
 Thánh tích của thánh Piô năm dấu thánh sẽ được 
trưng bày tại Đền Thờ Thánh Phêrô.  

Theo quyết định của Đức Thánh Cha Phanxicô, thánh tích 
của thánh Piô thành Pietrelcina, thường được gọi là thánh 
Piô Năm Dấu Thánh sẽ được trưng bày tại Đền Thờ Thánh 
Phêrô từ ngày 08 đến ngày 14 tháng 2 năm 2016 để đánh 
dấu Năm Thánh Từ Bi.Đức Thánh Cha đã muốn rằng thánh 
tích được trưng bày tại Đền Thờ Thánh Phêrô vào ngày Thứ 
Tư Lễ Tro (10 tháng 2), là ngày các tín hữu toàn thế giới sẽ 
được yêu cầu để trở thành “nhà truyền giáo của lòng thương 
xót.” 
 
Cha thánh Piô là một linh mục dòng Capucinô, sinh năm 
1887 và qua đời năm 1968. Từ năm 1918, cha đã được bề 
trên cử về San Giovanni Rotondo (có lẽ tên gọi bắt nguồn từ 
ngôi nhà thờ hình tròn, dâng kính thánh Gioan Tẩy giả, được 
cất từ thế kỷ VII) để hoạt động mục vụ cho đến khi qua đời. 
 
Trong suốt thời gian 50 năm, cha được biết đến như là vị 
giải tội ngoại thường: nhiều ngày cha ngồi toà hơn 10 tiếng 
đồng hồ; ngoài ra cũng từ năm 1918 cha được lãnh nhận trên 
thân mình 5 dấu thương tích của Chúa Giêsu. Tuy đã qua 
đời từ hơn 40 năm qua, nhưng hai công trình do cha khởi 
xướng vẫn tồn tại, thứ nhất là “Nhà xoa dịu đau khổ”, tức là 
bệnh viện dành cho các bệnh nhân (khánh thành vào năm 
1956 với 250 giường, nhưng nay đã lên đến 1200 giường với 
50 ngành chuyên khoa) và “hội cầu nguyện cha Piô” (chính 
thức thành lập từ năm 1950, và ngày nay bành trướng khắp 
thế giới). Cha Piô được phong chân phước năm 1999 và hiển 
thánh năm 2002, lễ kính vào ngày 23/9, trùng vào ngày tạ 
thế. Vị  thánh linh mục hầu như suốt đời chỉ thi hành hai tác 
vụ là dâng Thánh lễ (đôi lúc kéo dài 3 giờ đồng hồ) và ban 
bí tích giải tội 

 Nhận định của tổng thống Paraguay về chuyến tông 
du Nam Mỹ của Đức Thánh Cha 
 
Tổng thống Paraguay Horacio Cartes cho biết trong một 
cuộc phỏng vấn rằng, chuyến thăm gần đây của Đức Thánh 

Cha Phanxicô tại đất nước của ông “gây xúc động không chỉ 
linh hồn của dân tộc mà còn là của thế giới.” 
Tổng thống Cartes cám ơn Đức Thánh Cha vì “sự đơn giản 
và lòng nhiệt thành, và những nỗ lực rất lớn để gặp gỡ mọi 
người, luôn luôn có một nụ cười, và giữ một lịch trình dày 
đặc các cuộc gặp gỡ như vậy.” 
“Và đặc biệt là một lời cảm ơn về kho báu là những khuyên 
bảo của ngài, chiếu tỏa một ánh sáng trên tình hình của 
chúng tôi và ban cho chúng tôi một hướng dẫn để đối mặt 
với những thách đố trong tương lai. Hướng dẫn của Ngài là 
ngọn đèn và cũng đưa ra cho chúng ta một nhiệm vụ lớn là 
làm việc cùng nhau, với sự hy sinh và lòng kiên trì, để 
chúng ta có thể có một quốc gia công bằng hơn cho tất cả” 
 
 Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm 3 Giám mục phụ 
tá cho TGP Los Angeles 
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Cha Robert Barron, đức ông Joseph V. Brennan và đức ông 
David G. O'Connell làm giám mục phụ tá cho TGP Los 
Angeles. Ba giám mục sẽ giúp Đức Tổng Giám mục José H. 
Gomez, các giám mục phụ tá khác, và các linh mục và phó 
tế trong việc phục vụ giáo phận lớn nhất tại Hoa Kỳ. 
 
