
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tin Vui Cho Giáo Hội và Người Công Giáo Việt-Nam 

 

Tòa Thánh Vatican sẽ chính thức tổ chức Nghi thức Mở 

Hồ Sơ Ðiều Tra Phong Chân Phước và Phong Thánh cho 

Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, 

vào Thứ Sáu ngày 22 tháng 10 năm 2010 tại Rôma, do 

Ðức Hồng Y Agostino Vallini, Tổng quản Tông Tòa chủ sự. 

Xin nhắc lại là Thánh bộ Công Lý và Hòa Bình đã thỉnh 

cầu Tòa Thánh mở hồ sơ phong Chân Phước cho Ðức Cố 

Hồng y rất sớm, từ ngày 16 tháng 9 năm 2007 tức là 5 

năm sau khi ngài qua đời. 

 

Ðây là một bước quan trọng trong tiến trình phong chân 

phước và phong thánh vì chứng tỏ Giáo hội đã có đủ 

“chứng từ” về cuộc đời thánh thiện và nhân đức của Ðức 

Cố Hồng Y. Theo giấy mời của của Thánh bộ Công Lý và 

Hòa Bình thì trong nghi thức nầy, Ðức Cố Hồng Y được gọi 

là “Tôi Tớ Chúa” (Servant of God) hay thường được gọi là 

“Bậc Ðáng Kính” (Venerable). Bậc Chân Phước hay Á 

Thánh (Blessed) là bước kế tiếp trước khi được tôn phong 

là Thánh hay Hiển Thánh (Saint). Tiến trình của việc 

phong thánh gồm 4 giai đoạn: (1) Thu thập dữ kiện, (2) 

Thiết lập hồ sơ đệ trình Tòa Thánh và xin tôn phong, (3) 

Tòa thánh xem xét hồ sơ và tiến hành điều tra, (4) Lập tòa 

án thẩm định.  

 

Từ bậc Chân Phước lên Hiển Thánh là một bước khó khăn 

nhất vì tòa án phong thánh của Giáo hội đòi phải có ít 

nhất 2 dấu lạ và các dấu lạ nầy phải thuyết phục được các 

nhà khoa học “vô tư” trong tòa án. Và thời gian có khi kéo 

dài vài chục năm hoặc cả thế kỷ. Thánh Antôn Padua là 

một trường hợp ngoại lệ vì ngài được tôn phong Hiển 

Thánh chỉ một năm sau ngày phong Chân Phước, do 

những dấu lạ hiển nhiên ngài làm khi còn sống cũng như 

khi đã qua đời. 

 

Trước tin vui nầy, xin mọi người hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa 

đã ban cho chúng ta một gương mẫu thánh thiện, đạo đức 

và sống động, để cùng với Ðức Cố Hồng Y, chúng ta cùng  

 

 

 

 

đồng hành trên “đường hy vọng” tiến về đích điểm của 

cuộc sống là Thiên Chúa trọn lành.  

 

Ghi chú: Rất nhiều người Việt-Nam quen biết và sống 

đồng thời với Ðức Cố Hồng Y đã đệ trình “chứng từ” lên 

Tòa Thánh với thỉnh nguyện xin Tòa Thánh cứu xét và 

phong Chân phước cho Ðức Cố Hồng Y Nguyễn Văn 

Thuận. Tôi cũng đã giúp một vị cao niên ở Nam Cali viết 

“chứng từ” bằng tiếng Việt về các nhân đức tin, cậy, mến 

của Ðức Cố Hồng Y, sau đó dịch qua tiếng Anh đệ nạp cho 

Tòa Thánh, một chút đóng góp nhỏ nhoi vào việc thỉnh 

cầu chung của người Việt chúng ta. (HÐC) 

 

26-6-2010 : BẾ MẠC NĂM LINH MỤC TẠI ROMA 

 

Từ ngày 9 đến 11-6-2010, Thánh 

bộ Giáo sĩ tổ chức Đại hội Quốc tế 

Linh mục  tại Roma, quy tụ 10 

ngàn linh mục trên khắp thế giới. 

