
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ðức Giáo Hoàng kêu gọi 

các nước bảo vệ tự do tôn giáo 
 

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô nói chuyện nhân ngày đầu năm 

với các nhà ngoại giao tại Vatican. 

 

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô kêu gọi chính phủ khắp thế giới 

ra sức bảo vệ tự do tôn giáo cho tất cả mọi ngƣời. 

 

Lên tiếng hôm thứ Hai tại Vatican, vị giáo chủ đặc biệt kêu 

gọi Pakistan thu hồi luật chống phỉ báng tôn giáo, phạt tử 

hình những ai nhục mạ Hồi giáo. 

 

Ngài cũng nêu trƣờng hợp của một tỉnh trƣởng ở Pakistan bị 

ám sát mới đây vì có thái độ chống lại luật này, và cho rằng 

nếu không có biện pháp, bạo động sẽ lan rộng. 

 

Bài nói chuyện thƣờng lệ nhân ngày đầu năm với các nhà 

ngoại giao tại Vatican cũng kêu gọi các chính phủ có biện 

pháp khẩn cấp để bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số. Ngài 

nêu trƣờng hợp những tín đồ đạo Ky-tô bị hành hung tại Ai 

Cập và Iraq mới đây. 

 

Ngài kêu gọi tự do tôn giáo tại A-rập Saudi, vì tại đây tín đồ 

đạo Ky-tô không đƣợc quyền thờ phƣợng công khai; và tại 

Trung Quốc, nơi mà những ngƣời Công giáo bị buộc phải 

gia nhập giáo hội chính thức của nhà nƣớc. 

 

Ngoài ra, Đức Giáo Hoàng cũng quan tâm đến tình hình tôn 

giáo tại các nƣớc phƣơng Tây, nơi mà tôn giáo ngày càng bị 

coi nhẹ. 

 

Ngài đặc biệt ca ngợi một nghị quyết của châu Âu tháng 10 

năm ngoái, bảo vệ quyền của các chuyên viên y khoa đƣợc 

từ chối các dịch vụ có liên quan đến phá thai.  

VOA 

 

 

 

 

Đức Thánh Cha kêu gọi xây dựng hòa bình  

và tôn trọng các quyền con người, đặc biệt là  

quyền tự do tôn giáo 
 

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã đƣa ra lời kêu gọi trên 

đây trong bài giảng thánh lễ cử hành tại đền thờ thánh Phêrô 

lúc 10 giờ sáng 1-1-2011, lễ kính Đức Maria là Mẹ Thiên 

Chúa và cũng là Ngày Hòa Bình Thế Giới. 

 

Tham dự thánh lễ đã có hàng chục Hồng Y và Giám Mục, 

cũng nhƣ hàng trăm linh mục tu sĩ nam nữ, nhân viên ngoại 

giao đoàn cạnh Tòa thánh và khoảng 10.000 tín hữu. Các ca 

đoàn thiếu nhi đã phụ trách thánh ca trong thánh lễ. 

 

Giảng trong thánh lễ Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa 

các bài đọc phụng vụ. Bài đọc một là lời chúc lành mà các 

tƣ tế đọc trên tín hữu Israel trong các dịp lễ trọng. Nó gợi 

lên các ơn thánh phong phú và sự bình an mà Thiên Chúa 

ban cho con ngƣời. 

 

Đức Thánh Cha nói: Ngày hôm nay Giáo Hội lắng nghe lại 

các lời này trong khi cầu xin Chúa chúc lành cho năm mới 

vừa bắt đầu, với ý thức rằng trƣớc các biến cố thê thảm ghi 

dấu lịch sử, trƣớc các luận lý của chiến tranh chƣa đƣợc 

thắng vƣợt hoàn toàn, chỉ có Thiên Chúa mới có thể đánh 

động tận cùng thẳm tâm hồn con ngƣời và bảo đảm hy vọng 

và hòa bình cho nhân loại. Trong ngày đầu năm, Giáo Hội, 

rải rác đó đây trên toàn thế giới, nâng lời cầu nguyện lên 

Thiên Chúa để khẩn nài ơn hòa bình... Hôm nay chúng ta 

muốn đón nhận tiếng kêu khóc của biết bao nhiêu ngƣời 

nam nữ, trẻ em và ngƣời gìa, nạn nhân của chiến tranh, là 

gƣơng mặt kinh khủng và bạo lực của lịch sử loài ngƣời.  

Ngày hôm nay chúng ta cầu nguyện để hòa bình, mà các 

thiên thần đã loan báo cho các mục đồng xƣa kia, có thể đến 

với khắp mọi nơi. Vì thế, với lời cầu nguyện, một cách đặc 
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biệt chúng ta muốn trợ giúp mọi ngƣời và mọi dân tộc, cách 

riêng các vị hữu trách của chính quyền, ngày càng biết bƣớc 

đi trên con đƣờng hòa bình hơn. 

Trong bài đọc thứ hai thánh Phaolô tóm tắt công trình cứu 

chuộc do Chúa Kitô thành toàn trong chức làm nghĩa tử bao 

gồm gƣơng mặt của Đức Maria. Nhờ Mẹ, Con Thiên Chúa 

là Đấng “đã đƣợc sinh ra từ một ngƣời đàn bà” (Gl 4,4) đã 

có thể đến trần gian nhƣ ngƣời thật vào thời viên mãn. 

Trong Ngôi Lời nhập thể Thiên Chúa đã nói lên Lời cuối 

cùng và vĩnh viễn của Ngài. Trƣớc thềm năm mới vang lên 

lời mời gọi tiến bƣớc với niềm vui hƣớng về ánh sáng “đến 

từ trời cao” (Lc 1,78), vì trong viễn tƣợng kitô toàn thời gian 

có Thiên Chúa hiện diện. Không có tƣơng lai nào mà không 

hƣớng về Chúa Kitô, và ngoài Chúa Kitô ra không có sự 

viên mãn. Chúa Giêsu là điểm tham chiếu, là trung tâm của 

mầu nhiệm nhƣ đƣợc kể lại trong Phúc Âm, mà Mẹ Maria 

thinh lặng suy niệm trong lòng và các mục đồng vinh danh 

chúc tụng Thiên Chúa vì mọi điều mắt thấy tai nghe. Chính 

Chúa Giêsu khiến cho chức làm mẹ của Đức Maria trở thành 

chức làm mẹ thiên chúa. Thật thế, Đức Maria là Mẹ thật của 

Thiên Chúa, do tƣơng quan hoàn toàn của mẹ với Chúa 

Kitô. Tƣớc hiệu là “Mẹ Thiên Chúa” nêu bật sứ mệnh duy 

nhất của Đức Trinh Nữ Thánh trong lịch sử cứu độ. Mẹ 

Maria nhận lãnh ơn của Thiên Chúa cho toàn nhân loại. 

Đấng đã ban sự sống trần gian cho Con Thiên Chúa tiếp tục 

trao ban cho loài ngƣời sự sống thiên linh, là chính Chúa 

Giêsu và Thánh Thần của Ngƣời. Vì thế, mẹ đƣợc coi là mẹ 

của mọi ngƣời sinh ra trong Ơn Thánh, và mẹ cũng đƣợc 

khẩn cầu nhƣ là Mẹ của Giáo Hội. 

Tiếp tục bài giảng thánh lễ kính Đức Maria là Mẹ Thiên 

Chúa và cũng là Ngày hòa bình thế giới lần thứ 44, Đức 

Thánh Cha tái khẳng định rằng Giáo Hội liên lỉ dấn thân 

trong hoạt động để cống hiến một gia tài tinh thần chắc 

chắn, bao gồm các giá trị và nguyên tắc trong việc liên tục 

kiếm tìm hòa bình. Hòa bình là ơn cứu thế, hoa trái đầu tiên 

của bác ái mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta, là sự hòa 

giải và giảng hòa chúng ta với Thiên Chúa. Hòa bình cũng 

là một giá trị nhân bản cần thực hiện trên bình diện xã hội và 

chính trị, nhƣng nó có gốc rễ nơi mầu nhiệm của Chúa Kitô 

(GS 77-90). 

