
 

 
 
 
 
 
 
 Công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày 

Quốc tế giới trẻ lần thứ 30  
 

”Phúc cho ai có tâm hồn thanh sạch, vì họ sẽ được thấy 
Thiên Chúa” (Mt 5,8). 
 
Các bạn trẻ thân mến, như các bạn thấy, Mối Phúc này có 
liên hệ mật thiết tới cuộc sống của các bạn và là một bảo 
đảm hạnh phúc của các bạn. Vì thế tôi lập lại một lần nữa: 
hãy có can đảm sống hạnh phúc! Ngày Quốc Tế giới trẻ năm 
nay dẫn tới giai đoạn cuối cùng trong hành trình chuẩn bị 
tiến về cuộc hẹn lớn trên thế giới của các người trẻ tại 
Cracovia, vào năm 2016. Cách đây đúng 30 năm thánh 
Gioan Phaolô 2 đã thiết lập trong Giáo Hội những Ngày 
Quốc Tế giới trẻ. Cuộc lữ hành này của giới trẻ qua các đại 
lục dưới sự hướng dẫn của Người kế vị thánh Phêrô thực sự 
là một sáng kiến do sự quan phòng của Chúa và có tính chất 
ngôn sứ. Chúng ta cùng nhau cảm tạ Chúa vì những thành 
quả quí giá mà Ngày Quốc Tế này đã mang lại trong cuộc 
sống của bao nhiêu người trẻ trên trái đất! Bao nhiêu khám 
phá quan trọng, nhất là khám phá Chúa Kitô là Đường, là Sự 
thật và là Sự Sống, và khám phá Giáo Hội như một đại gia 
đình hiếu khách! Bao nhiêu thay đổi trong cuộc sống, bao 
nhiêu chọn lựa ơngọi đã nảy sinh từ những Ngày Quốc Tế 
giới trẻ! Xin Thánh Giáo Hoàng, bổn mạng các Ngày Quốc 
Tế giới trẻ, phù hộ cuộc lữ hành của chúng ta tiến về 
Cracovia. Và xin cái nhìn từ mẫu của Đức Mẹ Maria, Đấng 
Đầy Ơn Phúc, tuyệt đẹp và tinh tuyền, tháp tùng chúng ta 
trong hành trình này. 
Vatican ngày 31 tháng 1 năm 2015 

Lễ Thánh Gioan Bosco 

Phanxicô Giáo Hoàng 

 

 Đức Thánh Cha chia buồn với Giáo Hội Chính 
Thống Copte Ai Cập:  

 
ĐTC đã gọi điện cho Đức Thượng Phụ Tawadros II, Giáo 
Chủ Chính Thống Copte Ai cập, để chia buồn về vụ 21 tín 
hữu thuộc Giáo Hội này bị cái gọi là Nhà Nước Hồi giáo, IS, 
chặt đầu hôm 16-2 vừa qua ở Libia. 
Cha Lombardi, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết 
trong cuộc điện đàm với Đức Thượng Phụ, ĐTC đã bày tỏ 
sự cảm thông sâu xa với sự đau khổ của Giáo Hội Chính 
Thống Copte vì vụ sát hại dã man các tín hữu Chính Thống 
Copte do những người Hồi giáo cực đoan. Ngài hứa cầu 
nguyện cho các nạn nhân và trong ngày an táng các nạn 
nhân 17-2 này, ngài dâng lễ ban sáng, hiệp ý cầu nguyện và 
liên kết với đau khổ của Giáo Hội Copte. 
Trong ý hướng đó, trong thánh lễ sáng hôm qua, 17-2-2015, 
tại nguyện đường Nhà trọ thánh Marta, ĐTC nói với mọi 
người hiện diện: ”Chúng ta hãy dâng thánh lễ này cho 21 
anh em Copte của chúng ta, bị cắt cổ chỉ vì là Kitô hữu. 
Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ, xin Chúa đón nhận họ như      

 
 người tử đạo, cầu cho gia đình họ, cho người anh em tôi là 
Thượng Phụ Tawadros đang đau khổ nhiều vì vụ này.” 
Trong bài giảng thánh lễ, ĐTC tái kêu gọi những nước liên 
hệ đừng bán khí giới cho các nước đang có chiến tranh 
 