11-6-2010 là ngày giỗ thứ 150 của 

thánh Jean-Marie Vianney, cha 

sở họ đạo Ars, với chủ đề : „„Sự 

thủy chung của Đức Kitô và tâm 

tình trước sau như một của linh 

mục‟‟ (Fidélité du Christ, fidélité 

du prêtre).  

 

Vào ngày khai mạc (9-6), Thánh lễ Đại triều do ĐHY 

Cláudio Hummes (dòng Phanxicô), Tổng trưởng Thánh bộ 

Giáo sĩ cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh 

Phaolô Ngoại thành. Trong bài giảng, ĐHY Hummes nhắc 

nhở : „„Nhờ đức tin và phép rửa, ngoài chức tư tế chung, 

các linh mục còn lãnh nhận tư tế thừa tác (sacerdoce 

ministériel) trở thành mục tử dẫn dắt cộng đoàn.‟‟ ĐHY Bộ 

trưởng đã diễn giảng câu nói thời danh của cha sở họ đạo 

Ars :„„Chức linh mục chính là tình yêu Thánh tâm Chúa 

Giêsu‟‟ (Le sacerdoce, c‟est l‟amour du Cœur de Jésus). 
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Chúa Giêsu yêu nhân loại đến hơi thở cuối cùng. Chính vì 

vậy, Ngài đã trở thành Linh mục Thượng phẩm cứu độ 

chúng ta. Ngài đã gọi một số theo Ngài tiếp nối công trình 

tư tế qua dòng lịch sử‟‟. 

 

Ngày 10-6, ĐHY Quốc vụ 

khanh Tarcisio Bertone cử 

hành thánh lễ tại Vương cung 

Thánh đường Latran. ĐHY 

Marc Ouellet (Hội dòng Xuân 

Bích), Tổng giám mục Québec 

(Canada), thuyết giảng về „„Nhà 

tiệc ly : nguyện cầu Chúa 

Thánh linh với Đức Mẹ, trong sự hiệp thông huynh đệ‟‟. 

 

Tối 10-6 là đêm canh thức tại quảng trường thánh Phêrô, 

một số linh mục thuộc năm châu lục lần lượt đọc các chứng 

từ.  

 

10 giờ sáng 11-6 nhằm lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, 

Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI cử hành Đại lễ bế mạc 

Năm Linh Mục tại quảng trường thánh Phêrô. Các linh 

mục đồng thanh lập lại lời khấn linh mục. Trong diễn từ, 

ĐTC Bênêdictô XVI tôn vinh thánh Jean-Marie Vianney 

là bổn mạng của các linh mục trên toàn thế giới. 

 

Tháng 9-2009, Đức Thánh Cha đã nhắn nhủ các linh mục, 

trong số có nhiều linh mục sinh viên Việt Nam, hành 

hương tại Ars : „„Trong Năm Linh mục, tất cả các linh mục 

được mời gọi tìm lại ý nghĩa cao cả của thiên chức linh 

mục, theo gương Đức Kitô, Linh mục Tối cao đời đời là 

Đấng thánh hóa các linh mục trong chân lý.‟‟ 

 

Hướng về các chủng sinh, Đức Thánh Cha khuyên nhủ các 

chủng sinh ngoài việc chuyên cần học hỏi về mục vụ 

(formation pastorale), còn phải trau dồi khoa học tình 

thương (science de l‟amour), tâm truyền tâm (cœur à 

cœur) với Đức Kitô. 

 

Hướng về các nữ tu,  Đức Bênêdictô XVI nói rằng : „„Lịch 

sử Giáo hội không thiếu các nam nữ tu sĩ vâng theo Ngôi 

Cha, với sự thúc đẩy của Chúa Thánh thần, đã chọn đời tu 

noi gương Đức Kitô, để dâng lên Ngài trái tim son sắt.‟‟ 

 

Sau cùng, hướng về các giáo dân, Đức Thánh Cha nhắc 

nhở Hội thánh trần gian là cộng đoàn tư tế cấu trúc theo 

hình ảnh Chúa Kitô, hiệp nhất cùng vị chủ chăn để thi 

hành sứ mệnh cứu độ. Thánh Phaolô nhắn nhủ rằng : 

„„Anh em là thân thể Đức Kitô, và mỗi người là một bộ 

phận‟‟ (1Cr 12,27).  

