
 Phép lạ 
do ĐGH 
Phaolô VI đã 
được phê 
chuẩn 

Thánh Bộ phong Thánh đã nhất trí 
thông qua việc công nhận một phép 
lạ được ban cho bởi Đức Phaolô VI, 
có nghĩa là vị cựu Giáo hoàng có thể 
sẽ được phong hiển thánh vào cuối 
năm nay. 
Phép lạ này liên quan đến việc chữa 
lành một đứa trẻ chưa sinh đang bị một căn bệnh có thể gây 
tử vong. Ngay sau khi Đức Phaolô VI được phong chân 
phước, mẹ của đứa trẻ đi đến Brescia, quê hương của cựu giáo 
hoàng, cầu nguyện để được chữa lành. 
Đứa trẻ cuối cùng đã được sinh ra có sức khoẻ tốt. 
Đức Phaolô VI sinh ra là Giovanni Battista Montini năm 
1897. Ngài được phong chức năm 1920 và trở thành Tổng 
Giám mục Milan năm 1954 trước khi được bầu làm Giáo 
hoàng năm 1963. Ngài mất năm 1978. 

  
 Ngôi sao YouTube Lizzie Estella 
Reezay đã thông báo rằng cô sẽ cải 
sang đạo Công giáo. 
Cô có hơn 180.000 thuê bao 

Trong một video đăng lên tài khoản LizziesAnswers, cô giải 
thích: “Tôi muốn mọi người biết rằng tôi ghét để điều này đã 
xảy ra. Tôi đã chiến đấu rất vất vả để thoát ra điều này về mặt 
trí tuệ. Tôi không muốn trở thành người Công giáo. Tôi không 
chỉ đã cho rằng Đạo Công giáo đã sai, tôi đã không thích sự 
rung cảm của Đạo Công giáo. Tôi muốn trở thành một người 
Công giáo.” 
Tuy nhiên, cô nói cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc 
chuyển đổi khi cô nhận ra đạo Công giáo là chân lý. 
 Lizzie lớn lên là một thành viên của các Giáo hội Đức Kitô, 
một giáo phái Tin Lành xuất hiện ở Mỹ vào thế kỷ 19. Cô bắt 
đầu kênh YouTube của mình ở tuổi 16 và đã tích lũy được 
một số lượng lớn với hơn 43 triệu lượt xem video. 
 Mặc dù nền tảng giáo dục đạo Tin Lành của cô, trong năm 
vừa qua, cô bắt đầu tìm kiếm đạo Công giáo, đưa những video 
như “10 tín đồ Tin Lành bịa chuyện về Đạo Công giáo! (từ 
một tín hữu Tin Lành)” và “Tín hữu Tin Lành viếng thăm 
Thánh Lễ Latin! Những gì tôi đã yêu và đã ghét.” 
 Sau đó vào Thứ Tư Lễ Tro năm nay, cô đã đăng một video 
nói rằng cô ấy đang chuyển đổi. 
Cô nói việc đọc các Giáo Phụ đầu tiên đã có một tác động đặc 
biệt lớn đối với cô và rằng cô đã tìm thấy giáo huấn của Giáo 
Hội về Sự Trình bày Thực sự có nhiều kinh thánh hơn cô 

tưởng. 
 
 Vị GM 85 tuổi, 50 năm LM, biết 
25 ngôn ngữ. Đức Tổng giám mục 
Evarist Pinto, Tổng Giáo phận 
Karachi, Pakistan, người thông thạo 

nhiều ngôn ngữ, vẫn mạnh khỏe ở tuổi 85 sau 50 năm linh 
mục[1]. Đức Tổng giám mục Pinto sinh ngày 31/12/1933 tại 
Goa, Ấn Độ. Ngài chịu chức linh mục tại nhà thờ chính tòa 
St. Patrick ở Karachi ngày 06/01/968, và một năm sau ngài 

