
 

 VATICAN: Hôm 4/6/2015, Phòng báo chí Tòa Thánh 
thông báo:  

ĐTC Phanxicô đã bổ 
nhiệm Đức Cha Giuse 
Đinh Đức Đạo làm 
Giám mục Phó với 
quyền kế vị tại Giáo 
Phận Xuân Lộc.  

Đức Cha Đinh Đức Đạo năm nay 70 tuổi, sinh ngày 2-3-
1945 tại Thức Hóa, Giáo Phận Bùi Chu. Năm 1964, khi 
được 19 tuổi, ngài gia nhập Đại chủng viện thánh Giuse 
Sàigòn và năm sau đó, du học tại Trường Truyền giáo ở 
Roma và thụ phong linh mục ngày 27-3 năm 1971 khi được 
26 tuổi. 

Ngài đậu tiến sĩ thần học luân lý tại Học viện Alfonsianum 
của Dòng Chúa Cứu Thế, và tiến sĩ Truyền giáo tại Đại học 
Giáo Hoàng Gregoriana của dòng Tên ở Roma. 
Cha Đinh Đức Đạo làm giáo sư tại khoa Truyền giáo Học và 
Học viện giáo lý và tu đức truyền giáo của Đại học Giáo 
Hoàng Urbaniana, đồng thời cũng làm Phó giám đốc, rồi 
Giám đốc Trung tâm quốc tế linh hoạt truyền giáo, gọi tắt là 
Ciam. Ngài làm Giám đốc Văn phòng phối kết Tông đồ mục 
vụ Công Giáo Việt Nam hải ngoại trong 10 năm. 
 
 Năm 2009 Cha Đinh Đức Đạo về nước và làm Giám đốc 
đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc. 4 năm sau đó, ngày 
28-2 năm 2013, ngài được ĐTC Biển Đức 16 bổ nhiệm làm 
GM hiệu tòa Gadiaufala, Phụ tá giáo phận Xuân Lộc. 
Trong HĐGM Việt Nam, Đức Cha Đinh Đức Đạo làm Chủ 
tịch Ủy ban GM về giáo dục. 
 
Trong nhiệm vụ mới, Đức Cha Đinh Đức Đạo tiếp tục phụ 
giúp Đức Cha chính Đaminh Nguyễn Chu Trinh, 75 tuổi, và 
sẽ đương nhiên kế vị khi giáo phận trống tòa. 
Theo niêm giám 2015 của Tòa Thánh, giáo phận Xuân Lộc 
có 921.489 tín hữu Công Giáo, với 246 giáo xứ, 359 LM 
giáo phận và 139 LM dòng, 1809 nữ tu và 447 tu huynh.  
  

 Đức Giáo hoàng sắp quyết định quy chế về Đức Mẹ Mễ Du  
 
Trong cuộc họp báo trên chuyến bay từ Sarajevo về Rôma, 
Đức Phanxicô cho biết cuộc điều tra mà Đức Bênêđictô XVI 
đã cho phép làm về các lần Đức Mẹ hiện ra từ năm 1981 ở 
Mễ Du, một địa phương của Bosnia-Herzégovina đã xong. 
Như thế Đức Phanxicô sẽ là người quyết định cuối cùng. 
Chưa bao giờ một quyết định về quy chế Đức Mẹ Mễ Du 
gần như thế này. Địa danh này của Bosnia Herzégovina là 
nơi Đức Mẹ hiện ra từ năm 1981, đã có hàng triệu người 
trên khắp thế giới đến đây hành hương kể từ ngày những 
“người đã nhìn thấy” khẳng định là họ đã “thấy Đức Mẹ”, 
một vài người cho rằng họ vẫn còn nhận những “lời nhắn” 
đặc biệt. Đức Gioan-Phaolô II và sau đó là Đức Bênêđictô 
XVI đã xem xét hồ sơ này, trả lời một câu hỏi của ký giả 
trên chuyến bay từ Sarajevo về Rôma, Đức Phanxicô cho 
biết Giáo hội sắp “đưa ra quyết định” về bản chất của các 
hiện tượng này. 
 
  Video quay cảnh tổng thống Ba Lan chụp bánh thánh rớt  
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khắp toàn cầu. 
 
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda chạy theo chụp bánh 
thánh khi một chiếc bánh bị bay trong một Thánh lễ cử hành 
ngoài trời ở Varsova. Lúc đang dự Thánh lễ cử hành ngoài 
trời ở Varsova, khi rước lễ, tân tổng thống Ba Lan Andrzej 
Duda thấy một chiếc bánh thánh bị rơi.  
 
Không ngần ngại, ông chạy đến nhặt bánh thánh và kính cẩn 
đem lên cho hồng y Nyczowi đang dâng Thánh lễ. Một 
chứng từ tuyệt đẹp cho đức tin của một tín hữu sốt sắng, ông 
là cựu nghị sĩ Nghị viện Âu Châu và vừa được bầu làm tổng 
thống ngày lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống… 24 
tháng 5 – 2015 ! 
 
