
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Ngọn lửa thanh luyện tái tạo tâm hồn chúng ta 

 
VATICAN CITY, ngày 15 tháng 6, 2011 (Zenit.org).- Hôm 

nay, ĐTC Benedict XVI tiếp tục chuỗi giáo huấn của ngài 

về cầu nguyện, tập trung vào lời ngôn sứ Êlia nói về giới răn 

tôn thờ một mình Thiên Chúa. ĐTC nói: “Sự tôn thờ chân 

thật là tình yêu.” 

 

ĐTC lật tới chương 18 sách 1V nói về một bài học về cầu 

nguyện được rút ra từ vị ngôn sứ. Ở đó, câu chuyện về việc 

ngôn sứ Êlia đối đầu trực tiếp với các sứ giả của thần Baal 

được kể lại. 

 

Ngài nói rằng đây là một cuộc đối đầu mà trong thực tế “là 

giữa Đức Chúa của Israel, Thiên Chúa của ơn cứu độ và của 

sự sống, với một tượng thần câm nín và giả dối vốn chẳng 

thể làm được điều gì, tốt cũng như xấu.” 

 

Ngài nói đó là một cuộc đối đầu “giữa hai đường lối hoàn 

toàn khác biệt trong việc quay về với Thiên Chúa và những 

cách thức cầu nguyện.” 

 

Phương pháp cầu nguyện của Elia bao gồm việc yêu cầu dân 

chúng tiến đền gần, “nhờ đó mà lôi kéo họ vào trong hành 

động và lời cầu xin của ông.” 

 

ĐTC giải thích: “Ông yêu cầu dân chúng cuối cùng phải biết 

được - và biết cách sung mãn – ai thật sự là Thiên Chúa của 

họ, và họ phải có một lựa chọn quyết định để đi theo một 

mình Ngài, Thiên Chúa chân thật. Vì chỉ theo cách thức này 

mà Thiên Chúa mới được nhìn nhận như Ngài thật sự là – 

đấng tuyệt đối và siêu việt – không còn có khả năng đặt 

Ngài bên cạnh những vị thần khác, là việc khước từ Ngài xét 

như là đấng tuyệt đối do tương đối hóa Ngài.” 

 

Ngài tiếp: “Nhờ lời chuyển cầu của mình, Êlia nài xin Thiên 

Chúa điều Thiên Chúa muốn làm – tỏ lộ chính Ngài trong 

tất cả lòng nhân hậu của Ngài, trung tín với chính thực tại  

 

 

 
của Ngài là Đức Chúa của sự sống, đấng tha thứ, làm hoán 

cải và thay đổi.” 

 

Cảnh nô lệ 

 

ĐTC nói rằng điều đang được bàn đến trong trình thuật này 

là “sự ưu tiên của giới răn thứ nhất: tôn thờ một mình Thiên 

Chúa.” 

 

“Ở nơi không có Thiên Chúa, con người rơi vào cảnh nô lệ 

thờ ngẫu tượng, vì những chế độ chuyên chế của thời đại 

chúng ta đã chứng minh điều đó, cùng với những hình thức 

khác nhau của thuyết hư vô vốn làm cho con người tùy 

thuộc vào ngẫu tượng, vào việc tôn thờ ngẫu tượng – chúng 

sẽ bắt con người làm nô lệ.” 

 

Ngài nói tiếp rằng đó cũng là điều nói về mục đích chính 

yếu của cầu nguyện: sự hoán cải. 

 

“Ngọn lửa của Thiên Chúa biến đổi chúng tâm hồn chúng ta 

và làm cho chúng ta có khả năng nhìn thấy Thiên Chúa, 

sống theo Thiên Chúa và sống cho người khác.” 

 

Cuối cùng, đó là dấu hiệu báo trước tương lai, sự sung mãn 

của Đức Kitô: “Ở đây, chúng ta thấy ngọn lửa chân thật của 

Thiên Chúa: tình yêu đẫn Đức Kitô đi đến thập giá, đến việc 

tự hiến mình hoàn toàn,” ĐTC nhìn nhận. 

 

Ngài nói: “Sự tôn thờ Thiên Chúa chân thật là việc hiến 

mình cho Thiên Chúa và cho con người – sự tôn thờ chân 

thật là tình yêu. Và sự tôn thờ Thiên Chúa chân thật không 

phá hủy nhưng làm đổi mới. Thật vậy, ngọn lửa của Thiên 

Chúa, ngọn lửa của tình yêu sẽ đốt cháy, làm biến đổi, thanh 

luyện, và chỉ theo cách này mà nó không phá hủy nhưng 

sáng tạo chân lý hiện hữu của chúng ta, tái tạo tâm hồn 

chúng ta.” 
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“Và bởi đó, nhờ được sống động bởi ân sủng của ngọn lửa 

Chúa Thánh Thần, của tình yêu Thiên Chúa, ước gì chúng ta 

trở nên những người tôn thờ trong thần khí và sự thật.” 

Nguyễn Trầm Tư 

 

ĐTC khuyến khích các đôi vợ chồng  

cầu nguyện chung với nhau 

 
VATICAN CITY, ngày 15 tháng 6, 2011 (Zenit.org).- 

Nhiều cặp vợ chồng có lẽ tiến đến ngày cưới mà chưa bao 

giờ cầu nguyện chung với nhau, và ĐTC thúc giục họ ngồi 

lại với nhau trong cầu nguyện để tình yêu của họ có thể 

“ngày càng trở nên chân thật hơn và bền vững.” 

