
 Đức Giáo Hoàng Rửa Tội cho 
12 người Dự Tòng. Ðức Thánh 
Cha Phanxicô đã chủ sự lễ vọng 
Phục Sinh trong Ðền Thờ Thánh 
Phêrô và ban bí tích Rửa tội cho 12 
dự tòng gồm 6 người Albani, 2 
người Hàn quốc, 1 người Hoa, phần 
còn lại là người Camerun và Ấn độ. 
Trong số các tân tòng có Ðại sứ 
Hàn quốc cạnh chính phủ Italia, 
Ông Stefano Yong-Joon Lee (Lý 
Vĩnh Tuấn) 60 tuổi, và Phu nhân 
Stella Hee Kim (Kim Hỉ) 54 
tuổi.Ông bà Ðại Sứ Hàn quốc cạnh Tòa Thánh, Francesco 
Kim Kyung-Surk, làm cha mẹ đỡ đầu cho hai đồng hương 
của mình. Người trẻ nhất trong các tân tòng là cô Mary 
Stella Trương Lý (Li Zhang) người Hoa, 22 tuổi. 
 
 Kể từ năm 1633 là lúc mà người ta bắt đầu ghi chép 

những biến cố xảy ra cho 
'chiếc gai cuả Chuá' thì từ 
đó đến nay, không hề sai 
trật, hễ cứ ngày Thứ Sáu 
Tuần Thánh mà lại trùng 
hợp với ngày Lễ Truyền 
Tin, tức là ngày 25 tháng 3, 

thì chiếc gai lại rỉ máu. 
Lần chót sự lạ này xảy ra là vào năm 2005, và ngày Thứ Sáu 
Tuần Thánh năm nay cũng trùng với lễ Truyền Tin, cho nên 
chiếc gai lại chảy máu nữa. 
Ngày lễ Truyền Tin thường là ngày 25 tháng 3, tuy nhiên để 
tránh trùng hợp với Tuần Thánh cho nên Hội Thánh Công 
Giáo và nhiều giáo phái Tin Lành thường di dời ngày lễ này 
qua một ngày khác một cách tạm thời cho năm đó, nhưng 
những nơi theo Nghi Lễ đông Phương thì vẫn giữ y như thế. 
Sự trùng hợp giữa hai ngày lễ này thì không nhiều, chúng ta 
may mắn được chứng kiến tới 2 lần trong vòng 10 năm qua, 
nhưng lần sau thì phải đợi tới 141 năm nữa, tức là năm 2157. 
'Chiếc gai cuả Chuá' là một chiếc gai nhọn, tương truyền là 
lấy được từ chiếc 'mão gai' mà quân lính Roma đã đội cho 
Chuá trong cuộc Thương Khó cuả Người. Lai lịch đích xác 
về chiếc gai này thì không được xác định theo phương pháp 
khoa học hay lịch sử, người ta chỉ biết là nó đã xuất hiện và 
được tôn kính tại nhà thờ chính toà cuả thành phố Andria 
cuả Ý từ năm 1308. 
Vì có sự lạ như thế cho nên mỗi lần có sự trùng hợp giữa hai 
ngày lễ thì người ta lập một hội đồng gồm nhiều giáo sĩ và 
khoa học gia để quan sát chiếc gai. 
Năm nay cũng vậy, một hội đồng đông đảo đã đến quan sát 
tại chỗ, và sau cùng thì Đức Giám Mục về hưu là Raffaele 
Calabro, ở Andria, đã tuyên bố chiếc gai đã bắt đầu chảy máu nữa. 

Theo sự đồng thuận cuả ủy ban thì đây là một phép lạ, với 3 
giọt trông như "đá hồng ngọc" xuất hiện và đọng trên chiếc 
gai, ở dưới chiếc điã cũng có những giọt 'hồng ngọc' khác 
nữa nhưng họ cho rằng đó là những vật thể đã xuất hiện từ 
phép lạ năm 2005 và bây giờ thì được 'tái sinh'. 
Sau khi mở ra quan sát xong, người ta đã cẩn thận niêm 
phong 'thánh tích' lại. 
Đức Giám Mục Calabro đã dâng lời cảm tạ Chúa "về những 

hồng ân, là một phép lạ và cũng là 
một món quà tình yêu của Thiên 
Chúa, mà Ngài đã ban cho cộng 
đồng này." 
 
