chế Mặc Khải nhắc lại rằng Thiên 

Chúa muốn tỏ mình ra cho loài người biết: “Do tình thương 

và sự khôn ngoan, Thiên Chúa đã muốn tự mặc khải mình.” 

[1] Ban đầu Người tự mặc khải qua lời các ngôn sứ và lịch 

sử dân được tuyển chọn, rồi cuối cùng qua chính Người nơi 

Con Một là Đức Giêsu Kitô. Tất cả những gì cần thiết cho 

loài người đạt tới sự sống thần linh đã được mặc khải và 

“không còn phải chờ đợi mặc khải chính thức nào khác nữa 

trước ngày quang lâm của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.” 

[3] Mặc Khải này đã được ghi chép trong Kinh Thánh. Kinh 

Thánh là lời của Thiên Chúa được ghi chép dưới sự linh 

hướng của Chúa Thánh Thần. [3] 

 

2. Truyền thông Mặc Khải 

 

Công Đồng nhắc lại rằng việc truyền thông Mặc Khải trước 

hết đã được thực hiện qua các Tông Đồ. Sự hiểu biết sâu sắc 

không ngừng các mầu nhiệm về Thiên Chúa, các mẫu gương 

mà các ngài và các đấng kế vị đã nêu ra trở thành Truyền 

Thống. Sự hiểu biết thiết thực điều đã được mặc khải một 

lần thay cho tất cả, việc chiêm ngắm và học hỏi của các tín 

hữu từ đời này qua đời khác, những điều công bố của các vị 

nối quyền các Tông Đồ, tất cả những thứ đó hợp lại đã trở 

thành truyền thống. “Truyền Thống thánh thiêng này chuyển 

tải toàn vẹn lời Chúa được giao cho các Tông Đồ” [4].  

 

3. Linh hứng và chú giải 

 

Kinh Thánh phải được coi là phán quyết của Thánh Thần. 

Vì vậy, ai chú giải Kinh Thánh phải tìm hiểu kỹ lưỡng ý 

nghĩa của các bản văn bằng cách lưu ý đến các thể văn và 

cách hành văn của mỗi thời. Phải liệu sao cho lời Chúa qua 

ngôn ngữ loài người trở nên giống ngôn ngữ của họ. 

 

4. Cựu Ước  

 

Trong Kinh Thánh, Cựu Ước cũng có một giá trị trường tồn. 

Với dân được tuyển chọn, Thiên Chúa tỏ mình ra bằng lời 

nói và việc làm với tư cách là Thiên Chúa đích thật và sống 

động. Cựu Ước chuẩn bị cho triều đại của Đức Kitô và ẩn 

giấu mầu nhiệm cứu độ. Nói khác đi, Tân Ước được ẩn giấu 

trong Cựu Ước và Cựu Ước được biểu lộ trong Tân Ước. 

 

5. Tân Ước 

 

Tân Ước có một tầm quan trọng đặc biệt. Đó là mặc khải ở 

mức tối hảo trong đó các sách Tin Mừng chiếm một địa vị 

xứng đáng trổi vượt hơn các sách khác. Trong các sách Tin 

Mừng, người ta thấy rõ lời nói và các việc làm của Đức 

Kitô. Người là Ngôi Lời hóa thành xác phàm, khi thời gian 

tới hồi viên mãn. 

Bốn sách Tin Mừng phát xuất từ các Tông đồ. Các ngài đã 

trung thành truyền lại những lời Đức Giêsu nói và những 

việc Người làm. Tác giả các sách Tin Mừng đã soạn ra và 

chọn lọc một số điều đã được truyền lại bằng miệng hay chữ 

viết hoặc sao lại bản tóm tắt của các tác giả khác và giải 

thích tùy theo hoàn cảnh của mỗi Giáo Hội địa phương. Tuy 

vậy, thư qui của Tân Ước không hạn định ở các sách Tin 

Mừng mà còn bao gồm các thư của thánh Phaolô và các vị 

khác. Những vị này thuật lại các giai đoạn đầu và trình bày 

đạo lý chính thức của Giáo Hội. 
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6. Kinh thánh trong đời sống của Giáo Hội 

 

Toàn bộ Kinh Thánh đều quan trọng trong Giáo Hội. Giáo 

Hội kính trọng Kinh Thánh như Mình Thánh Chúa Kitô. Đối 

với Giáo Hội, Kinh Thánh là nền tảng, là điểm tựa vững 

chắc; đối với tín hữu, Kinh Thánh là của ăn thiêng liêng 

nuôi dưỡng họ và là nguồn suối cho đời sống thiêng liêng 

của họ. Để mọi người có thể tiếp cận với Kinh Thánh, trước 

hết Giáo Hội khuyến khích nên có nhiều bản dịch từ nguyên 

ngữ với những lời chú giải cần thiết, và khoa thần học cần 

được xây dựng trên nền tảng Kinh Thánh. Lời cầu nguyện 

cũng phải đi đôi với việc đọc lời Chúa. 

