
 
 Đức Thánh Cha Phanxicô công bố mở Năm 

Thánh đặc biệt vào cuối năm 2015 
   
WHĐ (14.03.2015) – Ngày 13 tháng Ba 2015, tại Đền thờ 
Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố mở một 
“Năm Thánh đặc biệt” gọi là “Năm Thánh Lòng Thương 
xót”. Năm Thánh bắt đầu với việc mở Cửa Thánh tại Đền 
thờ Thánh Phêrô vào ngày 08-12-2015, Đại lễ Đức Mẹ Vô 
Nhiễm nguyên tội, và kết thúc vào ngày 20-11-2016, Đại lễ 
Chúa Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ. 
  
Đức Thánh Cha đã công bố mở Năm Thánh khi ngài giảng 
trong cử hành phụng vụ sám hối bắt đầu “24 giờ cho Chúa”. 
Sáng kiến này do Hội đồng Toà Thánh về Tân Phúc-Âm-hoá 
đề ra nhằm mời gọi các giáo hội địa phương trên toàn thế 
giới mở cửa nhà thờ trong hai ngày 13-14 tháng Ba 2015 để 
các tín hữu đến lãnh nhận bí tích Hoà giải và chầu Mình 
Thánh Chúa. Chủ đề “24 giờ cho Chúa” năm nay là “Thiên 
Chúa giàu lòng thương xót” (Êphêxô 2,4). 
 
Việc mở Năm Thánh 2015 diễn ra nhân dịp kỷ niệm 50 năm 
bế mạc Công đồng Vatican II vào năm 1965. Điều này thật ý  
nghĩa, vì Năm Thánh sẽ thúc đẩy Giáo hội tiếp tục công 
trình mà Vatican II đã khởi sự. Trong Năm Thánh, các bài 
đọc Thánh lễ Chúa nhật của Mùa Thường niên sẽ được lấy 
trong Phúc Âm theo Thánh Luca, người vẫn được gọi là “tác 
giả Phúc Âm của lòng thương xót”. Dante Alighieri thì mô 
tả Thánh Luca là “scriba mansuetudinis Christi” (người kể 
lại nét dịu hiền của Chúa Kitô). Có rất nhiều dụ ngôn nổi 
tiếng về lòng thương xót trong Phúc Âm Thánh Luca: con 
chiên đi lạc, đồng tiền đánh mất, người cha đầy lòng thương 
xót. 
Việc long trọng công bố chính thức Năm Thánh sẽ diễn ra 
với việc công bố Sắc lệnh tại trước Cửa Thánh vào ngày Lễ 
kính Lòng Chúa Thương xót – ngày lễ này do Thánh giáo 
hoàng Gioan Phaolô II thiết lập và cử hành vào Chúa nhật 
thứ II Phục sinh. Trong truyền thống Do Thái cổ, Năm Hồng 
ân được tổ chức mỗi 50 năm, để khôi phục sự bình đẳng 
trong tất cả con cái của Israel, tạo cơ hội mới cho các gia 
đình đã mất tài sản và cả tự do cá nhân nữa. Ngoài ra, Năm 
Hồng ân còn là lời nhắc nhớ cho những người giàu có rằng 
sẽ đến thời mà các nô lệ Do Thái của họ lại được bình đẳng 
với họ và có thể đòi lại quyền lợi của mình. “Công lý, theo 
Luật của Israel, trước hết là để bảo vệ những người yếu” 
(Thánh Gioan Phaolô II, Tertio millenio Adveniente 13)…. 

 Như một phương cách đề cao tầm quan trọng của sự tha 
thứ và canh tân mối tương quan của mỗi người chúng ta 
với Thiên Chúa, ơn toàn xá sẽ được ban trong Năm 
Thánh. Ân xá là việc tha các hình phạt tạm vì tội - thường 
được ban cho những tín hữu hành hương đến Rôma cùng 
với một số điều kiện khác: xưng tội, rước lễ, cầu nguyện 
theo ý Đức giáo hoàng và thực hiện việc những việc bác 
ái đơn giản như thăm viếng bệnh nhân... 
 
 Đức Thánh Cha công nhận phép lạ nhờ lời 

chuyển cầu của hai vị Chân phước song thân của 
Thánh Têrêxa 
  
WHĐ (19.03.2015) – Sáng thứ Tư 18-03-2015, trong buổi 
tiếp kiến Đức hồng y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Tuyên 

thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cho phép công bố sắc 
lệnh công nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của hai vị 
Chân phước Louis Martin (1823–1894) và Zélie Guérin 
(1831–1877), giáo dân người Pháp. Hai Chân phước là song 
thân của Thánh Têrêxa Lisieux (Têrêxa Hài đồng Giêsu, tiến 
sĩ Hội Thánh). Đây là bước cần thiết để một Chân phước 
được tuyên thánh. 
 
Mặc dù thông cáo của Toà Thánh không cho biết chi tiết về 
phép lạ, nhưng theo cáo thỉnh viên của vụ án phong thánh, 
phép lạ liên quan đến việc khỏi bệnh không giải thích được 
của một bé gái tên là Carmen, ở Tổng giáo phận Valencia, 
Tây Ban Nha. Carmen sinh thiếu tháng và bị xuất huyết não 
trầm trọng. Cha mẹ của em đã xin hai vị Chân phước 
chuyển cầu cho em được ơn khỏi bệnh. Em đã sống sót và 
hiện nay rất khỏe mạnh. 
 
Lễ tuyên thánh cho hai Chân phước Louis và Zélie Martin 
có thể diễn ra trong dịp Thượng Hội đồng Giám mục về gia 
đình vào tháng Mười sắp tới. Đây sẽ là lần đầu tiên một đôi 
vợ chồng cùng được phong thánh. 
Trước khi bắt đầu Thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng 
Giám mục Khoá ngoại thuờng vào tháng Mười 2014 về gia 
đình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã xông hương thánh tích 
của hai Chân phước Louis và Zélie Martin, và thánh tích của 
đôi vợ chồng Chân phước Luigi và Maria Beltrame 
Quattrocchi. Các thánh tích này được trưng bày trong nhà 
nguyện của Phòng họp Thượng Hội đồng Giám mục trong 
suốt thời gian diễn ra Khoá họp, nhằm nhấn mạnh tầm quan 
trọng của sự thánh thiện trong gia đình. 

Ông bà Louis và Zélie Martin thành hôn năm 1858 và sinh 
được chín người con: bốn người con chết sớm và năm người 
đã vào Dòng tu, trong đó có Thánh Têrêxa Lisieux. Án 
phong chân phước cho một người con khác của ông bà 
Martin là Léonie Martin, nữ tu Dòng Đức Mẹ Thăm viếng, 
cũng đã được mở ở cấp giáo phận vào ngày 24 tháng Giêng 
2015 tại Lisieux. Ông bà Martin được Đức giáo hoàng 
Bênêđictô XVI tôn phong Chân phước năm 2008. 
Ngoài ra, trong buổi tiếp kiến nói trên, Đức Thánh Cha cũng 
cho phép công bố 7 sắc lệnh khác, công nhận các nhân đức 
anh hùng của 7 vị Tôi tớ Chúa gồm 2 nam và 5 nữ, trong đó 
có 1 linh mục, 1 tập sinh Dòng tên, 3 nữ tu và 2 giáo dân. 
Có 3 vị Tôi tớ Chúa là người Ý, 1 vị người Ba Lan, 1 vị Tây 
Ban Nha, 1 vị Bosnia-Herzegovina và 1 vị Ái Nhĩ Lan. 
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