
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Sứ điệp Mùa Chay 2011  

của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI 

“Anh em đã được mai táng với Chúa Kitô trong Phép Rửa, 

anh em cũng sẽ được cùng sống lại với Người” (x. Cl 2, 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh chị em thân mến, 

 

Mùa Chay dẫn chúng ta tiến đến việc cử hành Lễ Phục sinh 

Rất Thánh, đem lại cho Giáo Hội một mùa phụng vụ thật sự 

quý giá và quan trọng. Chính vì thế, tôi vui mừng gửi đến 

anh chị em Sứ điệp này, giúp anh chị em sống Mùa Chay sốt 

sắng. Trong khi chờ cuộc gặp gỡ mang tính quyết định với 

Vị Hôn phu trong cuộc Vƣợt qua vĩnh cửu, Cộng đoàn Hội 

Thánh chuyên cần cầu nguyện và làm việc bác ái, ra sức làm 

cho tinh thần đƣợc nên thanh sạch, để trong Mầu nhiệm Cứu 

chuộc, múc thêm nguồn sống mới dồi dào nơi Chúa Kitô 

(Kinh Tiền tụng Mùa Chay I). 

 

Tái khám phá ý nghĩa của Bí tích Thánh tẩy 

 

1. Trong ngày chịu Phép Rửa tội, chúng ta đã đƣợc ban cho 

sự sống mới, khi “tham dự vào cái chết và sự Phục sinh của 

Chúa Kitô”, chúng ta đã bắt đầu “cuộc hành trình vui mừng 

và hân hoan của ngƣời môn đệ” (Bài giảng Lễ Chúa Giêsu  

 

 

 

 

 

chịu Phép rửa 10-01-2010). Trong các Thƣ của mình, thánh 

Phaolô nhiều lần nhấn mạnh về sự kết hiệp rất đặc biệt với 

Đấng Con Chúa khi đƣợc dìm trong nƣớc rửa tội. Quả thật, 

Bí tích Thánh tẩy, thƣờng đƣợc lãnh nhận khi còn rất nhỏ, 

đã cho chúng ta thấy rõ ràng đây là ơn Chúa ban cho: với 

sức riêng của mình chẳng ai có thể đƣợc hƣởng sự sống đời 

đời. Lòng thƣơng xót của Chúa đã xóa hết tội lỗi, cho chúng 

ta đƣợc sống với “chính những tâm tình trong Chúa Giêsu 

Kitô” (Pl 2, 5) và con ngƣời đƣợc Chúa ban cho lòng thƣơng 

xót ấy cách nhƣng không. 

 

Trong Thƣ gửi các Tín hữu Philipphê, Vị Tông đồ dân ngoại 

đã giúp chúng ta hiểu ý nghĩa của sự biến đổi qua việc dự 

phần vào cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô, bằng cách 

chỉ ra cho chúng ta thấy mục đích của sự dự phần này, là: 

“Nhận biết Ngƣời là Đức Kitô, biết Ngƣời là Đấng quyền 

năng qua việc Ngƣời đã sống lại và đƣợc thông phần vào 

những đau khổ của Ngƣời, trở nên đồng hình đồng dạng với 

Ngƣời trong cái chết của Ngƣời, để có thể đƣợc sống lại từ 

giữa những kẻ đã chết” (Pl 3, 10-11). Vậy bí tích Thánh tẩy 

không phải là nghi thức của thời đã qua, mà là cuộc gặp gỡ 

Đức Kitô, Đấng ban cho ngƣời lãnh nhận bí tích một cuộc 

sống toàn vẹn, đƣợc thông truyền sự sống thần linh, đƣợc 

mời gọi thành tâm trở về, đƣợc ân sủng thúc đẩy và nâng đỡ, 

nhờ đó ngƣời lãnh nhận bí tích đạt đến tầm vóc trƣởng thành 

của Chúa Kitô. 

 

Một mối liên hệ đặc biệt nối kết giữa bí tích Thánh tẩy với 

Mùa Chay, mùa sống kinh nghiệm về ơn cứu độ. Các nghị 

phụ Công đồng Vatican II đã đƣa ra lời kêu gọi mọi mục tử 

trong Giáo Hội “biết dùng những yếu tố của bí tích Thánh 

tẩy trong Phụng vụ một cách dồi dào hơn nữa” (Hiến chế về 

Phụng vụ thánh Sacrosanctum Concilium, 109). Vì vậy, 

ngay từ ban đầu, Giáo Hội đã liên kết việc cử hành Vọng 

Phục sinh với Bí tích Thánh tẩy: trong Bí tích này, gồm trọn 

Mầu nhiệm lớn lao về con ngƣời đã chết cho tội lỗi, đƣợc dự 
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phần vào cuộc sống mới trong Chúa Kitô Phục sinh, và lãnh 

nhận cùng một Thần khí của Thiên Chúa, Đấng đã phục sinh 

Chúa Giêsu từ giữa những kẻ đã chết (x. Rm 8, 11). Ơn huệ 

đƣợc ban cho nhƣng không này phải luôn đƣợc khơi dậy nơi 

mỗi ngƣời chúng ta, và Mùa Chay mang lại cho chúng ta 

một cuộc lên đƣờng, một dịp quý báu học hỏi đức Tin và 

cách sống làm ngƣời Kitô hữu, nhƣ các Kitô hữu thời Giáo 

Hội sơ khai cũng nhƣ các dự tòng ngày nay học hỏi và luyện 

tập để thực sự sống Bí tích Thánh tẩy nhƣ một hành động 

mang tính quyết định đối với cả cuộc đời mình. 

