
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Vatican: Nhật báo Tòa thánh lên mạng  

trực tuyến bằng tiếng Anh 
Vatican - Lần đầu 

tiên nhật báo 

L‟Osservatore 

Romano của Tòa 

thánh cung cấp 

trực tuyến một 

dịch vụ tin tức 

hàng ngày bằng 

tiếng Anh. 

 

Cho đến nay, nhật 

báo L'Osservatore 

Romano chỉ in một ấn bản tiếng Anh hàng tuần. Ấn bản 

hàng ngày của nó luôn là bằng tiếng Ý. Nhưng bây giờ nhật 

báo bán chính thức của Tòa thánh đã cho ra mắt một trang 

web mới, nhằm cung cấp liên tục bản tin được cập nhật bằng 

cả tiếng Anh và tiếng Ý. 

 

Tờ báo này cho biết sẽ mở rộng các ngôn ngữ trên mạng 

trực tuyến, gồm có tiếng Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ba Lan 

và Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, các dịch vụ này sẽ chỉ được cập 

nhật hàng tuần mà thôi. 

 

Nhật báo L'Osservatore Romano - "The Observer Roman" 

(tiếng Anh) - hiện đang đánh dấu 150 năm tồn tại của mình. 

Nó đã được ra đời năm 1861, để bảo vệ các Nước Giáo 

hoàng chống lại chính trị gia cấp tiến Ý Giuseppe Garibaldi, 

trong nỗ lực của ông để đưa thêm lãnh thổ của Giáo hoàng 

vào một nước Ý vừa được thống nhất. Quyền sở hữu của tờ 

báo là độc lập với Giáo Hội cho đến 1885, khi Toà thánh sở 

hữu nó dưới triều của ĐTC Lêô XIII. 

 

Trang web mới hiện đang là miễn phí, nhưng sẽ yêu cầu 

người đọc đăng ký từ cuối tháng Tám sắp tới. (CNA / 

EWTN News, 19-4-2011)      

Nguyễn Trọng Đa 

 

 

 

 

 

TỐI 25-3-2011: ĐỐI THOẠI LƢƠNG GIÁO TRƢỚC 

SÂN NHÀ THỜ ĐỨC BÀ PARIS 
 

Sân Nhà thờ Đức Bà Paris biến 

thành tiền đình lương dân 

(cour des Gentils) cạnh đền 

thánh Giêrusalem. Gentils, gốc 

La ngữ Gentiles: muôn dân, 

nơi tập hợp những người ngoại 

giáo. 

Theo sáng kiến của Đức 

Bênêdictô XVI, tối 25-3-2011, 

sân nhà thờ Đức Bà trở thành 

diễn đàn đối thoại lương giáo. 

 

Những người lương giáo hiện 

diện nhiệt liệt chào mừng 

ĐHY Gianfranco Ravasi, chủ 

tịch Hội đồng Tòa thánh về Văn hóa và ĐHY André Vingt-

Trois, tổng giám mục Paris chủ tọa sinh hoạt lương giáo đầy 

ý nghĩa này. Tất cả hướng về màn hình lộ thiên theo dõi 

thông điệp của Đức Bênêdictô XVI diễn giải ý nghĩa của sự 

tương kính và tình tương thân tương ái. 

 

Đức Bênêdictô XVI mời gọi các bạn trẻ lương giáo bắc nhịp 

cầu đối thoại: „„Các con hãy đi tìm Thiên Chúa đối với một 

số trong các con hãy còn xa lạ‟‟. Ngài cũng khuyên các tín 

hữu đừng lo ngại trước phong trào thế tục hóa: phong trào 

này cho phép mỗi người kiên vững đức tin. 

 

Ngài nhắc lại ý nghĩa của tiền đình lương dân gần Đền thánh 

Giêrusalem, tập họp những người ngoài Do Thái giáo tiến 

về Đền thánh, tâm thức trăn trở về ý nghĩa tôn giáo. 

 

Ngài cho rằng Thiên Chúa không thể thiếu vắng trong các 

vấn nạn thời đại. Đức Bênêdictô XVI cho rằng „„việc gặp gỡ 
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giữa đức tin và lý trí cho phép con người tìm được chính bản 

thân. Nhưng nhiều khi lý trí phải chùn bước trước những 

quyền lợi vị kỷ.‟‟ 

 

Ngài mời gọi mỗi người phá bỏ hàng rào ngăn cách với 

người khác đưa đến tình trạng ơ hờ, dửng dưng: „„Các con 

cần thắt chặt liên hệ với mọi người, nhất là những ai cô quả 

túng thiếu, không có công ăn việc làm, bệnh hoạn, bị gạt ra 

lề xã hội.‟‟ 

 

„„Các con hãy kết hiệp với các tín hữu cầu nguyện trong 

Nhà thờ Đức Bà trong lễ Truyền tin. Các con hãy mở lòng 

đón nhận lời Chúa, thao thức lắng nghe các bản thánh ca, 

hướng lòng lên với Chúa đang ngự trị trong tâm khảm.‟‟ 

 

Đức Thánh Cha kết luận „„Thiên Chúa mời gọi các con nhận 

biết ngài. Các con không có gì phải e ngại. Trên đường trần, 

các con đồng hành đi tìm Thiên Chúa‟‟. 

Sau diễn từ của Đức Bênêdictô XVI và phần sinh hoạt gồm 

một số chứng từ, nhiều tiết mục trình diễn văn nghệ phụng 

vụ, số đông các bạn trẻ vào nhà thờ suy niệm, cầu nguyện và 

hát thánh ca do cộng đoàn Taizé hướng dẫn. Trên cung 

thánh là nhiều tiết mục ca vũ, nhạc kịch xen kẽ bằng nhiều 

bản bình ca nhằm đáp ứng cảm quan giới trẻ. 