 

Như vậy, Công Đồng thôi thúc mọi tín hữu đọc Kinh Thánh 

để kín múc nguồn sống, nhất là các tu sĩ nam nữ, đồng thời 

cũng yêu cầu phải phổ biến Tin Mừng cho thế giới hôm nay, 

ngay cả những người ngoài Kitô giáo. 

 

Kết luận 

Ngày nay, chúng ta có một bản văn cô đọng như thế này làm 

hiến chế, tức một bản văn quan trọng chính xác làm nền 

tảng mẫu mực cho những điều phải tuân thủ khi nói về Mặc 

khải, thật là một ơn huệ lớn lao, một công trình tập thể rất có 

giá trị. Có đọc lại diễn tiến khai sinh của hiến chế này mới 

hiểu được công lao đóng góp của nhiều bộ óc vĩ đại qua 

những cuộc bàn cãi gay go, cân nhắc từng chút một. 

 

Sau nhiều lần được sửa đổi cho thêm vững vàng chính xác, 

cuối cùng bản văn đã đươc bỏ phiếu chấp thuận với 2344 

phiếu thuận và 6 phiếu chống trong tổng số 2350 phiếu. 

Cuối cùng với quyền tối thượng, ĐGH Phaolô VI long trọng 

tuyên bố tài liệu được Công Đồng chấp thuận và trở thành 

hiến chế ngày 18.11.1965. 

 

Cuộc bỏ phiếu cuối cùng đã làm cho nhiều người ngạc nhiên 

một cách thú vị và tạo ra một bầu khí hạ nhiệt nhẹ nhàng. 

Các quan sát viên cải giáo tỏ ra hài lòng về bản văn và coi 

đây là căn bản và “tảng đá góc tường” cho các cuộc bàn luận 

sau này giữa Công Giáo và Thệ Phản. Phần đông họ cho đây 

là một môi trường mở rộng cho đôi bên trao đổi về Kinh 

Thánh và Truyền Thống. Từ trước tới này, Thệ Phản chỉ 

nhận có Kinh Thánh thôi và Công Giáo thì vừa Kinh Thánh 

vừa Truyền Thống. Nay thì qua bản văn hiến chế Mặc khải 

này, xem ra Thệ Phản đã gần với Công Giáo hơn. Và đó là 

một thành công không nhỏ của bản văn mở đường cho 

phong trào đại kết tiến thêm một bước. Người ta thường nói 

Thệ Phản, Tinh Lành biết và thuộc Kinh thánh hơn. Nhưng 

có lẽ trước đây ở Việt Nam thì đúng hơn, còn bây giờ, tình 

hình đã biến đổi khác: người Công Giáo Việt Nam bắt đầu 

biết Kinh Thánh và đọc Kinh Thánh nhiều hơn qua hàng 

triệu ấn bản dưới nhiều kích cỡ khác nhau. 

(Nguồn từ Vietcatholic.net ngày 19  tháng 6  năm 2014) 

Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế o.p. 

Chú thích 

[1] Ep 1,9. [2] X 1Tm 6,14 ; Tt 2,13 

[3] DS 180 (377) ; DS 1791 (2910) 

[4] DS 783 (150) ; DS 1787 (3006) 

Nhà Khách ''Lâm Bích La Vang''  

thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế 
 

Là người con của Giáo Phận Huế, được hiệp thông và chia 
sẻ trong công việc phục vụ khách hành hương ở Trung Tâm 
Thánh Mẫu La Vang, thuộc Hải Phú, Hải Lăng, Quảng Trị- 
một vùng rừng núi hoang vu, hẻo lánh nay đã được biến 
thành nơi linh thiêng sau biến cố lịch sử về việc Đức Mẹ 
hiện ra vào năm 1798. Trãi dài hơn  200 năm lịch sử, Trung 
Tâm Thánh Mẫu La Vang đã trở thành điểm quy tụ hàng 
trăm ngàn khách hành hương từ khắp bốn phương tìm về 
bên Mẹ để tạ ơn và xin ơn. Cảm nhận được sự cần thiết để 
góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho khách hành hương có 
được một chốn nghỉ ngơi an bình và có thể cầu nguyện sốt 
sắng hơn với Mẹ La Vang, Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế 
đã thầm ước nguyện xây dựng một nhà khách tại cộng đoàn 
La Vang, thuộc Trung tâm Thánh Mẫu La Vang.  
 
