
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cựu Bề trên Tổng Quyền dòng Chúa Cứu 

Thế thăng Tổng Giám Mục 
 

VATICAN. Hôm 2-8-2010, ĐTC Biển Đức 16 đã bổ nhiệm 

Cha Joseph William Tobin, cựu Bề trên Tổng quyền dòng 

Chúa Cứu Thế, làm tân Tổng thư ký Bộ các dòng tu, đồng 

thời thăng làm TGM hiệu tòa Obba. 

 

Cha Tobin người Mỹ, năm nay 58 tuổi (1952), sinh trưởng 

tại Detroit bang Michigan và được bầu làm Tổng cố vấn 

của dòng năm 1991. 6 năm sau đó, ngài lần lượt được bầu 

làm Bề trên tổng quyền của dòng trong 2 nhiệm kỳ tổng 

cộng 12 năm, cho đến năm 2009. Cha cũng từng được bầu 

làm Phó Chủ tịch Hiệp Hội các Bề trên Tổng quyền các 

dòng nam vào năm 2003 và là thành viên Hội đồng liên 

lạc giữa các Bề trên Tổng quyền và Bộ các dòng tu. 

 

Đức tân TGM Joseph Tobin thông thạo 5 sinh ngữ là Anh, 

Tây Ban Nha, Pháp, Ý và Bồ đào nha. Ngài kế nhiệm Đức 

TGM Gianfranco Gardin, 66 tuổi, dòng Phanxicô Viện Tu, 

được bổ làm GM giáo phận Treviso, bắc Italia, hồi tháng 

12 năm 2009. 

 

Bộ các dòng tu hiện do ĐHY Franc Rodé, người Sloveni, 

dòng Lazzariste làm tổng trưởng. Ngài sẽ tròn 76 tuổi vào 

ngày 23 tháng 9 tới đây (SD 2-8-2010)  

LM. Trần Đức Anh, OP 

  

Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh sẽ viếng thăm Nga 

 
VAL D'AOSTA. ĐHY Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh 

Tòa Thánh cho biết ngài sẽ viếng thăm Nga vào đầu năm 

tới, 2011, để thắt chặt mối liên hệ với Cộng đoàn Công 

Giáo cũng như để tiếp tục đối thoại với chính quyền dân sự 

và Tòa Thượng Phụ Chính Thống Mascơva. 

 

ĐHY Bertone, SDB, cho giới báo chí biết như trên, trong 

dịp ngài nghỉ hè tại miền Val d'Aosta, bắc Italia, nơi Đức  

 

 

 

Gioan Phaolô 2 và ĐTC Biển Đức 16 thường đến nghỉ hè. 

ĐHY đến đây từ ngày 18-7 đến 28-7-2010. 

 

Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí sau thánh lễ hôm 25-7-

2010, ĐHY Quốc vụ khanh nhấn mạnh ước muốn chung 

của các tín hữu Chính Thống và Công Giáo là “cộng tác 

với nhau để Âu Châu có thể được hô hấp bằng hai buồng 

phổi, theo thành ngữ của Đức Gioan Phaolô 2”. Ngài cũng 

nhắc đến cuộc viếng thăm ĐTC sắp thực hiện tại Anh quốc 

từ ngày 16 đến 19-9 tới đây và nói rằng: “Chúng tôi hy 

vọng cuộc viếng thăm này mang lại nhiều thành quả về 

phương diện đại kết, để củng cố cộng đoàn các tín hữu tại 

Vương quốc Anh”. 

 

Theo hãng tin Apic của Công Giáo Thụy Sĩ, dự án viếng 

thăm của ĐHY Bertone tại Nga chứng tỏ có sự cải tiến từ 

từ quan hệ giữa Roma và Mascơva. Tòa Thánh và Nga đã 

thiết lập quan hệ ngoại giao hoàn toàn từ tháng 12 năm 

ngoái. Đàng khác quan hệ giữa Tòa Thánh và Tòa Thượng 

Phụ Chính Thống Mascơva cũng được cải tiến nhiều hơn 

từ sau khi ĐTC Biển Đức 16 được bầu làm Giáo Hoàng. 