 

ĐTC lên tiếng mời gọi điều này vào cuối buổi tiếp kiến 

chung ngày hôm nay, khi ngài gởi lời chào truyền thống tới 

giới trẻ, bệnh nhân và những đôi tân hôn.” 

 

Ngài nói: “Các đôi tân hôn thân mến, cha hết lòng mong 

muốn rằng các con học cầu nguyện với nhau, để tình yêu 

của các con ngày càng chân thật hơn và được bền vững.” 

 

Nhiều đôi hôn phối trong hai tháng đầu đời sống hôn nhân 

được mời đến chỗ ngồi đặc biệt tại buổi tiếp kiến chung của 

ĐTC và nhiều người tham dự đang khi mặc y phục lễ cưới.” 

 

Sứ điệp của ĐTC cho giới trẻ nhìn nhận rằng vài người đã 

bắt đầu kỳ nghỉ hè trong khi những người khác đang thi cử. 

 

Ngài nói: “Nguyện xin Thiên Chúa giúp sức cho các con 

sống thời kỳ này trong yên hàn, và cảm nghiệm được sự 

nhiệt huyết của đức tin.” 

 

Cuối cùng, ngài mời các bệnh nhân “tìm thấy sự yên ủi 

trong Đức Kitô, đấng soi sáng đau khổ của các con với tình 

yêu cứu độ của Ngài.” 

Nguyễn Trầm Tư 

 

Giải thích của Hội đồng Tòa Thánh 

về các văn bản luật về vạ tuyệt thông 
 

VATICAN - Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật cho 

biết theo giáo luật, những vụ truyền chức GM không có sự 

ủy nhiệm của ĐTC đưa tới vạ tuyệt thông tức khắc, nhưng 

có thể có những hoàn cảnh giảm khinh, như sợ hãi trầm 

trọng, bất tiện nghiêm trọng, bạo lực thể lý v.v. 

 

Vấn đề được nêu lên vì trong thời gian gần đây lại xảy ra 

những vụ truyền chức GM tại Trung Quốc không có sự ủy 

nhiệm của ĐTC và do sức ép mạnh mẽ của Nhà Nước. Như 

vụ truyền chức GM tại giáo phận Thường Đức tỉnh Hà Bắc 

hồi cuối năm ngoái, có 8 GM hiệp thông với ĐTC tham dự 

cuộc truyền chức bất hợp pháp như thế. Nhiều vị bị áp lực 

rất mạnh của Nhà Nước. 

Trong tuyên ngôn công bố trên báo Quan sát viên Roma của 

Tòa Thánh, số đề ngày 11-6-2011, Hội đồng Tòa Thánh về 

các văn bản luật minh định một số điều liên quan đến khoản 

giáo luật số 1382, theo đó người truyền chức GM và chịu 

chức GM không có sự ủy nhiệm của Tòa Thánh thì mắc vạ 

tuyệt thông do chính hành động của họ, và không cần một vị 

thẩm phán tuyên án. Cũng vậy đối với các GM tham gia vào 

việc phong chức như thế. 

 

Tuy nhiên có thể có những trường hợp giảm khinh như vừa 

nói trên, nên cần phải kiểm chứng đối với mỗi người can dự 

vào việc truyền chức GM như thế: các GM phong chức và 

người thụ phong. 

 

Thông cáo của Tòa Thánh nói thêm rằng: ”Dù những lý do 

chủ quan thế nào đi nữa, nhưng sự kiện khách quan là việc 

truyền chức GM không có sự ủy nhiệm của ĐTC là một 

hành vi gây gương xấu, tạo hoang mang và chia rẽ nơi các 

tín hữu. Đó là những điều thiệt hại nặng nề không thể coi 

nhẹ, và vì thế cần phải có những hành vi quan trọng tái tạo 

tình hiệp thông Giáo Hội và những hành vi thống hối mà 

mọi người có thể đánh giá được.” 

 

Trường hợp những người can dự vào việc truyền chức GM 

bất hợp pháp như thế mà không có hoàn cảnh giảm khinh thì 

sẽ bị phạt vạ tuyệt thông là hình phạt nặng nhất trong Giáo 

Hội. Đương sự không được tham dự thánh lễ và không được 

cử hành và lãnh nhận các bí tích. 

 

Nếu hoàn cảnh đòi hỏi, Tòa Thánh có thể tuyên phạt hoặc 

chính thức tuyên bố vạ tuyệt thông để sửa chữa gương xấu 

và tái lập hiệp thông. Vạ này nhắm mục đích làm cho kẻ có 

tội hối lỗi và hòa giải. Ai chứng tỏ lòng chân thành thống 

hối thì có quyền được giải vạ tuyệt thông. Tuy nhiên chỉ có 

Tòa Thánh mới có quyền giải vạ này trong trường hợp 

truyền chức GM mà không có phép của ĐTC. 

 

Hôm 9-6-2011, lẽ ra Nhà Nước Trung Quốc, qua Hội Công 

Giáo yêu nước, đã tiến hành việc truyền chức GM bất hợp 

pháp cho LM Thẩm Quốc An (Shen Guo An), để làm GM 

giáo phận Hán Khẩu, tỉnh Hồ Bắc, nhưng vào phút chót đã 

hoãn lại vô thời hạn việc làm này (Tổng hợp 11-6-2011) 

LM Trần Đức Anh OP 

 

Roma: Ba người đầu tiên  

đoạt Giải thưởng Ratzinger 
 

ROMA - Ba người đầu tiên đoạt giải thưởng Ratzinger là 

một giáo dân Ý, Manlio Simonetti, một linh mục Tây Ban 

Nha, Olegario González de Cardedal, và một đan sĩ Xitô 

Đức, linh mục Maximilian Heim, tất cả các vị được chọn 

bởi vì thần học của các vị bám vào thực tế. 