 

ĐTC Bênêdictô XVI tại quảng trường thánh Phêrô 

 

Nhân bế mạc Năm Linh mục, 

thiết tưởng cũng nên nhắc lại 

thống kê các linh mục trên thế 

giới trong Annuarium 

Statisticum Ecclesiae (Niên 

giám Thống kê Hội thánh) được 

báo L'Osservatore Romano trích 

thuật. Niêm giám do Văn phòng Thống kê Hội thánh thực 

hiện cho biết số liệu các linh mục thuộc năm châu lục từ 

2000-2007 như sau: số linh mục triều (được gọi là linh mục 

giáo phận) tăng 2 ,5%, từ 272. 431 năm 2000 lên 272.431 

năm 2007. Các linh mục dòng giảm 2,73%, khoảng hơn 

135.000 vào năm 2007. 

 

Số linh mục châu Âu từ 51% xuống còn 48%, trong khi số 

linh mục tại Đông Âu, nhất là tại Ba Lan gia tăng. Số linh 

mục tại các nước Ý, Pháp, Tây Ban Nha chiếm khoảng 

phân nửa số linh mục tại Âu châu. 

 

Số linh mục tại châu Phi và châu Á gia tăng đáng kể. Báo 

L'Osservatore Romano nhấn mạnh số các phó tế vĩnh viễn 

tăng 29%, hiện nay là 35.942. Giáo Xứ Việt Nam tại Paris 

có 5 thầy phó tế vĩnh viễn. 

 

Số nữ tu từ 800.000 giảm xuống còn 750.000. Trong số 

này, châu Âu chiếm 42%. 60% nữ tu thuộc ba Giáo hội 

Tây Ban Nha, Pháp và Ý. 

 

Từ 2000 đên 2007, số chủng sinh tăng 4,83%, từ 110.583 

lên 116.000. Số chúng sinh tại châu Á tăng 20,35%. 

 

Số người lãnh bí tích rửa tội vào khoảng 17,3% trên dân số 

chung. Năm 2007 có 1 tỷ 147 triệu người công giáo so với 

1 tỷ 45 triệu năm 2000. 

 

Ngày 26-6 sắp tới, ĐHY André Vingt-Trois, Tổng giám 

mục Paris sẽ truyền chức cho 9 tân linh mục. 

Thống kê linh mục Công giáo trên thế giới 

(Theo Niên giám của Giáo Hội Công giáo, 31-12-2007) 

 

Châu lục  Linh mục  Giáo phận  Dòng  

Châu Phi  34.658  23.154  11.504  

Châu Mỹ  121.495  79.654  41.841  

Châu Á  52.802  30.991  21.811  

Châu Âu  194.393  135.971  58.422  

Châu Đại 

dương  

4.676  2.661  2.015  

TỔNG 

CỘNG  

408.024  272.431  135.593  

  

Châu lục  Số dân / 1 linh mục  Số giáo dân / 1 linh 

mục  

Châu Phi  27.230  4.759  

Châu Mỹ  7.469  4.680  

Châu Á  50.432  2.290  

Châu Âu  3.636  1.457  

Châu Đại 

dương  

7.312  1.931  

Bình quân  12.879  2.810  

             

Xuất xứ : Hội đồng Giám mục Việt Nam 

 

Thống kê linh mục tại Việt Nam 

 

Theo số liệu thống kê của các giáo phận, ngày 31-12-2007 
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Giáo phận  

