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ở Addis Ababa 
Nó xảy ra vào ngày 9 tháng 1 năm 
2017 lúc 1 giờ chiều. Một chị đến 
nhà bếp để nấu bữa trưa và Sr. 
Aleksandra cảm thấy một sức 
mạnh đẩy đi đến phòng và khi Sr 
đến phòng, Sr nhìn thấy bức ảnh này và gọi cho Sr Auxilia 
và cả hai cùng quỳ xuống và cầu nguyện kinh mân côi. 
Cùng buổi tối họ đến nhà chúng tôi để dự Thánh lễ và nói 
với Chị em về điều đó và ngay lập tức họ đã đến xem. Hình 
ảnh vẫn còn đó. Họ quấn quanh bức tranh những bông hoa 
và một số Giáo Phụ Dòng Salesian, và Hồng Y cũng đã đến 
thăm.“Đó là một hình ảnh kỳ diệu và chúng tôi không hiểu 
những gì Mẹ Mary đang yêu cầu từ chúng tôi. Nhiều chị em 
chúng tôi đã đến để xem “. 

 
 Tổng thống Donald Trump: 
những luật phá thai của Mỹ là 
sai và phải thay đổi 
Hôm 18/01, qua hệ thống vệ tinh, 
Tổng thống Donald Trump của 
Hoa kỳ đã ngỏ lời trực tiếp với 

những người tham dự cuộc Tuần hành ủng hộ sự sống và 
khen ngợi lý do tốt đẹp ủng hộ sự sống và cám ơn phong 
trào về sự ủng hộ của họ dành cho các phụ nữ có thai. 
Tổng thống Trump nói: “Các bạn đến từ nhiều hoàn cảnh, 
nhiều nơi chốn, những tất cả đến vì một lý do tốt đẹp: xây 
dựng một xã hội nơi mà sự sống được cử hành, được bảo vệ 
và được yêu thương. Cuộc Tuần hành vì sự sống là một 
phong trào xuất phát từ tình yêu thương.” 
Ông Trump nói thêm: “Các bạn yêu các trẻ em, được sinh ra 
và chưa được sinh ra, bởi vì các bạn tin rằng mọi sự sống là 
thánh thiêng, mọi đứa trẻ là một món quà quý giá Thiên 
Chúa ban tặng. Chính nhờ các bạn mà hàng ngàn người Mỹ 
được sinh ra và đạt được đầy đủ năng lực mà Thiên Chúa 
ban. Chính nhờ các bạn.” 
Tổng thống Trump cũng nhận định là quyết định của tòa án 
tối cao hợp pháp hóa việc phá thai trên toàn quốc đã dẫn đến 
những luật cho phép phá thai rộng rãi nhất bất cứ nơi nào 
trên thế giới, so sánh với Bắc hàn và Trung quốc. Ông 
khẳng định: “Nó là sai lầm, cần phải thay đổi. Người Mỹ 
ngày càng bảo vệ sự sống hơn.” 
Tổng thống cũng đã ủng hộ mạnh mẽ một dự luật trước Hạ 
viện, đó là phá thai muộn có thể bị cấm vì những đứa trẻ 
chưa được sinh ra có thể cảm thấy đau đớn. Ông kêu gọi các 
thượng nghị sĩ "thông qua luật quan trọng này.” 
Trước đó một ngày, tổng thống Trump đã tuyên bố thành lập 
một văn phòng mới để bảo vệ quyền của nhân viên y tế, 
những người phản đối các quy trình như phá thai và chuyển 
đổi giới tính tại các cơ sở tôn giáo. Văn phòng này sẽ thuộc 
Bộ Y tế, thực hiện các luật hiện hành để bảo đảm các tổ 
chức y tế tôn trọng niềm tin tôn giáo của nhân viên.  