 

Giải thưởng này được thiết lập bởi "Quỹ Vatican Joseph 

Ratzinger – ĐTC Biển Đức XVI", vốn do ĐTC thành lập 

hồi tháng 3-2010. 

 

Những người đoạt giải đã được giới thiệu sáng 14-6 tại 

Vatican bởi Đức Hồng Y Camillo Ruini, chủ tịch của “Giải 
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thưởng Ratzinger" và Uỷ ban khoa học của "Quỹ Vatican 

Joseph Ratzinger - ĐTC Biển Đức XVI"; bởi Đức Giám 

mục Giuseppe Antonio Scotti, chủ tịch của "Quỹ Vatican 

Joseph Ratzinger - ĐTC Biển Đức XVI"; bởi Giáo sư 

Stephan Otto Horn, chủ tịch của "Joseph Ratzinger-Papst 

Benedikt XVI - Stiftung” và là thành viên của "Quỹ Vatican 

Joseph Ratzinger - ĐTC Biển Đức XVI", và bởi giáo sư 

Giuseppe Della Torre, Viện trưởng Viện Đại học Roma 

LUMSA. 

Giải thưởng - 50.000 euro cho mỗi người đoạt giải - sẽ được 

ĐTC trao lần đầu tiên vào ngày 30-6, trong Phòng 

Clementine của Dinh thự tông đồ, trong một buổi lễ gồm có 

một bài thuyết trình của linh mục Heim và "bài phát biểu 

chính" của ĐTC Biển Đức XVI, theo Đức Giám mục Scotti. 

 

Đức Giám mục Scotti cũng nhấn mạnh rằng một trong các 

đóng góp tư nhân đầu tiên đến với Quỹ là của một phụ nữ 

Pháp ở Paris. Khi gửi một tấm séc 500 euro, sau khi bà đã 

nghe nói về Quỹ này, bà nói thêm trong thư gửi đến Quỹ 

rằng bà mới nghe nói đến việc thành lập Quỹ và Giải 

thưởng, và bà rất vui mừng đóng góp một phần nhỏ, không 

chỉ cho ĐTC Biển Đức XVI, mà còn bởi vì bà thấy ở đó 

"một điều gì mới và đầy tương lai". Bốn đóng góp tài chính 

của các công dân Pháp, trong đó có một người ở Marseille, 

đã được chuyển đến Quỹ. 

 

Đức Hồng Y Ruini nêu ra các tiêu chuẩn được Ủy ban khoa 

học thông qua: sự xuất sắc, sau đó việc ứng viên đã là nổi 

tiếng không mấy quan trọng, mà công trình của họ phải là 

hứa hẹn. Cuối cùng, không buộc ứng viên phải là người 

Công giáo. Họ có thể thuộc các phái Kitô giáo khác, miễn là 

công trình của họ hội tụ trên nguyên tắc cơ bản của các phái 

khác. 

Về ông Manlio Simonetti, giáo dân Ý 85 tuổi, Đức Hồng Y 

Ruini nhấn mạnh rằng ông là một chuyên viên về văn 

chương Kitô giáo cổ xưa và giáo phụ học, ông là “một trong 

những người có uy thế nhất về nghiên cứu Kitô giáo thời sơ 

khai”. 

Linh mục Olegario González de Cardedal, người Tây Ban 

Nha 76 tuổi, giáo sư thần học hệ thống, giảng dạy tại Đại 

học Công giáo Salamanca. Là thành viên của Ủy Ban Thần 

Học Quốc Tế, cha chủ yếu làm việc về Chúa Ba Ngôi và 

Kitô học, về các mối quan hệ giữa thần học và nhân chủng 

học, đặc biệt về sự đối đầu giữa đức tin và vô tín ngưỡng. 

 

Linh mục Maximilian Heim, 50 tuổi, quê ở Bavaria, Đức, 

viện trưởng đan viện Xitô Heiligenkreuz, Áo, cách Vienna 

25 km về phía tây nam, và giáo sư thần học cơ bản và tin lý. 

Cha là thành viên của câu lạc bộ các cựu sinh viên của 

Joseph Ratzinger, và cha đang giám sát việc xuất bản các tác 

phẩm hoàn chỉnh của Ngài. 

 

Về phần mình, Giáo sư Giuseppe Della Torre nói rằng mục 

đích của Giải thưởng nhằm khuyến khích sự tham gia trong 

các nghiên cứu thần học, vốn không chỉ là sân vuông cho 

các ứng viên linh mục, nhưng mở cửa ra cho tất cả mọi 

người đã rửa tội. Ông nhấn mạnh rằng kiến thức thần học 

phải tìm lại vị trí của nó trong bối cảnh của các kiến thức 

khác, kiến thức khoa học, mà còn kiến thức về nghệ thuật 

nữa… (Zenit 14-6-2011) 

Nguyễn Trọng Đa 

 

Tây Ban Nha: Một linh mục bị ngưng chức  

sau khi được bầu vào hội đồng thành phố 
 

Santiago de Compostela - Một linh mục ở Tây Ban Nha đã 

bị ngưng chức, sau khi cha được bầu vào chức vụ công 

quyền tại thành phố La Gudina, miền đông bắc Tây ban 

Nha. 

Việc ngưng chức này sẽ vẫn có hiệu lực, cho đến khi Cha 

Antonio Fernandez "chứng tỏ rành rành – theo nhận xét của 

các Giám mục” rằng cha đã từ bỏ “làm chức vụ công quyền, 

dấn thân hoặc hoạt động chính trị", và cho thấy “ý muốn 

hành động trong sự hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo". 