Trong sứ điệp cho Ngày hòa bình thế giới năm nay tựa đề 

“Tự do tôn giáo, con đƣờng cho hòa bình”, tôi đã viết: “Thế 

giới cần Thiên Chúa. Nó cần các giá trị luân lý đạo đức và 

tinh thần, đại đồng và đƣợc chia sẻ. Và tôn giáo có thể cống 

hiến một đóng góp qúy báu trong việc tìm kiếm chúng, cho 

việc xây dựng một trật tự xã hội và quốc tế công bằng và 

hòa bình” (s. 15). Vì thế tôi nhấn mạnh rằng “tự do tôn giáo 

là yếu tố không thể gạt bỏ của một Nhà Nƣớc pháp quyền; 

ngƣời ta không thể từ chối nó mà không đồng thời tấn công 

tất cả các quyền và sự tự do nền tảng khác, vì tự do tôn giáo 

là tổng kết và là tột đỉnh của các quyền ấy” (. s. 5). 

Nhân loại không thể chịu trận trƣớc sức mạnh tiêu cực của 

sự ích kỷ và bạo lực; không thể nhờn quen với các xung đột 

gây ra các nạn nhân và gây nguy hiểm cho tƣơng lai của các 

dân tộc. Và Đức Thánh Cha gióng lên lời kêu gọi khẩn thiết 

sau đây: Trƣớc các căng thẳng đe dọa hiện nay, đặc biệt 

trƣớc các kỳ thị, các sách nhiễu và bất khoan nhƣợng tôn 

giáo, ngày nay một cách đặc biệt đang tấn công các kitô 

hữu, một lần nữa tôi khẩn thiết mời gọi đừng nhƣợng bộ 

chán nản và chịu trận. Tôi khích lệ tất cả mọi ngƣời cầu 

nguyện để cho các cố gắng đƣa ra từ nhiều phía đạt kết qủa 

giúp thăng tiến và xây dựng hòa bình trên thế giới. Đối với 

nhiệm vụ khó khăn này các lời nói thôi không đủ, mà phải 

có sự dấn thân cụ thể và liên tục của các ngƣời hữu trách các 

Quốc gia, và nhất là mọi ngƣời phải đƣợc linh hoạt bởi tinh 

thần hòa bình đích thực, mà chúng ta luôn phải khẩn cầu 

trong lời cầu nguyện và sống trong các tƣơng quan hằng 

ngày, trong mọi môi trƣờng. 

Lời nguyện giáo dân cầu cho các nhu cầu của Giáo Hội và 

thế giới đã đƣợc đọc bằng các thứ tiếng: Bồ Đào Nha, Đức, 

Ba Lan, Pháp và Swahili. Năm mƣơi linh mục đã giúp Đức 

Thánh Cha cho giáo dân rƣớc Mình Thánh Chúa. 

Lúc 12 giờ trƣa Đức Thánh Cha đã ra cửa sổ phòng làm việc 

của ngài để đọc Kinh Truyền Tin chung với gần 100.000 tín 

hữu tụ tập tại quảng trƣờng thánh Phêrô. 

Trong bài huấn dụ ngắn Đức Thánh Cha đã chúc mọi ngƣời 

năm mới 2011 tràn đầy an bình và hạnh phúc. Ngài nói: 

Chúng ta hãy xin Mẹ Maria phúc lành và Mẹ chúc lành cho 

chúng ta bằng cách cho chúng ta thấy Con Mẹ: thật thế, 

chính Ngƣời là Phúc Lành. Khi ban cho chúng ta Chúa 

Giêsu, Thiên Chúa đã cho chúng ta tất cả: tình yêu của 

Ngƣời, sự sống của Ngƣời, ánh sáng chân lý, ơn tha tội; 

Ngƣời đã cho chúng ta sự bình an. Phải, Chúa Giêsu Kitô là 

sự bình an của chúng ta (Ep 2,14). Ngƣời đã đem vào thế 

giới hạt giống tình yêu và hòa bình, mạnh mẽ hơn hạt giống 

của thù hận và bạo lực. Mạnh mẽ hơn vì Danh Chúa Giêsu 

cao vƣợt hơn mọi danh hiệu khác... 

Nhắc đến Ngày hòa bình thế giới nhƣ dịp giúp suy tƣ về các 

thách đố lớn của nhân loại ngày nay, Đức Thánh Cha nói tự 

do tôn giáo là một trong các thách đố đó. Vì thế, ngài đã 

chọn đề tài cho sứ điệp hòa bình năm nay là “Tự do tôn 

giáo, con đƣờng cho hòa bình”. Và ngài nhận định nhƣ sau: 

Ngày nay chúng ta chứng kiến hai khuynh hƣớng trái nghịch 

nhau, cả hai đều thái qúa và tiêu cực: một đàng là khuynh 

hƣớng duy đời, với cách thức thƣờng ngấm ngầm, gạt bỏ tôn 

giáo ra ngoài và giới hạn nó trong lãnh vực riêng tƣ; đàng 

khác là khuynh hƣớng cuồng tín, dùng sức mạnh áp đặt tôn 

giáo cho tất cả mọi ngƣời. Thật ra, “Thiên Chúa mời gọi 

nhân loại đến với Ngài với một dự án tình yêu. Trong khi nó 

lôi cuốn toàn con ngƣời vào trong chiều kíck tự nhiên và 

tinh thần, nó yêu cầu con ngƣời tƣơng ứng với nó một cách 

tự do và có tinh thần trách nhiệm, với tất cả con tim và toàn 

con ngƣời mình, cá nhân cũng nhƣ cộng đoàn” (Sứ điệp 8). 

Ở đâu sự tự do tôn giáo đƣợc tôn trọng thực sự, thì ở đó 

phẩm giá con ngƣời cũng đƣợc tôn trọng trong gốc rễ của 

nó, và qua một sự tìm kiếm sự thực và sự thiện, lƣơng tâm 

luân lý đƣợc củng cố, và các cơ cấu và sự chung sống dân sự 

cũng đƣợc củng cố (ibid 5). Vì thế, tự do tôn giáo là con 

đƣờng ƣu tiên để xây dựng hòa bình. 

Tiếp đến Đức Thánh Cha đã đọc kinh Truyền Tin và ban 

phép lành tòa thánh đầu năm cho mọi ngƣời. 

 

Sau kinh Truyền Tin Đức Thánh Cha cho biết vào tháng 10 

năm nay ngài sẽ hành hƣơng Assisi, nhân kỷ miệm 25 năm 
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Đức Gioan Phaolô II triệu tập Ngày quốc tế cầu nguyện cho 

hòa bình tại Assisi hồi năm 1986. Ngài mời gọi mọi kitô hữu 

cũng nhƣ tín hữu các tôn giáo khác trên thế giới và tất cả 

mọi ngƣời hiệp nhất với ngài trên con đƣờng hành hƣơng 

này. 

Đức Thánh Cha cũng cảm ơn và khích lệ tất cả những ai 

trong Giáo Hội đã cầu nguyện cho hòa bình và tự do tôn 

giáo từ ngày 31 tháng 12. Ở Italia có cuộc đi bộ cho hòa 

bình do Hội Đồng Giám Mục, tổ chức Hòa Bình Chúa Kitô 

và Caritas phát động tại Ancona, nơi sẽ diễn ra Đại hội 

Thánh Thể quốc gia vào tháng 9 năm nay. Tại Rôma và 

nhiều thành phố khác, có phong trào “Hòa bình tại mọi vùng 

đất” do sáng kiến của cộng đoàn thánh Egidio, cũng nhƣ 

phong trào Tình yêu gia đình canh thức cầu nguyện cho hòa 

bình tại quảng trƣờng thánh Phêrô và L'Aquila tối mùng một 

tháng giêng.  

Linh Tiến Khải 

 

Tòa Thánh lên án Đại Hội Công Giáo 

 “quốc doanh” tại Trung Quốc 
 

VATICAN. Hôm 17-12-2010, Tòa Thánh ra thông báo 

mạnh mẽ lên án những điều sai trái trong Đại hội kỳ 8 các 

đại diện Công Giáo Trung Quốc nhóm tại Bắc Kinh từ ngày 

7-9 tháng 12 vừa qua. 

