
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

"Em tôi, Giáo hoàng”: Một cuốn sách mới  

của Đức ông Georg Ratzinger 
 

Sách kể các chi tiết chưa được công bố về ơn gọi của ĐTC 

Biển Đức XVI. 

 

ROMA – Nhiều chi tiết chưa được công bố về ơn gọi của 

Giuse Ratzinger (tức ĐTC Biển Đức XVI) đã được tìm thấy 

trong cuốn sách "Mein Bruder, der Papst" ("Em tôi, Giáo 

hoàng”), theo cuộc trả lời phỏng vấn của Đức Ông Georg 

Ratzinger với nhà báo và nhà văn Đức Michael Hesemann. 

 

Tác phẩm dày 256 trang trình bày một loạt cuộc trò chuyện 

đã diễn ra vào cuối mùa xuân năm nay ở Regensburg, trong 

đó anh cả của ĐTC Biển Đức XVI kể với người phỏng vấn 

về các kỷ niệm của em trai mình. 

 

Sách được nhà xuất bản Herbig ở Munich, Đức, phát hành, 

với khoảng bốn mươi bức ảnh kèm trong đó, sẽ được bán ở 

các nhà sách từ ngày 12-9, ngày trước chuyến thăm của 

ĐTC Biển Đức XVI đến nước Đức. 

 

Cuốn sách đã được viết nhân dịp kỷ niệm 60 năm truyền 

chức linh mục của Georg và Giuse Ratzinger (tại Freising, 

ngày 29-6-1951), và hai anh em đã mừng chung lễ này trong 

Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô tại Vatican, ngày 

Lễ Thánh Phêrô và thánh Phaolô. 

 

Chứng tá của Đức ông Georg Ratzinger, người anh gần gũi 

nhất của ĐTC Biển Đức XVI, bắt đầu từ thời thơ ấu của 

Giuse, kể nhiều chuyện, trong đó có chuyện Giuse ra đời thế 

nào, trưởng thành ra sao, lối sống trong gia đình, quyết định 

của Giuse về phục vụ Giáo Hội trong chức linh mục, cho 

đến các năm trong triều đại Giáo hoàng của Ngài. (Zenit 12-

7-2011) 

Nguyễn Trọng Đa 

 

 

 

Chính Quyền Obama 

đang ngầm phá họai các quốc gia Công Giáo 

 

Trong khi còn e dè tại quốc nội vì sợ những hệ lụy bầu cử, 

tại quốc ngọai, là nơi có thể dùng viện trợ và ngọai giao để 

gây áp lực, chính quyền Obama đã thực hiện nhiều chương 

trình táo bạo nhằm thúc đẩy những chủ trương cấp tiến của 

họ. 

 

Mới đây bà ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton đã 

khoe khoang thành quả của Bộ Ngoại giao là đã hỗ trợ 

quyền "LGBT" (những người đồng tính) bằng cách trợ giúp 

cuộc tuần hành Gay Pride và buổi hòa nhạc của Lady Gaga 

tại Roma.  

 

Hai nhân vật có thế giá đã phê bình những vận động đó của 

Hoa Kỳ là "đi ra ngòai dòng chính" và có mục đích chia rẽ 

Giáo hội với xã hội ở các quốc gia Công Giáo. 

 

"Chính quyền đã đưa các chương trình nghị sự LGBT lên 

thành nền tảng của chính sách đối ngoại", ông Austin Ruse, 

giám đốc viện nghiên cứu Công Giáo về Gia đình và Nhân 

Quyền cho biết trong một tuyên bố ngày 28 tháng 6, "Chính 

quyền đã chỉ đạo các đại sứ quán khắp nơi là phải theo dõi 

và hỗ trợ các phong trào đồng tính cho dù nước chủ nhà và 

người dân của họ có chấp nhận nó hay không." 

 

"Hoa kỳ vốn là quốc gia hùng mạnh và có nhiều khả năng ép 

buộc các chính phủ khác phải nương theo chính sách xã hội 

của nó," Ông Ruse cho biết thêm. 

 

Bà Rebecca Marchinda, giám đốc vận động cho các chương 

trình Thanh Thiếu niên Thế giới của Liên Hợp Quốc, cảnh 

báo rằng các hoạt động của Mỹ, ở các nước đặc biệt là Công 

giáo, có thể dẫn đến việc tạo ra sự chống đối Giáo Hội "trên 
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các lĩnh vực công cộng và trên cuộc tranh luận về những vấn 

đề (LGBT) này." 