 

Cha Fernandez, người vận động một chỗ làm trong hội đồng 

thành phố, được trúng cử và nhậm chức vào ngày 1-6 qua. 

Giáo phận Ourense công bố rằng cha bị đình chỉ làm cha xứ 

của bốn giáo xứ dưới sự chăm sóc của cha, bị cấm "can 

thiệp bằng bất kỳ cách nào" trong việc lựa chọn của người 

kế nhiệm của mình, và cấm thi hành sứ vụ linh mục. 

 

Giáo phận cho biết đã cố gắng đưa ra mọi biện pháp, trước 

khi đưa ra “quyết định khó khăn này”, sau khi biết rõ quyết 

tâm của linh mục, và linh mục này đã “biết rõ ràng và tôn 

trọng các hậu quả giáo luật vốn phát sinh từ quyết định của 

mình”. 

Theo Giáo Luật, các thành viên của hàng giáo sĩ không được 

phép nắm giữ chức vụ công quyền, hoặc tích cực tham gia 

các đảng chính trị. (CNA/Europa Press 15-6-2011) 

Phạm Kim An 

 

Giáo Hội tại Lào đang bị bách hại 
 

Lào, 10-6-2011 (Ucanews) - Một linh mục người Việt đang 

làm việc tại Lào cho biết, chính quyền đang kiềm chế hoạt 

động tôn giáo khắp thành phố Luang Prabang (miền bắc 

nước Lào). Việc kiềm chế này được tăng cường sau một loạt 

các cuộc biểu tình của Kitô hữu sắc tộc thiểu số vùng biên 

giới Việt Nam xảy ra vào tháng trước. 

 

Hôm qua, Cha Raphael Trần Xuân Nhàn nói: "Chúng tôi 

đang rất quan ngại về tương lai của Hạt Đại Diện Tông Tòa 

Luang Prabang, nơi mà các hoạt động tôn giáo đang bị kiềm 

chế. Người Công Giáo địa phương đang bị theo dõi chặt chẽ 

và ơn gọi thì rất ít". 

 

Cha Nhàn nói rằng Hạt Đại Diện Tông Tòa Luang Prabang 

đã bị ngăn chặn không cho phát triển hàng chục năm qua 

dưới chế độ cộng sản. 

 

Cha Nhàn là linh mục thuộc Giáo Phận Vinh ở miền Trung 

Việt Nam, ngài đã làm việc tại Lào trong nhiều năm và 

thành lập nhiều Hội nhóm Legion Maria tại nước cộng sản 
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láng giềng. Ngài cho biết là từ năm 1975, khi cộng sản nắm 

quyền đất nước Lào thì Hạt Đại Diện Tông Tòa này chỉ đào 

tạo được một linh mục người bản xứ và không có các nữ tu. 

 

Vị linh mục 57 tuổi này cho biết, chính quyền tỉnh Luang 

Prabang đang cố gắng ngăn cản người Công Giáo địa 

phương du lịch ra bên ngoài, nếu họ muốn đi đâu thì phải 

thông báo cho chính quyền của thôn về chuyến đi của họ. 

 

Cha Nhàn cho biết tình hình đã tồi tệ hơn sau khi các Kitô 

hữu sắc tộc Hmong đã biểu tình và đòi tự do tôn giáo trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên của Việt Nam giáp biên giới tỉnh 

Luang Prabang hồi đầu tháng 5. 

 

Chính quyền địa phương ngăn chặn giáo dân tham dự Thánh 

Lễ tại nhà nguyện vào các ngày Chúa Nhật bằng cách ép 

buộc họ đi làm các công tác cộng đồng hoặc tìm hiểu về 

chính sách của chính phủ. Cha Nhàn cho hay, có 4 người 

dân quân được trang bị súng túc trực bên ngoài nhà nguyện 

Buon Saya để theo dõi người Công Giáo địa phương tham 

dự phụng vụ. Đôi khi họ cũng vào nhà nguyện ngồi tham dự 

phụng vụ để theo dõi. 

 

Đức ông Tito Banchong Thopahong - giám quản Tông Tòa 

của Hạt Đại Diện, và Cha Phêrô Buntha Silaphet là những 

người đã được thụ phong linh mục hồi Tháng Giêng, các 

ngài cử hành Thánh Lễ hàng tuần tại nhà nguyện với sự 

tham dự của ba nữ tu ở tuổi lục tuần và 20 người Công giáo. 

 

Một linh mục người Việt thuộc Dòng Đaminh (xin ẩn danh) 

đã làm việc ở Luang Prabang 6 năm kể với ucanews.com 

rằng chính quyền địa phương có kế hoạch di chuyển nhà 

nguyện này đến phạm vi cách một đồn quân sự 30 mét. 

 

Vị linh mục này còn nói rằng ngài và 2 cha Dòng Đaminh 

khác phải chuyển đến thủ đô Viêng Chăn bởi vì chính quyền 

không muốn họ dạy Anh ngữ miễn phí cho người dân địa 

phương vì họ bị nghi là gián điệp. 

 

Hạt Đại Diện Tông Tòa Luang Prabang có khoảng 3.900 

người Công giáo trong tổng dân số 1.2 triệu dân sinh sống 

tại các tỉnh phía bắc nước Lào như Bo Keo, Luang Namtha, 

Luang Prabang, Phong Xali, Udomxai và Xayaburi. Thành 

phố cổ Luang Prabang là một trung tâm của Phật Giáo và 

văn hóa tại Lào, cách thủ đô Viêng Chăn 220 km về phía 

bắc. 