 

Mặt khác, hôm 26-6-2010, Đức TGM Dominique 

Mamberti, ngoại trưởng Tòa Thánh, đã nhận Ủy nhiệm 

thư của ông Nikolaj Sadlichov, Đại sứ đầu tiên của Liên 

bang Nga cạnh Tòa Thánh. 

 

Trong một lễ nghi tương tự, ngày 15-7 mới đây, Đức TGM 

Antonio Mennini, Sứ thần Tòa Thánh đầu tiên tại Liên 

bang Nga, đã trình ủy nhiệm thư lên ngoại trưởng Nga, 

Ông Sergej Lavrov. Tiếp theo đó, Đức TGM đã hội kiến 

thân mật với thứ trưởng ngoại giao, Ông Alexander 

Krusko và một số quan chức tại Bộ ngoại giao Nga. Thứ 

trưởng Krusko đã nói đến những tiến triển trong quan hệ 

song phương giữa Liên bang Nga và Tòa Thánh trong 

những năm gần đây, với sự hòa hợp ngày càng gia tăng về 

tinh thần và sự hợp thác. Ông chuyển lời chúc mừng của 

Tổng thống Dimitrj Medvedev tới Đức Sứ Thần Tòa 
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Thánh, và cầu mong sự cộng tác giữa hai bên sẽ đạt những 

thành quả hơn nữa đứng trước những thách đố lớn về luân 

lý đạo đức đang được đề ra cho con người ngày nay. 

 

Về phần Đức TGM Mennini, ngài nhận xét rằng Liên bang 

Nga và Tòa Thánh thường có cùng lập trường trong các 

diễn đàn quốc tế về việc bảo vệ các giá trị luân lý và thăng 

tiến hòa bình. Ngài cho biết sẽ cố gắng cộng tác để củng cố 

thêm các quan hệ với chính quyền Nga cho sự tăng trưởng 

luân lý và tinh thần cho nhân dân Nga (Oss. Rom. 26-7-

2010).                             ***LM. Trần Đức Anh, OP  

 

Vatican đã bác bỏ nhiều đòi hỏi phi lý từ 

phía Việt Nam như thế nào trong Phiên họp 

hỗn hợp vòng 2 tại Vatican 
 

Phiên họp hỗn hợp giữa Vatican và Việt Nam đã kết thúc 

hơn 1 tháng nay. Cả hai bên đều ra thông cáo gần giống 

nhau, đều coi đây là bước phát triển trong quan hệ song 

phương và đã có một thoả thuận là Toà thánh được cử một 

đại diện không thường trực đến Việt Nam. Thế nhưng còn 

rất nhiều chi tiết của phiên họp đến nay vẫn chưa được tiết 

lộ. Mới đây VietCatholic nhận được một số tin tức từ 

những nguồn tin đáng tin cậy cho biết về phiên họp này và 

một số những chi tiết "nhạy cảm" xin được ghi lại như sau: 

 

Khác hẳn với phiên họp vòng 1 tại Hà Nội, Tòa Thánh đã 

chấp nhận một số những đề nghị từ phía Việt Nam liên 

quan tới Giáo hội Việt Nam thì trong phiên họp lần 2 Tòa 

Thánh chẳng những có thái độ không khoan nhượng với 

những lập luận phê bình Giáo hội từ phía Việt Nam, 

nhưng còn thẳng thắn bác bỏ hầu hết các đòi hỏi do đoàn 

Việt Nam đưa ra ở phiên họp vòng 2 tại Vatican. 