 

Suy gẫm Lời Chúa qua năm bài Phúc Âm Mùa Chay 

 

2. Để thực hiện một cách nghiêm chỉnh hơn nữa cuộc hành 

trình tiến đến Lễ Phục sinh và chuẩn bị cho việc cử hành sự 

Sống lại của Chúa – ngày lễ trọng và hân hoan nhất của năm 

phụng vụ -, còn gì thích hợp hơn việc chúng ta đƣợc Lời 

Chúa hƣớng dẫn? Vì thế, qua những bài Phúc âm đƣợc công 

bố trong các Chúa nhật Mùa Chay, Giáo Hội dẫn chúng ta 

đến gặp Chúa trong lắng sâu, đƣa chúng ta một lần nữa bƣớc 

vào những chặng đƣờng khai tâm Kitô giáo: đối với các dự 

tòng, đây là việc lãnh nhận bí tích khai sinh cuộc sống mới, 

còn đối với những ngƣời đã lãnh nhận bí tích Thánh tẩy, đây 

là những bƣớc đi dứt khoát theo Chúa Kitô trong ân sủng 

tràn đầy hơn nữa. 

 

Chúa nhật I của hành trình Mùa Chay cho chúng ta thấy 

thân phận con ngƣời trần thế của mình. Cuộc chiến đấu vinh 

quang của Chúa Giêsu chống lại những cám dỗ, khởi đầu sứ 

vụ của Ngƣời, là một lời kêu gọi chúng ta ý thức về thân 

phận mỏng giòn của mình để lãnh nhận Ơn giải thoát chúng 

ta khỏi tội lỗi và cho chúng ta đƣợc nên mạnh mẽ với một 

cách thức mới trong Đức Kitô, Đấng là Đƣờng, là sự Thật 

và là sự Sống (x. Ordo Initiationis Christianae Adultorum - 

Nghi thức Khai tâm Kitô giáo dành cho ngƣời lớn, số 25). 

Đây là lời mời gọi thôi thúc chúng ta, theo gƣơng Chúa Kitô 

và kết hiệp với Ngƣời, nhớ rằng đức Tin Kitô giáo là một 

cuộc chiến đấu chống lại “các lực lƣợng bóng tối của thế 

gian này” (Ep 6, 12), nơi ma quỷ đang hoạt động, và ngay 

lúc này vẫn cám dỗ mọi ngƣời đang muốn tiến đến gần 

Chúa: Đức Kitô đã ra bƣớc ra khỏi cuộc chiến này trong 

vinh quang, để mở lòng chúng ta hƣớng đến hy vọng và dẫn 

dắt chúng ta đi đến cuộc chiến thắng đối với mọi cám dỗ của 

sự dữ. 

 

Bài Tin Mừng thuật lại cuộc biến hình của Chúa cho chúng 

ta chiêm ngắm vinh quang của Đức Kitô, tiên báo về sự 

sống lại và loan báo loài ngƣời sẽ đƣợc nên giống Chúa. 

Cộng đoàn Kitô hữu nhận ra rằng, tiếp theo các tông đồ 

Phêrô, Giacôbê và Gioan, mình cũng đƣợc đƣa vào “một nơi 

riêng, trên núi cao” (Mt 17, 1) để lãnh nhận Ân sủng của 

Thiên Chúa, theo một cách thức mới, trong Đức Kitô, với tƣ 

cách những ngƣời con trong Con Chúa: “Đây là Con Ta yêu 

dấu, làm đẹp lòng Ta, các ngƣơi hãy nghe lời Ngƣời” (Mt 

17, 5). Những lời này mời gọi chúng ta rời bỏ những ồn ào 

của cuộc sống thƣờng nhật, dìm mình trong sự hiện diện của 

Thiên Chúa: Chúa muốn chúng ta mỗi ngày hãy truyền đi 

một Lời của Chúa đã đƣa chúng ta đi vào chiều sâu của tinh 

thần, giúp chúng ta phân định đƣợc Thiện và Ác (x. Dt 4, 

12) và củng cố cõi lòng chúng ta muốn đƣợc bƣớc đi theo 

Chúa. 

