
 

 
 VATICAN. ĐTC Phanxicô tuyên bố bổ nhiệm 15 
Hồng Y mới vào ngày 14/2/2015, trong đó có Đức Cha 
Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, TGM giáo phận Hà Nội.Trong 
buổi đọc kinh Truyền Tin trưa chúa nhật 4/1/2015 với 
hàng chục ngàn tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô, 
ĐTC nói: “Như đã loan báo, ngày 14/2 tới đây tôi sẽ vui 
mừng nhóm Công nghị Hồng Y, trong đó tôi sẽ bổ nhiệm 
15 Hồng Y mới, đến từ 14 quốc gia thuộc mọi đại lục, biểu 
lộ mối liên hệ không thể tách rời giữa Giáo hội Roma và các 
Giáo Hội địa phương trên thế giới.  Chúa nhật 15/2, tôi sẽ 
chủ sự thánh lễ đồng tế trọng thể với các Hồng Y mới, trước 
đó ngày 12 và 13/2, tôi sẽ nhóm Công nghị với tất cả các 
Hồng Y để suy tư về những hướng đi và đề nghị cải tổ giáo 
triều Roma. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các tân Hồng Y, 
để, khi canh tân tình yêu đối với Chúa Kitô, các vị là chứng 
nhân về Tin Mừng của Chúa tại thành Roma và trên thế giới, 
và với kinh nghiệm mục tử, các vị nâng đỡ tôi khẩn trương 
hơn trong việc phục vụ Tông Đồ của tôi”. 
 
Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn được chọn làm 
Hồng Y 

Đức Hồng Y tân cử Phêrô Nguyễn Văn 
Nhơn sinh ngày 1/4/1938 tại Đà Lạt, thụ 
phong linh mục ngày 21/12/1967, được 
bổ nhiệm làm GM Phó Đà Lạt ngày 
11/10/1991, và trở thành GM chính tòa 
ngày 23/3/1994. Ngày 22/4/2010 ngài 
được bổ làm TGM Phó Tổng giáo phận 
Hà Nội, và ngày 13/5/2010 ngày thăng 
TGM chính tòa Hà Nội, kế nhiệm Đức 
TGM Giuse Ngô Quang Kiệt. 
 

 ROMA. Sáng ngày 26-1-2015, Đức Hồng Y Fernando 
Filoni, Tổng trưởng Bộ truyền giáo, đã về đến Roma bằng 
an sau một tuần lễ viếng thăm khẩn trương tại Việt Nam, từ 
bắc chí nam. Tháp tùng Đức Hồng Y trên đường về có Linh 
Mục Inhaxio Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Giáo Phận 
Sàigon. Trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Roberto 
Piermarini, Trưởng các ban tin tức của Đài Vatican, Đức 
Hồng Y Filoni đã bày tỏ sự hài lòng rất lớn về chuyến viếng 
thăm ngài thực hiện tại Việt Nam. 
 
 Lịch sử đã được thực hiện! Đức Phanxicô thu hút 6 tới 
7 triệu tín hữu Phi Luật Tân. Hãng tin Reuters cho hay 
Thánh Lễ của Đức Phanxicô tại Manila thu hút được một 
đám đông kỷ lục từ 6 đến 7 triệu người tham dự. Con số này 
do Vatican và chính phủ Phi Luật Tân cung cấp. Cha 
Federico Lombardi nói : “nếu đúng như thế, và chúng tôi 
nghĩ là đúng, thì đây là biến cố lớn nhất trong lịch sử các vị 
giáo hoàng”.  
 
