
 Thông điệp của Đức Thánh Cha 
Phanxicô gởi tổng thống Donald 
Trump trong lễ nhậm chức 
  

Đức Thánh Cha 
Phanxicô đã gửi 
lời chào của ngài 
đến tân Tổng 
thống Mỹ Donald 
Trump, và bảo 
đảm những lời 

cầu nguyện vào ngày lễ nhậm chức của 
tân tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Đức 
Thánh Cha bày tỏ hy vọng rằng tân tổng 
thống sẽ được “hướng dẫn bởi các giá trị 
tinh thần và đạo đức phong phú đã định hình lịch sử của 
người dân Mỹ”, và cho rằng thành công của một đất nước 
nên được “đo lường trên tất cả các mối quan tâm của quốc 
gia ấy đối với người nghèo, người bị ruồng bỏ, và những 
người đang gặp khó khăn”. Toàn văn thông điệp của Đức 
Thánh Cha như sau: 
“Nhân lễ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ thứ 45 của tổng 
thống, tôi xin gởi đến ngài những lời cầu chúc tốt đẹp thân 
ái và bảo đảm những lời cầu nguyện của tôi xin Thiên Chúa 
Toàn Năng ban cho tổng thống sự khôn ngoan và sức mạnh 
trong việc thực hiện các chức vụ trọng đại của ngài. 
Vào thời điểm khi gia đình nhân loại của chúng ta đang bị 
vây bủa bởi các cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng 
đòi hỏi các phản ứng chính trị có tầm nhìn xa và thống nhất, 
tôi cầu nguyện xin cho các quyết định của tổng thống được 
hướng dẫn bởi các giá trị tinh thần và đạo đức phong phú đã 
định hình lịch sử của nhân dân Mỹ và sự dấn thân của quốc 
gia ngài cho sự thăng tiến nhân phẩm và tự do trên toàn thế 
giới. Dưới sự lãnh đạo của tổng thống, cầu xin cho tầm cỡ 
của Hoa Kỳ tiếp tục được đo lường trên tất cả các mối quan 
tâm đối với người nghèo, người bị ruồng bỏ và những người 
cần đang gặp khó khăn, như những Lagiarô, đang đứng 
trước cửa nhà của chúng ta. 
Với những tâm tình này, tôi xin Chúa ban cho tổng thống và 
gia đình, cũng như tất cả những người Mỹ yêu quý, những 
phước lành của Chúa là hòa bình, hòa hợp và mọi thịnh 
vượng về vật chất và tinh thần. 
 
 Một Giám Mục gốc Phi Luật Tân được bổ nhiệm làm 
Giám Mục chính tòa Hoa Kỳ 

  
Vatican 10/1/2017 Tòa Thánh Vatican 
đã bổ nhiệm Đức Giám Oscar Solis, 
người Phi Luật Tân về làm Giám Mục 
cai quản giáo phận Salt Lake City. Hiện 
nay, Ngài đang là Giám Mục Phụ Tá tại 
tổng giáo phận Los Angeles. 
ĐGM Oscar Solis năm nay 63 tuổi được 

bổ nhiệm về Salt Lake City vì Tòa Giám Mục bị trống tòa tử 
hơn 20 tháng do việc ĐGM John Charles Wester được bổ 
nhiệm sang cai quản tổng giáo phận Santa Fe, tiểu bang 
New Mexico. 
Đức Giám Mục Oscar Solis là người Phi Luật Tân đầu tiên 
được bổ nhiệm làm giám mục tại Hoa Kỳ. Năm 2003 Đức 

Thánh Giáo Hoàng Gioan 
Phalô II bổ nhiệm Ngài làm 
Giám Mục Phụ Tá tổng giáo 
phận Los Angeles. 
Đức Giám Mục Solis sinh 
ngày 13 tháng 10 năm 1953  
tại thành phố San Jose Phi 
Luật Tân. Thụ phong linh 
mục  
năm 1979, năm 1984 được 
gửi sang Roma học và đậu 
Tiến Sĩ Giáo Luật 
Khi được tin ĐGM Solis 
vềcai quản giáo phận Salt 
Lake City, Đức TGM Jose 

H. Gomez của Los Angeles tuyên bố: “Mất mát của chúng 
tôi sẽ là một món quà cho các gia đình của Thiên Chúa ờ 
Salt Lake City". Được biết, tại Canada và Úc Châu, đã có 
các Đức Cha Việt Nam được bổ nhiệm làm Giám Mục chính 
tòa điạ phận. Tuy nhiên ở Hoa kỳ dù số linh mục VN đang 
làm việc mục vụ khoảng trên 900 vị, một con số nhiều nhất 
so với các linh mục gốc thiểu số khác, nhưng về phẩm trật, 
chỉ có một mình ĐGM Mai Thanh Lương là Giám Mục phụ 
tá tại TGP Los Angeles và nay Ngài đã về hưu, chưa có vị 
Giám Mục người VN nào thay thế 
 