 

"Thay vì chấp nhận rằng mọi quốc gia có lý do chính đáng 

để công nhận hôn nhân và gia đình như là những thể chế 

(chứ không đơn thuần chỉ là những thỏa thuận xã hội), Mỹ 

sẽ đào sâu thêm hố cách biệt giữa Giáo Hội Công Giáo và 

xã hội dân sự với chủ trương cho rằng bất cứ khác biệt nào 

với Hoa Kỳ chỉ là những ý tưởng lỗi thời dựa trên nền tảng 

tôn giáo. " 

 

Thực ra trong nhiều ý tưởng khác biệt với Hoa Kỳ đó, đã có 

trước khi tôn giáo tồn tại và luôn chính đáng vì phát huy 

phẩm giá và lợi ích chung. 

 

Bà Ngoại trưởng Clinton đã đề cập đến vai trò của chính 

quyền Mỹ trong việc tuyên truyền vận động cho đồng tính 

tại một lễ kỷ niệm vào ngày 27 Tháng 6, gọi là 'tháng LGBT 

Pride', đây là buổi lễ được tổ chức do Bộ Ngoại giao và các 

người đồng tính làm việc trong các cơ quan Ngoại giao. 

 

Bà Clinton nói: "Đại sứ quán Mỹ tại Rome đã đóng một "vai 

trò quan trọng" trong việc đưa Lady Gaga xuất hiện tại Ý 

trong buổi hòa nhạc EuroPride. Ban tổ chức đã "ước ao" 

muốn có ngôi sao âm nhạc này và một lá thư của Đại sứ 

David Thorne gửi cho Lady Gaga đã đóng một vai trò quan 

trọng trong việc ký kết hợp đồng." 

 

"Hơn một triệu người đã tham dự sự kiện trên, hô to những 

khẩu hiệu hỗ trợ cho bình đẳng và công lý," bà Clinton nói. 

 

Lady Gaga, một người ủng hộ các chương trình chính trị cho 

người đồng tính, cũng là người đã xuất bản nhiều video dâm 

dục trong đó có sự lạm dụng nhiều biểu tượng tôn giáo của 

Công giáo. 

 

Paola Concia, một dân biểu đồng tính của Đảng Dân chủ Ý, 

nói với tờ báo Ý Il Fatto Quotidiano rằng sự can thiệp của 

Đại sứ Thorne "chắc chắn" là vì ảnh hưởng của tình hình 

chính trị tại Ý - là quốc gia duy nhất của Liên minh Âu châu 

chưa có luật gọi là quyền đồng tính. 

 

Ông Đại sứ đã thường xuyên nhắc nhở tới cụm từ của Ngoại 

trưởng Clinton rằng "quyền đồng tính là nhân quyền và nhân 

quyền là quyền đồng tính." 

 

Cũng trong buổi lễ ngày 27 tháng 6, bà Ngoại trưởng 

Clinton nói thêm rằng các nhân viên Đại sứ quán Mỹ ở 

Slovakia đã "làm thêm giờ" để giúp cho cuộc diễn hành 

Pride tại quốc gia đó được thành công, sau khi cuộc diễn 

hành đầu tiên trước đó đã đưa tới bạo lực. 

 

Các nhân viên sứ quán đã cổ động thêm 20 chữ ký của các 

trưởng phái đoàn từ các quốc gia khác, công khai hỗ trợ 

cuộc diễn hành và cuộc tranh luận trong sự "tôn trọng và có 

kết quả về quyền LGBT". 

 

"Và trong ngày diễn hành, đại sứ của chúng ta đã đi bộ trong 

tình đoàn kết ngay bên cạnh thị trưởng thành phố 

Bratislava," bà nói. 

 

Bà Clinton cho biết Bộ Ngoại giao cũng tham gia vào việc 

ủng hộ quyền LGBT ở Honduras, Uganda, Malawi, Nga, 

Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và ở những nơi khác. 

 

Bà nhắc lại những "nỗ lực lớn" của Hoa Kỳ tại Ủy ban Nhân 

quyền ở Geneva để hỗ trợ một tuyên bố nhằm chấm dứt bạo 

lực và tội ác chống lại các "khuynh hướng tình dục và giới 

tính." 'Văn phòng Ngoại giao của Hoa Kỳ ở phương Tây và 

những nhiệm sở thường trực của Hoa Kỳ tại Tổ chức các 

nước châu Mỹ đã giúp tạo ra một chức vụ quan sát viên đặc 

biệt cho quyền LGBT trong Ủy ban Liên Mỹ về Nhân 

quyền. 

 

Ông Ruse phê bình rằng những hành động như vậy không 

chỉ là đơn giản vận động cho những người đồng tính mà 

thôi. 

 

"Họ đang có ý định ép buộc hôn nhân đồng tính và cho phép 

người đồng tính nhận con nuôi tại các nước đang cảm thấy 

bị xúc phạm bởi những thứ như vậy. Họ có ý định dùng 

khuynh hướng tình dục và bản sắc giới tính để tạo ra một tội 

phân biệt đối xử mới, để chà đạp quyền của các tín hữu tôn 

giáo. 