Số  

linh 

mục  

Số dân /  

1 linh mục  

Số giáo dân /  

1 linh mục  

Hà Nội  117  58.455  2.838  

Hải Phòng  52  92.395  2.303  

Vinh  157  32.353  3.066  

Bùi Chu  224  6.378  1.732  

Bắc Ninh  44  167.648  2.903  

Hưng Hóa  60  114.684  3.617  

Phát Diệm  69  14.217  2.219  

Thanh Hóa  61  60.164  2.508  

Thái Bình  70  52.143  1.713  

Lạng Sơn  8  198.000  790  

Huế  119  18.950  570  

Quy Nhơn  85  43.940  800  

Kon Tum  70  22.630  3.482  

Nha Trang  179  9.218  1.086  

Đà Nẵng  83  27.482  769  

Ban Mê 

Thuột  

118  22.464  2.933  

Tp. HCM  610  10.024  1.067  

Vĩnh Long  174  23.920  1.039  

Cần Thơ  195  25.498  961  

Mỹ Tho  99  43.212  1.126  

Đà Lạt  194  6.258  1.609  

Long Xuyên  218  19.330  1.097  

Phú Cường  134  21.271  903  

Xuân Lộc  366  6.521  2.230  

Phan Thiết  115  10.136  1.350  

Bà Rịa  100  10.529  2.321  

TỔNG 

CỘNG  

3.721      

Bình quân    23.881  1.634  

    

Xuất xứ : Hội đồng Giám mục Việt Nam 

 

Kết luận : 

 

Chúng tôi xin ghi lại ý kiến của nhà thần học Henri-

Jérôme Gagey, nguyên khoa trưởng Trường Thần học Đại 

học Công giáo Paris, về chức linh mục như sau : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LM Henri-Jérôme Gagey 

(hình chụp tại Thư viện Fels Đại học Công giáo Paris, 

ngày bế giảng năm học 2009-2010) 

 

„„Linh mục là người của phép Thánh thể cử hành Thánh lễ, 

đồng hành với cộng đoàn. Linh mục phục vụ Giáo hội cả 

đời, qua các cương vị khác nhau : cha sở họ đạo, tuyên úy 

giới trẻ, nhà thần học hoặc linh mục thợ v.v. 

 

Các linh mục không hoạt động riêng lẻ, nhưng cộng tác 

chặt chẽ với các  phó tế, nữ tu và giáo dân. Ngày nay, hình 

ảnh linh mục trong cuốn „„Nhật ký của một cha sở miền 

quê‟‟của  Georges  Bernanos đã bị xóa nhòa.‟‟ 

 

Paris, ngày 9 tháng 6 năm 2010 

Lê Đình Thông 

Kinh Truyền tin ngày 21-6-2010 

ĐTC nhấn mạnh đến vai trò của các Tân Linh Mục 

 

Sau khi vừa bế mạc năm linh mục cách đây mười ngày, 

Đức Thánh Cha lại trở lại với đề tài linh mục hôm qua 

trong bài suy niệm trước khi đọc kinh Truyền tin, nhân 

dịp lễ truyền chức cho 14 giáo sĩ nhập tịch vào giáo phận 

Rôma trong Thánh lễ cử hành lúc 9 giờ rưỡi sáng tại đền 

thánh Phêrô. Các tân linh mục, tuổi từ 30 đến 49, tuy gia 

nhập vào linh mục đoàn của giáo phận Rôma, nhưng một 

nửa thuộc về phong trào Tân dự tòng, đến từ nhiều quốc 

gia (Ý, Chili, Ấn độ, Nhật bản) và sẽ được phái đến phục 

vụ ở chân trời khác. Vì Thánh lễ kéo dài đến gần giữa 

trưa, cho nên đức Bênêđictô XVI đã đến chậm mười phút 

sau khi chuông đổ, và ngài cáo lỗi trong bài suy niệm 

nguyên văn như sau:  

 

Anh chị em thân mến,  

 

Sáng nay, trong đền thờ thánh Phêrô tôi đã truyền chức 

linh mục cho 14 phó tế thuộc giáo phận Rôma, vì thế tôi 

đã đến muộn để đọc kinh Truyền tin. Bí tích Truyền chức 

bày tỏ, về phía Thiên Chúa, sự gần gũi ân cần của ngài 

đối với loài ngưòi, và về phía người chịu chức, nó nói lên 

tâm tình sẵn sàng trở nên công cụ cho sự gần gũi đó, nhờ 

tình yêu triệt để đối với Chúa Kitô và với Hội thánh.  