  Niên Giám Tòa Thánh năm 
2016: Dân số Công Giáo tăng 
đến gần 1.3 tỷ 
 Trong cuộc họp báo hôm thứ Bẩy 
5 tháng Ba, Cha Federico 
Lombardi, giám đốc Phòng Báo 
Chí Tòa Thánh cho biết từ năm 
2005 đến năm 2014, dân số Công 
Giáo trên thế giới đã tăng từ 
1,115,000,000 (tức là 17.3% dân 

số thế giới) lên đến 1,272,000,000 (tức là 17.8% dân số thế 
giới). 
Trong suốt thời gian đó, dân số Công Giáo đã tăng 41% ở 
châu Phi. Tốc độ tăng trưởng dân số ở châu Phi trong cùng 
thời kỳ là 23.8%. Như vậy, dân số Công Giáo đã tăng gần 
gấp đôi mức tăng dân số, 
Tại châu Á, dân số Công Giáo đã tăng 20%, trong khi mức 
tăng dân số tại lục địa này là 9.6%. Như vậy, số người Công 
Giáo tăng hơn gấp đôi mức tăng dân số. 
Trong suốt khoảng thời gian đó, số giáo dân tăng lên 11.7% 
ở Bắc và Nam Mỹ, 2% ở châu Âu và châu Đại Dương 
15.9%. 
Trong năm 2014, gần một nửa (cụ thể là 48%) người Công 
Giáo trên thế giới sống ở Bắc và Nam Mỹ. 22.6% sống ở 
châu Âu, 17% ở châu Phi, 10.9% ở châu Á, và 0.8% tại châu 
Đại Dương. 
Từ năm 2005 đến năm 2014, số linh mục tăng từ 406,411 vị 
lên đến 415,792 vị, trong khi số lượng phó tế vĩnh viễn tăng 
từ 33,000 lên đến 44,566. Số linh mục tăng đáng kể ở châu 
Phi (32.6%) và châu Á (27.1%), trong khi lại giảm ở châu 
Âu (8%). 97.5% số phó tế vĩnh viễn sống ở Bắc Mỹ, Nam 
Mỹ, hoặc châu Âu. 
Mặc dù tăng đáng kể ở châu Phi và châu Á, số nam tu trên 
toàn thế giới đã giảm từ 54,708 năm 2005 xuống còn 54,559 
vào năm 2014, trong khi số lượng nữ tu đã giảm 10.8% 
xuống chỉ còn 682,729 vị. 
Sự gia tăng trên toàn thế giới về số lượng các chủng sinh đã 
bắt đầu từ thời Thánh Giáo Hoàng Phaolô II, cụ thể là từ 
63,882 vị vào năm 1978 tăng đến 114,439 vào năm 2005 và 
lên đến 120,616 vào năm 2011, nhưng sau đó giảm xuống 
còn 116,939 vào năm 2014. 
Từ năm 2005 đến năm 2014, số lượng chủng sinh tăng vọt ở 
châu Phi ở mức 30.9% và châu Á 29.4% nhưng giảm mạnh 
ở châu Âu 21.7% và giảm ở Bắc và Nam Mỹ 1.9%. 
Số liệu thống kê vừa nêu trích từ Niên Giám Tòa Thánh 
năm 2016 và phiên bản 2014 của Thống kê Giáo Hội thường 
niên - Annuarium Statisticum Ecclesiae, cả hai tài liệu đều 
sẽ sớm được phát hành. 
 