 

Chủ đề đối thoại lương giáo là „„Vị trí của con người trong 

thế giới ngày nay‟‟. Một số diễn giả đã đặt vấn đề và trao 

đổi với công chúng. Không gian không cùng đặt vấn đề 

nguồn gốc và ý nghĩa đời sống. Các nhà khoa học nhìn nhận 

huyền nhiệm sáng tạo. Lễ hội kỷ niệm 80 năm thuyết Big 

Bang (nổ lớn) do linh mục Lamaître đưa ra đặt lại vấn đề vị 

trí của con người trong vũ trụ: „„Làm sao xác định chỗ đứng 

của ta trong công trình sáng tạo và hiểu đúng ý nghĩa thành 

nhân ?‟‟ (Kant).  

 

GS Michel Cassé và GS Marc Lachièze-Rey là các nhà vật 

lý địa cầu, GS Dominique Lambert, Tiến sĩ Triết học và Vật 

lý, GS Michel Morange giảng dạy về Sinh học đã thuyết 

trình về chủ đề hội luận, có phần chiếu phim. 

 

ĐHY Gianfranco Ravasi chủ tọa đối thoại lương giáo trước 

sân Nhà thờ Đức Bà Paris. Ngài có trong số những vị có khả 

năng kế vị Đức Bênêdictô XVI. 

 

Paris, ngày 28 tháng 3 năm 2011 

Lê Đình Thông 

ĐGH Bênêđictô XVI mừng sinh nhật thứ 84 
 

VATICAN 16/4/2011 - Từ sáng sớm có rất nhiều điện văn 

đổ về Tòa Thánh Vatican chúc mừng sinh nhật thứ 84 của 

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI. 

Hội đồng Giám mục Ý xác định trong lá thư chúc mừng: 

Giáo hội Ý nhìn thấy nơi Đức Giáo Hoàng là một nhân 

chứng đức tin và là một bậc thầy vững vàng mà từ đó để học 

cách sống của Chúa Kitô thứ hai. 

 

Đức Hồng Y Angelo Bagnasco chủ tịch Hội đồng Giám mục 

Ý đại diện cho toàn giáo dân Ý không những chúc mừng 

sinh nhật mà còn nhắc đến cuộc bầu cử Giáo hoàng cách đây 

6 năm: "Nhân dịp sinh nhật thứ 84 và kỷ niệm 6 năm Giáo 

Hoàng chúng con nuôi dưỡng lời cầu nguyện cho ĐGH, ghi 

nhớ và tâm tình biết ơn ĐGH luôn một lòng một dạ của 

mình để phục vụ yêu thương Giáo Hội và nhân loại." 

 

Kết thúc chúc thư Đức Hồng Y Angelo Bagnasco trân trọng 

từ trong niềm tin và đáy lòng: “Toàn thể Giáo hội Ý bám 

chặt vào ĐGH và cám ơn Thiên Chúa cho món quà cuộc 

sống và đức tin. Sự dẫn đường và chỉ đạo của ĐGH đưa 

chúng con đến độ sâu vô hạn và vinh quang của mầu nhiệm 

Thiên Chúa.” 

 

Dịp mừng sinh nhật của ĐGH không thể quên được nơi 

Ngài sinh ra tại ngôi làng Marktl bên dòng sông Inn ở miền 

Nam Đức. Tại đây vào lúc nửa đêm của ngày 16/4 một số 

giáo dân Đức đi bộ hành hương đến chỗ ĐGH sinh ra. Đúng 

4g15 sáng - giờ ĐGH được sinh ra - khoảng 50 giáo dân tại 

địa phương tập trung trước ngôi nhà này. Họ hát và cầu 

nguyện. Sau đó giáo dân rước nến đi đến nhà thờ giáo xứ St. 

Oswald dâng thánh lễ tạ ơn. ĐGH lúc mới sinh ra là được 

rửa tội ngay sau vài tiếng đồng hồ. 

 

Các giám mục của Anh quốc và xứ Wales trong thư chúc 

mừng cũng nhắc đến cuộc Tông du Mục vụ của ĐGH thăm 

Vương quốc Anh vào tháng Chín năm ngoái. 

 

Ngay cả Nữ hoàng Anh Elizabeth II, đã gửi một lá thư chúc 

mừng ĐGH và nhớ lại chuyến thăm rất đẹp của ĐGH năm 

ngoái. 

 

 

26   | Hieäp Nhaát 124 | 05 - 2011 | 



Phát ngôn viên Tòa Thánh, cha Federico Lombardi cũng là 

giám đốc đài phát thanh Vatican, đại diện cho tất cả nhân 

viên, các thính giả và độc giả diễn tả lòng "ngưỡng mộ và 

biết ơn" đến ĐGH cho những dấn thân phục vụ Thiên Chúa 

không hề biết mệt mỏi của mình cho toàn thể Giáo Hội. 

Cuộc sống của ĐGH là như vậy chỉ phục vụ và hiến dâng 

cho Thiên Chúa. 

 

Cha Federico Lombardi có dịp nhìn lại một năm vừa qua 

của ĐGH, một năm đầy dẫy công việc nặng nhọc cho một 

cụ già đã 84 tuổi: Tất cả 5 chuyến Tông Du Mục Vụ, xuất 

bản 2 cuốn sách: Ánh sáng thế gian và tập thứ hai Chúa 

Giêsu thành Nazarét, hướng dẫn một Thượng Hội Đồng 

Giám Mục đặc biệt về Trung Đông, đối mặt với những hậu 

quả về những vụ bê bối lạm dụng tình dục tại Ireland, điều 

chỉnh lại hệ thống ngân hàng Tòa Thánh cho hợp với quốc 

tế nhắm chống rửa tiền, tham nhũng và chống khủng bố. 