 

Theo nhiều nguồn tin chúng tôi nhận được thì đoàn Việt 

Nam đã đề nghị Toà thánh cấm không cho Đức TGM Ngô 

Quang Kiệt về nước kể cả dịp đại hội các GMVN vào tháng 

10-2010 và không bổ nhiệm vào bất cứ chức vụ nào ở Toà 

thánh. Vatican cho rằng, Đức TGM Ngô Quang Kiệt chưa 

bị tước quyền công dân Việt Nam nên Toà thánh không 

thể làm cái việc vi phạm nhân quyền và cả pháp luật Việt 

Nam nữa. Còn việc bổ nhiệm nhân sự ở Vatican, đó là 

công việc nội bộ mà Việt Nam không nên can thiệp vào 

giống như Vatican không thể đề nghị ông A làm Thủ tướng 

hay bà B không được làm Bộ trưởng ở Việt Nam. 

 

Việt Nam cũng đề nghị Toà thánh cấm không cho dòng 

Chúa Cứu Thế hoạt động tại Việt Nam hay ít nhất không 

cho hoạt động tại Hà Nội giống như trước đây trong lịch sử 

Toà thánh đã rút dòng Tên khỏi Việt Nam, không cho 

hoạt động mục vụ ở Việt Nam vào cuối thế kỷ XVII. 

Vatican trả lời các dòng tu hoạt động theo tôn chỉ của 

Dòng và luật pháp ở từng quốc gia. Nếu họ sai pháp luật, 

xin các ngài hãy xử theo luật pháp, chúng tôi chỉ có thể 

nhắc nhở họ khi họ làm sai với tôn chỉ đã được Toà thánh 

phê chuẩn. 

 

Về đề nghị của Việt Nam là Toà Thánh ra thông báo cấm 

các cuộc tập trung cầu nguyện đòi đất đai, tài sản như thời 

gian vừa qua và can thiệp kịp thời như vụ cầu nguyện ở 

Toà Khâm sứ, phái đoàn Vatican trả lời rằng: đất đai, tài 

sản của Giáo hội sở hữu một cách hợp pháp, Toà thánh 

kiên quyết bảo vệ và vẫn dứt khoát nêu lại đòi hỏi của các 

Giám mục Việt Nam là đòi lại quyền sử dụng hợp pháp 

Toà Khâm sứ ở Hà Nội và Giáo hoàng học viện Đà Lạt. 

 

Toà thánh nhận định rằng nếu như Toà thánh có đại diện 

ở Việt Nam thì việc nắm bắt thông tin sẽ kịp thời và chính 

xác hơn thì sẽ dễ dàng có chỉ dẫn cụ thể cho từng vụ việc.  

 

Lập trường của Toà thánh là luôn ủng hộ việc đòi hỏi 

chính đáng: việc đòi lại tài sản hợp pháp của Giáo hội Việt 

Nam trong tinh thần ôn hoà, bất bạo động.  

 

Việt Nam cũng đề nghị Toà thánh dừng tiến trình phong 

thánh cho Hồng y Nguyễn Văn Thuận vì “không có lợi cho 

đại đoàn kết dân tộc”, Vatican đã bác bỏ thẳng thừng và 

cho đó là vi phạm các thoả thuận giữa Vatican và Việt 

Nam ở vòng 1 vì chỉ có phong giám mục ở Việt Nam mới 

cần có sự đồng thuận của Nhà nước Việt Nam mà thôi. 

 

Không khí họp căng thẳng tới mức phái đoàn Việt Nam đã 

xin tạm ngừng họp để xin ý kiến ở Hà Nội. Không biết Hà 

Nội chỉ đạo thế nào nhưng kết thúc đã thống nhất đề nghị 

Vatican được cử một đại diện không thường trực đến Việt 

Nam.  

 

Tuy nhiên vị đại diện này có được tự do vào Việt Nam gặp 

gỡ các giám mục, linh mục giáo dân hay không? Có phải 

xin phép và báo trước lịch trình cho phía Việt Nam và 

được ở lại Việt Nam bao lâu hay bao lâu mới được đến Việt 

Nam một lần vẫn chưa thống nhất được mà phải chờ đến 

vòng ba họp tại Hà Nội vào năm sau. 