Vào ngày 26 tháng 8 năm 2013, Đức Tổng Giám Mục 
Stêphanô Nguyễn Như Thể, nguyên Tổng Giám Mục giáo 
phận Huế đã chủ sự nghi thức đặt viên đá khởi công xây 
dựng Nhà khách Lâm Bích La Vang. Trãi qua gần một năm 
xây dựng, nhờ sự cầu nguyện, chia sẻ, yêu thương và giúp 
đỡ của Đức Cha Stêphanô và Đức Tổng Giám Mục 
Phanxicô Xaviê, Tổng Giáo Phận Huế, cha Giacôbê Lê Sỹ 
Hiền, quản nhiệm Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, quý ân 
nhân, cùng toàn thể quý chị em trong Hội Dòng Mến Thánh 
Giá Huế, mà hôm nay nhà khách Lâm Bích La Vang đã 
được hoàn thành cách khang trang, tốt đẹp. 
"Việc Chúa khởi sự nơi chúng con - Ngài đã hoàn tất. 
Lạy Chúa, “muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 
136, 1). 
 
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân quý Đức Cha, quý 
ân nhân xa gần, cùng tất cả những anh chị em đã đóng góp 
trong công cuộc xây dựng nhà khách này, sáng ngày 17 
tháng 6 năm 2014, Chị Anna Trần Thị Hồng Túy, Tổng phụ 
trách và ban điều hành Hội Dòng MTG Huế, cùng hơn 60 
chị em, từ Nhà Mẹ An Lăng thuộc thành phố Huế và nhiều 
chị em khác thuộc vùng Quảng Trị đã quy tụ về nhà khách 
Lâm Bích La Vang. 
 
Sau hơn một giờ di chuyển, quý chị em đã đến đất Mẹ dưới 
bầu trời quang đãng, tuy những ngọn gió lào có chút khan 
khốc nhưng ai cũng cảm nhận được bầu khí an vui, linh 
thiêng, trầm lắng. Tâm hồn mỗi một chị em giờ đây như 
đang được quyện với những tiếng hát được phát ra từ loa 
phóng thanh của Trung tâm Thánh Mẫu La Vang “…cùng 
Mẹ ra khơi, con đi muôn nơi loan báo Tin Mừng…” 
 
Nhà khách Lâm Bích đã hiện ra trước mắt chị em, nó nằm 
cách xa khoảng 500m về hướng Tây Nam của Linh Đài Đức 
Mẹ, trên mảnh đất khiêm tốn, nhỏ hẹp của cộng đoàn Mến 
Thánh Giá La Vang. Một nhà khách khang trang, gồm 4 
tầng, với màu sơn trắng, được điểm tô bằng những cánh hoa 
tươi thắm trông thật duyên dáng và như đang sẵn sàng chào 
đón và phục vụ quý khách hành hương đến, để được nghỉ 
ngơi, cầu nguyện, bồi dưỡng trong những ngày về hành 
hương bên Mẹ La Vang.  
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Cái nắng gay gắt của mùa hè đã không có thể đốt cháy bầu 
khí hân hoan, vui mừng được thể hiện trên từng gương mặt 
của mỗi chị em. Đúng 9h sáng, với những tràng vỗ tay nồng 
nhiệt, và những lời hát chào mừng, chị em MTG Huế đã đón 
chào Đức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê đến để chủ sự 
nghi thức cắt băng khánh thành và làm phép nhà. Nghi thức 
được diễn ra cách trang nghiêm, sốt sắng và ấm cúng cùng 
với sự hiện diện trong tâm tình hiệp thông và chia sẻ của cha 
Phi Khanh Vương Đình Khởi, cha Gioan Baotixita Lê 
Quang Quý, hạt trưởng hạt Quảng Trị, cha Giacôbê Lê Sỹ 
Hiền, quản nhiệm Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, cha 
Patrick Marie, quý cha thuộc hạt Quảng trị, quý tu sĩ thuộc 
Hội Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng và Con Đức Mẹ Vô 
Nhiễm, cùng quý chức thuộc Hội đồng giáo xứ La Vang và 
một số anh chị em giáo dân.  
 