 

Một điều lớn lao và đặc biệt nhất cho năm 2011 là ngày 

phong Chân Phước cho Đức Cố GH Gioan Phaolô II vào 

ngày 01/5/2011 sắp tới. Đây là một sự kiện lịch sử và cũng 

là lần đầu tiên mà một cố Giáo Hoàng được phong Chân 

Phước bởi chính người kế vị của Ngài.  

 

Năm nay mừng sinh nhật thứ 84 của ĐGH rơi vào thứ bảy 

trước Tuần Thánh bởi thế ĐGH từ khước mọi tổ chức sinh 

nhật linh đình. Ngay cả mừng 6 năm Giáo Hoàng vào thứ 

ba, 19/4 ĐGH sẽ không ăn mừng gì đặc biệt. 

 

Ngày thứ bảy là ngày làm việc bình thường của ĐGH, vào 

buổi sáng Ngài tiếp nữ tân đại sứ của Tây Ban Nha và sau 

đó làm việc với hai Hồng Y của giáo triều. Trong đó có 

ĐHY Đức Hồng Y Ivan Dias, Tổng trưởng Thánh Bộ 

Truyền Giáo, người mới mừng sinh nhật thứ 75 vào thứ 

năm, 14/4 vừa qua và dự kiến sẽ sớm nghỉ hưu trong nay 

mai. 

 

Trong bầu khí gia đình Giáo Hoàng gồm các nhân viên 

trong nhà, ĐGH đã ăn trưa sinh nhật với họ và vài vị khách 

được mời mà thôi. 

 

Chúng ta có dịp đặc biệt nhớ đến và cầu nguyện cho Đức 

Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, đúng ra cho một cụ rất cao niên 

vào dịp mừng sinh nhật 84 và kỷ niệm 6 năm Giáo Hoàng. 

 

Lm. Paul Phạm Văn Tuấn 

 

Giáo hội Libya trong cơn bão lọan 
 

Người Công Giáo mỗi khi ngắm đàng Thánh Giá đều có 

nhắc nhở tới Libya mà không biết. 

 

"Đàng thứ 5, ông Simong thành Si Rê Nê (Cyrene) vác đỡ 

Thánh Giá Chúa Giêsu." 

 

Cyrene là tên cổ xưa của miền Đông nước Libya bây giờ. 

Khi giáo hội sơ khai được thành lập vào ngày lễ Ngũ Tuần, 

nhiều người từ Cyrene cũng có mặt tại Jerusalem. Và khi 

người Do Thái đàn áp giáo đòan nguyên thủy ở Jerusalem 

thì những người Cyprus và Cyrene đã phân tán khắp nơi, đi 

loan tin mừng cho người Hy Lạp. 

 

Thánh Mác Cô lập giáo đòan đầu tiên của ngài tại Cyrene 

vào năm 40 trước khi lập giáo đòan Alexandria bên Ai Cập 

năm 60. 

 

Theo truyền thống kể lại thì thánh Mác Cô đã bổ nhiệm 

thánh Lucius làm giám mục Cyrene cho đến năm 68 thì chịu 

tử đạo. Sau thánh Lucius, người ta không thấy dấu tích nào 

về việc kế vị cho mãi đến năm 300 khi sử sách của người La 

Mã ghi chép về các giám mục tử đạo như giám mục 

Theodorus (năm 302), một giám mục khác cũng tên là 

Theodorus cùng chịu tử đạo với phó tế Irenaeus và hai giáo 

lý viên Serapius và Ammonius vào năm 319. Một thánh tử 

đạo nổi tiếng cho mãi tới bây giờ là thánh nữ Cyrilla, một 

công nương quí tộc của miền Cyrene. 

 

Sau thời gian cấm bách, vùng Libya tiếp tục là một khu vực 

Kitô giáo sống động hàng trăm năm sau, tốt cũng có mà xấu 

cũng có. 

 

Có một thời vùng này đã là đất dụng võ của phe dị giáo 

Arius. Khi Công Đồng Nicea xác định Thiên Tính của Chúa 

Giêsu và lên án phái Arius thì 3 giám mục ở vùng này đã ly 

khai. 

 

Tuy thế vùng này cũng sản xuất ra những bậc danh tài trong 

đó có một vị đã ngồi trên ngai giáo hòang, đó là giáo hòang 

Victor (181-191).  

 

Nhưng vinh quang nhất vẫn là sự xuất hiện của thánh 

Augustine, sinh tại Tagaste (Souk-Ahras, Algeria) ngày 13 

tháng 11 năm 354. Thánh Augustine, là giám mục của thành 

Hippo, cai quản Algeria và Libya. 

 

Cuộc chinh phục nhanh chóng của người Arab Hồi giáo từ 

thế kỷ thứ 7 cho đến thế kỷ thứ 12 đã dần dần xóa sổ các 

cộng đòan Kitô giáo tại Bắc Phi.  

 

Kitô giáo lại xuất hiện vào thế kỷ 13 khi các tiểu quốc cộng 

hòa Genoa và Venice thiết lập quan hệ nền thương mại giữa 

Châu Phi và Châu Âu. Thánh Phanxicô Assisi và nhà dòng 

của ngài đã trở lại vùng này để lo việc mục vụ cho các Kitô 

hữu đang là nô lệ ở đây. 

 

Tuy Kitô giáo không bao giờ biến mất ở Bắc Phi, nhưng sau 

thế kỷ 13 thì các Kitô hữu không còn mấy người là dân bản 

địa nữa mà hầu hết là người nước ngoài chủ yếu là các 

thương gia đến từ Pisa, Genoa và Malta.  