 

“Cho tôi xin nƣớc uống” (Ga 4, 7). Lời xin này của Chúa 

ngỏ cùng ngƣời phụ nữ xứ Samari, đƣợc thuật lại cho chúng 

ta trong Phụng vụ Chúa nhật III Mùa Chay, diễn tả niềm 

thiết tha của Chúa đối với mọi ngƣời và khơi lên trong lòng 

chúng ta niềm khát khao đƣợc ban cho “một mạch nƣớc vọt 

lên, đem lại sự sống đời đời” (Ga 4, 14): Đó chính là ơn 

Chúa Thánh Thần ban cho các Kitô hữu để trở nên “Những 

ngƣời thờ phƣợng đích thực”, có thể cầu xin Chúa Cha 

“trong tinh thần và chân lý” (Ga 4, 23). Chỉ có nguồn nƣớc 

này mới có thể làm thỏa cơn khát Chân, Thiện, Mỹ của 

chúng ta! Chỉ có nguồn nƣớc đƣợc Chúa Con ban cho chúng 

ta mới có thể tƣới đẫm sa mạc linh hồn lo âu và chƣa đƣợc 

mãn nguyện “cho đến khi nào nghỉ yên trong Chúa” nhƣ câu 

nói nổi tiếng của Thánh Augustinô. 

 

Chúa nhật “Ngƣời mù từ lúc mới sinh” giới thiệu với chúng 

ta Đức Kitô là Ánh sáng cho trần gian. Phúc âm đặt câu hỏi 

cho mỗi ngƣời chúng ta: “Con có tin vào Con Ngƣời 

không?”, “Vâng, lạy Chúa, con tin!” (Ga 9, 35-38), câu trả 

lời hân hoan của ngƣời mù từ lúc mới sinh đã nói thay cho 

mọi ngƣời có lòng tin. Phép lạ chữa lành này là dấu chỉ cho 

thấy Đức Kitô, khi cho ngƣời mù nhìn thấy đƣợc, thì cũng 

muốn chúng ta mở đôi mắt nội tâm để đức tin của mình đi 

vào chiều sâu và nhận ra chính Ngƣời là Đấng Cứu độ duy 

nhất. Chúa Kitô chiếu ánh sáng vào mọi nơi tăm tối của 

cuộc đời và cho con ngƣời đƣợc sống làm “con của Ánh 

sáng”. 

 

Đọc Phúc âm Chúa nhật V Mùa Chay thuật việc Chúa cho 

Lazarô sống lại, chúng ta nhận thấy mình đang đứng trƣớc 

mầu nhiệm tối hậu của đời sống: “Thầy là sự sống lại và là 

sự sống… con có tin điều đó không?” (Ga 11, 25-26). Cùng 

với Macta, đã đến lúc cộng đoàn Kitô hữu, một lần nữa với 

tất cả ý thức, phải biết đặt hy vọng nơi Đức Giêsu Nazareth: 

“Vâng, lạy Chúa, con tin Chúa là Đức Kitô, Con Thiên 

Chúa, Đấng đến trong thế gian” (Ga 11, 27). Sự kết hiệp với 

Đức Kitô, trong cuộc đời này, chuẩn bị cho chúng ta vƣợt 

qua chƣớng ngại vật là cái chết để đƣợc sống trong Chúa đời 

đời. Tin rằng kẻ chết sống lại và hy vọng vào sự sống đời 

đời sẽ mở lòng trí chúng ta hƣớng đến ý nghĩa tối hậu của 

đời sống: Chúa dựng nên con ngƣời để con ngƣời đƣợc sống 

lại và đƣợc sống; sự thật này mang lại một chiều kích đích 

thực và mang tính quyết định cho lịch sử nhân loại, cho 

cuộc sống cá nhân con ngƣời, cho xã hội, cho nền văn hóa, 

chính trị, kinh tế. Không có ánh sáng của đức Tin, toàn thể 

vũ trụ đã bị diệt vong, bị giam cầm trong nấm mồ không có 

tƣơng lai và chẳng còn chút hy vọng. 

 

Cuộc hành trình Mùa Chay đƣợc hoàn tất với Tam nhật 

Vƣợt qua, đặc biệt với đêm Đại Canh thức Cực Thánh; bằng 

cách nhắc lại những lời hứa khi chịu Phép Rửa tội, một lần 

nữa chúng ta tuyên xƣng Đức Kitô là Chúa của đời mình, là 
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chủ tể của sự sống Chúa ban cho chúng ta khi đƣợc tái sinh 

“từ nƣớc và từ Chúa Thánh Thần”, và chúng ta tái khẳng 

định cam kết đáp lại ơn Chúa ban cho đƣợc làm môn đệ của 

Ngƣời. 