 Tổng thống Ai Cập sẽ xây ngôi nhà thờ lớn nhất Ai Cập 
 
Cairo - Đây sẽ là ngôi nhà thờ cúa Giáo Hội Coptic lớn nhất 
Ai Cập, sẽ được khánh thành vào năm 2018 tại khu thủ đô 
mới đang xây dựng ớ phía ngòai Cairo, và Tổng thống Ai 
Cập Abdel Fattah al Sisi là một ân nhân đóng góp. Bản 
tuyên bố được đưa ra nhân dịp ông tổng thống tham dự vào 
phụng vụ Giáng sinh tại nhà thờ Chính Thống Coptic ở 
Cairo, được cử hành bởi Thượng Phụ Tawadros II. 
Tổng thống Ai Cập cho biết ông đã tặng 100.000 tiền Ai 
Cập ($5500, 125 triệu VNđ) trong dịp gây quĩ lần thứ nhất, 
trong đó cũng bao gồm việc xây dựng một ngôi đền Hồi 
giáo lớn nhất trong một dự án đô thị đầy tham vọng để tạo ra 
một thành phố mới, tập trung các cơ sớ chính trị và hành chánh. 
Tổng thống Ai Cập cũng khẳng định sự cam kết để xây 
dựng lại các nhà thờ bị hư hỏng hoặc bị phá hủy trong mùa 
hè năm 2013, trong các cuộc bạo loạn theo sau việc hạ bệ 
cựu Tổng thống Hồi giáo Mohammed Morsi. 
Năm nay là năm thứ ba, Tổng thống al Sisi tham dự Thánh 
Lễ Giáng sinh tại nhà thờ Chính Thống Coptic. Ông là vị 
lãnh đạo đầu tiên cuả Ai Cập đã tham dự một lễ trọng thể 
cuá Kitô giáo. 
 
 Ba Lan: Tỷ lệ người đi lễ gia tăng lên đến 40%. 
  

Ba Lan là một trong những 
quốc gia có cơ cấu giáo hội 
tốt nhất trong thế giới Công 
Giáo. Số tu sĩ tại các giáo 
xứ đã tương đối ổn định từ 
năm 1972 và chiếm khoảng 
7%. Trong năm 2015, trong 
tổng số 35,5 triệu người dân 

thì có 32,7 triệu là người Công Giáo (tức là 92% ). Trong 
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năm 2015, có khoảng 20.800 linh mục làm việc mục vụ tại 
các giáo xứ, trong khi số lượng nữ tu là gần 7000. 
Trong 2 thập kỷ vừa qua, tuy số tín hữu có suy giảm chút ít 
nhưng số giáo xứ mới và số linh mục lại tăng, tạo ra một 
thay đổi trong số giáo dân trung bình cuả một giáo xứ. 
Trong năm 1991, chỉ tiêu là: 4 ngàn giáo dân mỗi giáo xứ và 
1 linh mục cho 1.500 giáo dân. Hiện nay, các con số tương 
ứng là 3.2. và 1100. Đồng thời, vì hiện nay đang có sự suy 
giảm ơn gọi, người ta nghĩ sẽ có thể dẫn đến sự đảo chiều 
của xu hướng này trong tương lai. 
Việc lãnh nhận các bí tích trong các giáo xứ là rất lớn. Trong 
năm 2015, đã có 369.000 rửa tội, 360.000 Thêm sức, 
270.000 rước lễ lần đầu, và 134.000 hôn phối. 
Trong năm 2015, số lượng các tín hữu tại Thánh Lễ Chúa 
Nhật tăng từ 39,1% đến 39,8%, trong khi tỷ lệ phần trăm 
của những người Rước Lễ tăng từ 16,3% lên 17%. 
Hình thức sống đạo ở Ba Lan nghiêng về hình thức hoạt 
động tôn giáo của giáo dân, là một yếu tố quan trọng cho sự 
gắn kết xã hội của người Ba Lan. Trong năm 2014, có hơn 
60.000 tổ chức giáo dân đang hoạt động ở Ba Lan, số hội 
viên lên đến 2,5 triệu người. Ngoài các hoạt động của các tổ 
chức cuả giáo xứ, cũng có gần 1.800 tổ chức xã hội Công 
Giáo khác như trường học hay nhà tế bần. Khoảng một nửa 
là lo cho lợi ích của trẻ em và thanh thiếu niên. Ngoài các tổ 
chức ấy, còn có những hỗ trợ khác giúp cho người cao tuổi, 
người nghèo và người tàn tật. 
Một yếu tố quan trọng của Công Giáo Ba Lan là lòng kính 
mến Đức Mẹ Maria, đặc trưng bởi sự đa dạng và sự phong 
phú dưới nhiều hình thức, tập quán và phong tục. Trên cơ sở 
dữ liệu, có thể nói rằng có ba hình thức cơ bản của lòng 
sùng kính Đức Mẹ tại Ba Lan: Kinh Mân Côi, những việc 
tôn sùng trong tháng Năm và sự sùng kính Đức Trinh Nữ Fatima. 
 