 

Còn một số thông tin nữa chúng tôi đang kiểm chứng, đối 

chiếu nhưng với những gì biết được và khi nào thuận tiện 

sẽ trình bày sau. Một số giáo sĩ Việt Nam ở Roma và một 

vài Giáo chức Giáo hội có ảnh hưởng ở Việt Nam rất nhiệt 

liệt hoan hô tinh thần làm việc thẳng thắn của phái đoàn 

Vatican tại phiên họp vòng 2 vừa qua.      

Đồng Nhân  

 

Liên Đoàn Sinh Viên Công giáo Miền Bắc: 

Linh thao năm 2010 

 

Hà Nội - Chiều ngày 01/08/2010, Đại Chủng Viện Thánh 

Giuse Hà Nội - cơ sở II tại Cổ Nhuế, cánh cửa đã mở rộng 

để chào đón các bạn sinh viên của Liên Đoàn Sinh Viên 

Công Giáo Miền Bắc tới tham dự tuần linh thao do Cha 

Giuse Phạm Thanh Liêm, SJ phụ trách và hướng dẫn, 

cùng trợ giúp Ngài còn có quý Thầy và quý sơ đồng hành 

với các bạn Sinh viên.  

 

Xem hình tuần linh thao 

 

Kể từ năm 2005, năm đầu tiên tuần linh thao được dành 

cho các bạn sinh viên Công giáo do ý của Đức Tổng giám 

mục Giuse Ngô Quang Kiệt - Nguyên Tổng giám mục Hà 

Nội, Ngài đã quan tâm đến các bạn sinh viên cách đặc 
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biệt, không chỉ về trí thức mà còn quan tâm đến cả phần 

hồn của các bạn nữa và Ngài đã chọn ngày 01/08 hằng 

năm làm ngày khai mạc tuần linh thao dành cho các bạn 

sinh viên Công giáo trong giáo tỉnh Hà Nội.  

 

Sau những ngày “Tiếp sức mùa thi Đại học”, hôm nay các 

bạn sinh viên Công giáo Miền Bắc đã tề tựu về Đại Chủng 

Viện Thánh Giuse Hà Nội, ghi danh để tham dự tuần linh 

thao, các bạn ý thức mình đang kiếm tìm, đang thao thức 

về một đời sống thiêng liêng để gắn bó mật thiết với Chúa. 

Vâng, đây là một cơ hội tốt để đáp ứng những khát mong 

ấy. 

 

Với sự mở rộng của Liên Đoàn Sinh Viên Công giáo Miền 

Bắc, các bạn sinh viên tham gia linh thao khá đông, vì thế 

Cha hướng dẫn phải chia thành 2 đợt, đợt I tại Đại Chủng 

Viện Thánh Giuse Hà Nội và đợt 2 tại Giáo phận Thanh 

Hóa. Những năm đầu tiên chỉ với hơn 30 bạn tham gia, 

nhưng con số ngày càng tăng, và đợt I năm nay số các bạn 

đến tham gia đã tăng lên 246, gần gấp đôi so với năm 

2009. Mặc dù Chủng Viện đang còn chật hẹp chưa đáp ứng 

đủ với số lượng đông, nhưng các bạn đã rất hi sinh “giường 

1” của các Thầy chủng sinh, nay được các bạn sinh viên 

“nằm đôi”.   

 

Vậy, Linh Thao là gì mà các bạn đến tham dự ngày một 

tăng như thế? Theo Thánh Inhã Loyola đã giải thích là: 

"Hai tiếng linh thao ở đây có nghĩa là mọi cách xét mình, 

suy gẫm, chiêm niệm bằng miệng lưỡi (tức là khẩu nguyện) 

hay bằng tâm trí (tức là tâm nguyện) và các việc thiêng 

liêng khác... Vì như đi dạo, đi bộ, chạy, là những việc thể 

thao, thì cũng thế, linh thao là tất cả những phương cách 

dọn và chuẩn bị linh hồn để xa bỏ những quyến luyến lệch 

lạc, và sau đó tìm kiếm ý Chúa hầu sắp đặt cuộc đời làm 

sao để có thể mưu ích cho linh hồn mình". 