Nguyên văn thông cáo 8 điểm của Tòa Thánh nói rằng: 

1. Tòa Thánh rất đau buồn về sự kiện, trong những ngày từ 7 

đến 9-12 vừa qua, Đại hội kỳ 8 các đại diện Công Giáo 

Trung Quốc tiến hành tại Bắc Kinh. Đại hội này đƣợc áp đặt 

cho nhiều GM, LM, nữ tu và giáo dân. Thể thức triệu tập và 

tiến hành chứng tỏ một thái độ đàn áp đối với việc thực hành 

tự do tôn giáo, sự đàn áp mà ngƣời ta đã hy vọng từ nay 

không còn nữa tại Trung Quốc. Sự ngoan cố muốn kiểm 

soát lãnh vực thâm sâu nhất của các công dân là lƣơng tâm 

của họ, cũng nhƣ xen mình vào đời sống nội bộ của Giáo 

Hội Công Giáo, không làm vinh dự cho Trung Quốc, trái lại, 

dƣờng nhƣ là một dấu hiệu sợ hãi và yếu đuối, hơn là dấu 

hiệu hùng mạnh; đó là dấu hiệu bất bao dung một cách 

ngoan cố, hơn là dấu hiệu chứng tỏ sự cởi mở đối với tự do 

và tôn trọng thực sự đối với phẩm giá con ngƣời và sự phân 

biệt đúng đắn giữa phạm vi dân sự và phạm vi tôn giáo. 

 

2. Nhiều lần Tòa Thánh đã thông báo, trƣớc tiên là cho các 

vị Mục Tử, nhƣng còn cho tất cả các tín hữu nữa, kể cả một 

cách công khai, rằng không đƣợc tham dự Đại hội ấy. Mỗi 

ngƣời trong số những tham dự viên biết rõ mức độ trách 

nhiệm của mình trƣớc mặt Thiên Chúa và Giáo Hội. Đặc 

biệt các GM và các LM sẽ bị đặt trƣớc những mong đợi của 

các cộng đoàn liên hệ, họ nhìn các vị chủ chăn của mình và 

có quyền nhận đƣợc từ vị ấy sự hƣớng dẫn và sự chắc chắn 

trong đức tin và trong đời sống luân lý. 

 

3. Ngƣời ta cũng biết rằng nhiều GM và LM bị cƣỡng bách 

phải tham dự Đại hội ấy. Tòa Thánh tố giác sự vi phạm trầm 

trọng nhƣ thế đối với các nhân quyền, đặc biệt là tự do tôn 

giáo và tự do lƣơng tâm của họ. Ngoài ra, Tòa Thánh bày tỏ 

thiện cảm sâu xa nhất đối với những ngƣời, bằng nhiều thể 

thức khác nhau, đã can đảm làm chứng đức tin và Tòa 

Thánh mời gọi những ngƣời khác hãy cầu nguyện, làm việc 

thống hối, và qua những hành động, tái khẳng định ý chí 

theo Chúa Kitô trong tình yêu mến, hiệp thông hoàn toàn 

với Giáo Hội hoàn vũ. 

 

4. Đối với những ngƣời hoang mang và đau khổ sâu xa 

trong tâm hồn, tự hỏi làm sao GM hoặc các LM của mình lại 

tham dự Đại Hội nhƣ thế, Tòa Thánh yêu cầu họ hãy đứng 

vững và kiên nhẫn trong đức tin: Tòa Thánh mời gọi họ hãy 

để ý tới những sức ép mà nhiều mục tử của họ đã phải chịu 

và cầu nguyện cho các vị; Tòa Thánh nhắn nhủ họ hãy tiếp 

tục can đảm nâng đỡ các vị ấy đứng trƣớc những áp đặt bất 

công mà các vị gặp phải trong việc thi hành sứ vụ. 

 

5. Trong Đại hội, có một số ngƣời đƣợc chỉ định đảm trách 

cái gọi là HĐGM Trung Quốc và Hội Công Giáo yêu nƣớc 

Trung Quốc. Về hai cơ quan này, cũng nhƣ chính Đại hội, 

điều mà ĐTC Biển Đức 16 đã viết trong thƣ năm 2007 gửi 

Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc, ở số 7 và 8, vẫn giữ 

nguyên giá trị. Đặc biệt Hội đồng GM Công Giáo Trung 

Quốc hiện nay không đƣợc Tòa Thánh công nhận nhƣ một 

HĐGM: trong hội đồng này không có các GM bí mật, tức là 

không đƣợc chính phủ nhìn nhận, nhƣng hiệp thông với 

ĐGH; tổ chức đó cũng bao gồm cả những GM bất hợp pháp. 

HĐGM này có qui chế chứa đựng những yếu tố không thể 

dung hợp với đạo lý Công Giáo. Thật là một điều hết sức 

đáng trách vì HĐGM đó có một GM bất hợp pháp làm chủ 

tịch. 

Ngoài ra, về mục đích của HĐGM này là để thực hiện các 

nguyên tắc độc lập và tự trị, tự quản lý và tự điều hành dân 

chủ của Giáo Hội, cần nhớ rằng đó là điều không thể dung 

hợp với đạo lý Công Giáo, đạo lý này ngay từ các kinh Tin 

Kính xƣa kia đã tuyên xƣng Giáo Hội là duy nhất, thánh 

thiện, Công Giáo và tông truyền. Vì thế, thật là đáng trách 

khi chỉ định một GM hợp pháp làm chủ tịch Hội Công Giáo 

yêu nƣớc Trung Quốc. 

 

6. Đó không phải là con đƣờng mà Giáo Hội phải tiến hành 

trong bối cảnh một đại quốc cao quí, vốn đƣợc dƣ luận thế 

giới chú ý vì bao nhiêu mục tiêu đã đạt đƣợc trong nhiều 

lãnh vực, nhƣng lại thấy khó thực hiện những đòi hỏi của 

quyền tự do tôn giáo đích thực, tuy rằng trong Hiến pháp 

Trung Quốc có tuyên bố tôn trọng. Ngoài ra, Đại hội đã làm 

cho con đƣờng hòa giải giữa các tín hữu Công Giáo thuộc 

cộng đoàn thầm lặng và cộng đoàn công khai trở nên cam go 

hơn, tạo nên một vết thƣơng sâu rộng không những cho 

Giáo Hội tại Trung Quốc nhƣng cho cả Giáo Hội hoàn vũ 

nữa. 

 

7. Tòa Thánh rất lấy làm tiếc vì việc tiến hành đại hội nói 

trên và vụ truyền chức GM mới đây không có sự ủy nhiệm 

của ĐGH đã đơn phƣơng gây thiệt hại cho cuộc đối thoại và 

bầu không khí tín nhiệm đã đƣợc khởi sự trong các quan hệ 

với chính phủ Cộng hòa nhân dân Trung Quốc. Trong khi tái 

khẳng định ý chí đối thoại chân thành, Tòa Thánh cảm thấy 

có nghĩa vụ minh xác rằng những hành vi không thể chấp 
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nhận đƣợc và thù nghịch, nhƣ những điều đã nói trên đây, 

tạo nên nơi các tín hữu trong vào ngoài Trung Quốc một sự 

mất tín nhiệm lớn lao, vốn là điều cần thiết để vƣợt thắng 

những khó khăn và xây dựng một quan hệ đúng đắn với 

Giáo Hội, để mƣu ích chung. 

 

8. Dƣới ánh sáng những gì đã xảy ra, lời mời gọi mà ĐTC 

gửi đến tất cả các tín hữu Công Giáo trên thế giới hơn 1-12 

vừa qua vẫn là điều cấp thiết: hãy cầu nguyện cho Giáo Hội 

tại Trung Quốc đang sống những giai đoạn đặc biệt khó 

khăn” (SD 17-12-2010)  

LM. Trần Đức Anh OP  

 

Hoa Kỳ: Bản tu chỉnh Thánh Kinh mới nhất sẽ 

được phát hành vào Thứ Tư Lễ Tro 

 
Hoa Thịnh Đốn, 8 Tháng Giêng 2011 (CNA / EWTN News) 

- Bản tu chỉnh mới nhất của "The New American Bible", tức 

là bản dịch Thánh Kinh của Hoa Kỳ đã đƣợc chấp thuận cho 

xuất bản và sẽ ra mắt vào Thứ Tƣ Lễ Tro, 9 Tháng Ba 2011. 

Bản tu chỉnh mới này có sự sửa đổi nhằm mang lại độ chính 

xác nhiều hơn về từ ngữ, phù hợp hơn với tiếng Anh đƣơng 

đại, giúp dễ hát và đọc các bài Thánh Vịnh. 