Đức Ông Brennan và Đức Ông O'Connell là những linh mục 
hiện đang phục vụ trong Tổng giáo phận Los Angeles, trong 
khi Cha Barron là Giám đốc Đại Chủng viện Mundelein 
thuộc Tổng Giáo Phận Chicago và là người sáng lập 
Chương “Word on Fire” (Lời bốc cháy), một phương tiện 
Truyền thông toàn cầu. 
 
Đức Ông Brennan hiện là Tổng đại diện và là Phối trí viên 
điều hành của TGP từ năm 2012, trong khi Đức Ông 
O'Connell hiện là cha chính xứ St. Frances Cabrini X. ở 
Nam Los Angeles. 
 
Cha Barron cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm nay là 
"Đó là một bất ngờ hoàn toàn". Trong khi ngài là một vị 
diễn thuyết có thế giá được các nơi thường xuyên mời nói 
truyện, và ngài cũng là bình luận gia Công Giáo thường 
xuyên trên truyền hình. Nhưng ngài nói “trách nhiệm chính 
của tôi bây giờ là phục vụ như một giám mục phụ tá… Tôi 
sẽ hiện diện thường xuyên với dân Chúa trong Tổng giáo 
phận”.  
 
Đối với Đức Ông Brennan, việc bổ nhiệm này cũng đến thật 
bất ngờ. "Nó giống như một cú đấm vào bụng. Tôi đã có 
một phản ứng tức thời là cuộc sống của tôi ròi đây sẽ khác 
trước. Chúng ta thường có kế hoạch riêng, nhưng rồi Thiên 
Chúa có ý khác. " 
Đức Ông Brennan chủ yếu coi mình là một mục tử, và ngài 
đã mang ý thức mục vụ đó trong vai trò của mình như là  

 
 
 

TIN TỨC GIÁO HỘI 
 HOÀN VŨ 
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tổng đại diện. Ngài phát biểu: "Đó là việc đặt cuộc sống  
mình nằm xuống hằng ngày và tôi nghĩ rằng cuộc sống giám  
mục này cũng sẽ như vậy." 
 
Đức Ông Brennan cho biết ngài muốn mang niềm vui vào sứ 
vụ của mình, giống như Đức Giáo Hoàng Phanxicô vậy. 
Ngài nói thêm: "Tôi cố gắng để mang lại một ý nghĩa thực 
sự của lòng biết ơn cho mỗi ngày, ngay cả ở giữa quyết định 
khó khăn và những vấn đề và các tình huống cần phải được 
xử lý, mà không thiếu nghiêm túc, tôi cố gắng vui vẻ. Tôi 
cũng cố gắng thêm một tí hài hước vào đó nữa". 
 
Đức Ông O'Connell, người đã phục vụ tại các giáo xứ ở 
Nam Los Angeles trong hơn 25 năm, đã phục vụ đặc biệt 
cho các cộng đồng từng bị bạo lực và ảnh hưởng của băng 
đảng và ma túy. 
 
Ngài nói: "Đó là cách chúng ta có thể thay đổi vùng Nam 
Los Angeles (khu dân cư nghèo) nghĩa là chúng ta cần vượt 
ra và đi đến làm việc với dân chúng ở các khu dân cư. Tôi 
luôn luôn yêu thương họ. Tôi luôn luôn thích sống trong các 
giáo xứ có các khu dân nghèo như vậy. " 
 
Đức Ông O'Connell hiện là thành viên trong Hội đồng Tài 
chánh của Tổng giáo phận, đồng thời cũng cộng tác với các 
nhà lãnh đạo cộng đồng và các viên chức cảnh sát trong 
những nỗ lực can thiệp trong các vụ băng đảng.  
Tuy ngày giờ phong chức chưa được quyết định, nhưng chắc 
chắn 3 giám mục tân cử sẽ được tấn phong vào mùa Hè này. 
 