 

Sau giờ khai mạc, đề tài đầu tiên mà Cha hướng dẫn dành 

cho các bạn là “Tôi mơ ước gì?”, đã cho các bạn tự đặt câu 

hỏi cho chính mình trong đời sống, cả mơ ước trong quá 

khứ và hiện tại đang mơ ước gì?  

 

Mỗi bạn trong tay một cuốn Kinh Thánh, một tập giấy, 

một cây bút, và trong lòng một thao thức kiếm tìm ý 

Chúa. Hi vọng và cầu chúc các bạn luôn có những giây 

phút tĩnh lặng cần thiết, những giây phút suy gẫm, chiêm 

niệm và cầu nguyện thật sốt sắng trong suốt tuần linh 

thao, để các bạn có thể tìm ra ý Chúa muốn trong cuộc đời 

mình.  
Gioan Ngọc Phú  

 

Điều trần ở Quốc Hội Hoa Kỳ về vụ Cồn Dầu 

Đà Nẵng 

 
Chiều ngày 18/8 tại Quốc hội Hoa Kỳ diễn ra một buổi 

điều trần trước Ủy Hội Nhân quyền Tom Lantos về tình 

hình tự do tôn giáo ở Việt Nam, đặc biệt nhấn mạnh tới 

các diễn biến tại giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng, liên quan tới 

những tố cáo về việc chính quyền địa phương đàn áp, 

ngăn chặn đám tang của cụ Maria Đặng Thị Tân, đánh 

đập nhiều người bị thương và gây ra cái chết của ông 

Nguyễn Năm, đồng thời bắt giam nhiều cư dân địa 

phương trong vụ tranh chấp đất đai ở nghĩa trang Cồn 

Dầu. Tham gia buổi điều trần ngoài các dân biểu Liên 

bang Hoa Kỳ như Cao Quang Ánh, Chris Smith, và 

Frank Wolf còn có một số người thân của các nạn nhân ở 

Cồn Dầu, cùng đại diện một số tổ chức bảo vệ nhân quyền 

quốc tế. Trong cuộc trao đổi với Trà Mi trước khi buổi 

điều trần diễn ra, dân biểu Cao Quang Ánh cho biết thêm 

chi tiết:  

Dân biểu Cao Quang Ánh: Chúng tôi sẽ có một buổi 

điều trần về vụ Cồn 

Dầu. Trong buổi này, 

chúng tôi sẽ xem xét 

xem vụ Cồn Dầu xảy 

ra làm sao, hành động 

của chính quyền cộng 

sản Việt Nam đối với 

tự do tôn giáo thế nào, 

và tất cả vấn đề liên 

hệ tới tự do tôn giáo, 

tự do nhân quyền tại 

Việt Nam. 

 

VOA: Riêng trong phần trình bày của mình, ông sẽ nhấn 

mạnh tới những điểm nào, thưa ông? 

 

Dân biểu Cao Quang Ánh: Thứ nhất tôi sẽ nhấn mạnh 

về những sự vi phạm của cộng sản Việt Nam về tự do tôn 

giáo và việc chính phủ Mỹ có thể đóng góp và làm sao có 

thể áp lực Việt Nam thay đổi theo một đường hướng tốt 

đẹp hơn về vấn đề tự do tôn giáo trong nước Việt Nam. 

 

VOA: Những vụ căng thẳng đất đai tại Việt Nam không 

phải là hiếm thấy, như vụ Bắc Giang, hay những vụ có liên 

quan tới Giáo hội Công giáo như vụ Thái Hà, An Bằng, 

hay Đồng Chiêm…nhưng vì sao đặc biệt lại có buổi điều 

trần tại Quốc hội Hoa Kỳ về vụ việc ở Cồn Dầu, thưa ông? 