 Kolkata, Ấn Độ: Nữ tu Nirmala Joshi, nguyên Bề trên 
tổng quyền Dòng Thừa Sai Bác Ái, người kế nhiệm Chân 
phước Têrêsa, đã qua đời tại Kolkata vào sáng sớm ngày 
23/6/2015 vì bệnh tim, thọ 81 tuổi. 
 
Tin này được Ðức Tổng giám mục Thomas D'Souza, Tổng 
giám mục Kolkata, Ấn Ðộ, loan báo. Nữ tu Nirmala đứng 
đầu Dòng Thừa Sai Bác Ái từ năm 1997 để tiếp nối công 
việc của Mẹ Têrêsa, chăm sóc những người nghèo nhất và 
các bệnh nhân sống trong các khu ổ chuột ở Kolkata, trước 
khi nghỉ hưu vào năm 2009 vì lý do sức khỏe. 
Nirmala Joshi sinh năm 1934 tại Ranchi, thuộc tỉnh Bihar 
and Orissa (nay là thủ phủ của bang Jharkhand, Ấn Ðộ) 
trong một gia đình theo đạo Hindu. Chính cuộc gặp gỡ Mẹ 
Têrêsa vào những năm 1950 đã làm thay đổi cuộc đời Joshi. 
Joshi lãnh bí tích Rửa tội Công giáo năm 1958 và gia nhập 
Hội Dòng Thừa Sai Bác Ái khi đó còn rất ít được biết đến. 
Sau đó nữ tu Nirmala đã trở thành người đứng đầu một tu 

 
 
 

TIN TỨC GIÁO HỘI 

 HOÀN VŨ 
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viện của Dòng tại Panama, một trong những tu viện đầu tiên 
của Dòng ở ngoài Ấn Ðộ. Năm 1976, cùng với Mẹ Têrêsa,  
nữ tu Nirmala khởi sự lập một nhóm các nữ tu chiêm niệm  
tại New York, Hoa Kỳ và sau đó đã mở nhiều nhà chiêm 
niệm của Dòng tại Hoa Kỳ, Ấn Ðộ và Nepal. 
Năm 2009, nữ tu Nirmala được chính phủ Ấn Ðộ trao tặng 
huân chương Padma Vibhushan - là giải thưởng cao quý 
đứng hàng thứ hai về dân sự, sau huân chương Bharat Ratna 
- vì những phục vụ cho quốc gia này. Bề trên Tổng quyền 
hiện nay của Dòng Thừa Sai Bác Ái là nữ tu Mary Prema 
Pierick, kế nhiệm nữ tu Nirmala Joshi từ ngày 25 tháng 03 
năm 2009. Lễ an táng nữ tu Nirmala cử hành vào chiều thứ 
Tư 24 tháng 06 năm 2015 tại Nhà Mẹ của Dòng Thừa Sai 
Bác Ái. 
 
 HĐGM Hoa Kỳ: Phán quyết của Tối cao Pháp viện là 
một lỗi lầm bi thảm 
 
Người Công Giáo được mời gọi để làm chứng cho sự thật 
của hôn nhân bất chấp phán quyết của Tối cao Pháp viện 
Hoa Kỳ công nhận hôn nhân đồng tính. Hội Đồng Giám 
Mục Hoa Kỳ đã đưa ra lời kêu gọi trên hôm thứ Sáu 
26/6/2015, cùng ngày với phán quyết của Tòa án Tối cao 
Mỹ. 
"Bất kể những gì một đa số sít sao tại Tòa án Tối cao có thể 
tuyên bố tại thời điểm này trong lịch sử, bản chất của con 
người và hôn nhân vẫn không thay đổi và không thể thay 
đổi," Đức Tổng Giám Mục Joseph Kurtz của tổng giáo phận 
Louisville, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ cho biết 
như trên trong tuyên bố thay mặt các Giám Mục Hoa Kỳ. 
Đức Cha cho biết: "Chúa Giêsu Kitô, với tình yêu bao la của 
Ngài, dạy rõ ràng rằng từ thuở ban đầu hôn nhân là một kết 
hiệp suốt đời giữa một người nam và một phụ nữ. Trong tư 
cách là các giám mục Công Giáo, chúng tôi bước theo Chúa 
chúng ta và sẽ tiếp tục giảng dạy và hành động theo sự thật 
này." Phán quyết của tòa án tối cao Mỹ đã lật ngược những 
quyết định ủng hộ hôn nhân truyền thống được đưa ra vào 
tháng Mười Một năm ngoái tại các tiểu bang Michigan, 
Ohio, Kentucky và Tennessee. Với phán quyết này, “hôn 
nhân đồng tính” được công nhận ở tất cả 50 tiểu bang của 
Hoa Kỳ. 
 
