
 

 VATICAN: Trong suốt hai năm của triều đại giáo 
hoàng của mình, Đức Thánh Cha 
Phanxicô phong chân phước cho 677 vị 
và phong thánh cho 829 vị. Con số này 
sẽ tăng lên 830 khi nhà truyền giáo Tây 
Ban Nha Junipero Serra được phong chân 
phước trong chuyến đi đến Hoa Kỳ của 
Đức Thánh Cha vào tháng 9. Việc phong 
thánh được mong đợi nhất là trường hợp 
của Đức Đức Gioan Phaolô II và Đức 

Gioan XXIII vào ngày 27 tháng 4 năm 2014. 

 Sáng Chúa Nhật 26/4  Đức Thánh Cha Phanxicô trao 
chức linh mục cho 19 phó tế tại Vương Cung Thánh đường 
Thánh Phêrô. Họ đến từ 8 quốc gia khác nhau và tất cả đều 
dưới 40 tuổi.Truyền thống tấn phong này được Thánh Giáo 
hoàng Gioan Phao lô II khởi sự vào năm 1993. Hiện nay 
diễn ra vào mỗi Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh, cũng là Ngày 
Thế giới Cầu nguyện cho Ơn Gọi. Chín trong số 19 linh mục 
tương lai là người Ý. Còn lại 10 là từ Madagascar, Ấn Độ, 
Peru, Colombia, Chile, Hàn Quốc, và Croatia. 

 Hôm 13/4/2015:  Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo: 
ĐTC đã bổ nhiệm Đức tân Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn 
Nhơn, TGM Hà Nội, làm thành viên của Bộ Truyền giáo 
và Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Cùng được 
bổ nhiệm trong dịp này, có 14 tân Hồng Y khác đã được 
ĐTC phong ngày 14 tháng 2 vừa qua. Hôm 13-4-2015, trung 
bình mỗi Hồng Y mới được bổ nhiệm làm thành viên của 
hai cơ quan trung ương Tòa Thánh và nhiệm kỳ là 5 năm. 
Bộ truyền giáo có khoảng 30 HY và 8 GM thành viên, nhóm 
đại hội 3 năm một lần, còn Hội đồng Tòa Thánh Công lý và 
Hòa bình có khoảng 10 HY, 8 GM và 10 giáo dân thành 
viên (SD 13-4-2015). 

 Động Đất tại Giáo phận Kathmandu, Nepal: thương 
vong có thể lên đến 10,000 người, 7 triệu người vô gia cư.  
Đức Giám Mục Paul Simick của Kathmandu cho biết đó 
trận động đất ngày 27 tháng 4 tạo ra "một cảnh rất là đáng 
sợ" ở thủ đô của Nepal. Đức Cha Simick là giám mục Công 
Giáo duy nhất ở Nepal nói với tổ chức Trợ Giúp Các Giáo 
Hội Đau Khổ là ngài "thấy nhà cửa rơi xuống như những lá 
bài trong một bộ bài" và dân chúng "chạy theo mọi hướng 
để thoát thân." Đức Cha cho biết ngài đã chạy ra khỏi văn 
phòng của ngài tay chân run rẩy và những chấn động sau 

cơn địa chấn vẫn tiếp tục làm người dân thành phố kinh 
hoàng. Cho đến nay, hàng trăm ngàn người đang tìm mọi 
cách di chuyển khỏi thành phố vì 7 triệu người lâm vào cảnh 
vô gia cư và mùi tử thi ở khắp mọi nơi. 

 Philadelphia: Theo nhiều nguồn tin từ các báo chí Mỹ 
thì số người VN ghi danh tham dự 'Hội nghị thế giới gia 
đình' (WMOF) với Đức Thánh Cha ở Philadelphia vào 
tháng 9 tới đây là đông đảo nhất trong tổng số 60 sắc dân 
(không kể người gốc Mỹ) đã đăng ký cho tới nay. Ngoài số 
người Việt tị nạn, đã có nhiều người sẽ đến từ Việt Nam, 
trong đó là một đoàn đại biểu chính thức với 5 giám mục và 
hơn 30 linh mục. 

 Vận động mở án tuyên thánh cho linh mục hy sinh 
trong vụ đắm tàu Titanic. CNA đưa 
tin, một linh mục tại Anh đang vận 
động mở án tuyên chân phước cho cha 
Thomas Byles, người đã từ chối rời 
tàu Titanic đang chìm, để giải tội, an 

ủi và cùng cầu nguyện với những người kẹt lại trên tàu. Cha 
Thomas Byles đã có hai cơ hội để lên xuồng cứu sinh, khi 
tàu Titanic bắt đầu chìm vào ngày 15/4/1912. Chứng từ của 
các hành khách được tổng hợp tại trang 
www.fatherbyles.com 

 VIỆT NAM: GP Bắc Ninh. Sáng sớm thứ 7 (25.04), gần 
3 ngàn giáo dân từ khắp nơi đổ về Nhà thờ Chính tòa Bắc 
Ninh để tham dự Thánh Lễ truyền chức Linh mục cho 6 
Thày phó tế. Vào lúc 09h30 Đức Cha Cosma Hoàng Văn 
Đạt chủ sự Thánh Lễ truyền chức. Được biết, trong số 6 tân 
Linh mục được truyền chức hôm nay, có 5 Linh mục Triều 
thuộc Giáo phận Bắc Ninh (đã tốt nghiệp Đại Chủng Viện 
Hà Nội khoá 2007 – 2014) và 1 Linh mục Dòng Chúa Cứu 
Thế. 

 ĐỨC ÔNG PHÊRÔ NGUYỄN VĂN TÀI (1947 – 2015) 
Nguyên Giám Đốc Chương Trình Đài 
Chân Lý Á Châu. Sinh ngày 17/12/1947 
tại Tập Ngãi - Rạch Lọp, huyện Tiểu Cần, 
tỉnh Trà Vinh, thuộc Họ Đạo Rạch Lọp, 
Giáo Phận Vĩnh Long. Vào Tiểu Chủng 
viện Vĩnh Long năm 1958. Từ năm 1965 
đến năm 1973: học Triết và Thần học tại 
Giáo Hoàng Học Viện Thánh PIO X Đà 

Lạt và tốt nghiệp tại học viện này với văn bằng Cử Nhân 
Thần Học. Ngày 19/12/1973: thụ phong Linh Mục tại Nhà 
Thờ Rạch Lọp. Từ năm 1974: Du học tại Đại Học Truyền 
Giáo - Roma và tốt nghiệp với văn bằng Tiến Sĩ Triết Học. 
Từ năm 1978 đến nay: phục vụ tại Đài Chân Lý Á Châu, 
Manila, Philippin Được Chúa gọi về vào lúc 2 giờ 30 sáng 
21/4/2015. Hưởng thọ 68 tuổi. Thánh lễ An táng cử hành tại 
Nhà Thờ Chánh Tòa Vĩnh Long vào lúc 10g00 sáng Thứ 
Sáu ngày 24 tháng 4 năm 2015. 
Sau Thánh Lễ An Táng linh cữu Đức Ông Phêrô được đưa 
về Nhà thờ Rạch Lọp. Ngài sẽ an nghỉ nơi phần mộ các Linh 
Mục trong khuôn viên nhà thờ Rạch Lọp - Giáo Phận Vĩnh 
Long. Xin hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Đức Ông Phêrô. 
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