 595 chủng sinh Hoa Kỳ sẽ được thụ phong linh mục 
trong năm nay, tăng 25% so với năm 2014 
 
Theo thống kê được Trung tâm nghiên cứu ứng dụng các 
hoạt động tông đồ công bố ngày 16 tháng Bẩy, ước tính 595 
chủng sinh Mỹ sẽ được thụ phong linh mục trong năm nay. 
Con số này đại diện cho sự gia tăng 25 phần trăm ơn gọi ở 
Mỹ, so với năm 2014.  
Thống kê cũng cho thấy những ảnh hưởng trên quyết định 
theo đuổi ơn thiên triệu. Một nghiên cứu gần đây ở Mỹ, cho 
thấy rằng ít nhất là tại Mỹ, một trong những yếu tố chính là 
ảnh hưởng của các linh mục giáo xứ địa phương. Tuy nhiên, 
thống kê cũng cho thấy một con số đáng buồn là ở Mỹ, một 
phần năm các giáo xứ không có linh mục chính xứ. 
Cũng theo nghiên cứu này, sau ảnh hưởng của một linh mục 
giáo xứ địa phương là giáo dục ở tất cả các hình thức ... dù 
trong gia đình, trường học hay các phong trào, đoàn thể. 
Khi Đức Thánh Cha Phanxicô thăm Hoa Kỳ vào tháng Chín 
tới đây, Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ hy vọng chuyến thăm 
của Đức Giáo Hoàng sẽ có tác dụng làm gia tăng hơn nữa ơn 
gọi linh mục tại quốc gia này. 
 
 
 Chứng kiến những cảnh hồ hởi cuả dân chúng Nam 
Mỹ và bắt mạch mức hấp dẫn tại quốc nội, Quốc Hội 
Hoa Kỳ vừa vội vã thêm vào một thủ tục đón tiếp Đức 
Giáo Hoàng tại Washington DC. 
 
Thay vì chỉ chào đón Ngài trong buổi họp lưỡng viện như đã 
từng làm với các vị khách quí cuả Quốc Gia, ĐGH sẽ được 

mời ban một huấn 
từ ngắn tới toàn 
thể công chúng 
Mỹ ngay trên 
thềm cuả điện 
Capitol, được 
truyền hình ra 
toàn quốc, trong 
một khung cảnh 

giống như một "lễ nhậm chức cuả một Tổng Thống" 
("inauguration-like setting") vậy. Vé tham dự sẽ được phân 
phát ngay từ ngày 30 tháng 7 này, do các "thành viên cuả 
Quốc Hội và các viên chức cuả Hạ Viện", theo một thông 
báo cuả văn phòng Chủ Tịch Quốc Hội. Vào ngày thứ Tư 
vừa qua, khi ra thông cáo nghi thức mới, văn phòng Chủ 
Tịch Quốc Hội cũng nêu ra lý do là cuộc viếng thăm cuả 
ĐGH là "vô tiền khoáng hậu" ("unprecedent") và là "một 
giây phút lịch sử cho quốc gia" (“a historic moment for the 
country.”) 
"Chúng tôi cùng với toàn thể mọi thành phần dân chúng 
(from all walks of life) mong mỏi được đón tiếp ĐTC tại 
thềm Quốc Hội vào ngày 24 tháng 9 này" bản thông cáo 
viết. 
 
 Bản đúc kết Hội nghị thường kỳ 2015 các Đại chủng 
viện tại Việt Nam. 
 
Hội nghị thường kỳ của các Đại chủng viện đã diễn ra tại 
Toà Giám mục Đà Lạt từ ngày 30/6 đến 04/7/2015, dưới sự 
chủ tọa của Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục 
giáo phận Đà Lạt, Chủ tịch Uỷ ban Giáo sĩ và Chủng sinh; 
được điều phối bởi cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Thư ký Uỷ 
ban, cùng với sự tham dự của 47 linh mục đang phụ trách 
việc đào tạo của 10 Đại chủng viện tại Việt Nam. 
 