 

Qua những công trình của dòng Phanxicô nhiều giáo đường 

đã được xây dựng như nhà thờ Santa Maria degli Angeli 

(Nữ Vương các thánh thiên thần) tại khu phố cổ Medina của 
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Tripoli (1645,) và nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm được xây 

dựng tại Benghazi vào năm 1858.  

 

Từ năm 1641 trở về sau, giáo hội họat động ở đây với tư 

cách ngọai giao, tức là dùng các vị sứ thần Tòa Thánh làm 

giám mục đảm nhiệm công việc mục vụ sở tại. 

 

Vị sứ thần ở thủ đôTripoli của Libya là ĐGM Giovanni 

Martinelli, người Ý, dòng Phanxicô. 

 

ĐGM Martinelli cai quản 6 nhà thờ ở Tripoli, tất cả các cha 

sở đều là giáo sĩ ngọai quốc và giáo dân hầu như hoàn toàn 

là người nước ngoài. 

 

Đa số giáo dân của ngài một thời từng là người gốc Ý và 

Malta, nhưng sau nhiều cuộc bài trừ thực dân Ý của Gadhafi 

trong những năm 1969-1970, nhiều người đã hồi hương. 

Ngày nay những người Phi Châu lao động gốc Eritreans 

chiếm đa số, sau đó là người Phi Luật Tân làm y tá. Còn kể 

trong danh sách giáo dân là một số ít các phụ nữ Âu Châu 

kết hôn với người Libya, những người Hàn Quốc, Ấn Độ và 

Ba Lan. 

 

Thánh Lễ mỗi Chúa Nhật được cử hành bằng khoảng một tá 

ngôn ngữ. Mùa Giáng Sinh vừa qua một nhóm Công Giáo 

Việt Nam đã cử hành thánh lễ VN tại đây. 

 

Về các nhóm Thiên chúa giáo còn tồn tại ở Libya, lớn nhất 

là Chính thống giáo Coptic, với dân số hơn 60.000 theo sau 

là Công giáo La Mã với 50.000 giáo dân. Chính thống giáo 

cũng có mặt gồm các phái Chính thống Nga, Serbian và 

Chính thống Hy Lạp. Giáo hội Anh giáo cũng duy trì một 

giáo đòan tại Tripoli, đa số là công nhân nhập cư từ châu Phi 

và trực thuộc giáo phận Anh giáo bên Ai Cập.  

 

Có một mối quan hệ tương đối hòa bình giữa người Kitô 

hữu và người Hồi giáo. Tuy nhiên, có nhiều hạn chế đối với 

các hoạt động Kitô giáo như không được truyền đạo cho 

người Hồi giáo, tuy nhiên một người đàn ông ngòai Hồi giáo 

thì không phải cải đạo sang đạo Hồi nếu kết hôn với một 

phụ nữ Hồi. Mọi tài liệu tôn giáo đều bị hạn chế và kiểm 

duyệt. 

 

Quan hệ ngoại giao chính thức được thiết lập giữa Tòa 

Thánh vatican và 'Đại chủ nghĩa xã hội nhân dân Arab hợp 

đòan cai trị Libya (Great Socialist People's Libyan Arab 

Jamahiriya) vào ngày 10 tháng ba, 1997.  

 

Nghĩa cử của Tòa Thánh đã được chính quyền Libya đánh 

giá cao bởi vì nó xảy ra trong thời gian cấm vận của Hoa 

Kỳ. Tòa Thánh thiết lập quan hệ ngọai giao với Libya để 

chứng tỏ cho thế giới thấy rằng các xung đột phải được giải 

quyết bằng đối thoại chứ không thể bằng cấm vận. 

 

Nhưng quan hệ thân thiện này cũng chưa đạt được thành quả 

là bao nhiêu thì xảy ra cuộc bạo lọan hiện nay. 

Những cuộc bão lọan tại Libya hiện nay đã gây ra một làn 

sóng xuất hành của những người lao động nước ngòai. Theo 

chân họ cũng là những giáo sĩ phục vụ với tư cách tạm thời 

hoặc nghiên cứu. 

 

Tripoli ngày nay chỉ còn lại 15 linh mục và khoảng 60 nữ tu 

phục vụ cho số người Công giáo đang suy giảm nhanh 

chóng, còn khỏang 5000 người. 

 

Giáo Hội Công Giáo tại Libya lại bị "thanh tẩy một lần nữa" 

vì các thành viên buộc phải di tản khỏi đất nước giữa các 

cuộc biểu tình bạo lực, theo lời cha Farrugia, tổng đại diện 

cho người Malta. 

 

Cha Farrugia cho biết có nhiều giới hạn nghiêm ngặt về việc 

thực hành tôn giáo bên ngoài nhà thờ. Người Công giáo, ví 

dụ, không được phép cầu kinh Mân Côi nơi công cộng hoặc 

phát sách Kinh Thánh. 

 

"Là người ngọai quốc chúng tôi không thể có tài sản hoặc 

xây dựng nhà thờ," ngài nói thêm. 

 

Các hoạt động từ thiện bị thu hẹp trong khuôn viên nhỏ của 

các cơ sở Giáo Hội, mọi họat động bên ngòai nhà thờ đều bị 

cấm. Chỉ có các nữ tu là được phép làm việc tại các bệnh 

viện. Có 16 dòng nữ đang hoạt động trong nước. 

 

Đức Giám mục Giovanni Martinelli cho biết một số nữ tu đã 

được gửi về nước, vì công việc của họ trở nên "bấp bênh." 

Nhưng những nữ tu ở lại vẫn kiên nhẫn và cam kết làm việc 

trong các bệnh viện, đang bận rộn hơn bao giờ hết với 

thương tích của các cuộc biểu tình và chiến tranh. 