 

ĐHY Francis George, nguyên chủ tịch Hội đồng Giám mục 

Công giáo Hoa Kỳ đã phê chuẩn việc xuất bản vào ngày 30 

Tháng Chín 2010 khi ngài còn đƣơng chức chủ tịch. Hội 

đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ cho biết, phiên bản mới 

này sẽ thể hiện trong các bản in, âm thanh và định dạng điện 

tử. 

Bản tu chỉnh này là kết quả của những tiến bộ trong việc 

nghiên cứu các ngôn ngữ Thánh Kinh, từ đó tu chỉnh những 

từ ngữ trong tiếng Anh. Bản dịch ra đời dựa trên những 

nguồn văn bản mới đƣợc phát hiện và nhiều bản viết tay cổ 

xƣa để biên dịch thành một văn bản chính xác và tốt nhất để 

sử dụng. 

Bản này bao gồm các bản dịch đã sửa đổi lần đầu của Cựu 

Ƣớc kể từ năm 1970 và phần sửa đổi hoàn thiện của Thánh 

Vịnh. Từ năm 1994, công việc chính là tu chỉnh hầu hết các 

sách Cựu Ƣớc và đã hoàn tất vào năm 2001. Công việc tu 

chỉnh Thánh Vịnh thì bắt đầu từ năm 1991 và đã đƣợc tiếp 

tục sửa đổi trong những năm 2009-2010. Bản này vẫn giữ 

lại bản Tân Ƣớc năm 1986.  

Việc tu chỉnh này thông dịch nhiều từ ngữ hơn so với bản 

gốc cũ và nhằm mục đích thống nhất hơn trong việc dùng 

các từ ngữ, thành ngữ tiếng Do Thái và tiếng Hy Lạp, đặc 

biệt là trong ngữ cảnh kỹ thuật, và các quy định mới về 

phụng vụ ngày nay. 

Hơn nữa, bản dịch Thánh Vịnh đã tạo ra vần điệu, nhịp điệu 

giúp dễ hát nhƣng vẫn giữ lại hình ảnh đặc trƣng của các 

văn bản tiếng Do Thái. 

Tuy nhiên, bản tu chỉnh "The New American Bible" lần này 

chỉ đƣợc chấp thuận sử dụng cá nhân và công việc nghiên 

cứu, không đƣợc sử dụng trong các Thánh Lễ, Thánh Lễ vẫn 

phải dùng phiên bản tu chỉnh lần trƣớc của "The New 

American Bible".  

Tiền Hô  

Trung Quốc, giải Nobel, các giám mục và Vatican: 

ai thắng ai thua? 

Bài viết này của ĐHY Trần Nhật Quân từ Hồng Kông gửi 

cho AsiaNews ngày 14 Tháng Mười Hai 2010. 

 

(AsiaNews) Chiếc ghế trống trên sân khấu hội trƣờng thành 

phố Oslo làm tôi nhớ lại hai chiếc ghế trống tại hội trƣờng 

Thƣợng Hội Đồng Giám Mục, đó là vào năm 1998, khi lần 

đầu tiên tôi tham dự Thƣợng Hội Đồng: một chiếc dành cho 

Đức Giám mục Duan Ying Ming của Tây An, và một chiếc 

cho Đức Giám mục phó của ngài. Mãi cho đến Thƣợng Hội 

Đồng hai năm về trƣớc, cũng không có một phái đoàn nào từ 

Trung Quốc đƣợc chấp thuận, bởi vì ngƣời ta cứ khăng 

khăng đòi đƣa nhóm giám mục bất hợp thức đi dự. Tại 

Thƣợng Hội Đồng năm 1998, tôi có nói rằng: "Ở Trung 

Quốc không có tự do tôn giáo thực sự". Và thật không may, 

tại Công nghị ngày 19 Tháng Mƣời Một vừa qua, tôi cũng 

phải đƣa ra một tin xấu đến cho các vị Hồng Y anh em của 

tôi rằng: "Ở Trung Quốc vẫn không có tự do tôn giáo". 

 

Đại hội lần thứ VIII của các đại biểu Công giáo Trung Quốc 

"thành công thắng lợi", khi đã ngăn chặn đƣợc ông Lƣu 

Hiểu Ba đến nhận giải Nobel Hòa Bình. Các vị lãnh đạo của 

chúng ta cũng thực sự tự hào về một "thắng lợi" tƣơng tự? 

Có thực là Trung Quốc đã trở thành một quyền lực kinh tế, 

nên tự cho phép họ bỏ qua những xấu hổ về nhân quyền hay 

không? Những ai mời mọc những lợi ích kinh tế cho bạn, họ 

có tôn trọng bạn trong trái tim của họ hay không? Hãy tỉnh 

đi! Xin hãy gìn giữ một chút quốc thể của chúng ta, vốn đã 

nổi tiếng về nền văn minh cổ đại và nghi lễ tinh hoa của 

mình. 

Đức Giáo Hoàng, trong thƣ gửi cho Giáo Hội tại Trung 

Quốc năm 2007, đã nhẹ nhàng giải thích bản chất của Giáo 

Hội Công Giáo, vốn đƣợc công nhận bởi tất cả các quốc gia 

văn minh trên thế giới (xem thƣ của Đức Giáo Hoàng, 

Chƣơng 9, đoạn 3). Giáo hội Công giáo đƣợc thành lập bởi 

Chúa Giêsu trên nền tảng là các Tông Đồ, đứng đầu là 

Thánh Phêrô, và ngày nay phải đƣợc hƣớng dẫn bởi Đức 

Giáo Hoàng, ngƣời kế vị Thánh Phêrô và các giám mục, 

ngƣời kế vị các Tông Đồ. Vì vậy, có thể gọi rằng, các lãnh 

đạo dân sự của Giáo Hội này, thông qua một hiệp hội đứng 

trên cả các giám mục, là trái với bản chất của Giáo Hội (xem 

Thƣ của Đức Giáo Hoàng, Chƣơng 7, đoạn 1, 3, 5, 6, 7). Dù 

vậy, một số học giả ở Trung Quốc lại có ý kiến rằng, cần 

thời gian để uốn nắn hệ thống Giáo Hội đặc biệt tại Trung 

Quốc nên nó thƣờng không đồng bộ so với Giáo Hội hoàn 

vũ, vì vậy Giáo Hội tại Trung Quốc có thể có những đặc thù 

so với Giáo Hội hoàn vũ (xem Báo cáo thƣờng niên về tôn 

giáo năm 2010 của Học viện Khoa học xã hội tại Trung 

Quốc). 

Thật không thể hiểu là làm thế nào mà Chính phủ Trung 

ƣơng lại cho phép những gì đừng nên xảy ra lại xảy ra thêm 

một lần nữa. Hành động phá hoại này chỉ có thể tạo ra một 

sự bế tắc và để lại những hậu quả để chúng ta chịu đựng 

chúng. Cảnh sát phải bảo vệ sự an toàn của nhân dân, nhƣng 

họ đã sử dụng bạo lực để hạn chế quyền tự do tôn giáo và 

hạn chế quyền tự do cá nhân. Đây là một sự ô nhục cho đất 
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nƣớc chúng ta. Cách làm phátxít này và những cách cƣ xử 

lƣu manh đã đi ngƣợc với chính sách tuyên bố về một xã hội 

hài hòa. Vì vậy, những gì đã xảy ra là một thất bại đối với 

Chính quyền của chúng ta. 

Giáo Hội có thất bại nào hay không, khi mà có nhiều giám 

mục, linh mục, nữ tu và giáo dân tham gia vào đại hội này? 

Chúng ta không thể trả lời là không. Chúng ta không phải 

nhƣ giáo sĩ của Thánh bộ Truyền Giáo, hay nhƣ là cha 

Jeroom Heyndrickx, ngay cả sau vụ việc ở Thừa Đức mà 

vẫn còn nói rằng các giám mục tham dự cuộc tấn phong bất 

hợp thức là những anh hùng, là những ngƣời chiến thắng. 

 

Tất nhiên, chúng ta đều biết rằng đã có áp lực rất lớn. 