 

Trong bài Tin mừng chúa nhật hôm nay, Chúa Giêsu hỏi 

các môn đệ: “Còn các con, các con nói Thầy là ai?” (Lc 

9,20). Đáp lại câu hỏi đó, ông Phêrô thưa lại nhanh nhẹn: 

“Thầy là đức Kitô của Thiên Chúa”, và như vậy, ông đã 

vượt lên trên ý kiến của dư luận cho rằng đức Giêsu chỉ là 

một ngôn sứ mà thôi. Theo như thánh Ambrôsiô nhận 

xét, qua lời tuyên xưng đức tin ông Phêrô đã bao gồm tất 

cả mọi điều, bởi vì ông đã diễn tả bản tính và danh hiệu 

của Đấng Mêsia” (Exp. In Lucam VI, 93, CCL 14,207). 

Đứng trước sự tuyên xưng ấy, Chúa Giêsu đã lặp lại cho 

ông Phêrô và các môn đệ khác lời mời hãy đi theo ngài 

trên con đường cam go của tình yêu cho đến Thập giá. Cả 

với chúng ta nữa, là những người đã biết Chúa Giêsu nhờ 

đức tin vào Lời của ngài và các bí tích, Chúa Giêsu cũng 

ngỏ lời mời hãy đi theo ngài mỗi ngày. Cả với chúng ta 

nữa, Chúa nhắc lại rằng để trở thành người môn đệ thì 
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cần phải lãnh nhận quyền năng của Thập giá, là chóp 

đỉnh của tất cả mọi sự tốt lành và là vương miện của 

niềm hy vọng của chúng ta.  

 

Thánh Maximus Confessor nhận định rằng “dấu chỉ 

quyền năng của Chúa Giêsu là thập giá mà ngài đã vác 

trên vai”. Thật vậy, chính Chúa đã dạy: “Ai muốn đi theo 

ta thì hãy từ bỏ mình, vác lấy thập giá của mình mỗi ngày 

và đi theo ta” (Lc 9,23). Vác thập giá có nghĩa là dấn thân 

để chiến đấu chống lại tội lỗi làm ngăn cản con đường dẫn 

đến Thiên Chúa, đón nhận mỗi ngày ý muốn của Thiên 

Chúa, tăng gia đức tin, cách riêng khi gặp phải những 

vấn đề, những khó khăn, những đau khổ. Thánh nữ Edith 

Stein, dòng Cát-minh, trong thời kỳ bách hại, đã chứng tỏ 

điều đó trong một bức thư viết từ đan viện Koeln năm 

1938 như thế này: “Hôm nay tôi đã hiểu thế nào là làm 

hôn thê của Chúa dưới dấu Thánh giá, cho dù tất cả thế 

giới sẽ không bao giờ hiểu nổi, bởi vì đó là một mầu 

nhiệm… Khi mọi sự bao quanh càng nên tăm tối thì 

chúng ta lại càng phải mở rộng trái tim cho ánh sáng đến 

từ trên cao”. Vào thời buổi hiện nay, rất nhiều Kitô hữu 

trên thế giới, do lòng mến Chúa thúc đẩy, đã chấp nhận 

Thập giá mỗi ngày, hoặc là thập giá của những thử thách 

thường nhật, hoặc là thập giá bị áp đặt bởi sự tàn ác của 

người khác, mà đôi khi đòi hỏi lòng can đảm đến mức độ 

hy sinh tính mạng. Nguyện xin Chúa ban cho mỗi người 

chúng ta luôn đặt niềm hy vọng nơi ngài, với niềm xác tín 

rằng một khi đã đi theo Chúa qua việc vác thập giá của 

mình, thì chúng ta cũng sẽ cùng với ngài đạt đến ánh 

sáng của cuộc Phục sinh.  

 

Chúng ta hãy ký thác vào sự che chở hiền mẫu của Đức 

Maria các linh mục mới lãnh chức thánh ngày hôm nay, 

thêm vào con số những kẻ đã được Chúa kêu gọi đích 

danh: xin cho họ luôn là những môn đệ trung thành, 

những người can đảm loan báo Lời Chúa và ban phát các 

hồng ân cứu độ.  