 

Ngài cũng cho biết là các phe phái của Libya đều cảm kích 

trước công việc bác ái của Giáo Hội trong thời gian qua và 

đã chứng tỏ những "cử chỉ cụ thể đoàn kết và bảo vệ" đối 

với các giáo sĩ và nữ tu trong những ngày gần đây. 

 

Ngài cho biết trong thời điểm như thế này, giáo hội chỉ biết 

kết hiệp "trong lời cầu nguyện và trong sự đoàn kết với 

những người còn bị kẹt lại và với những người dân địa 

phương đang sống những giây phút khó khăn và đau buồn."  

 

Đặc biệt giáo hội lưu tâm nhiều về tình trạng những người 

nhập cư từ vùng Nam Sahara vẫn còn bị kẹt ở trong nước. 

"Chúng tôi chủ yếu lo lắng cho hàng trăm người Eritreans bị 

mắc kẹt ở đây mà không ai quan tâm đến việc di tản họ đi," 

ngài nói. 

 

Ngài đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi giúp đỡ cho gần 2.000 

người Eritreans đang ẩn trú trong các thánh đường Công 

Giáo. Viết trên tin Fides vào ngày 28, Ngài thố lộ "Thực là 

một đau lòng cho chúng tôi bởi vì chúng tôi không thể làm 

bất cứ điều gì cho họ." 
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"Chúng tôi cố gắng giúp đỡ họ trong bất kỳ cách nào chúng 

tôi có thể, như góp phần vào tiền thuê nhà ở . Tuy nhiên họ 

cần phài có một nơi để đi." 

 

Trong số hàng trăm người đã đăng ký sơ tán, cho đến nay 

chỉ có 54 người đựơc nước Ý đón nhận. 

 

Tuy tránh né những vấn đề chính trị tế nhị, ĐGM Martinelli 

thỉnh thỏang cũng không tránh được những cảm nghĩ về thời 

cuộc: "Tôi có niềm tin vào trí tuệ châu Phi để giải quyết 

cuộc khủng hoảng. Người Châu Âu đang tự lừa dối mình 

rằng có thể giải quyết vấn đề này bằng bom đạn. Chúng ta 

cần phải đón nhận những ý kiến hòa giải của Liên minh 

châu Phi." 

 

Trong khi Tripoli bị ném bom, ngài viết: "Chúng tôi thực sự 

vẫn ngủ đựơc với tất cả các quả bom, và chúng tôi vẫn sống 

sót. Nhưng điều làm tôi lo lắng là tình hình người tị nạn 

châu Phi, họ tiếp tục gõ cửa chúng tôi, hy vọng rằng Giáo 

Hội có thể giúp họ sang châu Âu. Nhưng đây không phải là 

nhiệm vụ của chúng tôi. Chúng tôi cố gắng thuyết phục họ 

đi đến Tunisia, nơi họ có thể được sự hỗ trợ của các tổ chức 

quốc tế. Ở Tripoli bây giờ chúng tôi chỉ có thể cung cấp hỗ 

trợ cho các trường hợp khó khăn nhất " 

 

Vị Đại Diện Tông Tòa của Tripoli cũng than phiền rằng 

"mới đây có một nỗ lực để đưa khoảng 400 người tị nạn lên 

tàu đi Ý. Con tàu đã quay trở lại sau khi đi ra vài chục dặm. 

Họ báo cáo trục trặc động cơ. Đó là một cách tống tiền thêm 

từ những người nghèo, hoặc một cái gì đó khác. " 

 

Nói về cuộc khủng hoảng, vị Giám mục cảnh báo như thế 

này: "Không có dấu hiệu của một nước cờ đột phá. Gaddafi 

vẫn chống cự lại những cuộc tấn công. Tôi nghĩ rằng ông ta 

có quyết tâm ngay từ lúc đầu. Ông ta sẽ không lùi, và vì vậy 

những người ủng hộ ông cũng không lùi bước. Chúng ta 

đừng tự đánh lừa là cuộc xung đột này sẽ được giải quyết 

một cách đơn giản. "  

 

Ngài kêu gọi một cuộc ngưng bắn. "Tôi không sợ những quả 

bom nhưng lại sợ cho sự bất lực của mọi người để tìm một 

giải pháp hòa bình," Ngài nói thêm. "Buổi tối này (nhà lãnh 

đạo Libya Muammar) Gaddafi đã lên truyền hình và nói 

rằng ông sẽ không bao giờ đầu hàng. Chúng ta cần phải đạt 

được một thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt bạo lực và 

chết chóc, và sau đó tạo ra cuộc đối thoại giữa các bên. "  

 

Ngài chỉ trích các cuộc oanh tạc của các lực lượng quốc tế. 

"Chúng tôi nghe có một cuộc oanh tạc nặng ở vùng ngoại ô 

của thành phố. Tripoli đã trống trơn, người ta bỏ chạy vì sợ 

bị đánh bom, " 

 

"Chiến tranh không giải quyết bất cứ điều gì. Tôi không biết 

làm thế nào để cuộc chiến này kết thúc, những biến cố chỉ 

gợi lại những ký ức buồn thảm về lịch sử gần đây của 

Libya." 

 

"Tôi cứ lặp đi lặp lại rằng chúng ta cần phải chấm dứt ngay 

lập tức và bắt đầu hòa giải ngay lập tức để giải quyết cuộc 

khủng hoảng một cách hòa bình. Tại sao không có một nỗ 

lực ngoại giao nào cả?. " 

 

Trong khi hầu hết người dân đã chạy trốn khỏi Tripoli, vị 

Giám mục Công giáo đã tập trung nỗ lực của mình vào việc 

giữ làm sao cho cuộc đấu tranh quyền lực giữa Moammar 

Gadhafi và phiến quân được xảy ra bên ngòai nhà thờ của 

mình. 

 

Nhưng đó là một việc làm khó khăn. 

