
    Nhà thờ Hồi  
Giáo đổi tên  
thành Đức 
Maria Mẹ  
Chúa Giêsu  
ở Tây Á 
 
Một giáo đường Hồi Giáo ờ Abu Dhabi 
Thủ đô của các Tiều vương quốc Á  
Rập Thống Nhất (UAE), đã  được 
đổi tên thành “Đức Maria, Mẹ của 
Chúa Giêsu”. Sheikh Mohammad bin 
Zayed Al-Nahyan – Chủ tịch UAE, tiểu 
vương của Abu Dhabi và là phó chỉ 
huy tối cao của lực lượng vũ trang 
UAE – đã ra lệnh đổi tên nhà thờ Hồi 
Giáo trên để cũng cố mối dây liên kết  
 lượng vũ trang UAE – đã ra lệnh đổi 
tên nhà thờ Hồi giáo trên để “củng cố 
mối dây liên kết trong nhân loại giữa 
các tín đồ thuộc các tôn giáo khác 
nhau.” 

  
 
 
 

       
    
    
  
 
 

 
huy tối cao của lực lượng vũ trang UAE – đã ra lệnh đổi tên 
nhà thờ Hồi giáo trên để “củng cố mối dây liên kết trong 
nhân loại giữa các tín đồ thuộc các tôn giáo khác nhau.” 
 

 Đức Tổng Giám mục 
Konrad Krajewski, quan 
phát chẩn của Đức Giáo 
Hoàng, đã dọn ra khỏi căn 
hộ của mình ở Rôma để 
nhường cho một gia đình tị 
nạn từ Syria. 

 
Vị Tổng Giám Mục Ba Lan, năm nay 53 tuổi, được thụ 
phong linh mục vào năm 1988, và năm 1999 được Thánh 
Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Chưởng Nghi 
coi sóc các lễ nghi Phụng Vụ của Đức Giáo Hoàng. Năm 
2013, Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm ngài làm quan 
phát chẩn của Đức Giáo Hoàng và được tấn phong Tổng 
Giám Mục ngày 17 tháng Chín, 2013. Chức trách của ngài 
là điều phối các hoạt động bác ái của Đức Giáo Hoàng. 
Giải thích với tờ La Repubblica về quyết định nhường căn 
hộ của ngài cho một cặp vợ chồng người Syria và đứa con 
nhỏ của họ, ngài nói việc ngài làm “không có gì đặc biệt” 
Ngài nói: “Tôi không có một gia đình; tôi là một linh mục 
đơn sơ. Nhường căn hộ của tôi cho họ không phải là một 
mất mát chi.” Đức Tổng Giám mục Krajewski tạm thời ngủ 
ngay trong văn phòng nơi ngài làm việc trên tầng cao nhất 
của cùng tòa nhà. 
  

Một giáo xứ mới tại 
Mông cổ khai sinh từ 3 tín 
hữu 
 
Ngày lễ Chúa Ba Ngôi, 
11/06/2017, nhà thờ Lòng 
Thương xót ở Erdenet, cách 
thủ đô Ulanbato 380 cây số 

về hướng bắc đã được đức cha Wenceslao S. Padilla, Phủ 
doãn Tông tòa tại Ulanbato nâng lên hàng giáo xứ. Đây là 
một trong 3 giáo xứ sẽ được thành lập nhân kỷ niệm 25 năm 
Công giáo hiện diện tại Mông cổ vào năm 2017 này. Đây là 
dấu hiệu của hy vọng lớn lao, chứng tỏ sự phát triển của 
cộng đồng các tín hữu Mông cổ. 
Cộng đoàn Lòng thương xót khai sinh năm 2013, khi cha 
Prosper Mbumba, dòng Thánh tâm đức Maria, bắt đầu từ 3 
tín hữu Công giáo sống trong thành phố với mục địc đồng 

hành củng cố cho họ trong cuộc sống 
để họ không trở thành những con chiên 
không có mục tử. Cha Mbumba kể: 
“Thời đó, mỗi tháng tôi dâng lễ một 
lần với 3 tín hữu. Một lần tôi dâng lễ 
cùng các anh em cùng dòng, linh mục 
đông hơn giáo dân… Dần dần, cộng 
đoàn gia tăng, bởi vì 3 tín hữu này đã 
mang các bạn bè, thân nhân, người 
quen đến. Từ năm 2015, cộng đoàn hội 
họp mỗi Chúa nhật và từ đó cộng đoàn 
nảy sinh ý muốn được nhìn nhận là 
một cộng đoàn. Năm 2016, trong Năm 

thánh Lòng thương xót, chính quyền địa phương đã cấp 
phép theo luật (điều cần thiết) cho cộng đoàn. Do đó cộng 
đoàn lấy tên là cộng đoàn Lòng thương xót. Trong lời chào 
mừng thân thương gửi đến cộng đoàn, đức cha Padilla bày 
tỏ mong ước “thành lập và sống một cộng đoàn nơi mà linh 
mục và giáo dân có thể chiếu tỏa Tin mừng và làm cho dân 
thành Erdenet biết về sự hiện diện của Thiên Chúa.” Tại 
cộng đoàn giáo xứ này đã cử hành một lễ hôn phối và 6 lễ 
rửa tội. Rất nhiều tín hữu, trẻ và người lớn hiện đang tham 
dự các lớp giáo lý. Cha Mbumba kết luận: “Giáo hội Công 
giáo ở Mông cổ, với 1300 tín hữu và một linh mục bản xứ, 
nhìn về tương lai với lòng tin tưởng phó thác.”  
 

 36 vị Tổng Giám 
Mục sẽ được trao dây 
Pallium, Việt Nam có 
Đức Cha Nguyễn Chí 
Linh 
 
Sáng thứ Ba 27 tháng 6, 
Tòa Thánh đã công bố 
danh sách 36 vị Tổng 
Giám Mục sẽ được Đức 

Thánh Cha Phanxicô trao dây Pallium trong thánh lễ kính 
hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô tại quảng trường Thánh 
Phêrô vào lúc 9:30 sáng thứ Năm 29 tháng 6. Giáo Hội 
Công Giáo tại Việt Nam hân hạnh có Đức Tổng Giám Mục 
Giuse Nguyễn Chí Linh trong số các vị sẽ được trao dây 
Pallium. 
Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh sinh ngày 22 tháng 11 
năm 1949 tại Ba Làng, Thanh Hóa, thụ phong linh mục năm 
1992 thuộc Giáo phận Nha Trang, du học Pháp từ 1995 đến 
2003 và đậu tiến sĩ triết học. Trở về nước, ngài làm giáo sư 
Đại Chủng viện Sao Biển, Nha Trang. Năm sau đó, 2004, 
ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám Mục Chính tòa 
Thanh Hóa, kế nhiệm Đức Cha Bartolomeo Nguyễn Sơn 
Lâm.  Tưởng cũng nên nhắc lại là ngày 29 tháng 10 năm 
ngoái 2016, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm ngài làm 
Tổng Giám Mục Huế thay cho Đức Cha Lê Văn Hồng. 
Trước đó vào đầu tháng 10, 2016, ngài được bầu làm Chủ 
tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, nhiệm kỳ 2016-2019, 
kế nhiệm Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc. 
Trong danh sách 36 vị Tổng Giám Mục trên thế giới sẽ được 
Đức Thánh Cha Phanxicô trao dây Pallium, đông nhất là Ba 
Tây với 5 vị, rồi đến Hoa Kỳ 3 vị, Ba Lan và Phi Luật Tân 2 
vị 

     Báocônggiáo  

TIN TỨC  
GIÁO HỘI 
HOÀN VŨ 
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