 
 Giáo phận Bồ Đào Nha tán 
thành cho người tái hôn Rước Lễ 
Tổng giáo phận Braga ở Bồ Đào Nha 
vào lúc này đã hưởng ứng Tông huấn 
Amoris Laetitia của Đức Thánh Cha 
Phanxicô sâu sắc nhất. Tài liệu Braga 
nói rằng những người Công giáo ly 
dị và tái hôn có thể được Rước Lễ 
sau một quá trình phân định khoảng 
sáu tháng. 
Theo giáo huấn của Giáo Hội được 
tái khẳng định bởi Đức Gioan Phaolô 
II và Đức Bênêđíctô XVI, việc Rước 

Lễ chỉ có thể thực hiện được nếu một cá nhân quyết tâm 
sống tiết dục một cách trọn vẹn. Những hướng dẫn mới 
dường như nói rằng điều này là không cần thiết. 
Họ đề nghị một sự phân định lâu dài, trong đó mỗi người 
phản ánh những hành động trong quá khứ của họ và cách họ 
đã ảnh hưởng đến vợ / chồng, con cái và cộng đồng của họ. 
Họ cũng sẽ gặp gỡ thường xuyên với một linh mục. 
Tổng Giáo phận Braga không phải là giáo phận đầu tiên đặt 
câu hỏi về giáo huấn truyền thống của Giáo Hội. Năm 1993, 
ba giám mục Đức công khai đề nghị rằng có thể có ngoại lệ. 
 Bộ Giáo lý Đức tin đã trả lời trong một lá thư cho các giám 
mục, được chấp thuận bởi Thánh Gioan Phaolô II. Nó nói 
rằng giáo huấn của Giáo hội là “bó buộc” và “không thể sửa 
đổi vì những tình huống khác nhau.” 

 
 Việt Nam: Các bổ nhiệm 
khó khăn đã huy động phái 
đoàn Vatican đến Việt Nam 
Ngày 23 tháng 1 – 2018, hãng 
tin công giáo Á châu Ucanews 
loan tin, một phái đoàn Vatican 

do Thứ trưởng ngoại giao Antoine Camilleri dẫn đầu đã đến 
Việt Nam từ ngày 16 đến 20 tháng 1 – 2018. Nhóm làm việc 
với nhà cầm quyền đã cố gắng để đi đến một thỏa hiệp về 
các việc bổ nhiệm. Trong các lần họp khác nhau với các nhà 
cầm quyền cao cấp Việt Nam, các cuộc thảo luận bàn đến 
việc bổ nhiệm vị đại diện giáo hoàng thường trú tại Việt 
Nam. nhưng theo hãng tin Ucanews, thì các cuộc thảo luận 
chưa đi đến một thỏa hiệp. 
Sứ thần hiện nay là Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, 
ngài cũng là sứ thần ở Israel, đại diện Tòa Thánh ở 
Giêrusalem và ở Palestina. Dù không được thường trú tại 
Việt Nam nhưng Tổng Giám mục Girelli làm việc ở Việt 
Nam từ bảy năm nay. Các chuyến thăm của ngài tại Việt 
Nam không được quá một tháng và phải được nhà cầm quyền 

chấp nhận trước. 
2018: luật về tôn giáo đầu tiên: Phái đoàn Vatican cũng đề 
cập đến việc bổ nhiệm các giám mục ở các địa phận chưa có 
giám mục. Cũng như ở Trung quốc, nhà cầm quyền mong có 
thể đề nghị các ứng viên vào tòa giám mục. Bộ luật đầu tiên 
về các tín ngưỡng và tôn giáo có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 
năm 2018. Bộ luật này nêu rõ các bổ nhiệm và phong chức 
những người nước ngoài trong nước phải được nhà cầm 
quyền chấp nhận trước. Việt Nam và Tòa Thánh không có 
quan hệ ngoại giao từ năm  1975 khi nước Việt Nam thống 
nhất. Từ năm 2009, một nhóm làm việc hai bên đã họp sáu 
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lần. Người công giáo chiếm 7% trong tổng số 90 triệu người 
dân Việt Nam 

 
 Đức Mẹ Quinche rất linh thiêng ở 
Êcuador 
Hãy tưởng tượng một người bạn nghe nói 
là đã chết mà nay đang còn sống nhờ một 
phép lạ, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Đó là 
chuyện không mấy khi được kể thời nay, 
nhưng thực sự đã xảy ra vào nhiều dịp 
khác nhau. Một sự kiện như thế đã làm cho 