 

Những giáo dân còn kẹt lại, phần nhiều là những người lao 

động nhập cư châu Phi, đã sử dụng nhà thờ St Francis làm 

nơi tạm cư, họ sợ đi sâu vào các đường phố, vì thường 

xuyên bị quấy nhiễu bởi các lực lượng an ninh của Gadhafi. 

 

Phát biểu một cách cẩn thận và dè dặt, ĐGM Martinelli đã 

không đề cập đến cuộc xung đột trong bài giảng Chúa Nhật, 

nhưng Ngài kêu gọi giáo đoàn cầu nguyện cho những người 

ở Benghazi, Misrata và Nalut, là ba thành phố nổi loạn. 

 

Sau buổi lễ, Ngài gặp một số khách bất bình thường: hai 

đoàn đại biểu phụ nữ Hồi giáo, nhận ra ngay là thuộc phe 

ủng hộ Gadhafi vì những chiếc khăn màu xanh lá cây của họ 

và thẻ cài trên áo. 

 

Với những lời cầu xin đầy nước mắt, họ xin giáo hội giúp 

đỡ. Họ lập lại y chang những luận điệu tuyên truyền của 

chính phủ nhằm kết án cuộc không kích của NATO đã gây 

ra đau khổ sâu rộng trong dân chúng và những quân nổi dậy 

ở thành phố Misrata là quân của al-Qaida. 

 

"Tất cả bọn họ đều có râu," một người phụ nữ chứng minh 

như thế, cô ta cho biết đến từ Misrata. 

 

Đức Giám mục Martinelli kiên nhẫn lắng nghe họ và nói với 

họ là ngài cũng nhiều lần lên tiếng kêu gọi các nước Châu 

Âu, nhưng ngài không hứa hẹn gì cả. 

 

"Rất nhiều lần tôi cố gắng nói với mọi người rằng Đức Giáo 

Hoàng không thể giải quyết việc này." 

 

ĐGM Martinelli cho biết đây là lần đầu tiên ngài được các 

phụ nữ Hồi giáo viếng thăm, có vẻ trùng hợp với một 

chuyến thăm sắp đến của Associated Press với ngài. 

 

Được hỏi Ngài có lo lắng nhiều về việc liệu các nhà thờ sẽ 

tồn tại qua cuộc khủng hoảng ở Libya không, ĐGM nói: 

 

"Giáo hội không phải là tổ chức của tôi...Giáo hội thuộc về 

Chúa và tôi chỉ ở đây nhân danh Ngài." 

 

Trần Mạnh Trác 
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Một bài báo đƣợc đƣa vào Phụng Vụ Các Giờ Kinh 
 

Bài báo của chân phước Lolo được đưa vào phụng vụ ngày 

4-11 hằng năm 

 

VATICAN - Lần đầu tiên, một bài báo được đưa vào Phụng 

Vụ Các Giờ Kinh, tức việc cầu nguyện chính thức của Giáo 

Hội thánh hóa các phần của mỗi ngày. 

 

Thánh bộ Phụng tự và Bí Tích của Tòa thánh đã phê duyệt 

việc đưa một bài báo của nhà báo Tây Ban Nha, chân phước 

Manuel Lozano Garrido (1920-1971) - được gọi là Lolo - 

vào phần các bài đọc cho ngày 4-11, tức ngày lễ nhớ của 

chân phước. 

 

Lolo đã viết nhiều bài báo và làm việc cho nhiều hãng tin, 

trong đó có hãng tin AP. Năm 1942, ở tuổi mới 22 tuổi, 

Lolo bắt đầu bị viêm cột sống, làm biến dạng cơ thể của ông 

và ông trở thành người tàn phế. Năm 1962 ông bị mù mắt. 

 

Mặc dù bệnh tật, ông đã nhận được nhiều phần thưởng nghề 

nghiệp, thành lập một tạp chí dành cho người bệnh, và là tác 

giả của chín cuốn sách, mà ông đọc cho chị gái Lucia và bạn 

bè của mình viết lại. 

 

Tháng Sáu năm ngoái, ông Lolo là nhà báo đầu tiên được 

phong chân phước. 

 

Linh mục Rafael Higueras, cáo thỉnh viên của vụ án phong 

chân phước cho ông, đã nói với hãng tin ZENIT rằng bài 

đọc thứ hai được chọn cho những ai mừng lễ phụng vụ của 

Lolo (được giới hạn trong Giáo Phận Jaen, Tây Ban Nha), là 

một bài báo của Lolo do hãng tin Associated Press in ra 

ngày 8-4-1963, được in lại trong ít nhất bảy nhật báo thời 

đó. 

 

Nó có nhan đề "Cầu nguyện trước một bàn tay bị đâm thâu”, 

được viết khi Lolo lấy xuống cây thánh giá được treo trên 

đâ  u bảng giường của mình, vì một trong các cái đinh ở tay 

thánh giá bị lỏng. 

 

Lolo viết: “Sự thật là Chúa Giêsu, mà tôi chưa bao giờ được 

gần gũi sát với khuôn mặt của Ngài. Chúng tôi quá gần gũi 

đến nỗi đã xảy ra trong tôi rằng các cửa sổ lớn của bàn tay 

Ngài là ống kính tốt, tốt nhất, để nhìn thấy và xác nhận sự 

thật của thế giới." 