 

"Về vấn đề này, chính quyền này đã đi ra ngòai dòng chính", 

ông Ruse nói. 

 

Ông cho biết rằng hầu hết mọi người trên thế giới vẫn hiểu 

đồng tính luyến ái là "bên ngoài sự tự nhiên" và là "cái gì đó 

cần tránh và chắc chắn không được chấp thuận." 

 

"Hầu hết mọi người công nhận rằng, lối sống đồng tính có 

hại cho sức khỏe và đạo đức. Hiệu quả của chính sách của 

Obama là xúc phạm đến hàng tỷ người và gây khó khăn cho 

các chính phủ miễn cưỡng khác. Điều này đặc biệt gây phản 

cảm tại hầu hết các quốc gia Kitô giáo và Hồi giáo.Trong 

thực tế, Kitô giáo và Hồi giáo là những trở ngại chính của 

chương trình nghị sự và chính sách này." 

 

Còn bà Marchinda thì cho rằng bà Clinton đã "hiểu lầm" về 

bản chất của cuộc tranh luận LGBT và hiểu lầm về quan hệ 

giữa tranh luận và chủ quyền quốc gia và về nhân quyền nói 

chung. 

 

"Thật là đáng lo ngại khi thấy rằng Mỹ đã không còn bảo vệ 

quyền lợi chính đáng của tất cả mọi người và cưỡng đoạt 

nền tư pháp của các nước thành viên (Liên hiệp quốc) liên 

quan đến hôn nhân và những quy định địa phương liên quan 

đến diễn hành và các sự kiện khác." 

 

"Các tuyên truyền của Mỹ về các vấn đề này đã thúc đẩy 

một định nghĩa mới về quyền con người mà không nơi nào 

chấp nhận được. Đó là một định nghĩa từ phương Tây mà 
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Hoa Kỳ sử dụng để thúc đẩy lợi ích của mình ở nước ngoài 

và dùng định nghĩa này để quyết định viện trợ cho các nước 

đang phát triển." 

 

Bà Marchinda lưu ý rằng hiện nay những từ ngữ như 

"khuynh hướng tình dục", "LGBT," hoặc "giới tính" không 

được quốc tế chấp nhận, tuy thế Mỹ vẫn tiếp tục sử dụng 

những ngôn ngữ này khi đề cập đến nhân quyền. 

 

"Điều này gây ra hiểu lầm giữa các quốc gia thành viên của 

Liên hiệp quốc và nhất là trong những quốc gia đang phải 

nhận những viện trợ có ràng buộc của Mỹ." 

Trần Mạnh Trác 

 

Tòa thánh nói một Hiệp hội báo chí 

không xứng là Công giáo nữa 
 

Tìm cách mới để qui tụ các nhà báo Công giáo 

 

ROMA - Một Hiệp hội quốc tế của các nhà báo Công giáo 

không nên sử dụng danh xưng Công giáo nữa, theo hai giám 

chức Vatican là các nhân vật nêu ra cuộc khủng hoảng quản 

lý nghiêm trọng trong hiệp hội này. 

 

Trong một thông cáo chung, Hội đồng Tòa thánh về Giáo 

Dân và Hội đồng Tòa thánh về Truyền Thông Xã Hội đã 

bàn đến tình trạng của Hiệp hội Báo chí Công giáo Quốc tế 

(ICPU), vốn đã thay đổi tên của mình thành Tổ chức Truyền 

thông Công giáo quốc tế (ICOM). 

 

Thông cáo, được hai Chủ tịch của hai Hội đồng là Đức 

Hồng Y Stanislaw Rylko, và Đức Tổng Giám Mục Claudio 

Celli ký tên, nhận định rằng Hiệp hội Báo chí Công giáo 

Quốc tế (ICPU) hoặc Tổ chức Truyền thông Công giáo quốc 

tế (ICOM), “sau nhiều thập kỷ phục vụ hợp lệ công tác rao 

giảng Tin Mừng qua báo chí, trong các năm qua đã trải qua 

một cuộc khủng hoảng lớn dần về quản lý". 

 

"Hội Đồng Tòa thánh về Giáo Dân và Hội đồng Tòa thánh 

về Truyền Thông Xã Hội, trong khả năng quyền lực của 

mình, đã theo dõi sát sao quá trình này, vốn đã có một hệ 

quả là sự vô hiệu lực của các đại hội được tổ chức năm 2007 

tại Canada, năm 2008 Roma, và năm 2010 tại Burkina 

Faso”. 