Đức Mẹ Quinche, một bức tượng vốn ẩn kín, trở nên nổi 
tiếng và được sùng kính rộng rãi. 
Đức Mẹ Quinche, Thánh bổn mạng của Êcuador, có một 
khởi đầu thật khiêm tốn. Vào giữa thế kỷ 16, một thợ chạm 
khắc gỗ được đặt tạc một bức tượng Đức Mẹ Maria cho một 
nhóm thổ dân Êcuador bản địa. Khi ông thợ hoàn tất tác 
phẩm, thì người thổ dân không đủ tiền trả, nên cuối cùng 
ông bán bức tượng cho một nhóm thổ dân khác, Oyacachi 
Indians, để đổi lấy gỗ tuyết tùng. 
Người Oyacachi đào một hốc đá để đặt bức tượng Đức Mẹ. 
Ban ngày thì chim chóc hót quanh bức tượng, đêm đến thì 
người dân tụ họp lại để đọc kinh cầu nguyện. Khi lòng sùng 
kính dâng cao, họ quyết định xây một nhà thờ kính Đức Mẹ. 
Có một cặp vợ chồng tham gia xây đền thờ, họ để đứa con 
nhỏ của họ ngủ trên cây khi họ làm việc. Không may mắn, 
một con gấu xuất hiện và vồ chết đứa bé. Hai vợ chồng đem 
xác con đến đặt trước tượng Đức Mẹ để than khóc. Phép lạ 
xảy ra, khi họ đang khóc lóc cầu khẩn, đứa bé mở mắt ra và giơ 

tay hướng về Đức Trinh Nữ. Lời than khóc trở thành tiếng cảm tạ. 
Nhiều người được chứng kiến toàn bộ vụ việc, liền đồn ra 
khắp nơi. Tiếng đồn về phép lạ Đức Mẹ cứu sống lan đến 
khắp các làng mạc, lãnh thổ và quốc gia xung quanh, dẫn 
đến sự gia tăng không ngừng lòng sùng kính Đức Mẹ 
Quinche. 
Chỉ trong vài năm, đền thờ kính Đức Mẹ đã không đủ chỗ 
cho số khách hành hương tuôn đến cầu xin Chúa qua sự can 
thiệp của Đức Mẹ. Vài thế kỷ trôi qua, đền thánh liên tục 
được xây mới, cái sau lớn hơn cái trước, để đánh dấu sự gia 
tăng lòng sùng kính Đức Mẹ Quinche. Vô số phép lạ được 
thuật lại và ghi nhận ở nơi này. 
Đền thánh hiện tại được xây dựng vào năm 1928, và được 
phong lên hàng Vương Cung Thánh Đường vào năm 1959, 
bởi Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII. Bức tượng được đội 
vương miện vào năm 1943. Đền thánh Đức Mẹ được Toà 
Thánh Vatican đặt làm trung tâm hành hương quốc gia 
Êcuador vào năm 1985. 

 
 Hàng Giám mục Đức quyết 
định không thay đổi “Kinh Lạy 
Cha” 
Trong một tuyên bố, các giám mục 
cho biết họ sẽ giữ dòng “lead us 

not into temptation” như cũ, bất chấp những lời nhận xét 
gần đây của Đức Thánh Cha Phanxicô gợi ý nó gây hiểu 
nhầm. 
Đức Thánh Cha nói dòng này hàm ý sai rằng Thiên Chúa 
cám dỗ con người vào điều ác. Vào tháng Mười Hai, ngài đã 
nói với một đài truyền hình Pháp rằng đây không phải là 
một bản dịch tốt, và ngài nói thêm rằng: “Tôi là người đang 