 

Phần còn lại của bài báo là một tầm nhìn về thế giới thông 

qua các bàn tay bị đâm thâu của một Đấng bị đóng đinh vì 

tình yêu: "Những gì được xem thấy là một thế giới bị treo 

lên, và, khi chúng ta đang nhìn thấy nó từ một cửa sổ tròn, 

chúng ta nhận thấy ngay lập tức đó là sự thật của việc Chúa 

dâng hiến cho con người, cảm giác của một thiên đường với 

các các nấc thang cho mọi người đi lên, như thể nắm lấy 

cánh tay của một người anh lớn". (Zenit 20-4-2011) 

 

Nguyễn Trọng Đa 

Châu Sơn – mảnh đất Thánh, 

con ngƣời Thánh, tinh thần Thánh 
 

Đôi dòng tâm sự sau những ngày tĩnh tâm tại Đan viện Xito 

– Châu Sơn của Cộng đoàn Giáo Phận Vinh tại Hà nội: 

 

Một không gian yên tĩnh nhưng không trống vắng, một 

mảnh đất nhìn vắng bóng người nhưng màu mỡ, xanh tươi, 

một Đan viện rộng lớn với những con người nhỏ bé, đơn sơ 

nhưng đầy sức sống và chan chứa tình người… Đó là những 

gì mà tôi cảm nhận được khi đặt chân lên Đan viện Xito – 

mảnh đất Thánh, con người Thánh.  

 

Mảnh đất mà nơi đây chứa đựng những con người đầy 

sức sống, đầy tình yêu thương và chan chứa tình người. Một 

mảnh đất mà người ta không thể nghĩ tới là chỉ có bàn tay 

của những Đan sĩ làm nên. Một mảnh đất mà sẽ không bao 

giờ quên đối với những ai đã đặt chân đến dù chỉ là một lần. 

 

Có lẽ mỗi chúng ta sẽ đặt câu hỏi tại sao những Đan sĩ lại 

sống một cách vô vị như thế? Khi họ không tiếp xúc với thế 

giới bên ngoài, không tìm những giá trị mà cả thế giới đang 

vất vả kiếm tìm như tiền tài, danh vọng, địa vị … Mà cả 

cuộc đời họ chỉ gắn bó với cầu nguyện, chiêm niệm, lao 

động và học tập. Phải chăng họ đang lẫn tránh cuộc sống ở 

trần gian này? 

 

Nhưng chúng ta thử hỏi lại mình xem tại sao chúng ta lại về 

đây? Tại sao chúng ta lại chọn nơi đây? Mà không phải là 

một khu du lịch, một nơi vui chơi giải trí hay một nơi nào 

đó?Chính cuộc sống của các Đan sĩ sẽ trả lời cho mỗi chúng 

ta. Chính nơi đây, nơi mảnh đất Thánh này họ đã, đang và sẽ 

đi tìm cái mục đích của cuộc đời mình, đó chính là Thiên 

Chúa – Thiên Chúa của Tình Yêu, của sự thật, của sự sống 

đời đời. 

 

Cộng đoàn chúng ta chọn nơi đây không phải để nghỉ ngơi, 

để vui chơi, để giải trí nhưng chính chúng ta đang cần nơi 

đây, nơi mảnh đất này, Đan viện này để tìm lại chính mình, 

tìm kiếm Thiên Chúa và xác định mục đích của cuộc đời 

mỗi chúng ta. Chính nơi đây chúng ta mới có thể tìm được 

những giá trị đích thực, giá trị vĩnh cửu cho cuộc đời chúng 

ta. Mà những giá trị đó chúng ta sẽ không tìm được nơi 

thành phố nhộn nhịp, nơi giảng đường hay là nơi những thế 

lực mà mình đang có như quyền lực, địa vị, tiền của… 

 

“ Chỉ có một điều cần thiết mà thôi, Maria đã chọn phần tốt 

nhất và không bị lấy đi ” ( Lc 10, 42). Chính những con 

người nơi Đan viện này đã hy sinh tất cả, từ bỏ tất cả đã 

chọn phần tốt nhất cho mình. Nhưng trái lại những cái họ hy 

sinh, từ bỏ thì lại là những cái mà hầu như mỗi con người 

hôm nay đang tìm kiếm, đang tranh dành dù có phải đánh 

đổi tất cả, kể cả đạo đức và nhân phẩm của một con người.  

 

Còn chúng ta thì sao? Chúng ta đã chọn phần tốt nhất cho 

mình chưa? Những gì chúng ta tìm kiếm được và sẽ kiếm 

tìm một ngày nào đó có bị lấy đi không? Sau 2 ngày tĩnh 
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tâm, có lẽ phần nào đó có thể giúp ta trả lời được những câu 

hỏi trên và cũng qua đó chúng ta cũng cố được tinh thần, 

tăng thêm Thần Khí để lên đường kiếm tìm và chọn lựa 

những giá trị đích thực và vĩnh cửu cho cuộc sống mình. 

 

Cầu chúc cho tất cả mọi người sau những ngày ý nghĩa tại 

Đan viện Châu Sơn, anh chị em sẽ tìm lại được chính mình, 

kiếm tìm được Thiên Chúa và chọn được phần tốt nhất mà 

không bị lấy đi. Chính cái chúng ta cho là vô vị, là điên 

khùng mà các Đan sĩ đang mãi kiếm tìm lại là phần tốt nhất, 

cho nên mỗi chúng ta hãy là một “Đan sĩ” nơi chốn Thành 

Đô, nơi giảng đường, nơi ta đang sống để luôn tìm kiếm cái 

cùng đích của đời mình đó chính là Thiên Chúa, nơi Ngài sẽ 

có tất cả và không ai lấy được. 

