
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Dự kiến sẽ có hơn 2 triệu người tham dự lễ phong Chân 

phước cho ĐGH Gioan Phaolô II 

 

VATICAN, ngày 17 Tháng Giêng (CWNews / Canadian 

Press) - Cơ quan kiểm soát đám đông của thành phố Rôma 

đã sẵn sàng, dự kiến sẽ có hơn khoảng 2 triệu ngƣời hành 

hƣơng đến đây tham dự lễ phong chân phƣớc cho Đức Giáo 

Hoàng Gioan Phaolô II vào ngày 1 Tháng Năm. Thời điểm 

đó, thành phố Rôma cũng sẽ đông đúc khách du lịch bởi 

tuần lễ sau Phục Sinh. 

 

Hôm Thứ Bảy vừa qua, Đức Cha Ciro Benedettini - một 

phát ngôn viên từ Vatican cho biết, những ai muốn đến đó 

theo dõi lễ phong chân phƣớc - bƣớc thủ tục sau cùng trƣớc 

khi phong thánh - cho vị Giáo Hoàng ngƣời Ba Lan đều 

không cần thiết phải có vé hay giấy mời gì cả. Đức Cha 

Benedettini nói thêm, "Chúng tôi không thể đƣa ra lời dự 

đoán" về số lƣợng ngƣời sẽ đến đây. Tuy nhiên, các báo tại 

Ý thì nói rằng, nhà chức trách Rôma đã lên kế hoạch đón 2 

triệu khách hành hƣơng. 

 

Quảng trƣờng Thánh Phêrô và đại lộ chính dẫn từ Tiber đến 

Vatican chỉ có sức chứa vài trăm nghìn ngƣời, dự kiến sẽ có 

các màn hình video lớn đặt tại các đƣờng phố gần đó để đám 

đông có thể theo dõi thánh lễ do Đức Giáo Hoàng Bênêđictô 

XVI chủ sự. 

 

Tháng Tƣ năm 2005, một lƣợng ngƣời rất lớn - khoảng 3 

triệu - đã đến Rôma tham dự các buổi cầu nguyện, lễ tang 

của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và các nghi lễ khác 

sau lễ tang. Ngay cả các thánh lễ trọng đại khác trong triều 

giáo hoàng của ngài cũng không đông nhƣ thế. Năm 2003, 

khi ngài phong chân phƣớc cho Mẹ Têrêsa tại Quảng trƣờng 

Thánh Phêrô, chỉ có 300.000 khách hành hƣơng tham dự. Lễ 

phong thánh Padre Piô do ngài chủ sự vào Tháng Sáu năm 

2002, cũng chỉ khoảng 200.000 tham dự tại quảng trƣờng. 

 

 

 

 

 

 

Năm 2000, khoảng 700.000 bạn trẻ Công giáo tuôn về 

Rôma để tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới. Sự kiện này 

kéo dài trong vòng vài ngày tại các địa điểm khắp thành phố 

Rôma cũng nhƣ tại Vatican. 

 

La Stampa, một nhật báo của Ý nói rằng, các nhân viên an 

ninh quốc gia hy vọng sẽ có thể giảm thiểu bất cứ sự hỗn 

loạn nào qua việc điều chuyển khách hành hƣơng xuống các 

đƣờng phố đƣợc lựa chọn thay vì tập trung tại các quảng 

trƣờng. 

 

Lễ Phục Sinh năm nay rơi vào ngày 24 Tháng Tƣ, có nghĩa 

là các khách sạn ở Rôma sẽ kín chỗ trong tuần lễ Phục Sinh, 

trong khi đó, giới học sinh sinh viên cũng đƣợc nghỉ hè và 

nhiều gia đình sẽ đổ về nƣớc Ý. Vì vậy, ban tổ chức mong 

mỏi công dân Rôma mở cửa nhà của họ để tiếp đón khách 

hành hƣơng. 

 

Ngày 1 Tháng Năm cũng là ngày Quốc tế Lao động, và theo 

truyền thống sẽ có các buổi hòa nhạc gần Vƣơng cung 

Thánh đƣờng Thánh Gioan Latêranô, sự kiện này thƣờng 

thu hút hàng trăm ngàn bạn trẻ khắp nƣớc Ý đến thƣởng 

thức âm nhạc miễn phí. 

 

Hôm Thứ Sáu vừa qua, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô đã 

thông báo ngày phong chân phƣớc cho Đức cố Giáo Hoàng 

Gioan Phaolô II, sau khi sự kiện một nữ tu ngƣời Pháp hồi 

phục khỏi bệnh Parkinson đƣợc tuyên bố là một phép lạ. Sau 

lễ phong chân phƣớc này, cần có thêm một phép lạ thứ hai, 

cũng do lời cầu bầu của Đức Gioan Phaolô II, thì ngài sẽ 

đƣợc phong Thánh. 

 

Sau ngày 1 Tháng Năm, Đức Gioan Phaolô II sẽ đƣợc gọi là 

"Chân Phƣớc" (hoặc "Á Thánh") và ngài có thể đƣợc tôn 

kính cách công khai. Phần mộ của Đức Gioan Phaolô II hiện 
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vẫn đang chôn tại tầng hầm bên dƣới Nhà thờ Thánh Phêrô, 

và sẽ đƣợc chuyển lên tầng trên trong một nhà nguyện để 

những ngƣời yêu mến ngài có thể dễ dàng đến viếng. (xem 

bài: "Phần mộ Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, 5 năm sau 

đã trở thành điạ điểm thăm viếng nhiều nhất của Rôma"  

Tiền Hô  

 

Gioan Phaolô II một nhân chứng của lòng thương xót 

Chúa 

  

Bài viết của linh mục Lombardi  

về việc phong chân phước ngày 1 tháng 5 

 

ROME, Thứ hai 17 tháng 1, 2011 (Le Monde vu de Rome) – 

Gioan Phaolô II đã là một nhân chứng gƣơng mẫu của Lòng 

Thƣơng Xót Chúa, vì vậy Giáo Hội muốn hân hoan cử hành 

việc phong chân phƣớc cho ngài vào ngày chính ngài đã 

muốn thiết lập Lễ Kính Lòng Thƣơng Xót Chúa. 

 

Đây là lời cha Federico Lombardi, Dòng Tên, giám đốc văn 

phòng truyền thông Tòa Thánh đã nhắc lại về việc tuyên bố 

phong chân phƣớc cho vị tiền nhiệm của Đức Thánh Cha 

Benedict XVI vào ngày 1 tháng 5 sắp tới, trong báo “Octava 

Dies”, bản tin hàng tuần của Trung Tâm Truyền Hình 

Vatican, mà ngài cũng là giám đốc. 