 Quốc hội Pakistan đã thông qua một nghị quyết công 
nhận lễ Phục Sinh là một ngày nghỉ lễ cho các Kitô hữu. 
Thông thường việc công nhận như thế thường là một 
nhượng bộ ngoại giao nào đó. Chẳng hạn như trường hợp 
Cuba công nhận ngày Thứ Sáu Tuần Thánh là quốc lễ vào 
năm 2012. Ngày 9 tháng Tư năm 2012 là ngày Thứ Sáu 
Tuần Thánh đầu tiên được Cuba tổ chức như một ngày nghỉ 
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trong nhiều thập kỷ, theo sau 
một yêu cầu của Đức Giáo 
Hoàng Bênêđíctô thứ 16 gửi 
đến Chủ tịch Raul Castro 
trong chuyến viếng thăm đảo 
quốc này từ ngày 26 đến ngày 
28 tháng Ba năm 2012.  

Các nhà lãnh đạo Kitô giáo Pakistan chào đón quyết định 
này. Tuy nhiên các vị cho rằng một ưu tiên cấp bách hơn là 
việc bảo vệ các quyền của các tôn giáo thiểu số.  
Nghị quyết cũng công nhận hai ngày lễ Holi và Diwali của 
Ấn Giáo. Nghị quyết này, được đưa ra Quốc Hội bởi một 
nhà lập pháp Ấn Độ giáo, là một cử chỉ quan trọng đối với 
tôn giáo thiểu số ở Pakistan nơi người Hồi giáo chiếm đa số 
 
 VATICAN. ĐTC chia buồn với các nạn nhân và lên 
án bạo lực mù quáng trong những vụ khủng bố ở 
Bruxelles sáng ngày  
Trong điện văn nhân danh ĐTC gửi đến Đức Cha Jozef De 
Kesel, TGM giáo phận Bruxelles-Malines, thủ đô Bỉ, ĐHY 
Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, viết: “Khi hay tin 
những vụ khủng bố xảy ra tại Bruxelles, gây hại cho nhiều 
người, ĐTC Phanxicô phó thác cho lòng thương xót của 
Thiên Chúa những người bị thiệt mạng và liên kết trong 
kinh nguyện với những người thân của họ. Ngài bày tỏ sự 
cảm thông sâu xa với những người bị thương và thân quyến 
của họ, cũng như với tất cả những người đang góp phần cứu 
trợ, Ngài xin Chúa ban ơn an ủi khích lệ họ trong cơn thử 
thách. Đức Thánh Cha tái lên án bạo lực mù quáng gây ra 
bao nhiêu đau khổ và khẩn cầu Thiên Chúa ban ơn hòa bình; 
Ngài cầu xin Chúa chúc lành cho các gia đình bị thử thách 
và trên dân tộc Bỉ.” 
Theo tin sơ khởi, những vụ khủng bố tại phi trường và hai 
trạm Metro ở Bruxelles thủ đô Vương Quốc Bỉ đã làm cho 
34 người chết và 135 người bị thương. Nhiều thành phố ở 
Liên hiệp Âu Châu được đặt trong tình trạng báo động và 
tăng cường các biện pháp an ninh. 
 
 Tìm được “thành phố tội lỗi” Sodom trong Kinh 
Thánh 

Các nhà khảo cổ học Anh 
tin rằng họ đã khai quật 
được thành phố tội lỗi 
Sodom (Sôđôm) được đề 
cập trong Kinh Thánh tại 
một nơi gọi là Tall el-
Hammam thuộc Jordan. 
Tiến sĩ Steven Collins, giáo 

sư chuyên nghiên cứu Kinh Thánh và biện giải tôn giáo 
thuộc Đại học Tây Nam Trinity (Anh), đã dẫn đầu đoàn 
nghiên cứu có tên TeHEP tiến hành khai quật. 
TờIndependent UK dẫn lời ông Collins cho hay khu di tích 
khổng lồ Tall el-Hammam ở phía nam Thung lũng Jordan. 
Theo trang Popular Archeology, học giả Anh liệt kê những 
điểm mà ông cho rằng Tall el-Hammam hoàn toàn trùng 
khớp với những đặc điểm của Sodom, mà theo Cựu Ước đã 
bị thiêu hủy trong biển lửa cùng với thành phố láng giềng 
Gomorrah. 
 