Khương Duy Hải 

 

Giám Mục Việt đầu tiên trên đất Úc:  

VietCatholic phỏng vấn Đức TGM  

Tổng Thư Ký HĐGM Australia 
 

Chiều thứ Bẩy 11/06/2011, Đức Tổng Giám Mục Barry 

James Hickey, Tổng Giám Mục tổng giáo phận Perth, Tây 

Úc, và cũng là Tổng Thư Ký Hội Đồng Giám Mục Australia, 

vừa dành cho thông tấn xã Công Giáo VietCatholic một 

buổi phỏng vấn nhân biến cố lịch sử Giáo Hội Úc Châu có 

Giám Mục Việt Nam và cũng là Giám Mục Á Châu đầu tiên. 

 

Hồng Nhung: Chúng tôi là Hồng Nhung từ VietCatholic.net 

và đang hiện diện cùng với Archbishop Barry James Hickey. 

Người Công Giáo Việt Nam tại Úc đang cử mừng tin vui là 

Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã bổ nhiệm cha Vinh Sơn 

Nguyễn Văn Long làm Giám Mục Phụ Tá của tổng giáo 

phận Melbourne. Đối với chúng con, đây là một biến cố lịch 

sử vì ngài sẽ là vị Giám Mục gốc Việt đầu tiên và cũng là vị 

Giám Mục Á Châu đầu tiên tại Úc Đại Lợi. Thưa Đức Tổng 

Giám Mục, người Việt Công Giáo trên toàn thế giới sẽ rất 

hân hoan nếu Đức Tổng có thể chia sẻ với chúng con một 

vài cảm tưởng của ngài trước việc bổ nhiệm này. 

 

Đức Tổng Giám Mục Barry James Hickey: Được chứ, tôi 

chia sẻ với anh chị em niềm vui trước việc bổ nhiệm Đức 

Cha Long như vị Giám Mục người Việt đầu tiên tại Úc. Tôi 

biết tất cả Giám Mục ở đất nước này cũng nghĩ như thế. Khi 

nhìn lại quá khứ, thì nhận thấy nhiều vị Giám Mục đến từ 

các quốc gia khác, ngay cả những vị là người Úc như tôi thì 

cũng có cha mẹ hay ông bà có quê quán từ các nước khác. 

Thành ra, chúng ta có các Giám Mục là những người đến từ 

Ái Nhĩ Lan, Tây Ban Nha, từ Ý, Đức và Crotia. Hầu hết các 

vị Giám Mục đương thời sinh ở Úc nhưng họ có nguồn gốc 

Âu Châu. Đây là lần đầu tiên mà chúng ta có một vị có bối 

cảnh không phải từ Âu Châu. Người Việt đã đến đây rất 

đông sau cuộc chiến tại Việt Nam đã nhiều năm qua từ hồi 

thập niên 70 và đã hình thành một cộng đồng vững mạnh, 

không chỉ người Công Giáo thôi mà cả các tín hữu Phật 

Giáo và các tôn giáo khác. Nhưng đặc biệt là cộng đoàn 

Công Giáo rất mạnh và có mặt tại mọi tiểu bang và mọi thủ 

phủ của các tiểu bang. Ở tổng giáo phận Perth, chúng ta có 

15 hay 16 linh mục Việt Nam. 

 

Các cha sinh ở Việt Nam, sau đó tỵ nạn và đến Úc như 

những người di dân. Các ngài theo học các khóa đào tạo linh 

mục tại Úc và được thụ phong tại đây. Các ngài hoạt động 

hăng say và rất tốt. Tôi vẫn thường nghĩ là nhiều vị trong số 

họ là những nhà lãnh đạo rất tốt. Ngày nào đó thế nào cũng 

phải có một Giám Mục gốc Việt. Trong khi tôi đang nghĩ 

như thế thì tôi nhận được thư cho biết một Giám Mục người 

Việt đầu tiên đã được chọn và ngài ở Melbourne. Vì thế tôi 

rất vui mừng, tôi không nghĩ là còn phải chờ lâu ở Perth mới 

có Giám Mục Việt Nam. Vị tân Giám Mục ở Melbourne 

không chỉ chăm lo cho người Việt mà thôi nhưng chăm lo 

cho mọi người. Truyền thống của Úc là dù chúng ta đến từ 

quốc gia nào đi nữa, chúng ta là một quốc gia với cùng một 

ngôn ngữ. Chúng ta hấp thụ truyền thống của các nước 

nhưng chúng ta nói cùng một ngôn ngữ. Một vài tuần lễ 

trước, tôi đã tham dự lễ tấn phong Giám Mục đầu tiên cho 

một linh mục người Malta, ngài sinh ở Malta. Điều đáng 

buồn là ngài vừa mới qua đời. 

 

Khi tôi đến Vương Cung Thánh Đường Melboure trong buổi 

lễ tấn phong hôm ấy thì nhà thờ đầy ắp những người Malta. 