 

Cha Lombardi viết: Việc Đức Thánh Cha Benedict XVI phê 

chuẩn sắc lệnh về một phép lạ do sự cầu bầu của Ngƣời Đầy 

Tớ Đức Chúa Trời Gioan Phaolô II, đã mở đƣờng cho việc 

phong chân phƣớc cho ngài. Cha nhấn mạnh rằng Giáo Hội 

công nhận là Karol Wojtyla đã đem lại “một nhân chứng 

sáng chói và gƣơng mẫu của đời sống Kitô,” và ngài là “một 

ngƣời bạn, một ngƣời chuyển cầu, trợ giúp mọi dân tộc trên 

đƣờng tìm gặp Thiên Chúa.” 

 

Cha Lombardi tiếp: “Có biết bao nhiêu công trình của Gioan 

Phaolô II đang đƣợc chúng ta chú ý đến ngày nay, nhƣng 

đáng chú ý hơn phải là nguồn lực thiêng liêng, đức tin, niềm 

hy vọng và đức bác ái của ngài.” 

 

“Các công trình của ngài đáng quý giá hơn vì biểu lộ đƣợc 

sự chân chính của mối tƣơng quan của ngài với Thiên Chúa, 

của tình yêu ngài dành cho Chúa Kitô và cho tất cả mọi con 

ngƣời dƣới thế, bắt đầu từ những ai nghèo khó nhất và yếu 

đuối nhất, và mối liên hệ mẫu tử từ ái của ngài với Mẹ Chúa 

Giêsu.” 

 

Linh mục dòng Tên tiếp: “Chúng ta nhớ đến những khoảng 

thời gian dài ngài dành cho việc tĩnh tâm và cầu nguyện; ôm 

ấp ƣớc vọng tôn vinh và loan truyền Chúa Giêsu, Đấng Cứu 

Chuộc và Cứu Thế, để làm cho Ngƣời đƣợc giới trẻ trên 

toàn thế giới nhận biết và yêu mến; chúng ta nhớ đến lòng 

thƣơng mến ngài dành cho các bệnh nhân và những ngƣời 

đau khổ, ngài đã viếng thăm những dân tộc thèm khát cơm 

bánh và công lý; cuối cùng, là lòng kiên nhẫn của ngài trong 

đời sống với kinh nghiệm bản thân về sự đau khổ, chịu đựng 

bệnh tật, trong đức tin, trƣớc Thiên Chúa và tất cả chúng ta.” 

Cha Lombardi còn viết thêm: “Đời sống và triều đại giáo 

hoàng của ngài đã đƣợc hƣớng dẫn bởi quyết tâm làm cho 

tất cả thế giới, thế giới nơi ngài đang sống, thế giới của lịch 

sử thảm kịch của chúng ta vào lúc giao thời của hai thiên 

niên kỷ, sự an ủi và niềm hăng hái về Lòng Thƣơng Xót 

Chúa: Chính đây mới là điều thế giới cần thiết.” 

 

Cha kết luận: “Đó chính là tại sao chúng ta sẽ vui mừng và 

long trọng cử hành việc phong chân phƣớc vào ngày chính 

ngài đã muốn toàn thế giới hƣớng nhìn và dâng tất cả kinh 

nguyện cho Lòng Thƣơng Xót thiêng liêng này.”  

Bùi Hữu Thư  

 

Obama vừa ca tụng lời giảng của Chúa Giêsu xong liền 

quay qua bảo vệ phá thai 

 

ALBUQUERQUE, New Mexico (LifeSiteNews.com) - Sau 

nhiều tin tức loan truyền và hoài nghi về tôn giáo Tổng 

thống Obama đang theo, ông tuyên bố hôm thứ Ba tuần qua 

rằng giảng huấn của Đức Giêsu đã linh hứng cho nghị trình 

hoạt động công khai của ông, và ông gọi nghị trình này là 

một phần trong “nỗ lực biểu hiện đức tin Kitô giáo” của 

mình – nhƣng liền sau đó lại biện hộ cho chính sách hợp 

thức hóa các vụ giết hại những trẻ em chƣa ra đời. 

 

Trong một buổi họp có vấn đáp tại Albuquerque, khi một nữ 

phụ tá giáo viên hỏi tại sao ông theo Kitô giáo, tổng thống 

đã trả lời: “Tôi là một ngƣời Kitô hữu do chọn lựa.” 

 

Tổng thống thú nhận rằng cha mẹ của ông “không phải loại 

ngƣời mỗi tuần đều đi lễ nhà thờ” và mẹ ông đã không dạy 

dỗ ông trong giáo hội. Ông nói: “Mãi sau này trong cuộc đời 

tôi mới đến với đức tin Kitô giáo, bởi vì các giảng huấn của 

Chúa Giêsu Kitô đã nói với tôi về loại cuộc đời mà tôi muốn 

sống – đó là làm ngƣời săn sóc cho các anh chị em tôi, đối 

xử với ngƣời khác nhƣ họ đối xử với tôi.” 

 

Ông nói tiếp: “Và tôi nghĩ cũng vì hiểu biết rằng Chúa 

Giêsu Kitô đã chết cho tội lỗi của tôi, điều đó nói lên sự 

khiêm hạ tất cả chúng ta phải có vì là con ngƣời, chúng ta 

tội lỗi, chúng ta khuyết điểm, chúng ta làm nên những lỗi 

lầm, và chúng ta đƣợc cứu độ nhờ ân điển của Thiên Chúa. 

Nhƣng điều chúng ta có thể làm đƣợc, dù là khuyết điểm 

nhƣ chúng ta, vẫn là nhìn thấy Thiên Chúa trong những 

ngƣời khác và tận tâm tận lực giúp họ tìm đƣợc ơn phúc 

riêng cho họ. 

 

“Đó là điều tôi cố gắng làm. Đó là điều tôi cầu xin mỗi 

ngày. Tôi thiết nghĩ hoạt động chính trƣờng của tôi là một 

phần trong nỗ lực biểu hiện đức tin Kitô giáo của tôi.” 

 

Nhƣng rồi tổng thống liền nhẩy qua chuyện biện hộ cho việc 

giết hại một cách hợp pháp các trẻ em chƣa sinh, khi cũng 

ngƣời phụ nữ nói trên hỏi ông về việc hợp thức hóa thủ tục 

phá thai. 