được cử đi học thạc sĩ thần học và Kinh 
Thánh tại Đại học Urbano ở Rôma từ năm 
1969-1973. Năm 1979, ngài trở lại Rôma 
học tiến sĩ về thần học Kinh Thánh tại Viện 
Kinh Thánh. Ngày 17/02/2000, Đức Thánh 
Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài 
làm Giám mục phụ tá của tổng giáo phận 
Karachi. Ngài được tấn phong giám mục 
ngày 25/04/2000. Ngài chính thức trở thành 
tổng giám mục ngày 05/01/2004 và phục vụ 
đến ngày 25/01/2012. 
Được biết, Đức Tổng giám mục Evarist 
Pinto có thể dễ dàng giao tiếp bằng 25 thứ 

tiếng và thành thạo tiếng Anh, Aramaic, Do Thái, Đức, 
Konkani, Hy Lạp, Latinh, Pháp, Punjabi, Tây Ban Nha, Urdu 
và Ý. Nhờ sự lãnh đạo và nỗ lực to lớn của ngài trong năm 
2007, người Công giáo Pakistan có được cuốn ebook Kinh 
Thánh tiếng Urdu đầu tiên. 
Đức Tổng giám mục Evarist Pinto năm nay bước sang tuổi 85 
và không còn coi sóc giáo phận. Với khẩu hiệu “Hãy đi giảng 
dạy”, vị giám mục đáng kính ấy vẫn tận tâm trong việc giảng 
dạy tại hai chủng viện trong giáo phận, dành nhiều thời gian 
nghiên cứu Kinh Thánh và viết lách. Thành phố Karachi nơi 
ngài từng coi sóc rất đặc biệt khi có nhiều người Nam Ấn và 
Punjab cùng chung sống. Ngôn ngữ và văn hóa khác nhau 
đang tạo cho Giáo hội tại Karachi một bộ mặt toàn cầu. 
  

 Lòng Thương Xót Chúa là chủ 
đề trong cuốn phim mới “Paul, 
Apostle of Christ” sắp ra mắt 
Mỗi câu chuyện đều có một thông 
điệp bên trong. Tất cả các bộ phim 
cũng vậy, đặc biệt là những bộ phim 

dựa trên Kinh Thánh. 
Eric Groth, một trong những nhà điều hành việc sản xuất bộ 
phim mới “Paul, Apostle of Christ” – “Thánh Phaolô Tông 
Đồ của Chúa Kitô”, đã nói như trên trong buổi chiếu thử bộ 
phim này tại Đền Thánh Quốc Gia Gioan Phaolô II tại thủ đô 
Washington. Ông nói thêm: “điều quan trọng là chúng ta phải 
kể lại câu chuyện về lòng thương xót Chúa.” 
Groth là người đứng đầu ODB Productions. Theo ước tính 
của ông, công ty đã sản xuất khoảng 250 bộ phim ngắn cho 
các chương trình giáo dục Công Giáo và một loạt 15 chương 
trình truyền hình cho 15 phần trong sách Giáo lý Công Giáo. 
Nhiều người tin rằng vai chính “Thánh Phaolô” sẽ được trao 
cho Jim Caviezel, người đóng vai Chúa Giêsu trong phim 
“The Passion of the Christ” của Mel Gibson vào năm 2004. 
Tuy nhiên, cuối cùng anh đóng vai thánh Luca. 
Vai chính “Thánh Phaolô” do James Faulkner thủ diễn. Anh 
là người đã đóng vai Randyll Tarly trong phim “Game of 
Thrones”; Lord Sinderby trong phim “Downton Abbey”; và 
Đức Giáo Hoàng Xitô Thứ Tư trong bộ phim truyền hình “Da 
Vinci's Demons”. Faulkner cũng là người được giao đọc tất 
cả các thư của Thánh Phaolô trong Tân Ước trong một 
chương trình truyền hình nhiều tập được phát hành bởi Hiệp 
hội Kinh Thánh Hoa Kỳ. 
“Phaolô, Tông Đồ của Chúa Kitô” do đạo diễn Andrew Hyatt 
chỉ đạo, được hệ thống phân loại điện ảnh Hoa Kỳ xếp vào 
loại PG-13, là loại có những hình ảnh và nội dung bạo lực mô  
tả cuộc bách hại các tín hữu Kitô dưới thời đế quốc La Mã. 
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Phim “Thánh Phaolô, Tông đồ của Chúa Kitô” sẽ được công 
chiếu vào ngày 23 tháng 3 tại hơn 2,000 rạp chiếu bóng tại 
Hoa Kỳ và đồng thời ở ít nhất là 15 quốc gia khác, với những 
giao kèo vẫn đang trong tiến trình thương thảo nhằm tăng gấp 
đôi số quốc gia có thể chiếu phim này.. 
 