Thông cáo nói tiếp: “Trong nhiều dịp, Tòa Thánh đã bày tỏ 

với các lãnh đạo của Hiệp hội Báo chí Công giáo Quốc tế 

(ICPU) về sự phức tạp của Hiệp hội, do thiếu minh bạch và 

rõ ràng trong việc quản lý của Hiệp hội này, dưới sự kiểm 

soát của vị Tổng thư ký. Ngày 23-3, các sự việc này đã buộc 

Hội đồng Tòa thánh về Giáo dân thu hồi sự công nhận theo 

Giáo luật Hiệp hội này với tư cách là một Hiệp hội Công 

giáo, trong một lá thư chính thức gửi đến tất cả các thành 

viên qua vị chủ tịch”. Phản ứng về sự thu hồi này, Hiệp hội 

đã đổi tên thành Tổ chức Truyền thông Công giáo quốc tế 

(ICOM), và loan báo sẽ mở một hội nghị vào tháng 11. 

Các Hội đồng Tòa thánh nói là không chấp thuận tên gọi 

này.  

Hai Hội đồng nói: “Hơn nữa, cái gọi là Tổ chức Truyền 

thông Công giáo quốc tế (ICOM) đã chiếm đoạt quá mức di 

sản trí tuệ, kinh tế và lịch sử của Hiệp hội Báo chí Công 

giáo Quốc tế (ICPU), cũng như logo và trang web của Hiệp 

hội này". 

 

Thông cáo chung nói thêm: "Cả hai Hội đồng Tòa thánh xác 

nhận lòng biết ơn của mình đối với mọi thành viên Hiệp hội 

Báo chí Công giáo Quốc tế (ICPU), vốn bị loại trừ bởi cuộc 

khủng hoảng quản lý gần đây, về sự phục vụ quý báu của họ 

trong quá khứ, và khuyến khích họ truyền bá Tin Mừng 

trong thế giới bằng truyền thông viết. Đồng thời, hai Hội 

đồng đảm bảo với họ rằng các Hội đồng đang nghiên cứu 

các cách thức mới của một hiệp hội để đề xuất với các nhà 

báo, những người muốn ở lại trong sự hiệp thông với Giáo 

Hội Công Giáo". 

 

Do cuộc khủng hoảng được Hiệp hội Báo chí Công giáo 

Quốc tế (ICPU) cảm nghiệm trong những năm gần đây, một 

số tổ chức quốc gia của các nhà báo Công Giáo, chẳng hạn 

Hiệp hội Công giáo các phóng viên và nhà báo (UCIPE) ở 

Tây Ban Nha, đã tách rời Hiệp hội này.  

 

Nguồn gốc của Hiệp hội Báo chí Công giáo Quốc tế (ICPU) 

bắt đầu vào năm 1927, khi các nhà báo Pháp, Đức, Áo và 

Thụy Sĩ thành lập Văn phòng quốc tế các nhà báo Công 

giáo, với mục đích thúc đẩy báo chí dựa trên các giá trị vững 

chắc. 

 

Đại hội thế giới lần thứ nhất của Báo chí Công giáo đã diễn 

ra tại Brussels, Bỉ, năm 1930 và Hiệp hội Báo chí Công giáo 

Quốc tế (ICPU) ra đời ở Roma năm 1936. 

 

Sau các năm khó khăn của Chiến tranh thế giới thứ hai, Hiệp 

hội hoạt động trở lại với Đại hội thế giới được tổ chức tại 

thủ đô Ý năm 1950. 

 

Từ năm 1966, năm mà danh xưng Hiệp hội Báo chí Công 

giáo Quốc tế (ICPU) đã được chọn, Hiệp hội đã được mở ra 

cho tất cả các người Công giáo chuyên nghiệp làm việc 

trong lĩnh vực thông tin đời và đạo. (Zenit 18-7-2011) 

Phạm Kim An 

 

Đức Tổng Giám Mục Chaput  

kêu gọi tin tưởng vào Sách Phúc Âm 

 

Đức Tổng Giám Mục 

Charles J. Chaput sẽ sớm 

rời khỏi Tổng Giáo Phận 

Denver để trở thành Tổng 

Giám Mục của Tổng 

Giáo Phận Philadelphia. 

Ngài cho rằng Tổng Giáo 

Phận mới của mình có 

thể vươn mình mạnh mẽ 

hơn sau những rắc rối 

gần đây, bằng đời sống 
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gắn chặt với Phúc Âm "mà không có sự chi phối" . 

 

Đức Tổng Giám Mục Chaput nói với hãng tin CNA trong 

một cuộc phỏng vấn độc quyền: "Giáo Hội tại Philadelphia 

là một chi thể quan trọng trong đời sống của “hiền thê”. Đây 

không phải là thời gian để cảm thấy xấu hổ vào những gì 

chúng ta tin" và "Trong thực tế, điều đó trở nên quan trọng 

hơn để rao giảng Tin Mừng: cả trong Giáo Hội và ngoài 

Giáo Hội."  