Trước đó, trong buổi tiếp kiến phái đoàn Giáo Hội Ecosse 
hôm 16-2-2015, ĐTC đã ứng khẩu bằng tiếng Tây Ban Nha, 
để bày tỏ đau buồn vì sự sát hại các tín hữu Chính Thống 
Copte ở Libia và nhắc lại rằng: ”Khi bị hành quyết, họ chỉ 
nói: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con”. Họ đã bị sát hại chỉ vì 
là Kitô hữu... Máu của các anh em Kitô chúng ta là một 
chứng từ kêu lớn. Họ là Công Giáo, Chính Thống, Copte, 
hay Luther, điều đó không quan trọng. Máu vẫn là máu. 
Máu làm chứng cho Chúa Kitô. Chúng ta nhớ đến các anh 
em ấy đã chết chỉ vì sự kiện họ làm chứng cho Chúa Kitô, 
tôi xin chúng ta hãy khích lệ nhau tiến bước trong tinh thần 
đại kết này, tinh thần đại kết bằng máu, đang khích lệ chúng 
ta. Các vị tử đạo tất cả đều là Kitô hữu”. (SD 16-2-2015) 
 
Tại Ai Cập, Đức Thượng Phụ Ibrahim Isaac Sidrak, ở thành 
Alessandria, thủ lãnh của hơn 200 ngàn tín hữu Công Giáo 
Copte Ai Cập, cũng chia buồn với Giáo Hội Chính Thống 
tại nước này cũng như với gia đình của các nạn nhân bị sát 
hại, đồng thời ngài cũng cám ơn tổng thống Abdel Fattah al 
Sisi cũng như tất cả các tổ chức chính quyền Ai Cập đã mau 
lẹ phản ứng đối với hành vi khủng bố của nhóm IS. 
Tổng thống al Sisi đã ra lệnh cả nước để tang trong 7 ngày 
21 tín hữu Copte bị sát hại. Ông cũng ra lệnh cho không lực 
Ai Cập tấn công các căn cứ của lực lượng Hồi giáo IS ở 
Libia. 
Trong tuyên ngôn được hãng tin Fides của Bộ truyền giáo 
truyền đi, Đức Thượng Phụ Sidrak cũng mời gọi các tín hữu 
hãy nhìn cái chết bi thảm của anh em Chính Thống Copte 
với cái nhìn được đức tin soi sáng. Đồng thời ngài coi sự 
kiện toàn dân Ai Cập có một phản ứng đồng nhất trước vụ 
sát hại này là một điều quan trọng, liên kết mọi người, Kitô 
cũng như Hồi giáo với nhau”. (RG 16-2-2015) 
 
 Diện mạo của những người bước vào đời thánh hiến 

tại Hoa Kỳ  
 

Thống kê của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ cho thấy tuổi 
trung bình của người khấn vĩnh viễn đời thánh hiến vào năm 
2014 là 37 tuổi, thuộc gia đình đạo gốc, có ba hoặc nhiều 
hơn anh chị em ruột. Họ là những người thường xuyên cầu 
nguyện với kinh Mân Côi và thường tham dự những buổi 
chầu Thánh Thể trước khi bước vào đời sống tu trì. 

TIN TỨC GIÁO HỘI 
HOÀN VŨ  
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Một số đông đã từng theo học tại các trường Công Giáo hay  
được dạy ở nhà. Thống kê hàng năm này đã được thực hiện 
bởi Trung tâm nghiên cứu ứng dụng trong các hoạt động 
Tông Đồ gọi tắt là CARA thực hiện với sự tham gia của 454 
bề trên các dòng tu và hiệp hội đời sống thánh hiến tại Hoa 
Kỳ. 
_ Trong năm 2014, có 190 nam nữ tu sĩ khấn khấn vĩnh 
viễn. Trong số 190 vị này, có 41 nam tu sĩ và 77 nữ tu đã trả 
lời các phiếu khảo sát. 
_ 86% các dòng tu và hiệp hội đời sống thánh hiến tại Hoa 
Kỳ báo cáo không có ai khấn trọn trong năm 2014. Trong 
14% còn lại có 6% các cơ sở có từ 2 vị trở lên đã khấn trọn 
trong năm qua. 
_ 21% các vị khấn trọn trong năm qua xuất thân từ các gia 
đình có năm hoặc nhiều hơn anh chị em; 15% có bốn anh 
chị em, 20% có ba anh chị em ruột, 24% có hai anh chị em 
ruột, 12% có một anh chị em, và 8% không có anh chị em 
ruột nào. 
_ 32% là con trai cả trong gia đình, trong khi 25% là con út. 
14% là những người mới theo đạo Công Giáo ở tuổi trung 
bình là 24 
_ 83% cho biết cả hai cha mẹ là người Công Giáo, và 31% 
nói rằng họ có một người thân là người một linh mục hay nữ 
tu. 
_ 67% là người da trắng, trong khi 14% là người châu Á và 
15% là Tây Ban Nha; 3% là người Mỹ gốc Phi, và 1% là 
người Mỹ bản xứ. Trong số 14% những người châu Á, đông 
nhất là người gốc Việt. 
_ 76% đã được sinh ra tại Mỹ. 
_ 42% theo học một trường tiểu học Công Giáo, trong khi 
31% học một trường trung học Công Giáo và 34% theo học 
một trường đại học Công Giáo; 59% tham gia vào các 
chương trình giáo dục tôn giáo nơi giáo xứ  
_ 18% có những bằng cấp trên đại học trước khi bước vào 
đời sống tu trì, trong khi 50% có bằng cử nhân; 61% đã 
được làm việc toàn thời gian, và 27% làm việc bán thời gian, 
trước khi đi tu. 
_ 21% đã từng tham dự những ngày Giới Trẻ Thế Giới, và 
5% đã tham gia vào một Hội nghị Thanh niên Công Giáo 
toàn quốc gia 
Lm. Trần Đức Anh vietcatholic 
 