 Theo hãng tin Vatican: năm 
2017 gần 50,000 người lãnh 
nhận Bí tích Rửa tội ở Trung 
quốc. Tỉnh Hà Bắc đứng đầu danh 
sách với 11.899 người. Giáo hội 
Công giáo ở Trung quốc đã đăng 

ký 48.556 người lãnh nhận Bí tích Rửa tội vào năm 2017, 
phản ảnh sức sống và sức mạnh truyền giáo của các cộng 
đồng Công giáo ở đó, theo một báo cáo của Fides, cơ quan tin 
tức của Thánh Bộ Truyền giáo các Dân tộc. Tuy nhiên, con 
số này có thể không đầy đủ, do khó khăn trong việc thu thập 
dữ liệu từ các cộng đồng Công giáo ở những vùng nông thôn 
của Trung quốc. 
Tổ chức tiến hành cuộc khảo sát hàng năm: Viện Nghiên cứu 
Văn hoá Đức tin, một tổ chức của Giáo hội có trụ sở tại Thạch 
Gia Trang, cho biết số lượng vẫn còn “phản ánh sự sống động 
và năng động truyền giáo của một cộng đồng sống đức tin 
tràn đầy.” Fides đã tái bản những cung cấp của tổ chức vào 
ngày 15 tháng Hai. Tỉnh Hebei - nơi thường xuyên có nhiều 
người rửa tội hàng năm hơn tất cả các tỉnh của Trung quốc - 
đứng đầu danh sách với 11.899 người, theo báo cáo. Tổng 
giáo phận Bắc Kinh đã đăng ký 1.099 người chịu phép rửa, 
trong khi giáo phận Ningxia có 128 người Công giáo mới làm 
phép rửa. Khu tự trị tây bắc Trung quốc ở Tân Cương, nơi mà 
phần lớn dân số là Hồi giáo, đã đăng ký 66 người chịu phép 
rửa. Tỉnh Thanh Hải đã có 54 người, và các cộng đồng biệt 
lập như đảo Hải Nam ở miền nam Trung quốc và Tây Tạng 
có 38 và 11 phép chịu phép rửa. 
“Mặc dù có những con số khích lệ và tận tụy truyền giáo vĩ 
đại trong cộng đồng địa phương trên khắp Trung quốc, chúng 
ta phải luôn luôn cảm thấy được kêu gọi với một sự tận tụy 
truyền giáo mới,” Viện Nghiên cứu Văn hoá Đức tin cho biết. 
“Phúc âm hóa ở Trung quốc là một con đường dài và khó 
khăn để thực hiện,” viện này cho biết. Tổ chức này cũng chỉ 
ra rằng dữ liệu của nó đại diện cho “một lời mời gọi và tiếng 
gọi vì chúng ta phải củng cố đức tin của chúng ta và luôn luôn 
tiến về cuộc hành trình của chúng ta đến với Đức Kitô.” 
Tổ chức này khuyến khích tất cả các cộng đồng Công giáo 
của Trung quốc duy trì và liên tục cải tiến các kho lưu trữ và 
sổ đăng ký giáo xứ để có thể thu thập được nhiều dữ liệu hơn 
trong tương lai. Tổ chức này kết luận bằng cách nói rằng dữ 
liệu của nó là một phương tiện “để chứng kiến sự tăng trưởng 
của Giáo hội và công việc Phúc Âm hóa được hoàn thành bởi 
Đức Kitô.” 

 
  Các Đức Giám mục Việt 
Nam lên đường đi Ad Limina 
2018 
Tối thứ Hai, ngày 26/02/2018, 
Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn 
Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo 

phận Hà Nội và Đức Giám mục phụ tá Lorenxô Chu Văn 
Minh đã lên đường đi Roma thực hiện cuộc Ad Limina theo 
luật định. Các ngài đã cùng cộng đoàn bao gồm linh mục, 