Nhƣng thực tế là lá thƣ của Đức Giáo Hoàng đã không đƣợc 

họ tôn trọng và các thông cáo báo chí của Sứ Vụ Giáo Hội 

tại Trung Quốc đã không đƣợc đếm xỉa. Sức mạnh của đức 

tin đã đi về đâu? Đức Thánh Cha đã nhiều lần nói rằng, 

chúng ta phải sẵn sàng chấp nhận thất bại tạm thời, để duy 

trì đức tin mà không đƣợc thỏa hiệp, chấp nhận đau khổ vì 

đức tin sẽ dẫn đến chiến thắng thực sự. Những lời nói của 

Đức Thánh Cha đã bị lãng quên rồi sao? 

Ngày 1 Tháng Mƣời Hai, có nghĩa là sau sự kiện ở Thừa 

Đức và trƣớc đại hội đại biểu Công giáo, trong Kinh Truyền 

Tin, Đức Giáo Hoàng nói rằng, chúng ta phải nguyện xin 

Đức Mẹ trợ giúp các Kitô hữu, trợ giúp cho các giám mục 

tại Trung Quốc, để họ có thể mạnh dạn làm chứng cho đức 

tin và đặt niềm hy vọng của họ trong Đấng Cứu Độ mà 

chúng ta mong đợi. Đấng Cứu Độ mà chúng ta mong đợi 

không chỉ đề cập đến Lễ Giáng Sinh sắp tới trong năm nay, 

mà còn cho Đấng Cứu Độ sẽ đến giữa đám mây trên trời để 

phán xét nhân loại. Nhƣng có lẽ các giám mục và linh mục 

của chúng ta đã không có đƣợc cơ hội để nghe những lời 

này. .. 

Lúc này đây, giáo sĩ của Thánh Bộ Truyền giáo và Cha 

Heyndrickx sẽ nói với tôi rằng: "Ngài ngồi thoải mái trên 

ghế sofa của ngài mà dám tự cho phép mình lớn tiếng đọc 

bản kết án anh em mình". Không, đó không phải là sự thật. 

Tôi biết tôi thay mặt cho vô số các linh mục và tín hữu ở 

Trung Quốc, giám chức của cả hai bên và của các cộng đồng 

hầm trú. Họ bị sốc, buồn bã và hoang mang. Họ tự hỏi: 

"Điều gì đã xảy ra với Giáo Hội của chúng ta thế này?". Có 

một linh mục đã bày tỏ trên Internet: "Cha Heyndrickx, 

chúng tôi không phải là ngƣời chiến thắng. Chúng tôi là 

ngƣời đau khổ. Cha cứ giữ cho mình những mong muốn đẹp 

đẽ. Tôi, một linh mục đi trƣớc, tôi thấy sự đau khổ ở khắp 

mọi nơi. Mong muốn của cha đƣợc xây dựng trên những 

linh mục đau khổ nhƣ chúng tôi. Mong muốn của cha càng 

lớn, chúng tôi phiền muộn càng nhiều. Nó chỉ là nhƣ thế". 

 

Trong tình thế mà cảnh sát đã tung ra lực lƣợng độc ác của 

mình và thông tin bị bƣng bít, chúng ta không biết khi nào 

thì Tòa Thánh sẽ phạt vạ thực sự và sẽ đƣa ra một bản án. 

Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện, xin Chúa ban cho chúng ta 

sự khôn ngoan. Trong bất kỳ trƣờng hợp nào, làm ơn, đừng 

làm điều gì tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp bổ nhiệm Giám mục 

Phanxicô An Xin Shu của Bảo Định, khi mà qua việc đó thì 

vẫn không có gì đƣợc nói ra. 

Trong cuốn sách "Ánh Sáng Thế Gian" của Đức Giáo 

Hoàng vừa đƣợc công bố vào hôm 23 Tháng Mƣời Một, một 

đoạn trong đó có thể giúp chúng ta nhìn nhận lại chúng ta. 

Khi phóng viên hỏi Đức Thánh Cha: "Khi Cha đi sâu về lịch 

sử, Cha có cảm giác sốc và buồn khi nghĩ đến việc Giáo Hội 

nhiều lúc đã đi chệch khỏi con đƣờng mà Con Thiên Chúa 

đã vạch ra không?". Đức Giáo Hoàng trả lời: "Tại thời điểm 

đƣợc đánh dấu bởi các vụ bê bối, chúng ta đã trải nghiệm 

đƣợc cái cảm giác về nỗi buồn bã và đau khổ, khi thấy Giáo 

Hội đáng thƣơng đến dƣờng bao, và làm thế nào mà các 

thành viên trong Giáo Hội lại có thể dễ dàng thất bại đang 

khi đi theo Chúa Giêsu Kitô. Thứ nhất, chúng ta đã cảm 

nghiệm ra sự hổ thẹn của mình là yếu kém thực sự. Thứ hai, 

mặc dù vì điều này, Chúa vẫn không từ bỏ Giáo Hội. Ngài 

bất chấp sự yếu kém thể hiện trong Giáo Hội qua các thành 

viên, nhƣng gia tăng cho Giáo Hội ơn nên Thánh và đó là 

biểu hiện về sự hiện hữu của Ngài". 

Trong mầu nhiệm của Nhiệm Thể, chúng ta hãy cùng chia sẻ 

gánh nặng của sự thất bại. Có lẽ chúng ta nên nhận ra rằng, 

chúng ta đã không cầu nguyện đầy đủ cho anh chị em chúng 

ta khi họ có những khó khăn nghiêm trọng. Vì thế, chúng ta 

hãy làm việc đền bù với họ! 

Lạy Chúa, xin ngự đến và đừng chờ thêm nữa! 

Tiền Hô chuyển ngữ  

+ĐHY Trần Nhật Quân  

 

Don Bosco thánh du Việt Nam 
 

Xuân Hiệp – Thủ Đức 01/01/2011 -- Đầu tháng 07 năm 

1846, Don Bosco đã mắc phải cơn bệnh hiểm nghèo: sƣng 

phổi, ho ra máu và sốt cao, trong tám ngày Don Bosco 

tƣởng chừng nhƣ đứng giữa ranh giới của sự sống và cái 

chết, ngài đã đƣợc trao ban của Ăn Đàng và xức dầu bệnh 

nhân, ngài rất đau buồn vì phải bỏ lại đám thanh thiếu niên 

nghèo khổ mà ngài đang chăm sóc, giáo dục và dạy dỗ các 

em. Khi tin tức Don Bosco bệnh nặng đƣợc loan truyền đến 

tai các thanh thiếu niên thì giữa các em nỗi đau buồn cũng 

lan ra đến độ không tin nổi, các em khóc và hỏi nhau về tin 

tức của Don Bosco.  

Tình cảm dành cho Don Bosco đã khiến một số em tuyên bố 

sẽ làm những việc hy sinh rất anh hùng để cầu nguyện cho 

Don Bosco đƣợc mau lành bệnh, các hy mà các em sẵn lòng 

thực hiện nhƣ: ăn chay, hy sinh, và thay phiên nhau cầu 

nguyện cho Don Bosco trong Đền thánh Đức Mẹ An ủi, 

nhiều em có giờ đã tới Đền Thánh Đức Mẹ cả ngày và còn 

lƣu lại cho tới tận khuya để cầu nguyện cho Don Bosco, có 

nhiều em đã hứa với Đức Mẹ sẽ lần hạt trọn một tháng, có 

em trọn một năm, một số em suốt cả đời. Ngay cả có em hứa 

sẽ ăn chay chỉ có bánh và nƣớc lã trong nhiều tháng, nhiều 

năm hay cả đời để cầu nguyện cho Don Bosco. Các em đã 

cầu nguyện và khẩn cầu Mẹ Thiên Chúa gìn giữ mạng sống 

Don Bosco đáng thƣơng của các em. Thiên Chúa và Đức 

Trinh Nữ Maria đã nhậm lời cầu nguyện của các em.  

 

Chỉ 3 tháng sau qua một đêm ngủ ngon giấc, khi thức dậy 

Don Bosco cảm thấy khỏe và không còn đau mệt nữa. Các 

Bác Sỹ Botta và Caffasso buổi sáng khi trở lại thăm Don 
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Bosco, chứng kiến việc lành bệnh của Ngài họ nói với Don 

Bosco hãy tạ ơn Đức Mẹ vì Ngài đã nhận đƣợc ơn lành 

bệnh. Tin tức đem lại niềm vui dạt dào cho các thanh thiếu 

niên của Don Bosco, khi thấy Don Bosco chống gậy đi tới 

Nguyện Xá, các em ca hát và rơi nƣớc mắt khi tiếp đón Don 

Bosco, các em hát bài thánh ca tạ ơn Thiên Chúa và bao 

trùm lấy Don Bosco bằng những tiếng hò reo phấn khởi. 