 Bài nói chuyện của Đức Phanxicô với 30.000 giới trẻ 
Phi tại Đại Học Santo Tomas. “…Cha mời mỗi người 
chúng con ở đây hãy tự hỏi mình, tôi đã học cách khóc chưa, 
cách kêu la chưa? [Khi thấy một đứa trẻ đói, một đứa trẻ 
thèm ma túy ở đường phố, một đứa trẻ không nhà, một đứa 
trẻ bị bỏ rơi, một đứa trẻ bị bạo hành, một đứa trẻ bị xã hội 
lợi dụng, như một nô lệ chưa?] Bất hạnh một điều, có những  

người khóc 
vì họ muốn 
nhiều hơn. 
Đây là điều 
đầu tiên cha   
muốn nói. 
Chúng ta 
hãy học 
cách khóc, 

như bé gái đã chứng tỏ với chúng ta [chỉ bé gái đặt câu hỏi]. 
Chúng ta đừng quên bài học này. Câu hỏi vĩ đại tại sao 
nhiều trẻ em đến thế chịu đau khổ, bé gái vừa hỏi vừa khóc. 
Và câu trả lời vĩ đại mà ta có thể đưa ra ngày hôm nay là: ta 
hãy học, thực sự học cách khóc, cách kêu la.  

 

Chúa Giêsu trong Tin Mừng, đã khóc. Người khóc khi 
Người thấy người góa phụ nghèo phải chôn đứa con trai. Và 
người xúc động đến chẩy nước mắt, đến nỗi cảm thương khi 
Người thấy nhiều đám đông không có mục tử. Nếu các con 
không học cách khóc, các con không thể là Kitô hữu tốt.  
 
Đấy là một thách đố. Jun và Glyzelle đã đặt ra thách đố này 
cho chúng ta hôm nay. Và khi các em đặt ra câu hỏi này với 
chúng ta, tại sao trẻ em đau khổ, tại sao thảm trạng này hay 
thảm trạng nọ xẩy ra ở trên đời, câu trả lời của chúng ta một 
là im lặng hai là một lời nào đó phát xuất từ nước mắt ta. 
Các con hãy can đảm lên. Đừng sợ phải khóc.  
 
Rồi tới Leandros Santos II và câu hỏi của anh. Anh cũng đặt 
những câu hỏi. Thế giới thông tin. Ngày nay với quá nhiều 
phương tiện truyền thông, ta quá tải với thông tin. Và điều 
ấy có xấu không? Không. Điều ấy tốt và hữu ích. Nhưng có 
một nguy cơ thực sự khi sống theo lối tích lũy thông tin. Ta 
có nguy cơ trở thành [những người trẻ bảo tàng viện], có 
mọi sự nhưng không biết phải làm gì. Chúng ta không cần 
những người trẻ bảo tàng viện, nhưng ta cần những người 
trẻ khôn ngoan. Các con hỏi cha, “thưa cha, làm thế nào 
chúng con trở nên [khôn ngoan]? Đây là một thách đố khác. 
Thách đố yêu thương. 
 
Môn quan trọng nhất các con phải học ở Đại Học là môn 
nào? Đâu là môn học quan trọng nhất các con phải học ở 
đời? Là học cách yêu thương. Đây là thách đố mà đời sống 
đem lại cho các con. Không chỉ tích lũy thông tin mà không 
học cách sử dụng nó. Nhưng nhờ tình yêu kia, thông tin này 
sẽ sinh hoa trái.  Muốn được vậy, Tin Mừng đề nghị với ta 
một con đường thanh thản và tiến tới. Bằng cách sử dụng 3 
ngôn ngữ: ngôn ngữ của trí, ngôn ngữ của tâm và ngôn ngữ 
của bàn tay. Và ba ngôn ngữ ấy, phải sử dụng chúng một 
cách hòa hợp. Điều các con nghĩ, các con phải cảm nhận 
được và đem thực hành thứ thông tin xuất hiện trong trái tim 
các con và thể hiện nó trong việc làm thực sự. Và làm thế 
một cách hòa hợp. Hãy nghĩ điều các con cảm nhận và điều 
các con làm. Cảm nhận điều chúng con nghĩ và làm. Làm 
điều chúng con nghĩ và cảm nhận. Ba ngôn ngữ. Các con có 
thể nhắc lại điều ấy không? Nghĩ, cảm nhận và làm. Và  tất 
cả những điều ấy một cách hòa hợp.   
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