“Bây giờ, về vấn đề phá thai, tôi thực sự nghĩ là – tôi muốn 

nói là có những luật lệ, cả liên bang, tiểu bang và hiến pháp 
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đang hiện hành – Và tôi nghĩ đây là một địa hạt mà Bill 

Clinton đã có sự hình thành đúng đắn mấy thập niên trƣớc, 

đó là phá thai nên làm an toàn, hợp pháp, và ít xảy ra.” 

 

Obama cổ vũ cho thính giả 

“nhận thức” việc giết các 

trẻ chƣa sinh là “một tình 

huống khó khăn, đôi khi bi 

thảm, mà các gia đình phải 

vật lộn với. Tôi nghĩ là các 

gia đình và các phụ nữ liên 

hệ là những ngƣời đƣa ra 

những quyết định, chứ 

không phải chính quyền. Tôi nghĩ thực ra có vô số luật lệ 

trên sách vở, mà sau một giai đoạn nào đó, các lợi ích thay 

đổi nhƣ thế nào để các bạn có một số hạn chế, thí dụ nhƣ, về 

phá thai vào giai đoạn cuối, và cách nào thuận lợi nhƣ vậy.” 

 

Nói vậy thì nói chứ khi còn là một thƣợng nghị sĩ ở Illinois 

hay Thƣợng viện Hoa kỳ, Obama chƣa bao giờ, dù là một 

lần, bỏ phiếu ủng hộ cho các hạn chế về phá thai, mà ông 

ủng hộ ngay cả thủ tục phá thai từng phần khủng khiếp, và 

bỏ phiếu chống một luật của tiểu bang nhằm bảo vệ trẻ em 

sống sót trong lúc phá thai. 

 

Từ khi vào tòa Bạch ốc, ông đã củng cố thành tích 100% 

phò phá thai bằng hành động tài trợ nhiều hơn cho các nhóm 

phá thai cả trong và ngoài nƣớc. Khi soạn thảo chƣơng trình 

cải tổ y tế liên bang, chính quyền của Obama đã làm việc 

chặt chẽ với tổ chức phá thai khổng lồ Planned Parentheood 

mà năm 2007 ông đã hứa với họ rằng chính sách về y tế sinh 

sản sẽ “là trung tâm, là trái tim” của chƣơng trình săn sóc 

sức khỏe do ông chủ trƣơng. Nhiệt tâm của Obama đối với 

phá thai không chỉ là một mặt trong nghị trình công khai 

xung đột rõ rệt với thế giới quan Kitô giáo. 

 

Obama đã giữ một lập trƣờng không ngừng chống đối các 

giá trị Kitô giáo về hôn nhân và gia đình bằng cách ve vãn 

nhóm vận động hành lang về luyến ái đồng giới, và đã khai 

tử Đạo luật Bảo vệ Gia đình cấp liên bang, thu hồi lệnh cấm 

của quân đội Hoa kỳ về luyến ái đồng giới công khai, và cho 

ngƣời “gay” đƣợc nhận con nuôi. Obama còn thành công 

trong việc bao gồm “hƣớng dẫn tính dục” vào đạo luật pháp 

liên bang về “tội ác kỳ thị”, coi nhƣ là một đặc điểm đƣợc 

liên bang bảo vệ cùng với chủng tộc và tôn giáo.  

 

Hồi tháng 8 vừa qua, một cuộc thăm dò do Trung tâm 

Nghiên cứu Pew thực hiện cho thấy cứ 5 ngƣời Mỹ thì có 

một ngƣời tin rằng Obama theo đạo Hồi, và ba ngƣời thì chỉ 

có một ngƣời tin ông nói thật về tôn giáo ông theo, còn 43% 

cho biết họ không chắc chắn. Tòa Bạch ốc đã bắn trả đũa 

vào cuộc thăm dò, cho rằng “những chiến dịch đánh lạc tin 

tức” của nhóm cánh hữu đã bịa đặt ra các kết quả đó. 

 

Thế nhƣng những hoài nghi dƣờng nhƣ không thay đổi vì, 

sau lúc các kết quả nói trên của Pew đƣợc phổ biến, Obama 

đã ủng hộ đề nghị xây một trung tâm cộng đồng và đền thờ 

Hồi giáo gần địa điểm xảy ra cuộc tấn công 9/11 của quân 

khủng bố ở thành phố New York. Tổng thống tuyên bố sự 

ủng hộ trong một bữa cơm tối tại Bạch ốc mừng tháng chay 

Ramadan của ngƣời Hồi giáo. 

 

Các nhà lãnh đạo Kitô giáo đã bày tỏ sự bất mãn đối với 

việc Obama nhận mình theo Kitô giáo. Ông đã không đều 

đặn tham gia các phụng vụ tại nhà thờ từ khi đắc cử tổng 

thống năm 2008, kể cả ngày lễ Giáng sinh năm 2008 và 

2009.  

Phụng Nghi 

 

THẢM NẠN PHÁ THAI, KHI NÀO THÌ KẾT THÚC? 
 

Hàng năm cứ vào ngày 22 tháng 1, từ khắp nơi trong nƣớc 

Mỹ, từng đoàn ngƣời lũ lƣợt xuống đƣờng tuần hành, hay tụ 

tập trƣớc những tòa án, tòa thị chính, và nhất là trƣớc pháp 

đình của Tối Cao Pháp Viện (TCPV) ở Washington DC, 

Hoa Kỳ, để phản kháng phán quyết cho phá thai tự do. Vào 

ngày này năm 1973, sáu trong số chín vị thẩm phán của 

TCPV đã biểu quyết và công bố phán quyết cực kỳ nghiêm 

trọng này. Phán quyết đã chạm đến quyền năng của Ðấng 

Tạo Hóa, cũng nhƣ đe dọa sự tồn vong của Hiệp Chủng 

Quốc Hoa Kỳ. 

 

Cũng trong ngày này, một số ngƣời khác đã tổ chức canh 

gác ngày đêm tại các y viện chuyên phá thai. Họ cũng nhất 

quyết thỉnh cầu TCPV giữ nguyên phán quyết 1973. Ðây là 

phản ứng tức thời trƣớc những vụ đặt bom gây thiệt hại cho 

nhiều y viện kể trên, đôi khi cả nhân mạng nữa. Nhiều ngƣời 

can tội phá hoại các y viện đã bị bắt, nhƣng thay vì xấu hổ vì 

những hành vi phạm pháp của mình, những phạm nhân này 

đã tỏ ra hớn hở, hãnh diện nhƣ vừa tạo đƣợc một chiến tích 

lẫy lừng! 