chủng sinh khoa triết, nữ tu dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, và 
một số anh chị em giáo dân quy tụ tại nhà nguyện Fatima để 
cầu nguyện cho chuyến Ad Limina được tốt đẹp. Hiện diện 
trong giờ cầu nguyện có Đức Giám mục Giuse Đặng Đức 
Ngân, Giám mục giáo phận Đà Nẵng, ngài đi cùng chuyến 
bay với Đức Hồng Y. Trước giờ cầu nguyện, Đức Hồng Y 
Phê-rô đã nói lên ý nghĩa của cuộc Ad Limina: 
“Ad Limina” là viết tắt của câu “Visita Ad Limina 
Apostolorum” nghĩa là cuộc viếng mộ các thánh tông đồ mà 
cụ thể là hai thánh tông đồ Phê-rô và Phao-lô. 
Theo luật định, các Đức Giám mục coi sóc giáo phận phải về 
Roma 5 năm một lần để với tư cách là người đại diện cho toàn 
giáo phận của mình: Viếng mộ hai thánh Phê-rô và Phao-lô; 
gặp Đức Giáo Hoàng, vị kế nhiệm thánh Phê-rô; và gặp gỡ 
các Bộ trong Giáo triều Rôma, đặc biệt là các Bộ liên quan 
trực tiếp như Bộ Truyền giảng Tin mừng cho các dân tộc, Bộ 
Giáo lý Đức tin … 
Đức Hồng Y đã mời gọi cộng đoàn hiện diện cầu nguyện cho 
các Đức Giám mục trong chuyến Ad Limina này được luôn 
biết mở lòng, mở tai để lắng nghe tiếng nói của Đức Giáo 
Hoàng, của các Bộ để rồi khi trở về Việt Nam, các ngài luôn 
biết dẫn dắt giáo phận mình đi trong đường lối của Chúa, của 
Giáo hội. 
Sau ít phút cầu nguyện, các ngài đã ban phép lành cho tất cả 
cộng đoàn và lên đường ra sân bay. 
Chuyến Ad Limina này bao gồm tất cả các Đức Giám mục 
đương nhiệm tại Việt Nam. Các ngài di chuyển theo lịch trình 
cá nhân và sẽ gặp nhau tại Roma ngày 02/3. Chương trình Ad 
Limina sẽ được chính thức bắt đầu từ ngày 3/3 đến ngày 11/3. 
Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho chuyến đi của các ngài 
được bình an và đạt được nhiều hoa trái tốt đẹp. 

 
 Hàng ngàn du khách và người bản 
xứ đi trên đường phố Rome để 
thưởng thức tuyết phủ Vatican 
Thật ngỡ ngàng khi Công trường Thánh 

Phêrô thức dậy vào sáng nay – như một tấm chăn bông trắng 
phủ khắp khu vực sau đêm tuyết rơi. Tuyết ở Roma rất hiếm. 
Lần cuối cùng tuyết rơi vào ngày 4 tháng Hai năm 2012. Ngày 
hôm đó, Đức Bênêđictô XVI đã đến cửa sổ để ngắm nhìn bão 
tuyết. Hình ảnh của tuyết và trẻ em làm người tuyết thường 
được liên tưởng với Lễ Giáng Sinh. Tuy nhiên, thành phố 
Roma đã thức giấc trong một chiếc chăn trắng lớn chỉ vài 
ngày trước khi bắt đầu tháng Ba. Một khí tượng lẽo không 
mong đợi đã tạo ra những hình ảnh này. Lần cuối cùng tuyết 
đổ ở Rôma là sáu năm trước. Đó là lý do tại sao cả khách du 
lịch và người bản địa lại đi dạo phố để tận hưởng cơ hội đặc 
biệt này. 
Một cảm giác tuyệt vời đến với họ. Đó là sự xuất hiện bất 
thường bởi vì tuyết hiếm có bao xuất hiện ở đây. 
 Những mái vòm phủ tuyết có một hiệu ứng đặc biệt. Nó thậm 
chí còn đẹp hơn và hấp dẫn hơn. 
 Cũng có những người đến từ khắp nơi trên thế giới và không 
bao giờ có thể mong đợi để thấy Roma phủ đầy tuyết. 
 Mặc dù đường phố và các hệ thống giao thông công cộng của 
thành phố đã bị trở ngại, một số người biết tận dụng thời 
điểm này. Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói trong lần xuất 
hiện trước công chúng gần đây nhất, người ta phải nhìn thấy 
mặt tích cực của mọi sự, ngay cả khi thời tiết không thuận lợi. 
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