Thông thường thì ngài đến với anh chị em Malta, nhưng sau 

30   | Hieäp Nhaát 126 | 07 - 2011 | 



đó ngài đến với mọi người. Vì thế tôi tin là sẽ có rất đông 

người Việt tham dự lễ tấn phong Đức Cha Long. Họ sẽ vui 

mừng, hạnh phúc và ca hát rồi sau đó ngài sẽ bắt đầu công 

việc của mình. Ngài sẽ đến với các cộng đoàn Việt Nam và 

họ sẽ nồng nhiệt chào đón ngài, nhưng ngài cũng sẽ viếng 

thăm các giáo xứ Úc cũng như các sắc dân khác. Tôi nghĩ đó 

sẽ là một ngày trọng đại cho đất nước Úc, một ngày trọng 

đại cho Giáo Hội Công Giáo, vì ngày đó chỉ ra cho thế giới 

thấy chữ “công giáo” nghĩa là hoàn vũ. Vì thế quốc gia Úc 

Đại Lợi này, nơi hình thành từ nhiều quốc gia chúng ta có 

một Giáo Hội Công Giáo hoàn cầu. Chúng ta là người Công 

Giáo dù chúng ta là Việt Nam hay Malta, Ý hay Ái Nhĩ Lan, 

chúng ta là một đại gia đình trong Chúa Kitô. Cho nên 

chúng tôi đón nhận Đức Cha Long như người anh em Giám 

Mục của mình. Chúng tôi đón nhận Đức Cha Long như một 

Giám Mục Úc Đại Lợi, và chúng tôi tạ ơn Chúa là người 

Việt Nam đã đến đây đông đảo, tạ ơn Chúa vì họ đã sản sinh 

ra nhiều linh mục nhiệt thành, nhiều nữ tu thánh thiện, và 

giờ đây tôi tin chắc chúng ta có một Giám Mục là chủ chăn 

đầy nhiệt huyết. Tôi cầu nguyện cho ngài, tôi cầu nguyện 

cho sự thành công của ngài và xin Chúa Thánh Thần hoạt 

động thông qua ngài. 

Thúy Dung 

 

TGM Leopoldo Girelli thăm Tổng giáo phận Hà Nội 
 

HÀ NỘI - Sau thời gian viếng thăm một số Giáo phận thuộc 

Giáo tỉnh Hà Nội: Lạng Sơn- Cao Bằng, Bắc Ninh, Hải 

Phòng, Bùi Chu và Thái Bình, vị đại diện không thường trú 

của Tòa Thánh tại Việt Nam, Đức Tổng giám mục Leopoldo 

Girelli và thư kí riêng của ngài đã trở lại Tổng giáo phận Hà 

Nội để làm việc trong ba ngày (ngày 17, 18 và 19 tháng 6). 

Khoảng thời gian này, ngài dành nhiều thời gian đến thăm 

và hiệp dâng thánh lễ tại một số giáo xứ trong Tổng giáo 

phận. 

 

Để tưởng nhớ công ơn những vị anh hùng Tử Đạo, sáng 

ngày 17 tháng 6, Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli chủ 

sự thánh lễ kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại giáo xứ 

Vĩnh Trị, Tổng giáo phận Hà Nội. Nơi đây là quê hương của 

hai Thánh Tử Đạo: An-tôn Nguyễn Tiến Đích và Mi-ca-e 

Nguyễn Huy Mỹ. Mảnh đất này có một bề dày lịch sử đáng 

trân trọng; ngay từ buổi sơ khai của Giáo Hội tại Việt Nam, 

nơi đây đã được các đấng thừa sai chọn làm Thủ phủ của 

Giáo Hội Tây Đàng Ngoài, hiện còn ba Giám mục và mười 

Linh mục thừa sai người Pháp Quốc đang an nghỉ trong khu 

vườn Nhà chung cũ, trích trong bài chào mừng của cha xứ 

F.X Kiều Ngọc Viên. 

 

Giới thiệu về quê hương Vĩnh Trị, cha F.X tiếp: Tràng Vĩnh 

là tiền thân của Chủng Viện ngày nay, do cha thánh Phaolô 

Lê Bảo Tịnh làm Giám đốc, nhiều linh mục đã xuất thân từ 

đây. Vĩnh Trị có nhà in, nhà hội nuôi dạy trẻ mồ côi và tàn 

tật. Ngày nay, Vĩnh Trị còn lưu giữ một phần hài cốt của 

Ngài và mười bộ hài cốt chứng nhân đức tin khác có tên 

tuổi, đang chờ ngày phong chân phước. Ngôi nhà thờ cổ 

kính có tuổi thọ 115 năm với kiến trúc Á Đông của cha Trần 

Lục, chính là nơi được cử hành đại lễ hôm nay. 

 

Thật là ý nghĩa khi vị đại diện Đức Thánh Cha Biển Đức 

XVI dâng thánh lễ kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Cố 

Đô của Tây Đàng Ngoài. Đồng tế với ngài có Đức Tổng 

giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn- Chủ tịch Hội Đồng 

Giám Mục Việt Nam, Đức cha Phụ tá Lô-ren-xô Chu Văn 

Minh- Giám đốc Đại Chủng Viện Hà Nội, quý cha, quý tu sĩ 

và nhiều giáo hữu trong giáo hạt Nam Định. 

 

Trước khi bước vào thánh lễ, Đức Tổng giám mục Phêrô 

giới thiệu vị đại diện không thường trú của Tòa Thánh, Đức 

Tổng giám mục Leopoldo Girelli, ngài nói: Sáng nay, Đức 

Tổng giám mục Leopoldo Girelli bắt đầu cuộc hành trình từ 

Tòa Tổng giám mục Hà Nội- phía Bắc của giáo phận đi tới 

Vĩnh Trị là cực Nam của Tổng giáo phận. Như vậy, ngài đã 

có dịp đi xuyên suốt Tổng giáo phận của chúng ta, ngài đã 

mang lấy tâm tình và con tim của ngài để sẻ chia với chúng 

ta, đặc biệt việc ngài dừng chân tại Vĩnh Trị. Đây là một sự 

lựa chọn cố ý trong sứ vụ của ngài tại Giáo Hội Việt Nam. 