 

Sự gì đã làm cho ngƣời dân Mỹ đi đến chỗ cực đoan nhƣ 

vậy? Cả hai phía, ủng hộ cũng nhƣ chống phá thai đã cƣơng 

quyết giữ vững lập trƣờng của mình. Không đối thoại (chỉ la 

ó, xỉ vả lẫn nhau), không nhƣợng bộ hay hòa giải. Bên 

chống phá thai (Right-to-Life) đòi quyền sống cho các thai 

nhi, cũng nhƣ quyền tạo hóa của Chúa. Phía ủng hộ việc phá 

thai (Pro-choice) đặt quyền quyết định của ngƣời mẹ (quyền 

cá nhân tự quyết) lên trên hết. 

 

BA LẬP TRƯỜNG, MỘT VẤN ÐỀ 
 

Ngƣời ta có thể chia thành ba trƣờng phái hay lập trƣờng 

chính mà hai phe đã dùng để biện hộ cho lý lẽ của mình. Ðó 

là các lập trƣờng Truyền Sinh, Tăng Trƣởng, và Hậu Qủa 

Xã Hội. 

 

Lập trường Truyền Sinh (Genetic School) 
 

Quyền sống đƣợc đặt vào một thời điểm nhất định, bởi 

những yếu tố sinh vật (biological factors). Thời điểm này 

đƣợc các nhóm ấn định khác nhau. (a) Từ giây phút thụ thai 

(tinh trùng và trứng kết hợp), đây là lập trƣờng của giáo hội 
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Công Giáo, hiện tƣợng truyền sinh đã thực sự bắt đầu từ lúc 

này.  

 

(b) Thời điểm “song sinh” hay “the blastocyst stage” là khi 

bào thai đã bắt đầu phát triển, trong khoảng từ 8 ngày đến 2 

tuần và định vị trong tử cung. Chỉ trong khoảng thời gian 

này hiện tƣợng song sinh mới xảy ra, nếu có. Nhóm ủng hộ 

thời điểm này viện dẫn, vì chúng ta không thể biết bào thai 

chứa một hay nhiều thai nhi, chúng ta không thể nói rằng đó 

là một nhân vật, đặc biệt khi mỗi linh hồn chỉ dành để cung 

cấp cho một ngƣời.  

 

(c) Thời điểm “trì hoãn nhân hóa” (delayed homonization), 

hay thời điểm “tƣợng hình”: Khi các tế bào đã đƣợc kết hợp 

thành nhân dạng, nhất là não bộ, cũng nhƣ các bộ phận 

khác. Thánh Thomas Aquinas (Tôma Aquinô) cho rằng thai 

nhi nhận linh hồn ở thời điểm này, ngài đã đoán khoảng 40 

ngày sau khi thụ thai. Nhƣng thực tế, thai nhi cần khoảng 3 

tháng (90 ngày) mới cấu tạo xong toàn bộ các cơ phận.  

 

(d) Thời điểm sinh tồn (viability): Khi thai nhi có thể sống 

đƣợc, nếu đem ra khỏi bụng ngƣời mẹ (Khoảng 5 tháng). Ở 

thời điểm này, theo Tối Cao Pháp Viện Mỹ, thai nhi đã có 

đầy đủ nhân quyền. Do đó, để tránh phiền phức, các y sĩ phá 

thai thƣờng chích thuốc cho thai nhi chết, trƣớc khi lấy ra 

ngoài. Tất cả các nhóm trong lập trƣờng Truyền Sinh đều 

công nhận thai nhi đã là ngƣời và có đủ nhân quyền, dù là 

tàn tật, ở thời điểm mà họ chấp nhận. Yếu tố sinh vật đã là 

trọng tâm của lập trƣờng này. 

 

Lập trường Tăng Trưởng (Developmental School) 
 

Sự sống bắt đầu từ giây phút thụ thai, nhƣng thai nhi không 

có quyền bình đẳng, với những ngƣời đã đƣợc sinh ra, trong 

suốt thời gian còn trong bụng mẹ. Các nhân quyền của thai 

nhi tăng dần theo mức độ tăng trƣởng. Tuy nhiên, lập trƣờng 

này còn tùy thuộc nhiều điều khác và biến đổi theo hoàn 

cảnh. Daniel Callaghan, một xã hội luân lý gia, cho rằng 

mức độ thay đổi đã đƣợc quyết định tùy theo “cán cân nhân 

trạng” (scale of personhood). Lập trƣờng này không tùy 

thuộc vào những yếu tố sinh vật hay xã hội, tâm lý, nhƣng 

luôn luôn là phán quyết của con nguời và không có điểm 

nhất định nào cả. Do đó, thai nhi đã bị thiệt thòi, đặc biệt 

không có quyền bình đẳng với ngƣời mẹ. Quyền sống của 

thai nhi đã bị đặt dƣới quyền chọn lựa cá nhân. 

 

Lập trường Hậu Qủa Xã Hội (Social Consequence 

School) 
 

Lập trƣờng này ủng hộ quyết định gọi thai nhi là “ngƣời” 

dựa trên căn bản của sự định nghĩa về hậu qủa xã hội của 

quyết định đó. Không đặt trên những gía trị sẵn có do những 

ngƣời đã đƣợc sinh ra trƣớc sắp đặt, nhƣng chỉ dƣ luận của 

xã hội và nỗ lực đặt trên sự chào đời của thai nhi mới có 

hiệu lực. (Thai nhi chỉ là ngƣời và đƣợc chào đời khi dƣ 

luận xã hội và ngƣời mẹ cho phép). Lập trƣờng này đã 

không quan tâm đến những gía trị cố hữu của thai nhi. 

ƯU KHUYẾT ÐIỂM CỦA NHỮNG LẬP TRƯỜNG 

NÓI TRÊN 
 

1. Phái Hậu Qủa Xã Hội đã có ƣu điểm, không đặt quyết 

định đơn thuần trên yếu tố sinh vật. Nhƣng khuyết điểm của 

họ là chỉ dựa trên hậu quả xã hội mà không màng tới những 

dữ kiện luân lý và sinh vật. Họ đã đặt quyền riêng tƣ của 

ngƣời mẹ lên trên tất cả. Thai nhi tuyệt đối không có quyền 

gì. 