Nhìn các em với lòng xúc động Don Bosco đã nói: “Cha 

mắc nợ các con, đời Cha là để sống cho các con, Cha đã 

nguyện hứa với Chúa là cho đến hơi thở cuối cùng, Cha vẫn 

luôn sống cho các trẻ nghèo khổ của Cha”.  

 

Đây là lời xác quyết của Thánh Gioan Bosco khi còn sống 

và nhất là khi nhận đƣợc ơn lành bệnh nhờ lời cầu nguyện 

của các thanh thiếu niên nghèo khổ. 

 

Trung thành với Sứ Mệnh Giáo dục và phục vụ các thanh 

thiếu niên, đặc biệt những em nghèo khổ nhất. Nhân kỷ 

niệm 150 năm thành lập Tu Hội Salêdiêng Don Bosco 1859 

-2009 và hƣớng tới kỷ niệm 200 năm Sinh Nhật của Thánh 

Gioan Bosco 1815 – 2015, Cha Bề Trên Cả Tu Hội 

Salêdiêng Don Bosco Cha Pascual Chvez Villanueva đã có 

sáng kiến đƣa Thánh Quan Don Bosco Thánh Du đến 5 châu 

lục trên 130 Quốc Gia trong đó có 98 Tỉnh Dòng Salêdiêng 

trên toàn thế giới, nơi các con cái của Ngài là các Anh Em 

Salêdiêng Don Bosco đang phục vụ cho Sứ Mệnh Giáo Dục 

Giới trẻ, cách riêng những em nghèo khổ và bị bỏ rơi. 

 

Theo ý của Cha Bề Trên Cả Tu Hội Salêdiêng, Thánh Quan 

Don Bosco sẽ đƣợc rƣớc tới 98 Tỉnh Dòng trên khắp thế 

giới, Thánh Quan mang theo hình ảnh của Cha Thánh Gioan 

Bosco đến và hiện diện cùng đồng hành với các con cái của 

ngài đang phục vụ cho Sứ mệnh Salêdiêng trên khắp thế 

giới.  

Đƣợc biết, từ ngày 25 tháng 04 năm 2009, từ Italia Thánh 

Quan Don Bosco đã lên đƣờng khởi sự cuộc Thánh Du trên 

khắp 5 Châu, bắt đầu từ vùng Nam Mỹ, sau đó đến vùng 

Bắc Mỹ, Đông Á Châu Đại Dƣơng (trong đó có Việt Nam), 

tiếp đến là vùng Nam Á, Châu Phi và Madagasca, Tây Âu, 

Bắc Âu và cuối cùng là Vùng Nƣớc Ý và Trung Đông. Ngày 

31 tháng 01 năm 2015 là ngày Lễ Giáo Hội Mừng Kính 

Thánh Gioan Bosco và cũng là dịp kỷ niệm 200 năm Sinh 

Nhật của Thánh Don Bosco, Thánh Quan sẽ đƣợc rƣớc trở 

về lại Torino – Italia Quê Hƣơng của Thánh Nhân. 

 

Theo lịch trình đã đƣợc sắp xếp, Thánh Quan Don Bosco đã 

đƣợc rƣớc tới một số Quốc Gia vùng Châu Mỹ và Châu Mỹ 

La tinh nhƣ: Hoa Kỳ, Canada, Brazin, Venezuela,, Peru, 

Bolivia, Ecuado và 11 Tỉnh Dòng của Ấn Độ. 

 

Từ tháng 11/2010 cho đến tháng 04/2011 Thánh Quan Don 

Bosco sẽ Thánh Du Vùng Đông Á Châu Đại Dƣơng. Thánh 

Quan đã thánh du đến các Nƣớc nhƣ: Hàn Quốc (Korea) 

Trung Hoa (Cina), Thái Lan, Philippin miền Bắc và Miền 

Nam. Từ ngày 16/01/2011 đến 01/02/2011 Thánh Quan Don 

Bosco sẽ đến Việt Nam sau khi hoàn tất cuộc thánh du tại 

Phi Luật Tân. 

Thánh Quan Don Bosco là một hòm kính bên trong có chứa 

“Tƣợng Thi Thể” Don Bosco đƣợc làm bằng fiberglass 

trong tƣ thế nằm an nghỉ đúng với kích thƣớc Tƣợng Thi 

Thể Don Bosco hiện đang đặt tại Đền Thờ Đức Mẹ Phù Hộ 

Các Giáo Hữu ở Torino - Italia. Bên trong tƣợng thi thể có 

hộp đựng Xƣơng Thánh Don Bosco, đây là xƣơng bàn tay 

phải của Thánh Gioan Bosco, bàn tay mà chính Don Bosco 

đã từng làm nhiều phép lạ cũng nhƣ đã từng ban phép lành 

cho dân chúng và cho các con cái của ngài khi ngài còn 

sống. Thánh Quan nặng 820 ký, hòm kính dài 2 mét 53, 

rộng 1 mét 08 và cao 1 mét 32. 

 

Theo đơn xin đề ngày 06 tháng 05 năm 2010, Cha Giuse 

Trần Hòa Hƣng SDB, Bề Trên Giám Tỉnh - Tỉnh Dòng 

Salêdiêng Don Bosco Việt Nam đã đại diện Tỉnh Dòng gửi 

đến Ban Tôn Giáo Chính Phủ để xin phép cho Tỉnh Dòng 

Salêdiêng Don Bosco đƣợc rƣớc và cung nghinh Xƣơng 

Thánh Don Bosco đến một số cơ sở của Tỉnh Dòng tại Việt 

Nam.  

Văn thƣ phúc đáp của Ban Tôn Giáo Chính Phủ số 

809/TGCP – HTQT do Ông Phó Trƣởng Ban Thƣờng Trực 

điều hành Nguyễn Thanh Xuân ấn ký đề ngày 29 tháng 09 

năm 2010 với nội dung nhƣ sau: Kính gửi Linh Mục Trần 

Hòa Hƣng Bề Trên Giám Tỉnh Dòng Don Bosco. Ban Tôn 

Giáo Chính Phủ trân trọng thông báo để Quý Linh Mục 

đƣợc biết Thủ Tƣớng Chính Phủ đã đồng ý cho phép Tỉnh 

Dòng Saledieng Don Bosco đƣợc cung nghinh Xƣơng thánh 

Don Bosco từ ngày 16/01 – 01/02/2011 đến một số cơ sở 

của Tỉnh Dòng… (xin xem thêm chi tiết nơi bản văn đính 

kèm). 

 

Nhƣ vậy, ngày 16/01/2011 Thánh Quan Don Bosco sau thời 

gian thánh du tại Manila Philippin sẽ đáp chuyến bay từ 

Manila đến Việt Nam qua cảng hàng không sân bay Quốc 

Tế Tân Sơn Nhất, Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt 

Nam sẽ cung nghinh rƣớc Thánh Quan đến một vài cơ sở 

của Tỉnh Dòng nằm trên các địa bàn: Thành Phố Hồ Chí 

Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai và Lâm Đồng Đà Lạt. 

Cuộc thánh du Thánh Quan của Don Bosco tới Việt Nam sẽ 

là một dịp đặc biệt cho các thành phần của Đại Gia Đình 

Salêdiêng Don Bosco, cách riêng cho Anh Em Salêdiêng 

Don Bosco Việt Nam nhằm hun đúc và kiện cƣờng tinh thần 

và lòng trung thành với Sứ Mệnh Salêdiêng là giáo dục và 

phục vụ Thanh thiếu niên, đặc biệt những em nghèo khổ và 

bị bỏ rơi trên Quê Hƣơng Việt Nam.  