 Giáo Hội Công giáo Hoa kỳ có hàng ngàn thành viên 
mới vào dip lễ Phục Sinh 

Các giáo phận trên khắp Hoa Kỳ đã báo cáo về cho Hội  
đồng Giám mục Hoa kỳ con số các dự tòng và ứng viên gia 
nhập Giáo hội vào đêm vọng Phục sinh năm nay. Dự tòng là 
những người chưa bao giờ được rửa tội, họ sẽ nhận bí tích 
Rửa tội, Thêm sức và rước lễ lần đầu vào đêm vọng Phục 
sinh. Còn các ứng viên là những người đã được rửa tội trong 
một truyền thống Ki-tô khác và phép rửa tội này được Giáo 
hội Công giáo công nhận. Những ứng viên này sẽ gia nhập 
Giáo hội qua một nghi thức tuyên xưng đức tin, và sau đó sẽ 
nhận bí tích Thêm sức và rước lễ lần đầu. 
Có những giáo phận đón nhận hơn 1000 dự tòng và vài trăm 
ứng viên vào dịp này như Tổng giáo phận Los Angeles, giáo 
phận lớn nhất Hoa kỳ, sẽ đón nhận 1638 tín hữu mới; giáo 
phận Orange có 915 dự tòng và 622 ứng viên; tổng giáo 
phận New York chào đón 497 dự tòng và 1116 ứng viên, 
giáo phận Washington thì nhận 1375 tín hữu mới. Cũng có 
số đông dự tòng và ứng viên ở vùng Texas như giáo phận 
Forth Worth có 587 ứng viên và 626 dự tòng, trong khi giáo 
phận Austin có 359 dự tòng và 393 ứng viên. 
Có một điều đặc biệt là trong nhiều giáo phận có các gia 
đình mà toàn bộ thành viên sẽ gia nhập Giáo hội trong đêm 
vọng Phục sinh này. Từ việc một thành viên trong gia đình 
mong muốn gia nhập Giáo hội Công giáo, các thành viên 
khác của gia đình cũng chia sẻ mong muốn tốt đẹp này và 
cùng đăng ký học hỏi gia nhập Giáo hội. Pamela Morrison, 
một giáo dân thuộc tổng giáo phận Philadelphia cho biết, 
cuộc trở lại của bà là một hành trình dài được hướng dẫn bởi 
Chúa Thánh Thần. Bà và chồng của bà sẽ nhận bí tích Rửa 
tội, Thêm sức và Thánh Thể vào đêm Vọng Phục sinh này. 
Bà nói: “Tôi đã biết đây là nơi tôi thuộc về, nhưng nó còn 
thêm một ơn nữa là chồng tôi sẽ gia nhập Giáo hội Công 
giáo với tôi.” Còn gia đình của Anthony và Kimberly Sim 
thì lại quyết định cùng gia nhập Giáo hội Công giáo khi con 
gái của họ, 12 tuổi, học sinh một trường Công giáo, bày tỏ ý 
định muốn được rửa tội. Một trường hợp khác ở tổng giáo 
phận Baltimore, một thiếu nữ 14 tuổi đã nhận đức tin Công 
giáo khi cô chiến đấu với bệnh ung thư. Phục sinh này cô sẽ 
cùng mẹ và 2 chị em khác lãnh nhận các bí tích khai tâm, 
trong khi cha của cô cũng sẽ sớm hoàn tất chương trình gia 
nhập đạo.  
 
 Bổ Nhiệm Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Đà Nẳng 
và Giáo Phận Lạng Sơn – Cao Bằng  
 

Phòng Báo chí Toà 
Thánh đã công bố 
thông tin về việc bổ 
nhiệm giám mục cho 
Giáo hội tại Việt Nam, 
vào lúc 18g00 hôm 
nay, thứ Bảy 12-03-
2016 (tức 12g00, giờ 
Roma).Đức Thánh Cha 
đã bổ nhiệm: 
1. Đức Giám mục 

Giuse Châu Ngọc Tri, hiện là Giám mục chính toà Giáo 
phận Đà Nẵng, làm Giám mục chính toà Giáo phận Lạng 
Sơn, Việt Nam. 
2. Đức Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, hiện Giám mục 
chính toà Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng, làm Giám mục 
chính toà Giáo phận Đà Nẵng, Việt Nam. 
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