 

2. Ƣu điểm của phái Tăng Trƣởng là việc phá thai luôn luôn 

đƣa đến trƣờng hợp tiến thoái lƣỡng nan và phải đối phó với 

những quyết định có tính cách ngoại thể. Khuyết điểm của 

họ là không đƣa đến luân lý Kitô giáo để thực hiện cán cân 

gía trị và quyết định. Sự tranh chấp sinh tồn luôn luôn phải 

dựa trên căn bản cá nhân, tôn trọng quyền bình đẳng cố hữu 

của nhau. Lập trƣờng này thật mơ hồ và cán cân của họ 

nghiêng phần thiệt hại về phía thai nhi. Nhƣng quyết định 

của họ đã thiếu sót những gì là ƣu tiên và khả thể. 

 

3. Ƣu điểm của phái Truyền Sinh là đã dựa trên những dữ 

kiện truyền sinh, lƣu ý đến tiềm thể, và khách quan định vị 

nhân trạng. Nhƣ vậy họ đã thực thi truyền thống Kitô giáo 

về những bổn phận luân lý đối với những kẻ yếu và thế cô. 

Quyền sống là điều không do con ngƣời quyết định. Khuyết 

điểm của phái này là chƣa quyết định đƣợc khi nào thì thai 

nhi bắt đầu đời sống “con ngƣời.” Thời điểm song sinh có 

tính cách suy luận, còn thời điểm nhân hóa sẽ gây nhiều 

tranh cãi triết học. 

 

Lập trường của phe ủng hộ phá thai (Pro-choice, Pro-

abortionists) 

 

Ngƣời ta có thể tóm tắt lập trƣờng của phái này nhƣ sau: (a) 

Họ đã bắt đầu nhƣ những kẻ vô thần, chối bỏ quyền năng 

tạo dựng của Chúa. (b) Sự hiện hữu của đời sống đƣợc coi 

nhƣ những tăng triển theo nấc thang giá trị. Bắt đầu ít rồi 

tăng dần. (c) Tổng hợp hai lập trƣờng hậu qủa xã hội và tăng 

triển, cũng nhƣ tận dụng những khuyết điểm của lập trƣờng 

truyền sinh. 

 

Lập trường của giáo hội Công Giáo 

 

Lập trƣờng của GHCG có thể tóm tắt nhƣ George H. 

Williams, giáo sƣ môn thần học tại đại học Harvard, viết 

trong cuốn “Moral Choice”: Ở đây, không thể có sự xâm 

phạm đến những quyền của một nhân vật không thể nhìn 

thấy và cũng không thể tự giải thích này (thai nhi), trừ ra có 

một nguyên tắc luân lý khác, có đầy đủ uy tín nhƣ nguyên 

tắc hiện có, nói khác đi.” Nếu không ai chứng minh đƣợc 

rằng thai nhi không phải là “ngƣời” ngay từ khi thụ thai, thì 

chúng ta vẫn phải chấp nhận lý thuyết tiên khởi; và nếu các 

thai nhi đã là ngƣời, thì họ cũng phải đƣợc bảo vệ nhƣ bất 

cứ công dân nào khác theo hiến pháp. 

 

Thế đứng của các Kitô hữu 
 

| Hieäp Nhaát 122 | 03 - 2011 |  29



Ðối với các giáo hữu Công Giáo, có lẽ đa số đã đồng ý và 

chấp hành nghiêm chỉnh lập trƣờng của giáo hội. Tuy nhiên, 

vẫn còn một số ngƣời, kể cả các linh mục, tu sĩ nam nữ đã 

muốn đặt lại vấn đề phá thai, về phƣơng diện thần học, nhất 

là trong thập niên 80s. Một nhóm đã đi quá xa, khi họ cho 

đăng một quảng cáo trên tờ báo của phe cấp tiến “The New 

York Times” (7/10/84) để viện dẫn rằng đa số giáo hữu 

Công Giáo đã đồng ý: “Phá thai, đôi khi là một chọn lựa 

luân lý.” Nhóm ngƣời này đã bị Tòa Thánh Rôma chính 

thức cảnh cáo và buộc phải rút tên ra khỏi tờ quảng cáo đó 

(có nhiều ngƣời ngoài Công Giáo cũng đã ký tên); nếu 

không, họ sẽ bị trục xuất khỏi dòng tu hay giáo phận của họ. 

Hầu hết đã vâng lời Tòa Thánh. 

 

Ðể làm sáng tỏ vấn đề, Ðức cố Hồng Y Joseph Bernadine 

của Tổng Giáo Phận Chicago đã viết trên nguyệt báo của địa 

phận, số ra ngày 11/1/85, minh định nhƣ sau: (1) Giáo huấn 

của giáo hội phải đƣợc kính trọng và tuân hành. (2) Trong 

khi có một vài ngƣời tự nhận là Công Giáo, giữ những vai 

trò liên can đến việc phá thai; nhƣng thật là sai lầm nếu nghĩ 

rằng lập trƣờng của Giáo Hội đã bị lung lay. Ngài trích tài 

liệu Công Ðồng Vatican II, đã kết án việc phá thai là “một 

trọng tội không thể bào chữa nổi.” (3) Các LM, Tu sĩ nam 

nữ có bổn phận phải trình bày chính xác giáo lý của giáo hội 

và không nên dùng ảnh hƣởng của mình để xuyên tạc sự vẹn 

toàn của giáo lý, đặc biệt công khai chống lại những tín lý 

mà giáo hội đã chính thức công bố. (4) Ðã có những bất 

đồng ý kiến, nhƣng những thái độ đó không thể chất vấn hay 

thóa mạ giáo lý để tránh gây gƣơng mù.  

 

ÐHY thêm rằng bài quảng cáo trên tờ N.Y.T. đã công khai 

và trực tiếp đối nghịch với những giảng dạy chính thức của 

giáo hội. Vatican “sẽ có những hành động thích đáng đối với 

vấn đề trong phạm vi của giáo luật.” Từ đó đến nay, không 

thấy cá nhân hay bè nhóm nào dám “điên” nhƣ vậy nữa. 