 

"Thử thách lớn nhất, không chỉ ở Philadelphia nhưng ở khắp 

mọi nơi, là rao giảng Tin Mừng theo cách tái hiện hình ảnh 

của Thiên Chúa nơi con người" Ngài nói. "Chúng ta cần 

phải có niềm tin vào Tin Mừng. Chúng ta phải sống tràn đầy 

niềm tin, sống không bị chi phối và với niềm vui lớn lao." 

 

Đức Tổng Giám Mục Chaput nói rằng Ngài có thể cung cấp 

"một nửa tá lý do" tại sao Ngài tự coi mình là một "sự lựa 

chọn bất ngờ" cho vị trí lãnh đạo Giáo Hội ở Philadelphia. 

"Nhưng tôi tin vào sự khôn ngoan của Đức Thánh Cha, vì 

vậy tôi chấp nhận rằng Philadelphia là nơi mà Thiên Chúa 

muốn tôi đến".  

 

"Cuộc sống của tôi là một linh mục, lần đầu như là một tu sĩ 

dòng Capuchin và bây giờ là một giám mục, được xác định 

bởi sự vâng phục, vâng phục Thiên Chúa là Cha. Tiếng nói 

của Đức Thánh Cha là tiếng nói của Chúa Cha đối với tôi." 

 

"Tôi sẽ nhớ Tổng Giáo Phận Denver rất, rất nhiều", Tổng 

giám mục Chaput nói. "Nơi đây thực sự là gia đình của tôi, 

và một phần của trái tim tôi sẽ luôn luôn ở Denver."  

 

Tại Philadelphia, Ngài sẽ đương đầu với một thách thức 

mới. Trong tháng 3 năm 2011, theo một báo cáo của bồi 

thẩm đoàn, Đức Hồng y Justin Rigali tuyên bố Ngài sẽ đình 

chỉ 21 linh mục có tên trong cáo buộc về hành vi sai trái, mà 

Ngài đã cho rằng không đáng tin cậy.  

 

"Chúng ta phải giải quyết các vụ bê bối một cách trung thực, 

kỹ lưỡng và tự tin" Đức Tổng giám mục Chaput đã chỉ ra. 

"Chúng ta có thể làm được điều đó, ngay cả khi nó rất đau 

đớn, bởi vì chúng ta biết rằng Chúa Kitô đã sống lại từ cõi 

chết."  

Ngài nhấn mạnh là thông điệp của sự sống lại không phải là 

một tập hợp bởi “ngôn từ”, nhưng đó là một "thông điệp của 

sự thật” hướng dẫn Giáo Hội để đương đầu cho bất kỳ thử 

thách nào. Trong sự soi sáng này, "những gì xảy ra trong 

Giáo Hội, ngay cả khi có liên quan đến sự chết, đều có thể 

được biến đổi trong giây phút của sự sống lại."  

 

Đức Tổng Giám Mục cũng muốn có một tên gọi riêng cho 

Philadelphia - "Thành phố của tình huynh đệ" – như là một 

nguồn cảm hứng cho sứ vụ của mình, và đây “không phải là 

khẩu hiệu của một người du lịch"  

 

Ngài ngẫm nghĩ: "Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu, khi Ngài 

chọn một người đàn ông làm linh mục, Ngài lựa chọn với 

tình huynh đệ, và tôi muốn đây là một dấu chỉ huynh đệ với 

những người anh em của tôi". "Tôi mong chờ cơ hội này 

trong gia đình mới, nơi mà Thiên Chúa là đã dành cho tôi, 

gia đình đó là Giáo Hội tại Philadelphia."  

 

"Tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ đã và đang nhận được sự chúc lành 

bởi Thiên Chúa một cách rất đặc biệt. Bởi những ơn lành đó, 

nước Mỹ có nhiệm vụ trao ban ơn lành cho thế giới và cho 

tất cả mọi người. Philadelphia là một trong những thành phố 

thực sự vĩ đại, và tôi muốn là một phần của sự làm mới lại 

và làm tốt nhất cho cộng đồng này."  

 

Ngài tin rằng người Công giáo, bất kể thành phần hoặc liên 

minh chính trị, chỉ có thể hành động cho những sự quan tâm 

nhất của đất nước bằng cách đặt các sứ mệnh của Thiên 

Chúa lên trước hết. 

 

"Trước khi có bất kỳ điều gì khác, chúng ta được kêu gọi trở 

thành người Công giáo. Điều đó khẳng định một phần của 

chúng ta là ai. Cho dù chúng ta là người Da Đỏ hay Đức 

hoặc Ailen; cho dù chúng ta là người theo Đảng Dân chủ 

hay Đảng Cộng hòa, trước tiên chúng ta là người Công 

Giáo. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu."  

 

Tuy nhiên, tìm kiếm nước Thiên Chúa trước không có nghĩa 

là chối bỏ một đất nước.  