Vì thế, chúng ta cầu nguyện cho ngài và cho sứ vụ của ngài, 

chúng ta hiệp thông và cộng tác với ngài để vị đại diện của 

Tòa Thánh trên mảnh đất này gặp một Giáo Hội với bề dày 

lịch sử, một Giáo Hội gắn bó với Chúa và Hội thánh qua 

chính ngài... 

 

Đặc biệt, ngài cùng cộng đoàn chúc mừng Đức Tổng giám 

mục Leopoldo Girelli nhân dịp kỷ niệm 5 năm nhận chức 

Giám mục và 33 năm chịu chức Linh mục. Sau lời giới thiệu 

của Đức Tổng giám mục Hà Nội là những tràng pháo tay 

liên tiếp giòn giã tạo nên một bầu khí vui tươi, ấm cúng 

trong tình Gia Đình Hội Thánh. 

 

Khởi đầu phần giảng lễ, vị đại diện Đức Thánh Cha Biển 

Đức XVI cám ơn Đức Tổng giám mục Hà Nội, Đức cha Phụ 

tá, quý cha và cộng đoàn bằng Việt ngữ. Ngài sử dụng tiếng 

Việt chút ít nhưng đã nói lên tâm tình của vị đại diện Tòa 

thánh rất yêu mến, gắn bó và quyết tâm phục vụ Giáo Hội 

tại Việt Nam. 

 

Trong bài giảng, ngài bày tỏ niềm vui mừng và hãnh diện 

khi hiện diện nơi đây, một địa danh lịch sử đối với Giáo Hội 

Việt Nam. Ngài nhấn mạnh: Tôi xin đại diện Đức Thánh 

Cha nhắc nhở anh chị em hướng về gốc rễ của chúng ta, để 

có thể kín múc nguồn mạch và củng cố đức tin của mình. 

Tôi đến đây để kính nhớ những vị tổ tiên của anh chị em 

trong đức tin, những vị Thánh Tử Đạo; những hạt lúa đã 

chết thực sự để trổ sinh nhiều bông hạt. Tôi tỏ lòng tôn kính 

các Ngài, đặc biệt là những vị trên quê hương Vĩnh Trị thân 

yêu. 

 

Thực sự, Vĩnh Trị được vững mạnh và phát triển đức tin là 

nhờ máu các Thánh Tử Đạo đã đổ và tưới dội. Chính máu 

các Thánh Tử Đạo đã đổ để nhiều người trở nên anh chị em 

trong đức tin. Như vậy, Tử Đạo không phải là một sự kết án 

nhưng đó là sức mạnh của tình yêu chiến thắng hận thù và 
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bạo động, tạo nên một cộng đoàn mới. Nhờ máu các Thánh 

tử Đạo mà cộng đoàn tín hữu của Vĩnh Trị đã được sinh ra. 

 

Sự hiệp thông trong một Giáo Hội duy nhất là sự diễn tả rõ 

ràng máu các Thánh Tử Đạo, máu được chảy ra từ thân thể 

các ngài để hòa thành một dòng máu. Cũng vậy, dòng máu 

của Hội Thánh chính là Thân Thể Mầu Nhiệm của Đức 

Kitô, Đấng đã chịu đóng đinh trên Thập giá; dưới Thập giá 

thì Giáo Hội được khai sinh. 

 

Từ tổ tiên của mình, anh chị em đã nhận được một gương 

sáng chói về Tử Đạo. Anh chị em hãy học nơi họ sự trung 

thành với Đức Kitô và hiệp nhất trong Hội Thánh. Hiến lễ 

của các ngài đã nói nên tính Công Giáo của Hội Thánh để 

nói với chúng ta về sự Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo 

và Tông Truyền trong Giáo Hội; tất cả anh chị em là một 

phần của sự thánh thiện đó. Sứ vụ của Hội Thánh là hiệp 

nhất cả nhân loại hợp thành dân của Thiên Chúa và tạo dựng 

hòa bình. Vì thế, tôi mời gọi anh chị em củng cố đức tin mỗi 

ngày để tỏ ra lòng mến sâu sắc trong Giáo Hội, đặc biệt là 

Giáo Hội tại địa phương, nơi Tổng giáo phận Hà Nội này. 

 

Cuối Thánh lễ, cha xứ F.X Kiều Ngọc Viên thay lời cộng 

đoàn bày tỏ niềm tri ân lên hai Đức Tổng giám mục, Đức 

cha Phụ tá, quý cha, quý nam nữ tu sĩ và cộng đoàn phụng 

vụ. Thánh lễ khép lại lúc 11 giờ. 

Gioan Đình Sơn 

 

Bài chào mừng Đức TGM Leopoldo Girelli  

của Lm. G.B. Huỳnh Công Minh, Tổng Đại Diện 

TGP.Sàigòn tại Trung Tâm Mục Vụ TGP.Sàigòn 
 

Trọng kính Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, Đại 

Diện không thường trú của Đức Thánh Cha Bênêđictô 16 tại 

Việt Nam, vô cùng quí mến, 

 

Sáng hôm nay, được phép của Đức Hồng Y G.B. Tổng 

Giám Mục, linh mục đoàn Tổng Giáo Phận Sàigòn vô cùng 

hân hoan tề tựu về đây để biểu lộ tâm tình với vị Đại Diện 

của Người Cha Chung của Giáo Hội toàn cầu dưới trần thế 

này, và thông qua Ngài, kính trình Đức Tổng Giám Mục, 

linh mục đoàn chúng con xin được hiệp thông với toàn thể 

Cộng đồng Dân Chúa tại Việt Nam kính cẩn dâng lên Đức 

Thánh Cha Bênêđitô 16 lòng hiếu thảo sâu đậm và tâm tình 

biết ơn tràn đầy. 