Sau khi ban phép lành Toà Thánh, Đức thánh cha đã 

thêm lời kêu gọi mau chóng tái lập hoà bình tại 

Kirghizistan, nơi đang diễn ra những cuộc xung đột đẫm 

máu. Đồng thời nhân ngày của Liên hợp quốc dành cho 

các người di cư, ngài cũng xin mọi người cầu nguyện ngõ 

hầu những kẻ bị bó buộc phải lìa bỏ quê hương được nhận 

được sự đón tiếp và được tôn trọng phẩm giá.  

 

Trở lại thánh lễ truyền chức vào buổi sáng tại đền thánh 

Phêrô. Cũng như những lần trước, trong thánh lễ này, tất 

cả các giám mục phụ tá, các giám đốc và linh hướng 

chủng viện, các cha sở của các tân chức đều tham gia trực 

tiếp vào nghi thức, hoặc trong việc xức dầu thánh, hoặc 

trong việc trao phẩm phục. Bài giảng dựa trên đoạn Tin 

mừng của chúa nhựt, trong đó nêu lên ba tư tưởng quan 

trọng của chức linh mục: cầu nguyện, đi theo Chúa, dâng 

Thánh lễ.  

Bài Tin mừng mở đầu với việc mô tả Chúa Giêsu lên nơi 

thanh vắng để cầu nguyện, và các môn đệ ở với Người (Lc 

9,18). Các môn đệ được ở sát với Chúa Giêsu, được kết 

hợp với Người trong cuộc đàm đạo với Chúa Cha. Nhờ 

việc ờ gần kề với Chúa, họ mới biết được chân dung đích 

thực của Chúa, khác với dư luận của người đời. Điều này 

nêu bật một đặc tính quan trọng trong đời sống linh mục.  

 

Nhờ việc cầu nguyện, linh mục khám phá ra chân dung 

luôn mới mẻ của Chúa Giêsu, và ý thức rõ rệt hơn về sứ 

mạng của mình. Duy chỉ ai biết duy trì tình thân với 

Chúa thì mới để cho Chúa chiếm đoạt, và để cho Chúa 

dẫn đưa đến với tha nhân. Linh mục cần phải đặt việc “ở 

lại với Chúa” lên hàng đầu của sứ vụ, đặc biệt là lúc gặp 

khó khăn, và nhất là lúc xem ra muốn dành tầm quan 

trọng cho các công việc làm cho Chúa hơn là ở với Chúa.  

 

Bài học thứ hai mà đoạn Tin mừng dạy chúng ta là sự từ 

bỏ. Chúa Giêsu mời các môn đệ hãy từ bỏ mình, hãy dám 

liều mạng cho ngài. Đối với linh mục, điều này có nghĩa là 

chức linh mục không phải là mục tiêu để tìm địa vị an 

toàn, một chỗ đứng trong xã hội. Ai muốn đạt danh vọng 

nhờ chức linh mục là làm mất ý nghĩa chân chính của nó.. 

Thực vậy, người muốn đạt được điạ vị danh vọng thì trở 

nên nô lệ cho chính mình và nô lệ cho dư luận. Họ tìm mọi 

cách để chiều lòng dư luận, thay đổi luồng gió cho hợp thời 

trang. Như vậy là họ không còn phục vụ sự thật nữa, bởi vì 

họ luôn thay đổi ý kiến, nay thế này mai thế khác. Một 

linh mục như thế không phục vụ Thiên Chúa nhưng là 

phục vụ chính mình, và nói cho cùng là làm mất chính bản 

thân. Chức linh mục được đặt nền tảng trên lòng can đảm 

đáp lại “Xin vâng” với Chúa, và cố gắng tăng trưởng trong 

việc hoà đồng với ý Chúa.  