 

Để di chuyển Thánh Quan Don Bosco từ Sân Bay Tân Sơn 

Nhất về trụ sở của Tỉnh Dòng và di chuyển đến một vài cơ 

sở của Tỉnh Dòng. Ngày 10 tháng 12 năm 2010 Tỉnh Dòng 

Thánh Gioan Bosco Việt Nam đã nhận chiếc xe tải thiết kế 

một cách đặc biệt từ hãng xe hơi FIAT của Italia dùng vào 

việc chuyên chở và di chuyển Thánh Quan Don Bosco đến 

những nơi khác nhau cho việc hành hƣơng kính viếng Don 

Bosco. Hiện nay, Thánh Quan Don Bosco đang Thánh Du 

tại Manila – Philippin từ ngày 23 tháng 12 năm 2010 cho 

đến ngày 15 tháng 01 năm 2011, sau đó Thánh Quan Don 

Bosco sẽ từ Manila Philippin chuyển đến Việt Nam qua Cửa 
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Khẩu Hàng Không Sân Bay Tân Sơn Nhất – Thành Phố Hồ 

Chí Minh. 

Chƣơng trình chi tiết cho cuộc hành hƣơng kính viếng 

Thánh Quan Don Bosco tại những cơ sở của Tỉnh Dòng Don 

Bosco Việt Nam cũng nhƣ những hình ảnh về Thánh Quan 

Don Bosco đã đƣợc đăng trên website với địa chỉ: 

www.thanhquan.donboscoviet.org, 

Hoặc:www.donboscoviet.org.vn 

 

Ngày 20 tháng 01 năm 2011 sẽ là ngày đặc biệt dành riêng 

cho Giới Trẻ của Vùng Sài Gòn Hành Hƣơng và Kính viếng 

Don Bosco tại Trụ Sở của Tỉnh Dòng Don Bosco Xuân Hiệp 

Thủ Đức với Thánh Lễ do Đức Hồng Y Tổng Giám Mục 

Thành Phố Hồ Chí Minh chủ tọa. Các Bạn Trẻ của các Giáo 

Xứ trong Tổng Giáo Phận Thành Phố Hồ Chí Minh có thể 

tham dự Thánh Lễ và kính viếng Don Bosco, xin liên hệ với 

các Vị trong Ban Tổ chức qua số điện thoại: Linh mục Phêrô 

Phạm Huy Hoàng, SDB qua số điện thoại 0918105201 và 

Linh Mục Giuse Trần Văn Hiển, SDB qua số điện thoại 

0913155304. Ngoài ra các nhóm và các hội đoàn khác nhau 

trong các Giáo Xứ cũng có thể đăng ký đến hành hƣơng và 

kính viếng Thánh Quan Don Bosco tại Trụ Sở của Tỉnh 

Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam.  

Francesco Đức Thịnh, SDB  

 

Văn thư Đức Thánh Cha bổ nhiệm ĐHY Ivan Dias 

làm Đặc Sứ kết thúc Năm Thánh tại Việt Nam 
  

VATICAN - Hôm 28-12-2010, Phòng Báo chí Tòa Thánh 

đã công bố thƣ ĐTC bổ nhiệm ĐHY Ivan Dias, Tổng trƣởng 

Bộ truyền giáo, làm Đặc Sứ của ngài đến chủ sự các lễ nghi 

bế mạc Năm Thánh tại Việt Nam. 

 

Năm Thánh kỷ niệm 350 năm thành lập hai giáo phận đại 

diện Tông Tòa Đàng Trong và Đàng Ngoài và 50 năm thành 

lập hàng giáo phẩm Việt Nam sẽ đƣợc bế mạc tại Trung tâm 

Thánh Mẫu Toàn Quốc Lavang từ ngày 4 đến 6-1 năm 2011 

sắp tới. 

 

Cùng thuộc phái đoàn Tòa Thánh còn có Cha Antôn Dƣơng 

Quỳnh, Chƣởng ấn tòa TGM Huế, kiêm Cha sở Nhà Thờ 

Chính Tòa Phủ Cam, Huế, và cha Phanxicô Xavie Vũ Phan 

Long, dòng Phanxicô, Thƣ ký Ủy ban Kinh Thánh thuộc 

HĐGM Việt Nam. 

 

Sau đây là bản dịch nguyên văn thƣ bổ nhiệm của ĐTC: 

 

"Mến gửi Hiền Đệ của chúng tôi, Hồng Y Ivan Dias,  

 

Tổng trƣởng Bộ truyền giáo. 

 

”Công trình loan báo Tin Mừng, đƣợc các thừa sai xƣa kia 

khởi sự giữa bao nhiêu khó khăn, đã mang lại hoa trái rất 

phong phú, trong đó những trái đầu mùa đặc biệt là thánh 

Anrê Dũng Lạc và các bạn tử đạo. Vì thế, Giáo Hội tại Việt 

Nam, khi vui mừng nhớ đến nguồn cội đức tin của mình, 

đồng thời muốn canh tân và gia tăng lòng nhiệt thành tông 

đồ để thăng tiến công cuộc truyền giáo mới tại đây. Nay có 

hai kỷ niệm những biến cố quan trọng trong đời sống Giáo 

hội tại Việt Nam tạo dịp rất tốt, đó là 350 năm thành lập hai 

địa phận đại diện tông tòa đầu tiên và 50 năm thành lập hàng 

giáo phẩm Công Giáo tại Việt Nam. “Nhân danh toàn thể 

Dân Chúa tại Việt Nam, ngƣời Anh em đáng kính là Đức 

Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục chính tòa 

Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Việt Nam, đã thông 

báo cho chúng tôi về những điều trên đây và bày tỏ lòng 

kính mến con thảo, điều mà chúng tôi đánh giá cao. Chính 

Đức Tổng Giám Mục cũng xin chúng tôi gửi một vị Đặc Sứ 

đến để củng cố đức tin Công Giáo và tình hiệp thông sinh 

động của họ với Ngƣời Kế Vị Thánh Phêrô và Giáo Hội 

hoàn vũ. 

 

Thật đáng ca ngợi chủ đích tháp tùng hành trình Năm Thánh 

là: “Chúng ta hãy cùng đi với Mẹ để loan báo Tin Mừng”. 

Điều này gợi lại hành trình của Đức Trinh Nữ mau lẹ lên 

đƣờng mang Tin Vui và ân sủng của Chúa Cứu Thế cho bà 

Elizabeth. Vì thế, chúng tôi cũng muốn biểu lộ với họ lòng 

quí mến và sự ân cần của chúng tôi với những ngƣời sắp 

cùng các Chủ Chăn cử hành đại lễ đức tin tại Việt Nam. 

Nhƣng vì không thể đích thân đến nƣớc này, chúng tôi nghĩ 

đến Hiền Đệ đáng kính, và ủy thác cho Hiền Đệ sứ vụ này, 

vì Hiền Đệ đặc trách nhiệm vụ Tổng trƣởng Bộ truyền giáo 

cho các dân tộc. Vì thế, chúng tôi bổ nhiệm Hiền Đệ làm 

Đặc Sứ tại các biến cố kỷ niệm này, để từ ngày 4 đến 6 

tháng giêng tới đây hành động thay chúng tôi tại Đền thánh 

quốc gia La Vang, nơi vẫn có đông đảo các tín hữu đến hành 

hƣơng kính Đức Mẹ. Hiền đệ hãy củng cố trách vụ trọng đại 

của Giáo Hội, “đƣợc Chúa Kitô sai đi để biểu lộ và thông 

truyền tình yêu của Thiên Chúa cho mọi ngƣời và mọi dân 

tộc, Giáo Hội hiểu rằng công trình truyền giáo còn phải chu 

toàn thật là bao la” (Ad gentes 10). Hiền đệ hãy nhắn nhủ 

mọi ngƣời canh tân lòng nhiệt thành tông đồ, để nhờ niềm 

hy vọng nảy sinh từ đức tin, lòng yêu mến đối với Thiên 

Chúa, Thiên Chúa đƣợc mọi ngƣời chúc tụng, vì lòng từ bi 

của Ngài tồn tại muôn đời (Xc Spe salvi, 37). Để cho toàn 

dân Việt Nam đƣợc thịnh vƣợng hơn, chúng tôi nhắn nhủ 

cộng đoàn Công Giáo tại Việt Nam, đƣợc xây dựng theo 

nghĩa vừa nói, hãy tăng cƣờng tình hiệp nhất giữa các vị 

Chủ Chăn với nhau, cũng nhƣ giữa các vị Chủ Chăn với các 

tín hữu, thăng tiến việc đào tạo nhân bản và tu đức cho các 

ứng sinh linh mục, việc thƣờng huấn cho các linh mục và tu 

sĩ nam nữ, cũng nhƣ chuẩn bị thích hợp cho các giáo dân. 