Ơn gọi linh mục là 
ân huệ đến từ 
Thiên Chúa, được 
đáp lại cách tự do 
bởi các ứng sinh 
linh mục, và được 
hướng dẫn bởi các 
nhà đào tạo. Trước 
sứ vụ cao cả và 
tầm quan trọng của 

việc đào tạo linh mục cũng như sự giới hạn của các nhà đào 
tạo, Uỷ ban Giáo sĩ và Chủng sinh đã tổ chức các hội nghị 
thường kỳ hai năm một lần từ năm 2005 để các linh mục 
đang phụ trách việc đào tạo tại các Đại chủng viện có dịp 
học hỏi và chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm trong việc 
đào tạo chủng sinh. Trong kỳ họp này, hội nghị dành nhiều 
thời gian để nhìn lại và chia sẻ những vấn đề quan trọng của 
đời sống chủng sinh, đó là động lực ơn gọi, đào tạo nhân 
bản, đào tạo trí thức, đào tạo thiêng liêng và đào tạo mục vụ. 
 

a. Động lực ơn gọi (ý ngay lành) 
b. Đào tạo nhân bản 
c. Đào tạo trí thức 
d. Đào tạo thiêng liêng 
e. Đào tạo Mục vụ 
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	Đức Ông O'Connell, người đã phục vụ tại các giáo xứ ở Nam Los Angeles trong hơn 25 năm, đã phục vụ đặc biệt cho các cộng đồng từng bị bạo lực và ảnh hưởng của băng đảng và ma túy.
	Ngài nói: "Đó là cách chúng ta có thể thay đổi vùng Nam Los Angeles (khu dân cư nghèo) nghĩa là chúng ta cần vượt ra và đi đến làm việc với dân chúng ở các khu dân cư. Tôi luôn luôn yêu thương họ. Tôi luôn luôn thích sống trong các giáo xứ có các khu ...
	Đức Ông O'Connell hiện là thành viên trong Hội đồng Tài chánh của Tổng giáo phận, đồng thời cũng cộng tác với các nhà lãnh đạo cộng đồng và các viên chức cảnh sát trong những nỗ lực can thiệp trong các vụ băng đảng.
	Tuy ngày giờ phong chức chưa được quyết định, nhưng chắc chắn 3 giám mục tân cử sẽ được tấn phong vào mùa Hè này.
	( 595 chủng sinh Hoa Kỳ sẽ được thụ phong linh mục trong năm nay, tăng 25% so với năm 2014
	/Theo thống kê được Trung tâm nghiên cứu ứng dụng các hoạt động tông đồ công bố ngày 16 tháng Bẩy, ước tính 595 chủng sinh Mỹ sẽ được thụ phong linh mục trong năm nay. Con số này đại diện cho sự gia tăng 25 phần trăm ơn gọi ở Mỹ, so với năm 2014.
	Thống kê cũng cho thấy những ảnh hưởng trên quyết định theo đuổi ơn thiên triệu. Một nghiên cứu gần đây ở Mỹ, cho thấy rằng ít nhất là tại Mỹ, một trong những yếu tố chính là ảnh hưởng của các linh mục giáo xứ địa phương. Tuy nhiên, thống kê cũng cho ...
	Cũng theo nghiên cứu này, sau ảnh hưởng của một linh mục giáo xứ địa phương là giáo dục ở tất cả các hình thức ... dù trong gia đình, trường học hay các phong trào, đoàn thể.
	Khi Đức Thánh Cha Phanxicô thăm Hoa Kỳ vào tháng Chín tới đây, Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ hy vọng chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ có tác dụng làm gia tăng hơn nữa ơn gọi linh mục tại quốc gia này.
	( Chứng kiến những cảnh hồ hởi cuả dân chúng Nam Mỹ và bắt mạch mức hấp dẫn tại quốc nội, Quốc Hội Hoa Kỳ vừa vội vã thêm vào một thủ tục đón tiếp Đức Giáo Hoàng tại Washington DC.
	Thay vì chỉ chào đón Ngài trong buổi họp lưỡng viện như đã từng làm với các vị khách quí cuả Quốc Gia, ĐGH sẽ được mời ban một huấn từ ngắn tới toàn thể công chúng Mỹ ngay trên thềm cuả điện Capitol, được truyền hình ra toàn quốc, trong một khung cảnh...
	"Chúng tôi cùng với toàn thể mọi thành phần dân chúng (from all walks of life) mong mỏi được đón tiếp ĐTC tại thềm Quốc Hội vào ngày 24 tháng 9 này" bản thông cáo viết.