 

GIÁO DÂN HÀNH ÐỘNG 
 

Các giáo hữu Công Giáo không thể chỉ ủng hộ lập trƣờng 

của Giáo Hội bằng lời, hoặc có thái độ của những kẻ đứng 

bên lề, chỉ nêu vấn đề chứ không nhập cuộc. Ðây là một lỗi 

lầm lớn mà nhiều ngƣời vì vô tình đã không để ý tới. Nhƣng 

phải nhập cuộc thế nào? Ðặt bom phá hủy các y viện phá 

thai? KHÔNG, bạo hành không bao giờ là chủ trƣơng của 

Giáo Hội. Hàng Giáo Phẩm Hoa Kỳ đã kết án: “Những vụ 

đặt bom phá hoại sẽ không bao giờ là phƣơng tiện của 

những ngƣời thiết tha với sự thiêng liêng của mạng sống.” 

 

Những kẻ ủng hộ việc phá thai đã thắng trận đầu năm 1973 

bằng đƣờng lối chính trị (đƣa vấn đề lên Tối Cao Pháp 

Viện.) Ðây cũng là lối mà chúng ta có thể dùng để hủy bỏ 

phán quyết này. Có hai phƣơng thức: 

 

Vận động qua ngành Lập Pháp (Legislation) 
 

Lối này đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, ảnh huởng cũng nhƣ thời 

gian. Ðề nghị phá án (do các nghị viên chống phá thai đƣa 

ra) phải đƣợc 2/3 tổng số dân cử của lƣỡng viện Quốc Hội 

chấp thuận. Sau đó, đề nghị sẽ đƣợc gửi về các tiểu bang; ở 

đây, quốc hội tiểu bang sẽ phải thực hiện y nhƣ liên bang, 

với 2/3 tổng số dân biểu và nghị sĩ bỏ phiếu thuận. Nếu 

phiếu thuận của tổng số tiểu bang đạt tới trên mức 2/3 (34 

trên 50 tiểu bang), đề nghị sẽ đƣợc chuyển đạt lên Tối Cao 

Pháp Viện để hủy bỏ phán quyết cũ. Hiện nay, nỗ lực này 

còn đang ở cấp quốc hội liên bang. 

 

Vận động qua ngành Tư Pháp (Judiciary) 
 

Nếu đa số các thẩm phán (5/4) tại Tối Cao Pháp Viện đồng 

ý hủy bỏ phán quyết cũ của chính họ (điều này cũng rất khó 

xảy ra) thì luật cũng thành. Ngƣời ta có thể đạt thắng lợi 

bằng cách bỏ phiếu bầu một tổng thống chống phá thai rồi hi 

vọng ông này sẽ có cơ hội đề cử hai hoặc ba thẩm phán cho 

Tối Cao Pháp Viện muốn hủy bỏ phán quyết cũ. 

 

Vận động lương tâm 
 

Tuy nhiên, dùng luật pháp để áp đảo kẻ khác, chỉ nhƣ thắng 

một trận đánh chứ chƣa hoàn toàn thắng cả cuộc chiến tranh. 

Nếu vấn đề phá thai bị luật định cho là phạm pháp, nhiều 

ngƣời sẽ thực hiện điều này cách lén lút và do đó rất có thể 

một số trong họ sẽ bị thiệt mạng vì gặp phải những kẻ hành 

nghề không chuyên môn. Vấn đề là giáo dân Kitô phải tận 

dụng tất cả những phƣơng tiện truyền thông (truyền thanh, 

truyền hình, phim ảnh, báo chí, mạng lƣới điện toán…) để 

minh chứng cho những ngƣời ủng hộ việc phá thai là họ đã 

sai lầm. Ðồng thời giáo dục dƣ luận quần chúng, ảnh hƣởng 

tới các học đƣờng nhằm tạo nột thế hệ mới ý thức hơn về 

vấn đề sinh tử này. Nhƣng tiên vàn vẫn là phải hủy bỏ phán 

quyết 1973. 

 

Làm thế nào để tham gia cuộc vận động này? Nếu chúng ta 

không có đủ sức khỏe và thời gian để cầm biểu ngữ dãi 

nắng, dầm mƣa, đội tuyết trƣớc các y viện phá thai nhƣ một 

số đông Kitô hữu khác đã làm (họ đến đó để khuyến khích 

và van xin những thiếu nữ lỡ lầm đừng giết con của mình và 

trong nhiều trƣờng hợp, họ đã thành công); ít ra chúng ta 

cũng có thể tham gia bằng hai cách (cả hai cách): Lời cầu 

nguyện và sự yểm trợ vật chất. Chỉ cần mỗi ngƣời ủng hộ 

một Mỹ Kim trong một năm, thì riêng ngƣời Công Giáo đã 

có thể yểm trợ tới gần 70 triệu Dollars thƣờng niên. Không 

kể hàng chục triệu ngƣời thuộc các giáo phái Tin Lành đã và 

đang thực sự tham gia cuộc vận động này. 

 

Nếu chúng ta không cùng nỗ lực tham gia các cuộc vận 

động hôm nay, thảm trạng có thể xảy đến cho chính gia đình 

chúng ta mai ngày, nơi con cháu, thân nhân của chúng ta. 

Ngoài ra, trên 50 triệu thai nhi đã bị giết chết trong 38 năm 

qua (gần 36 trong 38 năm đó đã có sự hiện diện của nhiều 

ngƣời Việt trên phần đất này - Hoa Kỳ) Nếu chọn thế đứng 

của những kẻ bên lề, liệu chúng ta có thể tìm đƣợc câu trả 

lời thỏa đáng khi bị chất vấn trong ngày sau cùng?  

 

LM Phaolô Nguyễn Văn Tùng 
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Hân hoan kính mừng Đại lễ Kim Khánh Giám Mục 

 Đức Cha Antôn Nguyễn Văn Thiện 

 

"Thực Hành và Chân Lý" (1Gioan 3, 18-19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo Việt Nam và Nguyệt 

san Dân Chúa Âu Châu xin hân hoan chúc mừng Đại lễ Kim 

Khánh Giám Mục (50 năm), mừng 79 năm Linh mục 

(20.2.2011) và mừng đại thọ 105 tuổi (13.03.2011) của Ðức 

Cha Antôn Nguyễn Văn Thiện, nguyên Giám Mục Giáo 

Phận Vĩnh Long, Kinh Sĩ Danh Dự của Nhà Thờ Chính Tòa 

Nice/Pháp (Chanoine d´Honneur de la Basilique Cathédrale 

Ste Marie - Ste Réparate). 

 

Xin hiệp thông tạ ơn Thiên Chúa với Đức Cha, với thân 

bằng quyến thuộc, với giáo phận Vĩnh Long và toàn thể 

Giáo Hội Việt Nam vì muôn hồng ân trong 50 năm Giám 

Mục, 79 năm linh mục và 105 năm cuộc đời của Đức Cha. 