 

"Là tín hữu Công Giáo, chúng ta mắc nợ đất nước của chúng 

ta và tuổi tác của chúng ta đang sống” Đức Tổng Giám Mục 

Chaput nói. "Nếu chúng ta là những người Công giáo tốt 

trước tiên, sau đó chúng ta là công dân tốt, và nếu chúng ta 

là những công dân tốt, chúng ta sẽ là một lực lượng để thực 

thi nền công bình trên thế giới."  

 

"Nếu chúng ta không sống như tín hữu Công Giáo, chúng ta 

phản bội Tin Mừng. Chúng ta đánh mất cơ hội Thiên Chúa 

ban cho chúng ta để tạo nên sự khác biệt đáng kể cho việc 

truyền giáo nền văn hóa."  

 

Trong những năm gần đây, Đức Tổng Giám Mục Chaput đã 

gia tăng những nỗ lực của mình để giúp người Công Giáo tái 

khám phá ý nghĩa của bản sắc riêng của của họ và những sự 

nhầm lẫn của nền văn hóa hiện đại. Ngài nhìn thấy những sự 

thỏa hiệp của chính trị gia Công giáo, về các vấn đề như phá 

thai và "hôn nhân" đồng tính, như một kết quả tự nhiên của 

một thế tục hóa sâu sắc đang ảnh hưởng đến toàn thể Giáo 

Hội.  

"Nếu các nhà lãnh đạo chính trị của chúng ta thiếu niềm xác 

tín về đức tin của họ, đó là do các thành phần của Giáo Hội 

thiếu niềm tin về đức tin của họ. Các nhà lãnh đạo chính trị 

không khác so với phần còn lại của chúng ta. Vì vậy, nếu 

chúng ta chỉ những ngón tay vào họ, chúng ta cũng đang chỉ 

ngón tay vào chính mình và tại các cộng đồng Giáo Hội 

rộng lớn hơn. "  

Những công chức xã hội, Ngài nói, "không phải một mình - 

không phải bởi một hành trình dài – bởi sự âm thầm và chi 

phối của Tin Mừng."  
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"Nếu người Công giáo trong gia đình và giáo xứ của họ hiểu 

về điều đó, họ sẽ nhận ra rằng một sự hoán cải nghiêm túc 

cần được sắp đặt trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, 

và không chỉ riêng trong cuộc sống của các chính trị gia." 

 

Như một linh mục dòng Phanxicô Capuchin, Đức Tổng 

Giám Mục nhìn thấy thông điệp của mình như một chứng 

nhân Công Giáo không hề sợ hãi và đầy kiên quyết “Thánh 

Phanxicô bác bỏ bất kỳ các nỗ lực để loại bỏ những sứ mạng 

của Tin Mừng", Ngài nhớ lại.  

 

"Tất nhiên, tôi phải sống kỷ luật trong cuộc sống của riêng 

tôi. Đây là một phần quan trọng nhất của bản sắc Capuchin 

trong tôi. Nhưng sau đó tôi phải rao giảng Tin Mừng theo 

phương cách tương tự như vậy, một cách rõ ràng, đó là luôn 

luôn mới mẻ, và luôn luôn không bị sự chi phối."  

 

Mặc dù ở tuổi 66, Đức Tổng Giám Mục, sinh ra ở Kansas, 

chưa từng sống ở Philadelphia. Ngài đã dành 10 năm sống ở 

miền Tây Pennsylvania - đầu tiên là một chủng sinh, và sau 

đó là một Bề Trên cho tỉnh Dòng Capuchin Pittsburgh, 

Thánh Augustinô. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chọn 

Ngài là Đức Giám mục của Rapid City, South Dakota vào 

năm 1988, trước khi bổ nhiệm Ngài làm Tổng giám mục 

Denver vào năm 1997.  

 

Đức Tổng Giám Mục, người của cộng đồng người Da Đỏ 

bản địa và thuộc về bộ lạc thổ dân Potawatomi Prairie, tin 

rằng việc bổ nhiệm giám mục một phần thông qua di sản 

này. Ở South Dakota, Chân Phước Gioan Phaolô "tìm một 

cách trao ban một tình yêu đặt biệt cho Cộng Đoàn Da Đỏ 

bản địa."  

"Vì vậy, tôi nhìn thấy được sự đặc biệt của tôi, trong một số 

cách khác nhau, sự xuất hiện như là một phần, tôi là ai."  

 

Khi chuẩn bị để kế vị Đức Hồng Y Rigali, Đức Tổng Giám 

Mục Chaput lấy cảm hứng từ một trong các giám mục đầu 

tiên của Philadelphia - Thánh Gioan Neumann, cộng đoàn 

Dòng Chúa Cứu Thế Cộng Hòa Séc, Ngài trở thành công 

dân Hoa Kỳ, và sau này trở thành Giám Mục Mỹ đầu tiên 

được phong Thánh.  