 Ấn Độ: Một đại học dòng Tên được phép mở ở New 
Town 

  
Calcutta (29/12/2016) - 
Quoốc hội Tây Bengal 
vừa thông qua một dự 
luật năm 2016 cho phép 
thành lập Đại học Saint 
Xavier ở Calcutta, mở 
đường cho việc xây dựng 
một trường đại học mới ở 

New Town, Rajarhat, để đáp ứng nhu cầu giáo dục ngày 
càng tăng. 
Theo dự kiến thì trường đại học có thể bao gồm một số tổ 
chức sẵn có do các tu sĩ Dòng Tên quản lý ớ Tây Bengal. 
Quỹ giáo dục 'Thánh Xavier ở Calcutta' sẽ quản lý tất các cơ 
sở giáo dục đại học. 
Trường đại học sẽ cung cấp việc giáo dục, giảng dạy, đào 
tạo và nghiên cứu về các ngành chuyên khoa như khoa học, 
công nghệ, pháp luật, quản lý, khoa học xã hội, y tế và nghệ 
thuật. Trường đại học có kế hoạch sẽ khai mạc năm học 
2017-2018.  
 
 2017 là “năm các giáo xứ” ở Phi Luật Tân, nhấn 
mạnh vào thông điệp Fatima 
  

Giáo Hội tại Phi Luật Tân đã 
chọn năm 2017 là “năm của các 
giáo xứ” như một phần trong kế 
hoạch chuẩn bị kéo dài một năm 
trước khi quốc gia này kỷ niệm 
500 năm đón nhận ánh sáng Tin 
Mừng. Đức Tổng Giám mục 
Socrates Villegas, chủ tịch hội 
đồng giám mục, nói rằng trung tâm của các hoạt động trong 
năm 2017 là những thông điệp của Đức Mẹ kêu gọi cầu 
nguyện và sám hối tại Fatima xảy ra cách đây đúng một 
trăm năm. 
Trong thư mục vụ đầu năm, Đức Tổng Giám Mục viết: 
“Thông điệp của Fatima vẫn còn vang vọng rõ ràng và mạnh 
mẽ đối với chúng ta. Nếu chúng ta ước mơ đổi mới Giáo 
Hội, chúng ta hãy quay trở lại với việc cầu nguyện, chúng ta 
hãy lãnh nhận Mình Máu Thánh Con Mẹ và đền tạ những tội 
lỗi của chúng ta.” 
Trong lá thư đề ngày 1 tháng Giêng, Đức Tổng Giám Mục 
Villegas cũng đã nói về tầm quan trọng của việc tôn thờ 
Thánh Thể, xưng tội, sống theo con đường chính thống, và 
khuyên bảo các linh mục sống đơn giản. 
Phi Luật Tân có 102,600,000 dân trong đó 83% là người 
Công Giáo. 5% là người Hồi giáo. 
Source: Catholic World News - 2017 is ‘year of the parish’ 
in Philippines: emphasis on Fatima message 
 
 Giới thiệu cuốn Giáo hội Công giáo Việt Nam Niên 
giám 2016 do Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện 

 
Liên lạc 
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn 
Địa chỉ: 166F Bùi Thị Xuân, P. 
Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM, Việt 
Nam. 
ĐT: 0908 411106 
Email: antnnson1948@yahoo.com 
 
 Phát hành 
- Dự kiến ngày 20/1/2017 sẽ bắt 
đầu phát hành. 
- Giá bìa: 250.000 VND/cuốn. 

- Các giáo phận, dòng tu, tổ chức đăng ký mua tập thể được 
giảm 20% (tương đương 200.000đ/cuốn). 
- Sách có bán tại nhà sách Hoàng Mai (địa chỉ: 736/79 Lê 
Đức Thọ, P.15, Gò Vấp, TP.HCM. ĐT: 08 3996 1289) và 
một số nhà sách Công Giáo khác. 
- Quý Giáo phận, Quý cơ sở, Quý cha, cá nhân muốn 
chuyển sách tới nhà, xin vui lòng chịu tiền chuyên chở. 
Cảm ơn và cầu chúc 
Chúng con chân thành cảm ơn mọi người đã đóng góp vào 
việc biên soạn, sửa chữa, kiểm duyệt và thực hiện cuốn Niên 
Giám này. Chúng con trân trọng giới thiệu cuốn Niên Giám 
này như một quà Tết của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi 
đến cộng đồng Dân Chúa. 
Kính chúc Quý Hồng Y, Quý Đức Cha, Quý cha, Quý tu sĩ 
và anh chị em tín hữu tràn đầy ơn thiêng, niềm vui, hạnh 
phúc trong Năm Mới và Tết Đinh Dậu sắp đến. 
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