 

Ăn chay, làm việc bác ái và cầu nguyện 

 

3. Việc chúng ta đƣợc dìm trong cái chết và sự sống lại của 

Đức Kitô, qua bí tích Thánh tẩy, thúc đẩy chúng ta mỗi ngày 

phải giải phóng tâm hồn mình thoát khỏi sức nặng của 

những điều thuộc về vật chất, khỏi mối liên hệ vị kỷ với “cõi 

trần” đang làm chúng ta nghèo đi và cản trở chúng ta sẵn 

sàng để Chúa sử dụng, đồng thời mở lòng đón Chúa và tha 

nhân. Trong Đức Kitô, Thiên Chúa mặc khải Ngài là Tình 

yêu (x. 1Ga 4, 7-10). Thập giá của Đức Kitô, “ngôn ngữ 

Thập giá” biểu hiện quyền năng cứu độ của Chúa (x. 1Cr 1, 

18), Đấng tự hiến mình để nâng con ngƣời lên và dẫn dắt 

đến ơn cứu độ: đó là hình thái triệt để nhất của tình yêu (Tđ 

Deus Caritas est – Thiên Chúa là Tình yêu, 12). Qua việc 

giữ truyền thống ăn chay, làm việc bác ái và cầu nguyện, 

những dấu chỉ của ƣớc muốn hoán cải, Mùa Chay dạy chúng 

ta biết phải luôn sống tình yêu của Đức Kitô một cách triệt 

để nhất. Việc giữ chay, dù có thể vì nhiều động cơ khác 

nhau, đối với ngƣời Kitô hữu cũng là cách biểu lộ sâu xa về 

tôn giáo: khi ăn uống thanh đạm, chúng ta học biết cách 

chiến thắng lòng ích kỷ để sống đúng với ơn Chúa ban và 

đúng với tình yêu; khi chấp nhận sống thiếu thốn –không 

phải chỉ bỏ đi những gì dƣ thừa– chúng ta học biết khám phá 

có một Ai đó bên cạnh chúng ta và nhận ra Thiên Chúa trên 

gƣơng mặt của biết bao anh chị em của mình. Đối với Kitô 

hữu, việc ăn chay không hề mang tính chất não nề nhƣng 

giúp chúng ta mở lòng hƣớng đến Chúa và những nỗi khốn 

cùng của con ngƣời, để tình yêu đối với Thiên Chúa cũng 

trở thành lòng thƣơng yêu tha nhân (x. Mc 12, 31). 

 

Trên đƣờng đi, chúng ta cũng phải đối mặt với cám dỗ tích 

góp của cải, ham mê tiền bạc, không tin Chúa là Đấng Tối 

cao trong cuộc đời. Tham vọng chiếm hữu sinh ra bạo lực, 

lạm dụng và sự chết; vì lẽ đó, Giáo Hội, nhất là trong Mùa 

Chay, kêu gọi các tín hữu làm việc bác ái, nghĩa là biết chia 

sẻ. Ngƣợc lại, việc sùng bái của cải không chỉ khiến con 

ngƣời xa lìa tha nhân mà còn tƣớc đoạt nhân cách, khiến con 

ngƣời trở nên bất hạnh, đồng thời lừa dối, gạt gẫm con 

ngƣời, không làm đúng những gì đã hứa hẹn với con ngƣời, 

bởi vì thói sùng bái này đã đặt của cải vật chất thay vào chỗ 

của Thiên Chúa, Đấng là nguồn duy nhất phát sinh sự sống. 

Nhƣ vậy làm sao chúng ta hiểu đƣợc tấm lòng ngƣời cha 

nhân từ của Thiên Chúa nếu cõi lòng chúng ta chỉ dành trọn 

cho bản thân và tin vào những dự định đầy ảo tƣởng sẽ bảo 

đảm cho tƣơng lai mình? Lối suy nghĩ nhƣ ngƣời phú hộ 

trong dụ ngôn cũng là một kiểu cám dỗ: “Linh hồn ta ơi, 

ngƣơi có nhiều của cải ê hề, đủ xài trong nhiều năm…”. 

Chúng ta biết Chúa đã trả lời: “Đồ ngốc, nội đêm nay, ngƣời 

ta sẽ đòi lại linh hồn ngƣơi…” (Lc 12, 19-20). Việc làm 

phúc giúp ngƣời nghèo đƣa chúng ta trở về tin nhận quyền 

tối thƣợng của Thiên Chúa và biết quan tâm đến tha nhân, 

đồng thời giúp chúng ta lại nhận ra đƣợc lòng nhân từ của 

Chúa Cha và lãnh nhận lòng thƣơng xót của Ngài. 

 

Trong suốt Mùa Chay, Hội Thánh tặng chúng ta món quà 

Lời Chúa rất dồi dào. Suy ngẫm và để cho Lời Chúa thấm 

vào nội tâm rồi đƣa vào cuộc sống đời thƣờng, chúng ta sẽ 

nhận ra đây chính là một hình thức cầu nguyện quý giá, 

không gì thay thế đƣợc. Vì thế chăm chú lắng nghe chính 

Thiên Chúa không ngừng nói với trái tim chúng ta, nuôi 

dƣỡng con đƣờng đức Tin đƣợc khởi sự vào ngày chúng ta 

lãnh nhận bí tích Thánh tẩy. Việc cầu nguyện cũng cho phép 

chúng ta có cái nhìn mới về thời gian: nếu không hƣớng vào 

vĩnh cửu và thực tại siêu việt, thời gian chỉ là nhịp điệu theo 

mỗi bƣớc chân chúng ta đang đi về chân trời vô định. Ngƣợc 

lại, khi cầu nguyện, chúng ta dành thời gian cho Thiên Chúa 

để nhận ra những lời Chúa nói “sẽ không hề qua đi” (Mc 13, 

31) và bƣớc vào sự kết hiệp mật thiết với Chúa “sẽ không ai 

lấy mất đƣợc” (Ga 16, 22) và chính Ngài mở ra cho chúng ta 

niềm hy vọng vào sự sống đời đời chẳng hề làm thất vọng. 