 

"Tôi đã cầu nguyện với Thánh Gioan Neumann rất nhiều sau 

khi nhận được tin", Đức Tổng Giám Mục Chaput nói với 

CNA. "Tôi muốn yêu thương các linh mục và mọi người dân 

Philadelphia với lòng nhiệt thành như Ngài đã mang đến sứ 

vụ của mình."  

 

"Ít nhất tôi có thể đảm bảo rằng không có ai sẽ làm việc 

không ngại khó khăn hơn, hoặc cố gắng hơn, như tôi sẽ thực 

hiện."  

 

Chuyển ngữ từ CNA: 

http://www.catholicnewsagency.com/news/archbishop-

chaput-says-he-will-bring-the-gospel-without-compromise-

to-philly/ 

Jo. Trần Quang Khôi 

Tài liệu hỏi-đáp do Thánh bộ Phúc âm hóa các Dân tộc 

soạn thảo liên quan đến các vụ phong chức  

Giám Mục bất hợp pháp tại Trung Quốc 

 

"Vì một số lý do nghiêm trọng, linh mục Phaolô Lôi Thế 

Ngân (Paul Lei Shiyin) không được bổ nhiệm làm Giám 

Mục" 

Lạc Sơn, Trung Quốc - Đây là một tài liệu hỏi-đáp do 

Thánh bộ Phúc âm hóa các Dân tộc soạn thảo, thảo luận 

tuyên bố ngày 4-7 của Tòa Thánh về việc tấn phong Giám 

mục bất hợp pháp diễn ra ngày 29-6 tại Lạc Sơn. 

Tài liệu này được công bố trên blog CatholicsInChina của 

hãng tin Fides. 

 

Lưu ý sơ khởi: 

- Đây là câu trả lời của Thánh bộ Phúc âm hóa các Dân tộc 

cho các câu hỏi được nêu ra bởi các tín hữu tại Trung Quốc, 

liên quan đến Tuyên bố của Tòa Thánh (4-7-2011) về lễ tấn 

phong Giám mục bất hợp pháp tại Lạc Sơn (29-6-2011). 

- Câu trả lời ở đây là về mối quan tâm mục vụ thuần túy. 

- Một số chuyên viên Giáo luật đã được tham vấn trong việc 

soạn thảo câu trả lời. 

 

Về Linh mục Phaolô Lôi Thế Ngân 

 

Hỏi: Giờ đây, Cha Phaolô Lôi Thế Ngân ở trong tình 

trạng vạ tuyệt thông tiền kết (latae sententiae) không? 

Đáp: Có. Bằng hành động được tấn phong Giám mục mà 

không có sự chuẩn thuận của ĐTC Biển Đức XVI, Cha 

Phaolô Lôi Thế Ngân đã mắc vạ tuyệt thông tiền kết (latae 

sententiae, Xem Giáo luật 1382), vốn được Tòa Thánh 

"tuyên bố" công khai sau đó. Vạ tuyệt thông là một hình 

thức trừng phạt rất nặng trong Giáo Hội, vốn loại trừ người 

bị vạ tuyệt thông ra khỏi sự hiệp thông hữu hình của các tín 

hữu. 

 

Hỏi: Việc tuyên bố công khai hình phạt nặng này có nghĩa 

là gì? 

Đáp: Một tuyên bố công khai về hình phạt vạ tuyệt thông 

tiền kết (latae sententiae) trong Giáo Hội là nhằm nói rõ 

ràng với người phạm tội rằng người ấy đã vi phạm Giáo 

luật, và làm cho các tín hữu biết được tình hình phạm luật 

của người ấy. Trong trường hợp này, nó cũng có nghĩa là 

kêu gọi cha Phaolô Lôi Thế Ngân sám hối ngay lập tức bằng 

cách tiếp cận với Tòa Thánh (Giáo luật 1382). Đồng thời, 

tuyên bố công khai kêu gọi Giáo Hội tại Trung Quốc (cụ thể 

là các Giám Mục, Linh Mục, Tu sĩ, và Giáo Dân) có hành 

động mạnh mẽ chống lại mọi hình thức tấn phong Giám 

mục bất hợp pháp. Tòa thánh phải đưa ra lời tuyên bố phạt 

vạ tuyệt thông, nếu hoàn cảnh bắt buộc vào thời gian nào đó, 

và trên hết, khi lợi ích của các linh hồn bị đe dọa nghiêm 

trọng. 