 

“Chúng tôi sẽ hỗ trợ sứ mạng trọng đại của Hiền Đệ bằng 

lời cầu nguyện, và ngay từ bây giờ chúng tôi phó thác Hiền 

Đệ đáng kính cho sự bảo trợ yêu thƣơng của Đức Trinh Nữ 

Maria Mẹ Thiên Chúa và các thánh tử đạo Việt Nam, và sau 

cùng chúng tôi rộng ban Phép lành Tòa Thánh cho Hiền Đệ, 

và tất cả những ngƣời mà Hiền Đệ đƣợc sai tới. 

 

Tại điện Vatican ngày 21 tháng 12 năm 2010,  

Năm Thứ 6 triều đại Giáo Hoàng của chúng tôi. 

Biển Đức XVI, Giáo Hoàng  

LM. Trần Đức Anh OP  
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ĐỨC TGM LEOPOLDO GIRELLI: ĐẠI DIỆN TÒA 

THÁNH TẠI VIỆT NAM 
 

Paris (Tin tổng hợp).- Ngày 14-1-2011, Đức Thánh Cha 

Bênêdictô XVI chính thức bổ nhiệm Đức TGM Leoldo 

Girelli làm đại diện không thƣờng trú của Tòa Thánh tại 

Việt Nam. 

 

 
 

Theo nguồn tin ngoại giao, Đức Leopoldo Girelli hiện là Sứ 

thần Tòa thánh tại Indonexia. Việc bổ nhiệm này là một 

bƣớc tiến mới trong quan hệ ngoại giao giữa Tòa thánh và 

Việt Nam, bắt đầu từ năm 2007. Nguyên tắc trao đổi đại 

diện ngoại giao giữa Tòa thánh và Việt Nam đƣợc loan báo 

từ tháng 6-2010. Với kinh nghiệm ngoại giao tại nhiều nƣớc 

trong khu vực, vị đại diện đầu tiên của Tòa thánh sẽ thảo 

luận một số hồ sơ ƣu tiên: việc thu hồi đất đai của Giáo hội 

(restitutions des terres) và các cơ sở giáo dục trên quy mô cả 

nƣớc, theo giải thích của chuyên gia Régis Anouilh.  

 

Giáo hội quan tâm đặc biệt đến lãnh vực giáo dục và y tế. 

Các trƣờng công giáo tại miền Bắc trƣớc 1954, các trƣờng 

công giáo tại miền Nam trƣớc 1975, trong số có Viện Đại 

học Đà Lạt và Giáo hoàng Học viện Thánh Piô X, đều bị 

Nhà nƣớc tịch thu. Các bệnh viện, chẩn y viện công giáo 

cũng bị giải thể. Vấn đề đặt ra hiện nay là nhu cầu giáo dục, 

y tế hiện nay rất quan trọng, Nhà nƣớc không đủ phƣơng 

tiện và nhân sự để tự điều hành. Việc Nhà nƣớc cho phép 

mở các đại học dân lập trong nƣớc hiện nay là một tiền lệ 

cho phép Giáo hội mở lại trƣờng đại học công giáo và các 

cơ sở giáo dục cấp 1 và 2, cũng nhƣ các cơ sở y tế tại Việt 

Nam trong thời gian sắp tới. Theo thống kê chính thức, hiện 

có ít nhất 6 triệu ngƣời công giáo tại Việt Nam trên tổng số 

86 triệu.  

 

Nguồn tin ngoại giao Tòa thánh đƣợc hãng thông tấn AFP 

trích thuật nói rằng Giáo hội công giáo tại Việt Nam đƣợc 

đánh giá là quan trọng nhất tại châu Á, sau Phi Luật Tân. 

Giáo hội hiện vẫn bị Nhà nƣớc kiểm soát chặt chẽ. Việc thu 

hồi đất đai của Giáo hội là nhiệm vụ quan trọng nhất của vị 

đại diện ngoại giao Tòa thánh, căn cứ theo luật pháp quốc tế 

và các tiền lệ từng đƣợc áp dụng tại tất cả các nƣớc Đông 

Âu. Trong diễn văn đọc trƣớc ngoại giao đoàn ngày 10-1-

2011, Đức Bênêdictô XVI tỏ ra hài lòng về việc chính quyền 

Việt Nam chấp nhận bổ nhiệm nhà ngoại giao này vào chức 

vụ đại diện không thƣờng trú tại Việt Nam, qua các cuộc 

viếng thăm cộng đồng Công giáo quý mến tại Việt Nam, 

nhà ngoại giao này sẽ bày tỏ sự quan tâm ân cần của Ngƣời 

Kế Vị Thánh Phêrô. Một tài liệu ngoại giao Tòa thánh khác 

công bố cùng ngày nhắc lại cuộc gặp gỡ lần thứ hai của 

nhóm công tác chung giữa Tòa thánh và Việt Nam vào hai 

ngày 23 và 24-6-2010 nhằm đào sâu quan hệ giữa Tòa thánh 

và Việt Nam cũng nhƣ để thắt chặt mối quan hệ giữa Tòa 

thánh và Giáo hội công giáo Việt Nam. 

 

Việc bổ nhiệm vừa nói diễn ra đúng một tuần lễ sau Đại lễ 

bế mạc Năm Thánh, kỷ niệm 350 năm thành lập hai đại diện 

tông tòa đầu tiên và 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm Việt 

Nam, cử hành trọng thể từ 4 đến 6-1 vừa qua tại Thánh địa 

La Vang, với sự hiện diện của ĐHY Ivan Divas, bộ trƣởng 

Thánh bộ Phúc âm hóa các dân tộc và là đặc phái viên của 

Đức Bênêdictô XVI. 

 

Tiểu sử Đức TGM Leopoldo Girelli 
 

Đức TGM Leopoldo Girelli sinh ngày 13-3-1953 tại làng 

Predore thuộc giáo phận Bergamo, miền Bắc nƣớc Ý.  

 

- 1978: thụ phong linh mục 

- 1984-1987: theo học tại Học viện Ngoại giao Tòa thánh 

- 1987-1991: Tham vụ tại Tòa Sứ thần tại Camerun 

- 1991-1993: Cố vấn tòa sứ thần tại New Zealand 

- 1993-2001: chuyên viên bộ Ngoại giao Tòa thánh 

- 2001-2006: cố vấn tòa sứ thần tại Washington 

- Ngày 13-4-2006, ngài là tổng giám mục hiệu hòa Capri, sứ 

thần Tòa thánh tại Indonexia (dân số Indonexia 240 triệu 

đứng hàng thứ tƣ trên thế giới và là nƣớc có nhiều ngƣời 

theo đạo Hồi nhất) 

- Ngày 10-10-2006, ngài kiêm nhiệm sứ thần Tòa thánh tại 

Timor-Leste. 

- Ngày 13-1-2011: Sứ thần Tòa thánh tại Singapore. 

- Ngày 12-1-2011: Khâm sứ Tòa thánh tại Malaxia và 

Brunei Darussalam. 

 

Giáo hội công giáo hiện có 1 tỷ 100 ngƣời trên thế giới. 

Theo điều 2 hiệp ƣớc Latran ký năm 1929, nƣớc Ý công 

nhận chủ quyền của Tòa thánh trong lãnh vực quốc tế. 

 

Trong giáo triều, ĐHY Tarcisio Bertone hiện nay là bộ 

trƣởng ngoại giao. Các nhà ngoại giao Tòa thánh thuộc đủ 

quốc tịch, trong số có Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Tốt 

(sinh ngày 15-4-1949) là sứ thần Tòa thánh tại Costa Rica. 

Các nhà ngoại giao Tòa thánh đƣợc đào tạo tại Học viện 

Ngoại giao Tòa thánh (Académie pontificale ecclésisatique). 

 

Ngoại giao Tòa thánh có lịch sử lâu đời từ 1600 năm nay. 

Tòa thánh hiện thiết lập quan hệ ngoại giao với 193 nƣớc 

trên thế giới. (Việt Nam là quốc gia thứ 193). 

Paris, ngày 14 tháng 1 năm 2011 

Lê Đình Thông 
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