 

Dân biểu Cao Quang Ánh: Nói chung, vụ Cồn Dầu là 

một trong những sự vi phạm của chính quyền Việt Nam. 

Chắc chắn chúng tôi cũng sẽ nêu ra những vụ việc như vụ 

Đồng Chiêm, Bát Nhã, và tại những khu vực khác. Buổi 

điều trần này không phải về Cồn Dầu không, nhưng vì 

tình trạng mới xảy ra ở Cồn Dầu nên đó là một trong 

những vấn đề hiện tại mà chúng tôi phải chú ý tới. Nói 

chung, mục đích chính là để chúng tôi có thể hiểu biết 

thêm về những hành động của chính quyền Việt Nam ảnh 

hưởng tới tự do tôn giáo tại Việt Nam trong 2, 3 năm qua. 

VOA: Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam hồi đầu 

tháng 5 khẳng định xung đột tại Cồn Dầu không liên quan 

tới tôn giáo, và những tin tức về việc chính quyền đàn áp, 

đánh đập dân là sai sự thật.. 
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Dân biểu Cao Quang Ánh: Họ luôn luôn đưa ra những 

phát biểu như vậy. Tuy nhiên, về những hành động của 

chính quyền Việt Nam 3-4 năm qua, riêng tôi thấy rõ là 

tất cả những hành động của họ đều liên hệ tới việc đàn áp 

tôn giáo. Và chúng tôi sẽ nhấn mạnh về những vi phạm 

này. 

 

VOA: Các lý do đưa ra để thuyết phục rằng những điều 

ông lên án là đúng sự thật để kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ 

phải can thiệp vào vụ Cồn Dầu là gì, thưa ông? 

 

Dân biểu Cao Quang Ánh: Hai, ba năm nay chúng tôi 

có theo dõi về các hành động của cộng sản Việt Nam, 

nhận thấy những sự vi phạm về tự do tôn giáo càng ngày 

càng tệ. Cho nên chúng tôi vẫn tiếp tục áp lực Bộ Ngoại 

giao Mỹ đưa Việt Nam vào lại danh sách CPC (Các nước 

cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo) để buộc Việt 

Nam phải cải tổ những việc làm của họ đối với tự do tôn 

giáo, tự do nhân quyền. 

 

VOA: Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Michael Michalak, xem 

vụ Cồn Dầu là chuyện tranh chấp đất đai nội bộ của Việt 

Nam không liên quan tới vấn đề tự do tôn giáo, và từ chối 

can thiệp. Ý kiến của ông ra sao? 

 

Dân biểu Cao Quang Ánh: Nói chung, đối với Bộ Ngoại 

giao họ có những việc làm riêng của họ. Đường hướng của 

Ngoại trưởng Clinton và Tổng thống Obama có thể liên 

hệ tới những vấn đề khác. Nhưng đối với chúng tôi, 

những người trong Quốc hội Hoa Kỳ, việc làm của chúng 

tôi là cần phải tìm hiểu mọi sự đã xảy ra ở Cồn Dầu. Và 

nếu chúng tôi có thể làm được những gì để thúc đẩy Việt 

Nam phải thay đổi tự do tôn giáo, tự do nhân quyền thì 

chúng tôi sẽ tiếp tục làm những việc đó. 

 

VOA: Làm thế nào để chứng minh rằng vụ việc này có liên 

quan tới quyền tự do tôn giáo, thưa dân biểu Cao? 

 

Dân biểu Cao Quang Ánh: Những sự xảy ra ở Cồn Dầu 

cũng như ở Bát Nhã hay Đồng Chiêm, nếu chúng ta theo 

dõi những diễn tiến đã xảy ra trong 2, 3 năm qua sẽ thấy 

rằng đây là những hình thức lập đi lập lại mà cộng sản 

Việt Nam đã làm. Đây là những bằng chứng, những hành 

động rõ ràng cho thấy chính quyền Việt Nam có những 

việc làm càng ngày càng tệ, chứ họ không chú ý tới quyền 

tự do tôn giáo của dân chúng ở trong nước Việt Nam. 