 

Hết lòng nguyện chúc Đức Cha đại Phúc, đại Lộc, đại Thọ 

và đại Thánh Đức. 

Lm. Stephanô Bùi Thượng Lưu 

TM/ ban điều hành  

 

Sau đây là đôi dòng về Ðức Cha Antôn Nguyễn Văn 

Thiện. 

- Sinh ngày 13.03.1906 tại họ đạo Ba Trinh, Cái Côn, Sóc 

Trăng. 

- Thụ phong linh mục ngày 20.02.1932 tại Nam Vang. 

- 1932 Giáo Sƣ nhà giảng Banam, Cam Bốt. 

- 1936 Phó xứ Họ Ðạo Hoa Lang. 

- 1941 Cha Sở Họ Ðạo Cù Lao Tây. 

- 1954 Sáng lập tờ báo Thực Hành làm cơ quan liên lạc 

trong địa phận. 

- 1955 Cha Sở Họ Ðạo Năng Gù, Long Xuyên. 

- 1955 Cha Sở nhà thờ Chính Tòa Cần Thơ.  

- 1956 Cha chính địa phận Cần Thơ, lập một nhà in tại Cần 

Thơ để in ấn sách đạo. 

- 24.11.1960 Ðƣợc bổ nhiệm làm giám mục Giáo Phận Vĩnh 

Long.  

- 22.01.1961 Thụ phong giám mục trƣớc Vƣơng Cung 

Thánh Ðƣờng Sàigòn với khẩu hiệu “Thực Hành và Chân 

Lý”. 

- 03.04.1961 Chính thức nhận Giáo Phận Vĩnh Long.  

 

Đức Cha Antôn Thiện là giám mục thứ 19 trong các vị giám 

mục Việt Nam, chịu chức cùng ngày 22.01.1961 với các 

Đức Cha sau đây:  

* Micae Nguyễn Khắc Ngữ (1909 - 2009). 

* Giuse Trần Văn Thiện (1908 - 1989). 

* Philipphê Nguyễn Kim Điền (1921 - 1988).  

 

Bốn vị nói trên đã chịu chức trong một hoàn cảnh khá đặc 

biệt, khi Giáo Hội Việt Nam bƣớc vào một giai đoạn lịch sử 

quan trọng. 

 

Sau 400 năm Tin Mừng đƣợc rao giảng ở Việt Nam (từ năm 

1533), Giáo Hội Việt Nam mới có vị giám mục bản xứ đầu 

tiên là Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng vào năm 

1933. Tuy nhiên 27 năm sau, khi Giáo Hội Việt Nam có 

những dấu hiệu trƣởng thành dƣới sự dìu dắt của các vị 

giám mục bản xứ, Tòa Thánh dƣới thời Đức Giáo Hoàng 

Gioan XXIII đã chính thức thiết lập Hàng Giáo Phẩm Việt 

Nam vào ngày 24.11.1960, nâng các giáo phận tông tòa trên 

toàn lãnh thổ Việt Nam lên hàng giáo phận chính tòa, trực 

thuộc ba giáo tỉnh Hà Nội, Huế, Sài Gòn với ba vị tổng giám 

mục. Cùng ngày này Tòa Thánh quyết định thiết lập thêm 3 

giáo phận mới trong giáo tỉnh Sài Gòn: Đà Lạt, Mỹ Tho, 

Long Xuyên. 

 

Có những địa phận mới và vì sự thuyên chuyển của một số 

giám mục trong giai đoạn nầy, Tòa Thánh đã bổ nhiệm 4 vị 

giám mục:  

 

- ĐGM Nguyễn Văn Thiện, giám mục thứ hai của giáo phận 

Vĩnh Long (thay thế ĐGM Ngô Đình Thục đƣợc bổ nhiệm 

làm Tổng Giám Mục Huế).  

- ĐGM Nguyễn Khắc Ngữ, giám mục đầu tiên của giáo 

phận Long Xuyên.  

- ĐGM Trần Văn Thiện, giám mục tiên khởi của giáo phận 

Mỹ Tho.  

- ĐGM Nguyễn Kim Điền, giám mục thứ hai của giáo phận 

Cần Thơ (thay thế ĐGM Nguyễn Văn Bình đƣợc bổ nhiệm 

làm Tổng Giám Mục Sài Gòn).  

 

Tên của 4 vị đƣợc ghi trong văn kiện lịch sử là sắc chỉ 

“Venerabilium Nostrorum” thiết lập Hàng Giáo Phẩm Việt 

Nam, đƣợc ký vào ngày 24.11.1960. 

 

Đức Cha Antôn Nguyễn Văn Thiện là giám mục thứ hai của 

Giáo Phận Vĩnh Long kể từ khi Giáo Phận này đƣợc thiết 

lập vào năm 1938. Tuy nhiên, trên một phƣơng diện khác, 

ngài là giám mục chính tòa tiên khởi của Vĩnh Long, đƣợc 

nâng lên hàng giáo phận chính tòa theo sắc chỉ nói trên.  

Hơn 7 năm chăm sóc Giáo Phận Vĩnh Long (24.11.1960-

18.09.1968), Ngài nhận thấy cánh đồng bao la, thợ gặt ít, 

nên Ngài đã khởi xƣớng và thành lập trung tâm Tu Hội 

Truyền Giáo: một cho Nam Giới (giao cho Cha Raphae 

Nguyễn Văn Diệp), một cho Nữ Giới (Cha Phaolô Ngợi 

đảm trách). Năm 1961, Đức Cha lập Trung Tâm Truyền 

Giáo tại Ngã Ba Cần Thơ (cơ sở II Tiểu Chủng Viện) để 

huấn luyện những ngƣời có năng lực đi giúp việc truyền 

giáo: dạy giáo lý, đi thăm viếng... 

Với tâm hồn tông đồ nhiệt thành, Đức Cha Antôn đã tổ chức 

tại Trung Tâm Truyền Giáo hơn 30 khóa huấn luyện Quới 
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Chức và các Hội Đoàn, đào tạo nên những tông đồ giáo dân 

cho Họ Đạo và cho xã hội. Năm 1961 và 1962 mỗi tuần đều 

có mở khóa, đến 1963 ban huấn luyện đi mở khóa trong các 

Họ Đạo. 

