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 ĐTC Phanxicô phong 4 vị thánh vào Chúa nhật 18-
10-2015 Quảng trường thánh phêrô đã sẵn sàng, với hình 
ảnh của bốn chân phước sẽ trở thành thánh nhân trong thánh 
lễ Chủ nhật ngày 18-10-2015.  Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ 
chủ sự và tuyên bố họ như những vị thánh đó là: một cặp vợ 
chồng, một linh mục người Ý, và một nữ tu người Tây Ban 
Nha. 
 Vị linh mục người Ý là Vincenzo Grossi, đấng sáng lập tu 
hội chị em Tiểu muội. Ông sinh năm 1845 tại Cremona và 
qua đời năm 1917. Cha thành lập tu hội vào năm 1895 là 
dành để rao giảng Tin Mừng cho người trẻ và trẻ em. Tu hội 
có cộng đoàn ở Ý, Argentina, và Ecuador. Grossi được 
phong chân phước cách đây 40 năm. 
 Mẹ María de la Purisima de la Cruz là bề trên tổng quyền 
của Các Sơ Dòng Thánh Giá. Dòng được thành lập để giúp 
đỡ những người nghèo nhất. Sơ sinh ở Madrid vào năm 
1926 và qua đời năm 1998. Đức Giáo Hoàng Benedict XVI 
phê chuẩn phong chân phước cho sơ trong năm 2010. 
  

Cặp vợ chồng là cha 
mẹ của Thánh 
Têrêsa Hài Đồng 
Giêsu, ông Louis 
Martin và bà Celia 
Guerin. Trong năm 
2009, họ được tuyên 
phong chân phước. 

Họ sẽ là cặp vợ chồng đầu tiên được phong thánh cùng nhau 
trong các lễ phong thánh tương tự. Và họ sẽ trở nên những 
vị thánh trong kỳ Thượng Hội Đồng về gia đình, để đánh 
dấu tầm quan trọng của người cha, người mẹ trong việc 
truyền giao đức tin cho con cái mình. 
 
 Đức Thánh Cha Phanxicô công bố kế hoạch thành lập 
một bộ mới: Thánh Bộ Giáo Dân, Gia đình và sự sống  
 
Trong diễn từ tại Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình 
hôm 22 tháng 10, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố kế 
hoạch thành lập một bộ mới có tên gọi là Thánh Bộ Giáo 
Dân, Gia đình và sự sống.  
Bộ mới sẽ kết hợp các công việc của ba cơ quan hiện có 
trong giáo triều Rôma là Hội đồng Giáo hoàng về Gia đình, 
Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân, và Học viện Giáo 
hoàng về sự sống. 
Đức Giáo Hoàng cho biết ngài đã thành lập một ủy ban soạn 
thảo quy chế cho bộ mới, và quy chế này sẽ được xem xét 
bởi Hội đồng các Hồng Y trong cuộc họp tiếp theo của các 
vị diễn ra vào tháng Mười Hai. 
Tại một cuộc họp hồi tháng Chín vừa qua, Hội đồng các 
Hồng Y, gồm 9 vị, đã đề nghị việc thành lập bộ mới này. 
Một đề xuất liên quan đến việc hình thành một bộ nữa liên 
quan với các vấn đề bác ái, công lý và hòa bình vẫn còn 
đang được thảo luận. Các bộ tại Vatican là những cơ quan 
quan trọng nhất của Giáo triều Rôma. Hiện có 9 bộ là:  
1. Bộ Giám Mục  
2. Bộ Giáo dục Công Giáo  

 
 
 
 

3. Bộ Phong Thánh  
4. Bộ Giáo sĩ  
5. Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích 
6. Bộ Giáo Lý Đức Tin  
7. Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc 
8. Bộ Đời Sống Tận Hiến  
9. Bộ Giáo Hội Đông Phương 
 
 Mẹ Têrêsa có thể được tuyên thánh vào năm tới 2016 
Tòa Thánh đã hoàn thành tiến trình điều tra án tuyên thánh 
cho Mẹ Têrêsa, và việc tuyên thánh cho Mẹ Têrêsa có thể sẽ 
diễn ra vào năm tới.  
Các tài liệu liên quan đến tiến trình điều tra án tuyên thánh 
đã được trình lên Đức Thánh Cha Phanxicô. Ngài có thể sẽ 

triệu tập một công nghị các 
Hồng Y vào tháng Hai, 2016 để 
thông báo ngày giờ và địa điểm 
tổ chức lễ tuyên thánh cho Chân 
Phước Têrêsa. Tờ Malayala 
Manorama của Công Giáo tại 
Kerela, Ấn Độ cho biết như trên. 
 Theo tờ báo trên việc tuyên 
thánh có thể được tổ chức trong 

Năm Thánh của Lòng Thương Xót, bắt đầu vào ngày 08 
tháng 12 năm nay và kéo dài đến ngày 20 tháng 11 năm tới. 
Ngày mẹ Têrêsa qua đời là ngày 5 tháng Chín được xem 
như là một ngày tốt nhất cho việc tuyên thánh. 
  
Tháng 8 vừa qua, việc chữa lành cho một người đàn ông Ba 
Tây thuộc giáo phận Santos ở Sao Paulo bị một khối u não 
ác tính đã được khẳng định như một phép lạ nhờ lời cầu bầu 
của Mẹ Têrêsa.  
  
 Khẩu Hiệu Và Biểu Tượng Giám Mục Phêrô Huỳnh 
Văn Hai: Khẩu Hiệu và Biểu Tượng “Hãy Ra Khơi và Thả 

Lưới” (Luca 5,4). Câu này có 2 vế liên 
quan rất nhiều đến việc Truyền Giáo 
và Động Lực Truyền Giáo. 
Vế Thứ Nhất “Hãy Ra Khơi” (ra chỗ 
nước sâu) diễn ý ở vùng đồng bằng 
sông Cửu Long có rất nhiều tôn giáo 
khác, người Khmer hiện diện và còn 
nhiều vùng sâu và xa không có một 
dấu vết gì về Kitô giáo, không được 

nghe gì về chữ “Giêsu Kitô”, nên rất cần đến với họ; ra chỗ 
nước sâu là đi vào chỗ nguy hiểm theo kinh nghiệm đánh cá, 
nhưng ra chỗ sâu lại có nhiều cá để đánh bắt. 
Đến Vế Thứ Hai “Thả Lưới..” muốn nói lên rằng khi đi ra 
chỗ nước sâu thì còn phải làm việc nữa, làm việc vất vã chớ 
không thì uổng công, cho nên cần có sự hy sinh, thức đêm 
ngày và nhờ thế mới mong được kết quả .. “hầu như rách cả 
lưới…”  
Ngòai ra trong biểu tượng huy hiệu có hình chim bồ câu và 
con thuyền là Chúa Thánh Thần hướng dẫn con thuyền Giáo 
Phận ra khơi đánh bắt, thu được nhiều cá và cập bến bình 
an.  

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
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