 

Kết luận 

 

Tóm lại, trong hành trình Mùa Chay, chúng ta đƣợc mời gọi 

chiêm ngắm mầu nhiệm Thập giá, trở nên “đồng hình đồng 

dạng với Chúa Kitô trong cái chết của Ngƣời” (Pl 3, 10) để 

thực hiện một cuộc hoán cải sâu xa cuộc đời của mình: hãy 

để Chúa Thánh Thần tác động biến đổi chúng ta, nhƣ Thánh 

Phaolô trên đƣờng đi Damas; hãy kiên vững sống theo ý 

Chúa muốn; hãy thoát khỏi cái tôi ích kỷ bằng cách vƣợt 

qua bản năng muốn thống trị ngƣời khác và mở lòng đón 

nhận tình yêu của Đức Kitô. Mùa Chay cũng là thời gian 

thích hợp để chúng ta nhìn nhận bản tính mỏng giòn của 

mình, đồng thời qua việc thành tâm kiểm điểm đời sống, 

chúng ta lãnh nhận Ơn đổi mới từ Bí tích Hòa giải và dứt 

khoát bƣớc đến với Chúa Kitô. 

 

Anh chị em thân mến, 

 

Qua việc gặp gỡ cá nhân với Đấng Cứu chuộc và qua việc 

ăn chay, làm phúc giúp ngƣời nghèo và cầu nguyện, cuộc 

hành trình hoán cải hƣớng đến lễ Phục sinh sẽ giúp chúng ta 

tái khám phá ý nghĩa của bí tích Thánh tẩy mình đã lãnh 

nhận. Trong Mùa Chay này, chúng ta hãy canh tân việc lãnh 

Ơn Chúa ban khi chúng ta lãnh nhận bí tích Thánh tẩy, để 

nguồn ơn này luôn soi sáng và dẫn dắt mọi việc chúng ta 

làm. Mỗi ngày chúng ta đều đƣợc mời gọi sống ý nghĩa và 

hiện thực của bí tích Thánh tẩy, bằng cách luôn thực sự tiến 

bƣớc theo Đức Kitô một cách quảng đại hơn. Trong cuộc 

hành trình này, chúng ta phó thác nơi Đức Trinh nữ Maria, 

Đấng đã sinh hạ Ngôi Lời Thiên Chúa trong đức Tin và thể 

xác, để cũng nhƣ Mẹ, chúng ta dìm mình trong sự chết và sự 

sống lại của Chúa Giêsu, Con của Mẹ và đƣợc sống đời đời. 

Vatican, ngày 4 tháng Mười Một 2010 

Bênêđictô XVI, Giáo hoàng 

Đức Thành chuyển ngữ (theo bản Pháp ngữ, tham khảo bản 

Anh ngữ của Libreria Editrice Vaticana – Các tiểu đề do 

người chuyển ngữ đặt)  Nguồn: WHĐ 
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Tòa Thánh Vatican chuẩn bị  

ra mắt cổng thông tin trực tuyến  

 

Vatican City (CNA/EWTN News). - Bộ phận phụ trách 

truyền thông của Tòa Thánh Vatican đang hiện đại hóa sự 

hiện diện của mình trên Internet với một cổng thông tin mới 

quy tụ các phƣơng tiện truyền thông về cùng một mối. 

 

Đức Tổng Giám Mục Claudio Maria Celli, Chủ tịch Hội 

đồng Giáo Hoàng về Truyền Thông Xã Hội đã công bố các 

kế hoạch cập nhật cho trang web mới trong hội nghị thƣờng 

niên của Hội đồng vào tuần này. Ngài đã đề cập đến dự án 

này nhiều lần ở các cuộc họp báo của Tòa Thánh Vatican 

trong suốt 6 tháng qua. 

 

Ngài cho hay cổng thông tin đa phƣơng tiện sẽ cung cấp tin 

tức từ tờ báo của Vatican, Đài phát thanh Vatican và Thông 

Tấn Xã Truyền Giáo Fides trên một trang web duy nhất. 

Theo một bài báo trên tờ Quan Sát Viên Rôma của Vatican 

ra ngày 02 tháng Ba thì cổng thông tin sẽ đƣợc ra mắt vào 

ngày Lễ Phục Sinh (ngày 24 tháng Tƣ) bằng Anh ngữ và Ý 

ngữ. Tiếp theo là một số ít các ngôn ngữ khác cũng sẽ đƣợc 

đƣa lên. 