Trong tâm tình hiệp thông và chia vui cùng Quý chị em của 
Hội Dòng MTG Huế, Đức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê 
đã ban huấn từ cho cộng đoàn tham dự một cách sâu sắc và 
ý nghĩa. Cảm hứng của Ngài được khởi đi từ đoạn Tin 

Mừng của thánh Matthêu (Mt 10, 40 - 42), Ngài đã nhấn 
mạnh đến sự tương quan của tình yêu và phục vụ, tinh thần 
phục vụ luôn chất chứa một tình yêu, như thánh Augustinô 
đã nói: “Cứ yêu đi rồi muốn làm gì thì làm.” Ngài cũng đã 
chia sẻ sự nhận định của mình về hình ảnh của Matta và 
Maria trong đoạn Tin Mừng với lời gợi nhắc rằng Chúa 
Giêsu đã không chê trách khi nói: “Matta, Matta con lo lắng 
quá nhiều điều…” nhưng chỉ là một lời nhắc nhở cho Matta 
thấy được sự cần thiết của sự quân bình giữa công việc và sự 
hiện diện của Chúa trong cuộc sống. Có lẽ qua tâm tình chia 
sẻ đó cũng như muốn nói với mỗi một chị em MTG Huế 
cách thức và kỷ năng để diễn tả tình yêu của Chúa qua sự 
gặp gỡ, tiếp xúc và phục vụ của mình.  
 
Nghi thức cắt băng khánh thành nhà khách Lâm Bích được 
kết thúc bằng những tâm tình tri ân, cảm tạ chân thành của 
chị Anna Trần Thị Hồng Túy, Tổng Phụ Trách Hội Dòng 
MTG Huế, kính thưa lên Đức Tổng Giám Mục, Quý cha, 
Quý tu sĩ, Quý ân nhân và Quý chị em trong Hội Dòng. 
 
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria – Mẹ La Vang, nguyện 
xin Chúa ở lại trong ngôi nhà này và hãy làm cho nhà này 
được chan chứa tình bác ái, yêu thương qua sự đón tiếp, 
phục vụ của quý chị em MTG Huế hầu hương thơm tốt lành 
của Chúa Kitô và Mẹ La Vang được lan tỏa khắp nơi. 
 
Huế ngày 18 tháng 6 năm 2014 
Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế 
Nhà Khách Lâm Bích La Vang 
Hội Dòng MTG Huế 
Hải Phú, Hải Lăng, Quảng Trị 
Điện thoại: 053.387.3382/ 016.944.30664 
(Nguồn từ Vietcatholic.net ngày 18  tháng 6  năm 2014) 

Nữ tu Nguyễn Bảo Uyên 
 
Lm. John Trần Anh Thư Tân Bề Trên Tổng Quyền 

Dòng Thánh Gioan Tẩy Giả Đài Loan 
 

Dòng Gioan Tẩy giả do một nhà truyền giáo người Bỉ, cha 
Vincent Lebbe, thành lập tại Trung quốc năm 1928. Tôn chỉ 
của dòng là truyền giáo cho bất kỳ ai, đặc biệt truyền giáo 
cho người Hoa, dù họ ở đâu. Hội dòng chỉ là một gia đình 
thật nhỏ bé, nhưng ước nguyện truyền giáo thật to lớn khi 
tâm tư anh em trong hội dòng luôn hướng nhìn về cánh đồng 
truyền giáo bao la bát ngát của hơn một tỷ người Hoa, ở 
Trung quốc cũng như một số quốc gia trên thế giới. 
 
Sau cuộc Cách mạng 1949 tại Trung quốc, dòng đã lan qua 
các nước Ðài loan (khoảng từ 1953), Việt nam (từ 1963), 
Hoa kỳ (1975), Philippines (từ 2004) và Canada (từ 2005). 
Tại Trung quốc, dòng mới chỉ hoạt động lại từ hai thập niên 
qua với nhiều khó khăn. Dòng hiện đang có mặt tại 6 quốc 
gia, gồm cả Trung quốc. Hiện tại, khoảng 60% thành viên 
trong dòng là người Việt, đang phục vụ tại các nước Ðài 
loan, Việt nam, Hoa kỳ, Philippines và Canada. 
 
Hội dòng Gioan Tẩy giả họp Tổng tu nghị bốn năm một lần. 
Trong kỳ họp Tổng tu nghị vừa qua, cha John Trần Anh 
Thư, CSJB., đã đắc cử chức vụ Bề trên Tổng quyền của Hội 
dòng Gioan Tẩy giả, với nhiệm kỳ bốn năm. Vài nét về cuộc 
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đời Cha Tân Bề Trên John Trần Anh Thư, tức nhạc sĩ 
Phương Anh. 
 