 

Bài học thứ ba. Chúa Giêsu mời chúng ta hãy vác thập giá 

nhắc nhở đến bí tích Thánh Thể, nơi diễn ra việc Chúa 

Giêsu đã hiến mạng sống cho chúng ta vì yêu thương 

nhân loại. Nhờ hy sinh, tự huỷ của ngài mà nảy sinh sự 

sống mới được trao ban qua các bí tích. Khi cử hành 

Thánh lễ, linh mục hãy để cho mình ngỡ ngàng trước tình 

yêu cao cả đó: Chúa Giêsu đã muốn dùng bàn tay linh 

mục để trao ban tình yêu của ngài cho nhân loại.  

Bình Hòa 

 

Phiên họp vòng 2 của tổ công tác hỗn hợp 

Việt Nam - Vatican 

HÀ NỘI - Theo các nguồn tin thông thạo từ Hà Nội, ngày 

20-6-2010, phái đoàn Việt Nam sẽ khởi hành lên đường đi 

Roma để tham dự phiên họp vòng 2 của tổ công tác hỗn 

hợp Việt Nam - Vatican được tổ chức tại Vatican từ ngày 

21 đến 25-6-2010. Dẫn đầu đoàn Việt Nam là Thứ trưởng 

ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn; tham gia đoàn có đại diện 

Bộ Công an, Ban Tôn giáo Chính phủ.   

 

Cuộc họp này dự trù tổ chức vào đầu năm 2010 nhưng đã 

phải lùi lại vì phía Việt Nam nêu lý do là bận nhiều lễ hội. 
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Nhưng có người cho lý do chính là vấn đề những đề nghị 

từ phía Việt Nam từ phiên họp vòng 1 tại Hà Nội từ 

tháng 2-2009 chưa được giải quyết, cộng thêm những sự 

việc rối ren liên quan đến Toà Tổng giám mục Hà Nội và 

những điểm nóng bùng lên ở một số nơi như Vinh, Đà 

Nẵng, v.v...   

 

Mới đây việc Tòa Thánh Vatican chấp nhận việc từ nhiệm 

của đức TGM Ngô Quang Kiệt và bổ nhiệm đức GM 

Nguyễn Văn Nhơn thay thế vào chức Tổng Giám Mục Hà 

nội, tuy không nói ra nhưng phía Nhà cầm quyền Hà Nội 

rất vui mừng. Đang khi đó sự việc này đã đặt Hội đồng 

Giám mục Việt Nam vào thế bị động và làm tổn thương 

uy tín của Hội đồng GMVN rất lớn. Thêm vào đó tinh 

thần giáo dân Công giáo Việt Nam tại quốc nội cũng như 

hải ngoại rất xao động vì nhiều những nguồn thông tin 

nghịch chiều nhau.  

 

Trước tình trạng giáo dân thì hoang mang, hàng giáo sĩ 

thì không biết thực hư những biến chuyển dồn dập ra sao 

đường hướng lý giải thực sự của Giáo hội địa phương và 

Vatican nhắm tới mục tiêu nào... Do đó, ĐHY Phạm Minh 

Mẫn đã phải sang tận Vatican để gặp và nói chuyện với 

Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức TGM Dominique Mamberti 

và Đức Ông thứ trưởng Ernesto Ballestrero; sau đó ngài 

hội kiến với ĐHY Tổng trưởng Bộ truyền giáo Ivan Dias. 

Các cuộc trao đổi xoay quanh tình hình Giáo Hội Việt 

Nam sau biến cố Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt từ 

chức TGM giáo phận Hà Nội.  

 

Trong một bản tin từ Vatican phát đi cho biết: "ĐHY 

Gioan Baotixita Mẫn tỏ ra rất hài lòng về các cuộc hội kiến. 

Ngài cho biết các vị hữu trách tại Tòa Thánh rất am tường 

tình hình Giáo Hội tại Việt Nam".  

 

Tuy nhiên, một vài nhân vật từng có kinh nghiệm với 

đường lối của Vatican đưa ra nhận định như sau: "Nếu 

các cuộc hội của ĐHY Phạm Minh Mẫn với các viên chức 

Vatican nhằm trình bầy hiện tình thực sự những gì đang 

xẩy ra, phản ứng của hàng giáo sĩ, giáo dân trước những 

vấn đề thời cuộc và những mong ước của dân Chúa với 

HĐGMVN, và nhất là những nguyện vọng về cách thế "hội 

nhập" của Giáo hội tại Việt Nam ra sao -- thì đó điều rất 

cần thiết và cần phải làm sáng tỏ cho Vatican biết rõ hơn... 