sa ngã. Người không phài là Đấng đẩy tôi sa vào sự cám dỗ 
để rồi xem tôi tôi ngã như thế nào. 
 “Một người cha không bao giờ làm điều đó, người cha lập 
tức sẽ giúp bạn đứng dậy. Mà chỉ có Satan dẫn chúng ta vào 
sự cám dỗ, đó là phạm vi hoạt động của nó.” Phiên bản tiếng 
Pháp gần đây đã được sửa đổi là “do not let us enter into 
temptation” (Đừng để chúng con sa chước cám dỗ) để phản 
ánh điều này, nhưng các phiên bản tiếng Anh, tiếng Ý và 
tiếng Đức vẫn giữ nguyên. 
Hiện giờ, hàng giám mục Đức đã tuyên bố sẽ giữ bản dịch 
của họ y như cũ, để duy trì sự thống nhất với các giáo phái 
Tin Lành và với các quốc gia khác. 
Tuy nhiên, họ nói thêm rằng cần “nhấn mạnh hơn vào việc 
làm rõ ý nghĩa và bối cảnh thần học của lời thỉnh cầu này 
đối với Chúa trong các cuộc đối thoại, thảo luận và đóng 
góp bằng văn bản.” 
Sách Lễ Rôma diễn giải dòng này bằng tiếng Latinh là “et 
ne nos inducas in tentationem.” Tuy nhiên, từ “tentationem” 
và từ tương đương của nó trong tiếng Hy Lạp là 
“πειρασμόν” qua nhiều thế kỷ đã được dịch theo nhiều cách 
khác nhau. 
 Một số nói rằng tốt hơn nên dịch là “trial” (thử 
thách,…) hoặc “testing” (thử, thử nghiệm,…)và có thể ám 
chỉ đến lúc Phán xét Cuối cùng hoặc những thử nghiệm 
được mô tả ở những chỗ khác trong Kinh Thánh, chẳng hạn 
như những người phải gánh chịu đau khổ bởi Job. 

 
 7 Đan sĩ bị Hồi Giáo quá 
khích chặt đầu được phong chân 
phước 
Văn phòng báo chí Tòa Thánh 
loan báo Đức Thánh Cha Phanxicô 
đã ban hành nghị định cứu xét việc 

tuyên phong chân phước cho 7 đan sĩ dòng Trap có trụ sở tại 
Tibhirine, nước Algeria. Dòng Trap là một chi nhánh của 
dòng Xitô, được thành lập vào năm 1938 ở thành phố 
Medea, cách thủ đô Algiers 90 km về phía Nam. 
Vào ngày 27 tháng Ba năm 1996, 7 đan sĩ bị bắt cóc. Đến 
ngày 21 tháng Năm thì nhóm Hồi Giáo Có Vũ Trang tại 
Algeria tuyên bố nhận trách nhiệm tàn sát các đan sĩ. Ngày 
30 tháng Năm 1996, người ta tìm thấy thủ cấp, nhưng không 
tim thấy phần thi thể còn lại của các đan sĩ. Ngoài 7 đan sĩ 
nói trên, còn có một vị Giám Mục cũng được ĐGH cho điều 
tra việc tuyên phong chân phước. Đó là Đức Cha Pierre 
Claverie sinh năm 1938, bị giết năm 1996. Mục vụ của Ngài 
luôn để ý tới người Hồi Giáo nên người Hồi Giáo Algeria 
rất thương mến Ngài. Ngài chết vỉ bị bom nổ khi cùng người 
tài xế đi đến tòa Giám Mục. Tang lễ của Ngài được nhiều 
người Hồi Giáo tham dự và họ gọi Ngài là Giám Mục của 
người Hồi Giáo. Được biết vụ tàn sát người Công Giáo ở 
Algeria xuât phát từ cuộc nội chiến giữa chính quyền 
Algeria và các nhóm Hồi Giáo Vũ Trang. Chính quyền 
Algeria đảo chánh không thừa nhận kết quả thắng cử của 
nhóm Hồi Giáo. Sau những năm nội chiến hàng trăm ngàn 
người Algeria đã bị giết. 
Vụ tàn sát dã man các đan sĩ dòng Trap đã được giới điện 
ảnh làm thành phim có tựa đề "Des Hommes Et Des Dieux", 
được trao giải thưởng Grand Prix tại đại hội điện ảnh Cannes, 

Pháp Quốc. 
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