 

Kiếm tìm và kết hợp với Thiên Chúa là phần tốt nhất, bền 

vững nhất và vĩnh cửu nhất. Để qua đó chính mỗi chúng ta 

“trở nên tấm bánh bẻ ra cho muôn người ”. Chính cuộc sống 

chúng ta sẽ làm chứng cho Chúa ở chung quanh ta và thế 

giới này, một thế giới đầy tội lỗi, bất công, một thế giới 

đang đưa con người đến chỗ chết. Chính Thần Khí Ngài sẽ 

sống trong ta, hướng dẫn ta để chúng ta phần nào cứu vớt 

thế giới này tìm về sự thật, tìm về tình yêu mà những cái đó 

chỉ có một nơi duy nhất đó là Thiên Chúa chúng ta. Từ đó 

chúng ta có thể dõng dạc nói lên như Thánh Phaolô rằng: 

“Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô 

sống trong tôi” (Gl 2,20)  

 

Trong đợt tĩnh tâm này con cũng xin gửi lời cám ơn đặc biệt 

tới Đức Tổng Giuse, Cha Simon Hòa đã giảng dạy, chia sẻ 

ân cần và tận tình cho con những điều tốt đẹp, giúp con định 

hướng được cuộc sống của mình. Con cũng xin cám ơn Quý 

Cha và Quý Thầy trong Đan viện đã tạo điều kiện và giúp 

con có những ngày tĩnh tâm ý nghĩa. Nguyện xin Chúa, qua 

lời chuyển cầu của Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho Đức 

Tổng Giuse, Quý Cha, Quý Thầy. 

Ngày 07-04-2011 

J.B Lê Đình Nam 

 

Tổ Ấm Huynh Đệ 

mừng ngày Ngƣời Khuyết Tật Việt Nam 
 

PHAN THIẾT - Mừng ngày Người Khuyết Tật (NKT) Việt 

Nam 18.4, Tổ Ấm Huynh Đệ trực thuộc Tòa Giám Mục 

Phan Thiết đã tổ chức một buổi dã ngoại cho các em học 

sinh của trường vào thứ bảy 16.4.2011. Một số phụ huynh 

đã tham gia buổi sinh hoạt và được nghe Bác sĩ Lan Hải, bác 

sĩ Bùi Duy Luật chia sẻ về một số kĩ năng chăm sóc sức 

khỏe và bảo vệ NKT. 

 

Chương trình khởi động rất sôi nổi với các vũ điệu của cô 

trò tổ ấm. Các phụ huynh được tận mắt chứng kiến con em 

mình vận động hát múa, tự phục vụ bản thân với những việc 

đơn giản, biết vâng lời cô giáo hòa mình với tập thể chứ 

không nhõng nhẽo đòi dù thấy bố mẹ đi theo, ý thức không 

xả rác, nhường nhịn bạn … 

Bác sĩ Bùi Duy Luật (bệnh viện Chợ Rẫy) hướng dẫn phụ 

huynh những điều căn bản để kiểm tra sức khỏe của trẻ và 

cách phòng tránh một số bệnh trẻ thường mắc phải vào mùa 

hè như cảm, viêm họng, đau amidam .v.v. và cách chăm sóc 

cháu ở nhà trong trường hợp bệnh nhẹ và kịp thời đưa đến 

bệnh viện khi phát hiện nhhững triệu chứng nguy hiểm ở trẻ. 

 

Bác sĩ Lan Hải trình bày vấn đề đang được xã hội lên tiếng 

cảnh báo là lạm dụng tình dục ở trẻ khuyết tật. Bác sĩ nêu 

lên những mối nguy cơ, các đối tượng và hoàn cảnh trẻ có 

thể bị lạm dụng tình dục. Các dấu hiệu báo hiệu trẻ bị quấy 

rối và những cách phòng ngừa để trẻ không rơi vào nguy cơ 

bị tổn hại. Đồng thời giáo dục trẻ tự nhận biết và phản 

kháng khi thấy đối tượng đáng nghi ngại muốn tiếp xúc với 

mình. Đây là một đề tài mới và khá nhạy cảm lại rát thực tế 

nên phụ huynh rất chăm chú lắng nghe. 

 

Sau phần chia sẻ, các cháu biểu diễn một số tiết mục văn 

nghệ bỏ túi dễ thương như món quà tinh thần gởi đến hai 

bác sĩ và ba mẹ. Đáp lại thịnh tình của nhà trường, phụ 

huynh nhiệt tình tham gia các trò chơi như nhảy bao bố, xác 

ướp Ai Cập, nhảy nhạc hiện đại …tiếng cười rộn rã vang dội 

cả một khu bãi dương. Mọi lo lắng, khắc khoải về gia đình 

con cái tạm tan biến để được hết mình vui chơi với các em. 

 

Buổi dã ngoại kết thúc vào đầu giờ chiều. Hướng về ngày 

Người Khuyết Tật VN, với sự động viên của Hiệu trưởng là 

Nữ tu Maria-Goretti Hoàng thị Liên, cô trò Tổ Ấm đã miệt 

mài tập luyện các tiết mục văn nghệ và sẽ tham dự hội thi 

vào tối 17.4.2011 tại ngày Hội Người Khuyết tật do Sở Lao 

động – Thương binh và xã hội tổ chức tại thành phố Phan 

Thiết. 

 

Tổ Ấm Huynh Đệ là cơ sở nuôi dạy gần 100 em khuyết tật 

như: Down, chậm phát triển, tự kỷ, bại não do các nữ tu 

dòng Mến Thánh Giá Nha Trang phụ trách. Là một cơ sở xã 

hội uy tín trong thành phố Phan Thiết, Tổ Ấm Huynh Đệ 

luôn tích cực tham gia và đạt giải thưởng trong các chương 

trình hoạt động dành cho NKT. Với tình hình kinh tế biến 

động hiện nay, dù còn nhiều khó khăn trong mọi phương 

diện nuôi – dạy, nhưng các nữ tu luôn cố gắng tạo điều kiện 

cho các em vui chơi và hòa nhập cộng đồng khi có thể mà 

không quản ngại vất vả đúng theo châm ngôn “Phục vụ 

trong yêu mến” của cuộc đời mình. 

Hồng Hương 
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