
 Một Bức Khảm Về Kitô Giáo Cổ 
Được Phát Hiện Tại Giêrusalem.  

Các công nhân 
lắp đặt cáp viễn 
thông tại khu 
thành cổ của 
Jerusalem đã 

phát hiện một bức khảm thời kỳ 
Byzantine. Hiện vật gần như vẫn còn 
nguyên vẹn, với dòng chữ Hy Lạp 
được khắc trên đó rất sắc nét. 
Dòng chữ ghi rằng: “Hoàng đế Flavius Justinian vĩ đại nhất 
của La Mã, vị linh mục với tình yêu Thiên Chúa cao cả, và 
tu viện trưởng, Constantine, đã xây dựng nơi đây”. Trên bức 
khảm cũng có đề cập đến cách tính thời gian ở thời cổ đại 
tương quan với khoảng thời gian năm 550 - 551 sau khi 
Chúa Giêsu ra đời. Bức khảm được đặt ở một nhà nghỉ của 
khách hành hương Kitô giáo. Hoàng đế Justinian là người đã 
cho xây nhiều nhà thờ ở thời đại của ông. Và ông cải đạo 
cho người dân của mình sang Kitô giáo. 
Một số nhà thờ thời kỳ đó đến nay vẫn còn, mặc dù đã được 
cải tạo hoàn toàn trong suốt 1.500 năm qua. Một số nhà thờ 
khác thì bị chôn vùi trong đống đổ nát. Như trường hợp này, 
nhà thờ đã bị chôn vùi qua nhiều thế kỷ, nhưng cuối cùng lại 
được phát hiện nhờ các công nhân và giới khảo cổ. 
Bức khảm là một vật quý hiếm, hiện đang được phục hồi bởi 
các chuyên gia, nhằm bảo quản lâu dài và có thể trưng bày. 
 
 Thánh giá có Chúa Giêsu lớn nhất thế giới 

       
Một trong những điểm đến linh 
thiêng, thu hút nhiều người viếng 
thăm bất kể tôn giáo tại bang 
Michigan của Mỹ, chính là Cross in 

the Woods, nơi đặt cây thập giá có tượng Chúa Giêsu lớn 
nhất thế giới. Quần thể Thánh giá trong rừng (tên tiếng 
Anh: Cross in the Woods) là một địa điểm nổi tiếng của 
Công giáo tại cộng đồng Indian River, bang Michigan của 
Mỹ. Nó đã được Hội đồng các Giám mục Mỹ công nhận là 
địa điểm linh thiêng cấp quốc gia vào ngày 15.9.2006. Với 
cây thánh giá có tượng Chúa Giêsu lớn nhất thế giới, chiều 
cao 9,5m, nơi đây trở thành một trong những điểm thu hút 
nhiều người đến nhất của địa phương, bất kể tín ngưỡng. Dù 
dân số tại Indian River chưa đầy 2.000 người, nhưng tính 
trung bình có từ 275.000 đến 325.000 người đến thăm quần 
thể ấn tượng này mỗi năm. 
 

 Mễ Du: “7 lần Đức Mẹ hiện ra đầu tiên có thể được 

Tòa Thánh công nhận trong năm” 

 

Theo Đức Tổng Giám Mục Henryk 

Hoser, bảy lần Đức Mẹ hiện ra đầu 

tiên sẽ có thể được Tòa Thánh công 

nhận trong năm nay. Ngày 19 tháng 8-

2017, theo trang Total Croatia News 

cho biết, Đức Tổng Giám Mục Henryk Hoser, người được 

Đức Phanxicô bổ nhiệm đi đến đền thánh Mễ Du 

(Medjugorje) đã tuyên bố, có thể bảy lần đầu tiên Đức Mẹ 

hiện ra sẽ được Tòa Thánh công nhận. Các  

lần Đức Mẹ hiện ra bắt đầu từ năm 1981 

và Đức Mẹ vẫn còn tiếp tục hiện ra. 