1953: Sinh tại Phát diệm, Ninh bình, 
với quý danh là Trần Anh Thư. 
1954: Di cư vào Nam. 1971: Nhập 
Tiểu chủng viện Lâm bích. 1975-
1987: Tu học tại Đại chủng viện Sao 
biển, Nha trang. 1976: Bắt đầu sáng 
tác thánh ca dưới sự dìu dắt của 
Giám mục Nhạc sư Phaolô Nguyễn 
Văn Hòa, Đức Giám Mục Giáo phận 
Nha Trang. Đồng thời, cùng với 

nhạc sĩ Đỗ Vy Hạ thành lập Nhóm Thánh ca "Ca Lời Hằng 
Sống".  
 
1988: Định cư tại Canada. 1989: Gia nhập dòng truyền giáo 
Gioan Tẩy giả. 1990-1992: Tu học tại Đại chủng viện Christ 
the King, Vancouver, Canada. 1992: Thụ phong linh mục. 
1992-1995: Giám đốc ơn gọi dòng Gioan Tẩy giả tại Bắc 
Mỹ. 1995: Xuất bản cuốn sách đầu tay "Tuổi trẻ và Ơn gọi" 
và cuốn cassette thánh ca "Mùa Xuân Niềm tin". 1995-1996: 
Học tiếng Hoa tại Đài loan. 1996: Xuất bản cuốn sách "Sau 
2000 năm vết thương vẫn còn đó". 1996-2001: Học và tốt 
nghiệp Tiến sĩ Giáo luật tại Đại học St. Thomas Aquinas, 
Rôma. 1998: Xuất bản cuốn CD thánh nhạc đầu tay "Tình 
Khúc cho Năm 2000" và cuốn sách "Bước vào Ngàn Năm 
Thứ Ba với Mẹ Maria". 1999: Xuất bản cuốn CD thánh nhạc 
"Hoan Ca Mừng Xuân 2000" và cuốn sách "Tâm tình với 
Chúa Cha". 2001: Xuất bản 2 cuốn CD "Lời kinh thiết tha" 
và "Hạt giống trong lòng Đất Mẹ", và cuốn sách "Tuổi trẻ 
vào đời trong Kỷ Nguyên Mới". Bắt đầu sáng tác nhạc bằng 
tiếng Hoa. 
 
2001-2006: Phục vụ tại Tổng tu viện dòng Gioan Tẩy giả, 
Đài Loan. 2006: Xuất bản cuốn sách "Những thắc mắc trong 
cuộc sống". Bắt đầu sáng tác nhạc bằng tiếng Anh. 2006-
nay: Phục vụ tại Trung Tâm Mục Vụ Người Hoa, giáo xứ 
St. Francis Xavier, Vancouver, Canada. Ngày 12.6.2014: 
Đắc cử Bề Trên Tổng Quyền Dòng Giooan Tẩy Giả, nhiệm 
kỳ 4 năm.  
 
Chúng tôi, linh mục tu sĩ Việt Nam và giáo dân Việt Nam 
rất hãnh diện về Cha John Trần anh Thư và xin chúc mừng 
Cha trong nhiệm vụ Bề Trên tổng quyền. Xin chúc mừng và 
cầu nguyện 

(Nguồn từ Vietcatholic.net ngày 18  tháng 6  năm 2014) 
Lm. Peter Trần thế Tuyên 

Chưởng ấn địa phận St. Paul, AB. Canada 
 

Lễ ra mắt Tông đoàn Gioan Phaolô 2 tại Hà Nội 
 
Chúa Nhật, ngày 22-6-2014, đúng ngày lễ kính Mình máu 
Thánh Chúa, tại giáo xứ Thái Hà, Tông đoàn Gioan Phao lô 
2 đã chính thức ra mắt. 
 