 

Tờ Quan Sát Viên Rôma cho hay cổng thông tin không chỉ 

là một đột phá mới đƣợc Hội đồng theo đuổi. Vào năm 

2010, Hội đồng đã cập nhật trang web www.pccs.va của họ 

để mang đến khả năng thể hiện tốt hơn các mục tin từ Tòa 

Thánh Vatican và Giáo Hội Hoàn Vũ.  

 

Trong nỗ lực nhằm tiếp cận với độc giả rộng rãi hơn, mới 

đây Hội đồng có thêm thành viên là một linh mục nói tiếng 

Ả Rập. Đức Tổng Giám Mục Celli gọi việc thu nhận một 

một ngƣời nói tiếng Ả Rập mang tầm quan trọng đặc biệt 

khi Tòa Thánh Vatican tìm cách để hiểu những gì đang xảy 

ra ở Trung Đông và Bắc Phi, cũng nhƣ nó có ảnh hƣởng đến 

Giáo Hội nhƣ thế nào. 

Các công bố của Đức Tổng Giám Mục Celli đã đƣợc đƣa ra 

trong Hội nghị khoáng đại thƣờng niên của Hội đồng, diễn 

ra từ ngày 28/02 đến 03/03. Các phiên họp năm nay tập 

trung vào việc nghiên cứu "các ngôn ngữ" mới đƣợc sử 

dụng trong truyền thông và làm thế nào Giáo Hội có thể tận 

dụng điều này vào các nỗ lực truyền giáo. 

 

Trong số các dự án khác đang đƣợc phát triển là một thông 

tấn xã tin tức cho lục địa Phi Châu, một diễn đàn cho việc 

tranh luận thần học của truyền thông, và khóa huấn luyện ba 

năm dành cho nhân sự truyền thông của Giáo Hội Cuba. 

 

Cha Franco Lever, Chủ ngiệm chƣơng trình truyền thông xã 

hội của Đại học Giáo Hoàng Salesian nói với các tham dự 

viên rằng các hình thức mới của phƣơng tiện truyền thông 

phải đƣợc sử dụng để truyền tải sứ điệp đời sống Kitô giáo 

nhƣ là gia đình của Thiên Chúa trong việc theo chân Chúa 

Giêsu. Ngài cho hay để làm đƣợc nhƣ vậy "ngày nay không 

phƣơng tiện truyền thông khả dĩ nào bị loại trừ".  

Lã Thụ Nhân  

Vài Sinh Hoạt Sắp Tới của  

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ 

 

 Văn phòng Liên Đoàn kính thông báo: 

 1/ Hành Hương Đức Mẹ La Vang, Thủ Đô Washington, 

16-18 tháng 6, 2011 

 Chƣơng trình Hành Hƣơng năm nay và cũng để kỷ niệm 5 

năm Khánh Thành Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang trong 

Vƣơng Cung Thánh Đƣờng Toàn Quốc Đức Mẹ Vô Nhiễm 

Nguyên Tội đƣợc Ban Tổ Chức ráo riết chuẩn bị tổ chức 

mấy tháng qua. Những cuộc Hành Hƣơng đƣợc tổ chức mấy 

năm qua là nỗ lực chung của Liên Đoàn CGVN, nhất là nhờ 

sự hy sinh và vất vả làm việc của Cha Nguyễn Đức Vƣợng, 

Virginia, Cha Vũ Ngọc An, Maryland, quý Đức Ông, quý 

Cha, Tu sĩ nam nữ, Gs Bùi Hữu Thƣ cùng Hội Đồng Mục 

Vụ Giáo Xứ, đoàn thể, hội đoàn và anh chị em giáo dân các 

Cộng Đoàn, Giáo Xứ trong miền Trung Đông Hoa Kỳ; nhờ 

đó nhiều ngƣời có dịp đến kính viếng Nguyện Đƣờng Đức 

Mẹ La Vang và tham quan vùng thủ đô. Đức Cha Vincent 

Nguyễn Mạnh Hiếu, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận 

Toronto, Canada đã nhận lời mời về với cuộc Hành Hƣơng 

năm nay. Chi tiết chƣơng trình Hành Hƣơng sẽ đƣợc thông 

báo sau. Ƣớc mong các giáo xứ, cộng đoàn cùng nhau tổ 

chức hành hƣơng và du lịch về bên Mẹ La Vang tại thủ đô 

Hoa Kỳ dịp nghỉ hè sắp tới.  

2/ Đại Hội Phó Tế Vĩnh Viễn Việt Nam, Houston, Texas, 

1-3 tháng 7, 2011 

Phó tế Nguyễn Ánh cho biết Cộng đồng Phó tế Vĩnh viễn 

Việt Nam tại Hoa Kỳ cố gắng tổ chức Đại hội hằng năm để 

thắt chặt thêm tình anh em Phó tế, cũng nhƣ để chia sẻ 

những kinh nghiệm mục vụ. Hiện nay, Cộng đồng có 

khoảng 80 thành viên. Hai lần Đại hội trƣớc đƣợc diễn ra tốt 

đẹp tại Marywood Center thuộc Giáo phận Orange, 

California. Chúng ta cầu nguyện và cám ơn quý Phó tế cùng 

gia đình đã quảng đại hy sinh thời giờ và công sức trong 

việc phụng sự Thiên Chúa và phục vụ Giáo Hội địa phƣơng 

theo ơn gọi đặc biệt của mình.  