Đức Giám mục xác nhận: “Có nhiều khả 

năng cho thấy, các lần Đức Mẹ hiện ra sẽ 

được công nhận ngay từ năm nay. Thật 

khó để có một quyết định khác, bởi vì 

không thể cho rằng sáu người được Đức 

Mẹ hiện ra lại nói dối trong vòng 36 

năm”. Các lần Đức Mẹ hiện ra với 6 trẻ ở 

Mễ Du bắt đầu từ năm 1981, một vài 

người bây giờ vẫn còn tiếp tục thấy. Nếu 

các giám mục khác nhau ở địa phương không chấp nhận tính 

siêu nhiên của các sự kiện này thì Tòa Thánh cũng chưa bao 

giờ chính thức phủ nhận. 

Ngày 11 tháng 2 vừa qua, Đức Phanxicô đề cử Đức Tổng 

Giám mục Hoser làm người đặc nhiệm đến thị trấn nhỏ 

Bosnie-Herzégovine này. Ngài được giao việc nghiên cứu 

mục vụ của đền thánh. Văn phòng báo chí Tòa Thánh giải 

thích, công việc của Đức Tổng Giám mục Hoser không có 

mục đích tuyên bố có hay không có tính siêu nhiên của các 

lần Đức Mẹ hiện ra. Hồ sơ đã chuyển đến Phủ Quốc Vụ 

Khanh để xem xét. 

 

 Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm hai  Giám Mục tại VN 

 

 VATICAN. Hôm 25-

8-2017, Phòng Báo chí 

Tòa Thánh thông báo: 

ĐTC đã bổ nhiệm Đức 

Cha Giuse Trần Văn Toản làm Giám Mục Phó với quyền kế 

vị của Giáo Phận Long Xuyên. 

Đức Cha Giuse Toản, năm nay 62 tuổi, sinh ngày 7-4-1955 

tại tỉnh Quảng Nam, Giáo Phận Đà Nẵng, song thân ngài 

gốc giáo phận Thái Bình di cư vào đây. Cách đây 3 năm, 

ngày 5-4-2014, trong khi làm Giám Đốc Trung Tâm Mục 

Vụ của Giáo Phận Long Xuyên, ngài được ĐTC Bổ nhiệm 

làm Giám Mục hiệu tòa Acalisso, Phụ Tá GP Long Xuyên. 

 Với bổ nhiệm mới, Đức Cha Giuse Trần Văn Toản sẽ 

đương nhiên kế nhiệm Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu 

(1945) khi ngài từ nhiệm. 

Mặt khác, ĐTC cũng bổ nhiệm Cha Louis Nguyễn Anh 

Tuấn, Giám đốc Văn phòng Tổng thư ký HĐGM Việt Nam, 

làm GM Phụ tá Tổng Giáo Phận Thành Phố Hồ Chí Minh. 

 Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, năm nay 57 tuổi, sinh 

ngày 6-4 năm 1960 tại Quảng Nam, Đà Nẵng, nhưng thuộc 

Tổng Giáo phận Thành Phố Hồ Chí Minh. 

Cha Louis Tuấn thụ phong Linh mục năm 1999 và làm Phó 

xứ Giáo Xứ Phú Nhuận, rồi du học Roma tại Giáo Hoàng 

Học Viện Gioan Phaolô 2 về gia đình, từ 2001 đến 2007, và 

đậu tiến sĩ tại đây. 

Về nước, Cha Louis Tuấn làm Phó Giám Đốc Trung Tâm 

Mục vụ của giáo phận, và làm thư ký của Hội Đồng GM 

Việt Nam cho giáo tỉnh Thành Phố HCM, Giám đốc Ủy ban 

về gia đình của giáo phận. Từ 3 năm nay, cha làm Giám Đốc 

Văn phòng Tổng thư ký HĐGM Việt Nam (Rei 25-8-2017) 

(G. Trần Đức Anh OP, RadioVaticana 25.08.2017) 
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