 

VOA: Ông kỳ vọng gì sau buổi điều trần này và các bước 

tiếp sau đó sẽ như thế nào? 

 

Dân biểu Cao Quang Ánh: Chúng tôi muốn qua buổi 

điều trần này thành lập những đường hướng cho những 

năm tới. Cho nên, đây là những bước mà chúng tôi cần 

phải tiếp tục tiến hành nếu chúng tôi có đủ những bằng 

chứng, có đủ những điều kiện để đẩy các đạo luật như Đạo 

luật Tự do-Nhân quyền cho Việt Nam và những đạo luật 

khác mà chúng tôi đang tiếp tục vận động trong Quốc hội 

Hoa Kỳ đối với Bộ Ngoại giao. 

VOA: Xin chân thành cảm ơn dân biểu Cao Quang Ánh 

đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này. 

Dân biểu Cao Quang Ánh: Vâng, xin cảm ơn chị.  

Trà Mi / VOA 

 

Đại Hội Truyền Giáo Á Châu được tổ chức ở 

Hàn Quốc 

Vatican City (CNA) – Từ ngày 31.08.2010 tới đây, hàng 

trăm đại diện của các tổ chức Công Giáo ở Á Châu sẽ đáp 

xuống thành phố thủ đô Hàn Quốc để dự Đại hội về 

nghiên cứu truyền giáo trên lục địa Á Châu. 

 

Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân cho hay rằng Đại hội 

Giáo Dân Công Giáo Á Châu sẽ được tổ chức tại Seoul, 

Hàn Quốc từ ngày 31.08.2010 đến 05.09.2010 với chủ đề 

"Loan báo Chúa Giêsu Kitô ở Á Châu ngày nay". Đại hội 

sẽ quy tụ 400 tham dự viên đến với nhau, gồm các đại 

diện và các giám mục đến từ 20 quốc gia thuộc Liên Hội 

Đồng Giám Mục Á Châu và các đại biểu từ 35 hiệp hội, 

phong trào và cộng đoàn giáo dân Công Giáo Á Châu 

khác. 

Theo một tuyên bố thông qua Văn phòng Báo Chí Tòa 

Thánh Vatican, sáng kiến của Hội Đồng Giáo Hoàng về 

Giáo Dân nhằm thắt chặt mối quan hệ của Giáo hội địa 

phương với Rôma.  

 

Tuyên bố cho hay: "Quyết định chú trọng vào châu Á thể 

hiện mối quan tâm truyền giáo đối với lục địa mà... giờ 

đang nổi lên như người đóng vai trò chủ chốt trong thời 

đại của sự biến chuyển to lớn". 

 

Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân lưu ý rằng sự lựa chọn 

để đăng cai tổ chức Đại hội ở Hàn Quốc "thể hiện sự quan 

tâm mục vụ của Giáo Hội đối với người giáo dân Công 

Giáo Á Châu, những người được kêu gọi là để làm chứng 

cho Chúa Giêsu Kitô trong sự hiệp thông với những mục 

tử của họ, và để công bố Tin Mừng Chúa Kitô như là quà 

tặng cứu độ phổ quát". 

 

Đại hội sẽ đặt trọng tâm đặc biệt đến lịch sử Giáo Hội tại 

Á Châu cũng như những thách đố hiện nay đối với việc 

truyền giáo trong khu vực. Những bài thuyết trình, tham 

luận và thảo luận mở rộng sẽ xem xét nhiều yếu tố trong 

khuôn khổ này. Một số chủ đề sẽ được đề cập gồm việc 

huấn luyện giáo dân, chứng tá Kitô hữu trong xã hội, tự 

do tôn giáo và vai trò của phụ nữ trong Giáo Hội. 

 

Những kinh nghiệm của các phong trào và cộng đoàn đi 

tiên phong trong công cuộc truyền giáo cũng sẽ được trình 

bày trong suốt Đại Hội.  

Nguyễn Hoàng Thương  
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