 Chương Trình Kêu Mời Xây Dựng Nhà Thờ Bằng 

Một Chiếc Bánh Đa: Sài Gòn ngày 30 Tết Ất Mùi 2015 
 
Kính Gởi : - Cộng Đồng Dân Chúa Người Việt Nam khắp 
nơi trên thế giới. 
 
Kính thưa quý vị ! Như đã biết, Mùa Chay 2015 được bắt 
đầu vào ngày 30 Tết Nguyên Đán. Nhưng, Giáo Hội Việt 
Nam định ngày ăn chay vào mùng 09 Tết, như vậy, ngày ăn 
chay của Mùa Chay 2015  của người Công Giáo Việt Nam 
khắp nơi trên thế giới sắp tới có ý nghĩa đích thực về mặt 
siêu nhiên cũng như tự nhiên. Con mạn phép xin quý vị mấy 
điểm như sau: 
I. Người Công Giáo Việt Nam tràn đầy lòng kính mến 

Đức Mẹ. 
II. Để Ý nghĩa Mùa Chay theo sát Lời Tin Mừng một cách 

thiết thực, hầu làm vinh Danh Thiên Chúa và mang lại 
lợi ích siêu nhiên cho mọi người. 

III. Gía trị của việc chay thật là khiêm tốn, nhưng mang lại 
hiệu quả lâu dài. 

 
Vì ba lý do đó, cùng với ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, 
con xin  kêu mời việc ăn chay trong năm 2015 nầy, bằng gía 
trị một chiếc bánh đa ( 10. 000 VNđồng tương đương 5 
cents hay ½ dollars), để xây dựng một ngôi Thánh Đường 
tại Sài Gòn ,Việt Nam, tương đương 10.000.000.000 vnđ) 
Mười tỷ đồng Việt Nam. Thánh Đường nầy nhằm tôn kính 
Mẹ Thiên Chúa- Đức Mẹ Lộ -Đức tại Việt Nam. Nơi đây sẽ 
là nơi hành hương không thua kém Đức Mẹ Lộ- Đức bên 
Pháp Quốc. Xin mọi người chung tay hưởg ứng , hầu mang 
lại sự tôn kính Đức Mẹ trên quê hương Việt Nam yêu dấu 
của chúng ta. 
  
Mảnh đất sẽ được tọa lạc ngôi Thánh Đường kính Đức Mẹ 
Lộ Đức tại  Việt Nam có diện tích khoảng hai ngàn mét 
vuông (tương đương 6.000f), có địa chỉ tại gần số 289 
đường Thành Công, Phường Tân Thành,Quận Tân Phú. TP 
HCM. Việt Nam, thuộc giáo xứ hiện nay là Martino, do linh 
mục Giuse Phạm Hoàng Lương làm chánh xứ. 
 
Mọi kinh phí xây dựng sẽ được đặt đưới sự bảo trợ của Đức 
Trinh Nữ Maria –Mẹ Lộ Đức. Nhưng, việc ăn chay trong 
ngày 09 tết Át Mùi, để góp phần trong việc xây dựng Thánh 
Đường, mà con xin phát động, trong số lượng giới hạn là 
một triệu người (1người/ 5cents). 

 
Mọi sự đóng góp xin gởi về: 
1/ Văn phòng Tòa Giám Mục Xuân 
Lộc, email: gpxuanloc@gmail.com 
2/ Tổng Giáo Phận Sài Gòn: email: 
tgpsaigon@gmail.com.  
Hai nơi nầy sẽ triển khai và tiếp nhận 
sự hưởng ứng của quý vị.  
Kính mong quý vị nhiệt tình hưởng 
ứng việc xây dựng một ngôi Thánh 
Đường tốn kính Đức Mẹ Lộ Đức Tại 
Việt Nam. 
 

Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng Thương Xót 
thương ban muôn ơn lành trên quý vị, nhờ lời cầu bàu của 
Đức Trinh Nữ Maria Lộ - Đức, thánh Cả Giuse, thánh 
Martino de pores. 
Kính !                                                                                                             
Phê-rô Trần Đình Phan Tiến. 
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