3/ Đại Hội Linh Mục Việt Nam – Emmaus IV, Houston, 

Texas, 24-27 tháng 10, 2011 

Qua đề nghị của nhiều Linh mục, cũng nhƣ đƣợc quý Đức 

ông, quý cha Cố vấn và Chủ tịch 8 Miền tán thành, Hội 

Đồng Linh Mục Việt Nam Tổng giáo phận Galveston-

Houston chấp thuận đứng ra phối kết tổ chức Đại hội 

Emmaus IV, đồng thời đã nhanh chóng thành lập Ban Điều 

hợp Đại hội trong cuộc họp ngày 23/11/2010, gồm có: LM 

Gioan Vianney Nguyễn Ngọc Thụ (Trưởng Ban), LM Giuse 

Vũ Thành, LM Giuse Đoàn Đình Bảng, LM Anthony Phạm 

Hữu Tâm, LM Gioan Oscar Hoàng Quốc Đạt, cùng với việc 

phân công các cha phụ trách các Tiểu ban. Đại hội sẽ đƣợc 
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tổ chức tại Hotel Hilton, Houston Hobby International 

Airport, Texas. LM Nguyễn Khắc Hy, SS, Giáo sƣ Giáo 

Hoàng Học Viện St. Mary, Baltimore, Maryland, đƣợc mời 

chia sẻ các đề tài liên quan đến Sứ vụ Linh mục. Thầy 

Rufino Zaragoza, OFM, Cố vấn và là Chuyên viên Thánh 

Nhạc Phụng Vụ, sẽ chia sẻ về Thánh Nhạc Phụng Vụ song 

ngữ.  Đức Hồng Y Daniel DiNardo, TGP Galveston-

Houston, sẽ Chủ tế & Giảng thuyết trong Thánh Lễ lúc 5 giờ 

chiều thứ Ba ngày 25/10. Vài vị Giám Mục HĐGM Hoa Kỳ 

và Việt Nam cũng sẽ đến chia sẻ. 

Ngoài những giờ thuyết trình, thảo luận, còn có chƣơng 

trình thăm viếng các Giáo Xứ Việt Nam, cảnh quan vùng 

Houston, song song với việc cử hành Thánh Lễ, Chầu Thánh 

Thể, Hòa Giải, Kinh Nguyện, giải trí, sinh hoạt, văn nghệ 

chung. Văn phòng Chủ tịch Liên Đoàn sẽ gửi thƣ thông tin 

đến tất cả Giám mục các Giáo phận Hoa Kỳ về những sinh 

hoạt của Liên Đoàn trong năm 2011, đồng thời xin các Giáo 

phận yểm trợ quý Cha về dự Đại hội nhƣ một khóa tu 

nghiệp - Continuing Education Program - hằng năm. 

Chƣơng trình của Đại hội và Phiếu Ghi Danh tham dự sẽ 

đƣợc gởi đến quý cha sau. Hiện nay có 795 Linh mục Việt 

Nam tại Hoa Kỳ; ƣớc tính sẽ có khoảng 25 Phó tế sẽ đƣợc 

thụ phong Linh mục vào mùa hè 2011 tới đây. 

4/ Bầu cử Chủ Tịch Cộng Đồng Giáo Sĩ & Nam Tu Sĩ - 

Chủ Tịch Liên Đoàn nhiệm khóa 2011-2015 

Nhiệm kỳ phục vụ của LM Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch 

Liên Đoàn hiện nay sẽ chấm dứt vào ngày 27/10/2011. Lịch 

trình bầu cử vị Tân Chủ tịch của Cộng Đồng, cũng là Chủ 

tịch Liên Đoàn CGVNHK đƣợc dự kiến nhƣ sau: tháng 

5/11: mỗi Miền tổ chức bầu chọn hoặc đề cử một ứng viên; 

tháng 7/11: tất cả sẽ bầu vòng Sơ Kết qua Danh Sách có sơ 

yếu lý lịch của 8 ứng viên từ 8 Miền Hoa Kỳ, cộng thêm 

những vị tình nguyện ứng cử hoặc được đề cử khác. (Những 

vị có tên trong Danh Sách sẽ đƣợc Ban Bầu Cử liên hệ xác 

nhận trƣớc, có muốn nhận nhiệm vụ khi đắc cử hay không; 

nếu không muốn, sẽ rút tên); tháng 8/11: nếu không ai đạt 

quá bán số phiếu trong vòng Sơ Kết để đắc cử, sẽ tổ chức 

bầu Chung Kết với 2 vị cao phiếu nhất; tháng 10/11: Tân 

Chủ Tịch nhận bàn giao & nhậm chức trong Thánh Lễ Bế 

Mạc Đại Hội Emmaus IV với sự tham dự của Cộng đồng 

Dân Chúa ngày 27 tháng 10 năm 2011 tại Houston, Texas. 