Tuy nhiên, nếu Đức hồng y TGM Saigòn chỉ đưa ra những 

quan điểm của riêng Ngài hay của một nhóm thiểu số thì e 

rằng sự kiện này càng làm tình tình Giáo hội tại Việt nam 

trở nên khó khăn hơn. Nhiều người đã nêu thắc mắc khi 

đài phát thanh Vatican chương trình Việt ngữ tường thuật 

rằng" ĐHY Gioan Baotixita nói 'Các vị hữu trách tại Tòa 

Thánh rất am tường tình hình Giáo Hội tại Việt Nam' thì 

là am hiểu theo chiều hướng nào? Đó mới là vấn đề quan 

trọng!".  

Mặc dù Tổ công tác hỗn hợp như đã được vạch ra từ mấy 

năm nay là "có nhiệm vụ bàn về tiến trình thúc đẩy ngoại 

giao song phương", nhưng thường lại bàn khá nhiều về 

quan hệ giữa giáo hội Việt Nam với Nhà nước Việt Nam 

và Toà thánh Vatican.   

 

Trong vòng hơn một năm nay đã thấy một số kết quả đã 

đạt được là đã có 7 Giám mục được bổ nhiệm cùng với 1 

Tổng giám mục Hà Nội từ phiên họp vòng 1 đến nay. Tuy 

nhiên, một số đề nghị của giáo hội Việt Nam vẫn chưa 

được đáp ứng ví dụ các giám mục Việt Nam muốn xin sử 

dụng lại 3 cơ sở là Toà Khâm sứ, Thánh địa La Vang và 

Giáo hoàng học viện Đà Lạt thì mới có La Vang được giải 

quyết.   

Vấn đề tham gia vào hoạt động giáo dục và y tế mà Tòa 

Thánh đưa ra vẫn chưa có câu trả lời.   

 

Phía Việt Nam cũng muốn phải có sự đồng thuận của 

chính quyền trong việc bổ nhiệm người Việt Nam vào các 

chức vụ ở Toà thánh hay tước Hồng y vì lo ngại tin đồn 

Toà thánh có thể bổ nhiệm TGM Ngô Quang Kiệt làm 

quan chức Vatican và nâng lên bậc Hồng y giống như 

Hồng y Nguyễn Văn Thuận trước đây. Hoặc đề nghị giáo 

hội không ngăn trở cấm đoán các linh mục tham gia tổ 

chức Uỷ ban đoàn kết Công giáo Việt Nam…  

 

Những người quan tâm đến tình hình cho rằng Vatican 

cũng không hy vọng nhiều vào cuộc họp vòng 2 vì ở Việt 

Nam chưa đại hội Đảng nên chẳng có vấn đề gì có thể giải 

quyết lúc này. Ngay Ban tôn giáo Chính phủ ông Nguyễn 

Thế Doanh về hưu đã gần năm nay mà vẫn chưa có ai 

thay thế vì còn chờ nhân sự dôi dư ở các địa phương. 

Nghe nói một vị lãnh đạo tỉnh Trà Vinh sẽ được xếp vào 

vị trí này.   

 

Có người nhận định rằng sự kiện Trung Quốc cũng chưa 

có quan hệ với Vatican, nên chắc Việt Nam còn cầm 

chừng để đấy!. Tuy nhiên một quan chức Việt Nam nói 

"Việt Nam có đường lối riêng, không phải cái gì cũng theo 

Trung Quốc". Vả lại bài học nghe Trung quốc khi vào 

WTO chậm trễ trước đây đã làm cho Việt Nam phải trả 

giá đắt.                                            *****PV VietCatholic 

 

  
Nhà dư phòng cho SHARE. Khu SW gần 
Freeway I-15 và 215. Gần phi trường Las 
Vegas. Giá $350 1 tháng. Bao điện, nước, 
gas và cable TV. 

Xin liên lạc anh Quyền: 
(702) 326-4830 
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