 

Năm 1964 Trung Tâm nầy đƣợc sửa chữa để làm Đại Chủng 

Viện cho 3 giáo phận trong vùng (Cần Thơ, Vĩnh Long và 

Mỹ Tho) và Trung tâm Truyền Giáo đƣợc di dời về Cầu 

Vồng. Năm 1964 Đại Chủng Viện Xuân Bích Vĩnh Long 

khai giảng khoá đầu tiên dƣới sự hƣớng dẫn và đào tạo của 

các Linh mục Tu Hội Xuân Bích. 

 

Từ cuối năm 1964 Đức Cha Antôn đã cho xây cất Nhà Thờ 

Chính Tòa với một phần vật liệu do Đức Cha Phêrô Martinô 

Ngô Đình Thục để lại, ở Ngã Ba Cần Thơ, theo mô hình của 

kiến trúc sƣ Ngô Viết Thụ phỏng theo mẫu con tàu to lớn 

của ông Noe trong sách Cựu ƣớc. 

 

Năm 1965, Đức Cha Antôn quyết định sử dụng nhà thờ 

Chính Toà mới, tuy chƣa hoàn thành, tổ chức lễ tấn phong 

Giám Mục cho Đức Cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang, 

Giám Mục Cần Thơ. 

 

Năm 1965, do lòng yêu mến Đức Mẹ sâu xa nồng nhiệt, 

Đức Cha Antôn cho thành lập trung tâm hành hƣơng Fatima, 

thu hút giáo hữu gần xa hành hƣơng để thêm lòng yêu mến 

và tôn kính Đức Mẹ. 

 

Ngài có ý định hợp nhất Hội Dòng Mến Thánh Giá thành 

một thay vì hai Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum và Cái 

Mơn, nên Ngài cho xây dựng một nhà đệ tử chung. Năm 

1970 nhà nầy thành hình và đƣợc giao cho Cha Giacôbê 

Trần Văn Quyển phụ trách.  

 

Nếu không có trở ngại vì tình thế, nếu có đủ phƣơng tiện vật 

chất, chắc chắn công trình của Đức Cha Antôn đem lại nhiều 

kết quả tốt đẹp cho Giáo Phận. 

 

- 1968 Ðức Cha Antôn bị đau mắt vì khói lửa và hơi độc, do 

đau buồn vì những hƣ hại của Giáo Phận do trận tổng công 

kích Tết Mậu Thân gây ra. 

 

Mắt càng ngày càng mờ, Đức Cha Antôn đi chữa trị ở nhiều 

nơi, các bác sĩ chuyên khoa địa phƣơng và chuyên khoa 

Ngoại Quốc đều bó tay. 

 

- 12.07.1968 Đức Cha Antôn đệ đơn xin từ nhiệm vì lý do 

sức khỏe, trở thành Giám Mục Hiệu Tòa Spello, sau đó đi 

chữa bệnh mắt tại Pháp và Nhật nhƣng không khỏi. Ở Nhật 

ngài mang thêm bệnh sạn trong túi mật phải giải phẫu. Ngài 

đƣợc tin Tòa Thánh chấp nhận cho từ chức. Ngài bay về 

Vĩnh Long để tham dự những lễ quan trọng: Ngày 

12.09.1968, Ngài phụ phong trong lễ Tấn Phong Tân Giám 

Mục Giáo Phận Vĩnh Long, Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn 

Mầu tại Vƣơng Cung Thánh Đƣờng Sàigòn. Ngài dự lễ tri 

ân do các Linh Mục trong Giáo Phận Vĩnh Long tổ chức 

ngày 18.09.1968, và hai ngày sau đó, ngài về hƣu ở nhà hƣu 

dƣỡng Giáo Phận Cần Thơ.  

 

Ngài vẫn còn hy vọng và tiếp tục đi chữa bệnh mắt. Năm 

1975 không thể trở về quê hƣơng, Ngài nghỉ hƣu tại 

Nice/Pháp. 

 

- 1986 Ðức Cha tham dự Ðại Hội Công Giáo Việt Nam tại 

Königstein/ Ðức. 

 

- 19.06.1988 Ðức Cha Antôn là Vị Giám Mục Việt Nam duy 

nhất tham dự và đồng tế cùng với Ðức Giáo Hoàng Gioan 

Phaolô II trong thánh lễ tôn phong 117 Vị Thánh Tử Ðạo 

Việt Nam tại Rôma. 

 

Đức Cha Antôn Nguyễn Văn Thiện để lại cho Giáo Phận 

Vĩnh Long một giáo phận với đầy đủ các cơ sở cần thiết và 

trên đà phát triển. Ngài để lại nhiều kỷ niệm tinh thần và vật 

chất cho thế hệ đã qua và để lại âm hƣởng đức tin cho thế hệ 

sắp đến. Để nhớ đến vị cựu chủ chăn của giáo phận, năm 

2006 giáo phận Vĩnh Long đã tổ chức lễ Tạ Ơn Sinh Nhật 

thứ 100 của Ðức Cha và luôn luôn cầu nguyện cho Ngài. 

 

Huy hiệu giám mục của Ðức Cha Antôn có hình cây dừa và 

hai cụm mây xanh. Ngài nói: "Cây dừa tƣợng trƣng cho sự 

kiên nhẫn và bền bĩ, cây dừa phải trồng lâu năm mới sinh 

hoa trái, thời gian sống của cây dừa bền lâu hơn nhiều cây 

khác."  

 

Hiện nay Ðức Cha Antôn là Giám Mục cao niên nhất thế 

giới và là Vị Giám Mục Việt Nam đầu tiên đƣợc hồng ân tạ 

ơn 50 năm giám mục. Ngài luôn theo dõi tình hình Giáo Hội 

Hoàn Vũ và nhất là Giáo Hội Việt Nam, mỗi ngày với chuỗi 

mân côi Ngài cầu nguyện cho Giáo Hội và đặc biệt cho giáo 

phận Vĩnh Long. Tuổi thƣợng thọ nhƣng Ðức Cha còn nhớ 

rất nhiều về lịch sử của Giáo Hội. Ngài là một chứng nhân 

của lịch sử Giáo Hội Việt Nam. 

 

Ngày 22 tháng 01 năm 2011 xin hiệp thông với Đức Cha 

Antôn tạ ơn Thiên Chúa về những hồng ân Ngài đã ban 

xuống trên Đức Cha trong suốt 50 năm qua và nguyện xin 

Thiên Chúa ban cho Đức Cha những gì tốt đẹp nhất theo 

Thánh Ý Chúa. 

(Nguồn: VietKathMission – KA) 

Lm. Stephanô Bùi Thượng Lưu 

 

 
 
 
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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