Các Giám Mục Hoa Kỳ khẳng định rằng mặc dù tòa án công 
nhận “hôn nhân đồng tính”, người Công Giáo phải dạy và 
làm chứng cho hôn nhân thật sự. Đức Tổng Giám mục Kurtz 
nói: "Ý nghĩa độc đáo của hôn nhân như sự kết hợp giữa 
một người nam và một người nữ đã được ghi khắc trong cơ 
thể chúng ta, nơi sự khác biệt về giới tính của chúng ta như 
những người nam và người nữ". 
 
"Việc bắt buộc định nghĩa lại hôn nhân trên khắp đất nước là 
một lỗi lầm bi thảm làm tổn hại đến lợi ích chung và những 
người dễ bị tổn thương nhất trong chúng ta, đặc biệt là trẻ 
em. Luật pháp có nhiệm vụ hỗ trợ các quyền cơ bản của mọi 
đứa trẻ được lớn lên, nếu có thể, bởi cha mẹ trong một gia 
đình ổn định. " 
 
Tuyên bố của Hội Đồng Giám Mục khích lệ người Công 
Giáo nên tiếp tục rao giảng sự thật về bản chất của hôn nhân 
với "đức tin, hy vọng và tình yêu" dành cho tất cả mọi 

người, và kêu gọi "tất cả mọi người thiện chí" tham gia với 
người Công Giáo trong việc công bố sự thật này. 
 
 Roma: Tiếp bước Song thân Thánh Têrêxa thành 
Lisieux trên đường nên thánh. 
 

Sáng thứ bảy 27-6, Đức Thánh Cha 
Phanxicô đã phê chuẩn quyết định 
phong thánh cho ông bà Louis và Zelie 
Martin, cha mẹ của thánh Têrêsa Hài 
Đồng Giêsu thành Lisieux. 
 Hai người sẽ là cặp vợ chồng đầu tiên 
được phong thánh cùng nhau, do bởi 
‘chứng tá đặc biệt của hai vị cho đường 
thiêng liêng của vợ chồng và gia đình,’ 

theo lời hồng y Angelo Amato. Và trưởng thánh bộ phong 
thánh, khi trình bày cuộc đời hai người với Đức Thánh Cha, 
cũng nói rằng, đời sống của hai vị ‘tác động tích cực đến bối 
cảnh lịch sử của mình qua chứng tá cho Tin Mừng canh tân 
mặt địa cầu.’ Đồng thời hồng y còn nhấn mạnh, ‘đời sống 
đức tin mẫu mực, sự hết mình vì các giá trị lý tưởng nhưng 
luôn thực tế, và sự chú tâm không ngừng dành cho người nghèo, 
của hai vị.’ 
 Ông Louis Martin (1823–1894) và bà Zelie Guerin (1831–
1877) có phúc được 9 người con, 4 người mất khi còn nhỏ. 5 
người con gái còn lại đều đi tu, trong đó có thánh Têrêsa Hài 
Đồng Giêsu. Ông Louis và Bà Zélie Martin đã thành hôn 
vào ngày 13/7/ 1858 tại ngôi nhà thờ Ðức Bà Alencon này. 
Hai ông bà đã sống trọn những năm tháng hôn nhân của 
mình tại Alencon cho đến khi Bà Zélie qua đời vào năm 
1877. Ðây cũng là nơi Thánh Têrêxa chào đời. Trong dịp 
tuyên thánh này, gương sáng của hai Ông Bà Chân phước sẽ 
được nêu cao trong Giáo hội tại khắp nơi và nhất là cho các 
đôi vợ chồng và gia đình. Quả thật, Ðền thánh Alencon, nơi 
hai ông bà đã sống cuộc đời hôn nhân, sẽ trở thành nơi rất 
thích hợp giúp các đôi vợ chồng và gia đình chữa lành các 
vết thương, noi gương Ông Thánh Louis và Bà Thánh Zelie 
Martin mà suy ngẫm thêm về vẻ đẹp của ơn gọi hôn nhân và  
nhận ra vợ chồng có thể giúp nhau nên thánh.. 
 
 Hội Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết: Lễ Khấn Lần Đầu 
cho 24 Chị Em 

“Để 
được 
hoàn 
toàn 
theo 

Chúa 
Kitô, các 

con có muốn giữ Đức Khiết Tịnh vì Nước Trời, tự ý giữ Đức 
Khó Nghèo và lấy Đức Vâng Phục làm của lễ dâng lên 
Thiên Chúa không?”. 
 
Đó chính là lời thẩm vấn mà vị chủ chăn giáo phận Phan 
Thiết – Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống – đã hỏi 24 khấn 
sinh của Hội Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết 
(HD.MTGPT) trong Lễ Khấn Lần Đầu sáng ngày 
27/06/2015. Trong bài giảng, Đức Cha triển khai Lời Chúa 
nhắc chị em hãy hiến dâng đời mình cho Chúa mà không 
ngần ngại so đo, tính toán.  
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