Thành phần Ban Bầu Cử và các chi tiết liên hệ sẽ đƣợc gửi 

tới các thành viên sau.  

Hai tuần trƣớc, Cha Chủ tịch Liên Đoàn Giuse Nguyễn 

Thanh Liêm đã gởi thƣ cho tất cả quý Cha qua đƣờng Bƣu 

Điện, có bản Tham Khảo Ý Kiến liên hệ đến việc bầu cử, và 

góp ý cho các sinh hoạt tƣơng lai của Liên Đoàn, cùng phiếu 

cập nhật hồ sơ, địa chỉ cần thiết. Một số Cha đã gởi về. Quý 

Cha nào chƣa nhận đƣợc lá thƣ trên, xin vui lòng liên lạc 

gấp với Thƣ ký Văn phòng Chủ tịch qua e-mail: 

bantinliendoan@gmail.com. 

 

Hội Nghị Giám Mục Á Châu dự trù tại Sài Gòn 

SÀI GÒN (TH) - Hội nghị Liên Hội Ðồng Giám Mục Công 

Giáo Á Châu (FABC) dự trù sẽ đƣợc tổ chức vào cuối năm 

2012 tại Sài Gòn, Việt Nam. 

Hồng Y Phạm Minh Mẫn, tổng giám mục Tổng Giáo Phận 

Sài Gòn, loan báo tin này trong cuộc nói chuyện với một 

hãng tin Công Giáo (UCANEWS) và bản tin này đƣợc đăng 

tải lại bằng Việt ngữ trên trang báo điện tử của Tổng Giáo 

Phận Sài Gòn. 

“Các lãnh đạo giáo hội trên khắp Châu Á vừa quyết định tổ 

chức hội nghị khoáng đại lần 10 của FABC tại đất nƣớc 

chúng tôi.” Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn nói 

với Ucanews. 

Hồng Y Mẫn cho hay quyết định nói trên đƣợc đƣa ra từ 

cuộc họp của FABC tổ chức Bangkok, Thái Lan, hồi giữa 

tháng 1 vừa qua. Liên Hội Ðồng Giám Mục Công Giáo Á 

Châu họp định kỳ 4 năm một lần. Lần trƣớc họp ở Manila 

hồi năm 2009. 

Vào kỳ họp sắp tới theo lời Hồng Y Mẫn nói với Ucanews 

thì sẽ đƣợc tổ chức ở Trung Tâm Mục Vụ Thành Phố Sài 

Gòn vào tuần lễ thứ ba của tháng 11, 2012. 

“Chúng tôi rất vui mừng đón tiếp hội nghị khoáng đại sắp 

tới tại đất nƣớc chúng tôi lần đầu tiên kể từ khi thành lập 

FABC năm 1970.” Hồng Y Mẫn nói Ucanews. 

Nguồn tin còn thuật lại cho hay: “Ngài nói giáo hội địa 

phƣơng muốn nhận đƣợc danh sách các tham dự viên trƣớc 

hội nghị một hoặc hai tháng để gởi cho chính quyền xem 

xét. Sau đó giáo hội sẽ gởi thƣ mời các tham dự viên để họ 

xin visa.” 

Ngài hy vọng “sự kiện này sẽ thúc đẩy tình liên đới, huynh 

đệ và hiệp thông giữa các giáo hội tại Châu Á. Ngài lƣu ý 

rằng mặc dù giáo hội địa phƣơng không có đủ cơ sở vật chất 

tiện nghi nhƣng điều đó sẽ giúp các tham dự viên đồng cảm 

với những khó khăn của giáo hội,” Ucanews kể lại. 

Ðƣợc biết, theo Ucanews thuật lại trên tgpsaigon.net, FABC 

là tổ chức tình nguyện của các Hội Ðồng Giám Mục nhằm 

thúc đẩy tình liên đới và đồng trách nhiệm giữa các thành 

viên vì lợi ích của giáo hội và xã hội ở Châu Á. Hội nghị 

khoáng đại là cơ quan cao nhất của FABC. Tất cả các ủy 

ban và văn phòng đều phải báo cáo với hội nghị. 

FABC có 15 Hội Ðồng Giám Mục thành viên gồm Ấn Ðộ, 

Bangladesh, Ðài Loan, Hàn Quốc, Indonesia, Kazakhstan, 

Lào-Cambodia, Malaysia-Singapore-Brunei, Myanmar, 

Nhật Bản, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thái Lan và 

Việt Nam. Tổ chức này cũng có 10 thành viên liên đới gồm 

Hong Kong, Macao, Mông Cổ, Nepal, Kyrgyzstan, Siberia 

(Nga), Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan và Ðông Timo. 
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