 

Thực vậy, điều mà linh mục đoàn chúng con, cũng như mọi 

thành viên của đại gia đình của Chúa là Cha giầu lòng 

thương xót tại Việt Nam, đã từ bao năm tháng dài khao khát 

chờ mong, thì nay, nhờ ơn Chúa, đã bước đầu trở thành hiện 

thực : Đức Thánh Cha Bêneđitô thứ 16, Vị Cha Chung của 

Hội Thánh Chúa Kitô lữ hành dưới trần thế, đã bổ nhiệm 

được Vị Đại Diện của Ngài ở bên cạnh Hội Thánh Chúa 

Kitô tại Việt Nam thân yêu, một đất nước cách xa Vatican 

hàng vạn dậm. Sự hiện diện bằng xương bằng thịt của Ngài, 

kính thưa Đức Tổng Giám Mục Leopoldo khả ái, chúng con 

cảm nhận được sự gần gũi tràn đầy yêu thương của Đức 

Thánh Cha Bênêđictô thứ 16. Giác quan chúng con cảm 

nhận được nhiều hơn mầu nhiệm hiệp thông của Hội Thánh 

Chúa Kitô, đặc biệt trong hoàn cảnh hiện nay của Dân Tộc 

và Đất Nước thân yêu của chúng con, cũng như hoàn cảnh 

của Hội Thánh Chúa Kitô tại đây. 

 

Thực vậy, trước làn sóng áp đảo khủng khiếp của nền văn 

minh sự chết, mà Chân Phước Gioan Phaolô II đã từng cảnh 

báo cho toàn thế giới, Dân Tộc và Quê Hương Việt Nam 

chúng con bị đe doạ gấp nhiều lần hơn các nơi khác, bởi lẽ 

xã hội Việt Nam đột ngột mở cửa hội nhập, trong lúc trước 

đó là một xã hội hoàn toàn khép kín từ rất nhiều thập kỷ. 

Những con rồng Đông Nam Á đã tung cánh từ thời hoà bình 

đã được vãn hồi trên đất nước Việt Nam thống nhất (năm 

1975), cơ hội ngàn vàng để Dân Tộc này, Đất Nước này trở 

thành rồng, thành hổ như láng giềng của mình. Nhưng cơ 

hội này đã bị bỏ lỡ một cách thảm hại, bởi lẽ không chỉ bỏ 

lỡ cơ hội ngàn vàng, mà còn tự cô lập mình suốt mấy thập 

kỷ nữa. Và hiện nay, sát nách mình không phải là một con 

rồng mà là một đại khủng long, đang làm cho cả thế giới 

khiếp sợ. Thực tế là: nước láng giềng khổng lồ và hùng 

mạnh, cả về kinh tế, tài chánh lẫn về quân sự đang ngang 

nhiên xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền quốc gia Việt 

Nam, mặc dù Bộ Ngoại Giao Việt Nam đã liên tục cực lực 

tố cáo. Về kinh tế, thương mại, đại cường quốc láng giềng 

này cũng ung dung tuồn hàng hoá chất lượng kém, giá cả rẻ 

bèo qua ngõ biên giới mênh mông phía Bắc Việt Nam, làm 

đảo điên nền kinh tế Việt Nam. Chính quyền Trung Quốc từ 

nhiều năm nay đã tuyên truyền cho nhân dân của họ rằng 

Việt Nam là một phần của lãnh thổ Trung Quốc, đến mức 

các linh mục, tu sĩ Công Giáo Trung Quốc đang du học tại 

Châu Âu, thậm chí tại Roma, cũng tin rằng Việt Nam là lãnh 

thổ của Trung Quốc. 

Trong hoàn cảnh cụ thể của thế giới và đặc biệt của Việt 

Nam, thiết lập quan hệ ngoại giao Vatican-ViệtNam quả là 

một niềm hy vọng rất lớn, không chỉ cho Hội Thánh tại Việt 

Nam, mà còn cho cả Dân Tộc và Đất Nước Việt Nam, bởi lẽ 

Hội Thánh Chúa Kitô mà vị đứng đầu ở trần gian hiện nay là 

Đức Thánh Cha Bênêđictô 16: Ngài là Ánh sáng cho toàn 

thể thế giới đang bị nền văn minh sự chết thống trị mà 

không chút hy vọng thoát ra được… Có thể nói được là mọi 

người thiện chí trên thế giới đều hướng về Đức Thánh Cha 

Bênêđictô 16, bởi lẽ Ánh sáng và Hy vọng Ngài mang đến 

không phải là của Ngài, do Ngài mà là Ánh sáng của Thiên 

Chúa, Ánh sáng chân thật vì là Ánh sáng của Thiên Chúa 

Tình Yêu. 

Phải chăng đường hướng mà Đức Thánh Cha Bênêđictô 16 

đang đi là Ngài tiếp nối đường hướng của các vị tiền nhiệm, 

khởi đi từ Chân Phước Gioan 23 với lời Di chúc từ giường 

bệnh chuẩn bị lìa trần về với Chúa: “Hôm nay hơn bao giờ 

hết và chắc chắn hơn những thế kỷ vừa qua, chúng ta được 

mời gọi để phục vụ con người xét như là con người, chứ 

không phải chỉ phục vụ người Công giáo, trong tương quan 

với nhân quyền, chứ không phải chỉ cho quyền lợi của Giáo 

Hội Công Giáo mà thôi”. 

Trân trọng kính chào Đức Tổng Giám Mục 

Lm. G.B. Huỳnh Công Minh 
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