Tông đoàn là sự đổi mới về tổ chức, nhân sự, tôn chỉ, mục 
đích so với cộng đoàn Doanh Trí Công Giáo được thành lập 
năm 2010 do luật sư Lê Quốc Quân lãnh đạo. Cộng đoàn 
Doanh Trí cũng để lại nhiều dấu ấn, có tiếng vang không 

những ở trong nước mà cả quốc tế nữa. Nhiều việc làm của 
cộng đoàn được ghi nhận qua phương châm: Vững về Đức  
tin, giàu về tri thức và lớn mạnh về Đức ái. Cộng đoàn đã tổ 
chức nhiều buổi học về học thuyết xã hội Công Giáo, tổ 
chức đi tĩnh tâm hằng năm, giúp sinh viên một số học bổng 
và kinh thánh, quyên góp xây dựng các tủ sách cho các giáo 
xứ nghèo. Đặc biệt khi xảy ra vụ luật sư Lê Quốc Quân bị 
bắt tháng 4- 2011, cộng đoàn đã tổ chức cầu nguyện, đấu 
tranh rộng rãi và cuối cùng chính quyền phải trả tự do cho 
luật sư sau 9 ngày bị giam giữ. Tuy nhiên, hoạt động của 
cộng đoàn còn tản mạn mục tiêu và chưa định hình mục đích 
chính. Hoạt động của cộng đoàn cũng gây lo lắng, e ngại của 
một số người vì sợ bị lèo lái vào chính trị. Tên gọi Doanh 
Trí Công Giáo cũng gây khó khăn cho các thành viên tham 
gia vì nhiều người không phải là trí thức hay doanh nhân. 
Chính vì vậy, sau một thời gian cầu nguyện và trao đổi, dưới 
sự linh hướng của các linh mục dòng Chúa Cứu thế Thái Hà 
mà trực tiếp là cha Bề trên Matthêu Vũ Khởi Phụng và cha 
tuyên úy Giuse Đỗ Đình Tư, cộng đoàn thấy cần phải thay 
đổi từ tên gọi đến tôn chỉ, nhân sự Ban điều hành, quy chế 
hoạt động… 
 
Tên gọi của cộng đoàn là Tông đoàn Gioan Phaolô 2 đã xác 
định nhiệm vụ tông đồ của mình và theo đường hướng của 
thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô 2. Ngày lễ quan thày của 
Tông đoàn là ngày thánh Giáo hoàng lên ngôi: 22-10 hằng 
năm. Tôn chỉ của Tông đoàn là: Đem Tin mừng cho người 
mong tìm Chúa. Tông đoàn sẽ tạo môi trường sinh hoạt và 
chia sẻ về đời sống tâm linh cho giới trí thức. Thời gian vừa 
qua, cộng đoàn tổ chức những buổi gặp gỡ như hoan ca 
mừng hai thánh Giáo hoàng vào cuối tháng 4 đã thu hút 
hàng trăm nhân sĩ trí thức tham gia trong đó có những người 
đã chịu phép Rửa nhưng do hoàn cảnh phải sống che dấu 
niềm tin và nhiều người chưa phải là Công Giáo. Điều đáng 
mừng là sau đó đã có không ít người muốn xin tìm hiểu đạo 
và gia nhập đạo. Linh mục Đỗ Đình Tư dã mở một lớp tìm 
hiểu đạo Công Giáo cho những anh chị em này. 
 
Hôm nay, sau lời khai mạc của linh mục tuyên úy, Tông 
đoàn một lần nữa thông qua quy chế khá chặt chẽ và giới 
thiệu Ban điều hành nhiệm kỳ 3 năm. Các thành viên của 4 
ban: Nhân sự, Mục vụ, Sự kiện truyền thông, Bác ái - Tài 
chính cũng được thông qua. Mẫu đơn xin gia nhập Tông 
đoàn cũng đã được phát ra cho các thành viên. Ngay sau đó, 
thánh lễ tuyên hứa của Ban điều hành đã được tổ chức trang 
trọng. Linh mục G.B Nam Phong đã có bài chia sẻ rất sâu 
sắc về sự cần thiết phải mặc bộ áo mới cho Tông đoàn cũng 
như những việc làm thiết thực để Tông đoàn sống động 
trong hoàn cảnh mới. Trước mặt cha chủ tế và cũng là Chủ 
tịch Tông đoàn, các thành viên Ban điều hành đã long trọng 
tuyên hứa sẽ làm hết sức mình trong ân sủng của Chúa và 
thánh quan thầy lãnh đạo Tông đoàn hiệu quả trong sứ vụ 
truyền giáo. 
 
Các Ban của Tông đoàn sẽ lên kế hoạch hoạt động cho cả 
năm và thông qua vào tháng tới. Các Ban và các thành viên 
cũng sẽ được tuyên hứa vào thánh lễ Chúa Nhật đầu tháng 
7-2014. 

(Nguồn từ Vietcatholic.net ngày 22 tháng 6  năm 2014) 
G.B Phạm Huy Thông 
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