 

Hỏi: Người bị vạ tuyệt thông có bị trục xuất khỏi Giáo Hội 

không? 
Đáp: Không. Giáo Hội có cả chiều kích xã hội hữu hình và 

chiều kích mầu nhiệm vô hình. Người bị vạ tuyệt thông đến 
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một mức độ nào đó bị loại trừ khỏi sự tham gia tích cực vào 

đời sống cộng đồng Công Giáo, trong một nghĩa xã hội hữu 

hình với mọi hệ quả pháp lý của nó (Giáo luật 1331). Nhờ bí 

tích Rửa tội người ấy vẫn còn là một thành viên của Giáo 

Hội – Nhiệm thể của Chúa Kitô. Đó là lý do tại sao người ấy 

vẫn có thể tiếp cận Tòa Thánh, nơi duy nhất người ấy có thể 

đến để xin sự hòa giải. 

 

Hỏi: Xin cho biết các hệ quả pháp lý của khoản giáo luật 

1331? 

Đáp: Người mắc vạ tuyệt thông bị cấm cử hành Thánh Lễ, 

cấm cử hành và nhận lãnh các bí tích, hoặc cấm hành xử bất 

cứ chức vụ nào trong Giáo hội. Mặc dù được tấn phong 

Giám mục, người ấy không có quyền cai quản giáo phận. Vì 

vậy, các linh mục và tín hữu (ngoại trừ nguyên nhân nghiêm 

trọng, chẳng hạn lúc nguy tử) không những phải tránh nhận 

các bí tích từ người ấy, nhưng còn không cho người ấy cử 

hành mọi hình thức phụng vụ hoặc nghi lễ Giáo hội, và đình 

chỉ người ấy cử hành phụng vụ hoặc nghi lễ, trong trường 

hợp người ấy không thi hành việc cấm. Tóm lại, hình phạt 

vạ tuyệt thông làm cho người ấy mất đi một số lợi ích thiêng 

liêng, để nhờ hình phạt “điều trị” này, người ấy có thể sớm 

ăn năn hối lỗi thật sự. 

 

Hỏi: Cha Phaolô Lôi Thế Ngân có thể được tha thứ 

không? 
Đáp: Có chứ. “Tuyên bố công khai” có nghĩa chính xác là 

nhằm cho điều đó. Cha Phaolô Lôi Thế Ngân phải ngay lập 

tức tiếp cận với Tòa Thánh để xin tha thứ. Kế tiếp, cha phải 

thực hiện tỉ mỉ các hướng dẫn do Tòa thánh nói với cha. Sau 

đó, ĐTC Biển Đức XVI, dựa trên sự ăn năn thật sự của cha, 

sẽ loại bỏ vạ tuyệt thông cho cha. Cho đến lúc đó, cha sẽ 

vẫn còn mắc vạ tuyệt thông. 

 

Hỏi: Khi vạ tuyệt thông của cha được xóa bỏ, liệu cha 

Phaolô Lôi Thế Ngân có được tự động thi hành sứ vụ 

Giám mục không? 

Đáp: Không, cha không thể thi hành sứ vụ được. Việc loại 

bỏ vạ tuyệt thông là một chuyện; và việc bổ nhiệm Giám 

mục lại là chuyện khác. Hai chuyện này hoàn toàn khác 

nhau. Tòa Thánh đã nói rõ rằng do một số lý do nghiêm 

trọng, cha Phaolô Lôi Thế Ngân không thể được bổ nhiệm 

làm Giám mục. Nói cách khác, ngay cả khi bị vạ tuyệt thông 

của cha được loại bỏ, cha không được hành xử như một 

Giám mục, không đeo phù hiệu của Giám mục, và không 

phát biểu như một Giám mục. 

 

Đối với các Giám Mục chủ phong và phụ phong 

 

Hỏi: Tình trạng hiện nay của bảy Giám mục tấn phong 

cho cha Phaolô Lôi Thế Ngân là như thế nào? 

Đáp: Các vị đã tự đặt mình vào biện pháp trừng phạt 

nghiêm trọng do luật của Giáo Hội đưa ra (Tuyên bố ngày 4-

7-2011). Điều này có nghĩa rằng "một khi đã có sự vi phạm 

bên ngoài, thì sự quy trách được suy đoán, trừ khi đã rõ cách 

nào khác” (Giáo luật 1321, § 3). "Sự quy trách được suy 

đoán" có nghĩa là có một lý do đầy đủ để xác định rằng các 

Giám mục thực sự phạm một lỗi nặng của vô kỷ luật, qua 

việc tấn phong Giám mục bất hợp pháp, và do đó, được suy 

đoán là bị vạ tuyệt thông, trừ khi được chứng minh ngược 

lại. 

 

Hỏi: Các vị có thể tiếp tục sứ vụ Giám mục bình thường 

không? 

Đáp: Không, các vị không thể làm như vậy, bao lâu mà "sự 

quy trách được suy đoán” của các vị không được loại bỏ. 

 

Hỏi: Các vị nên làm gì? 

Đáp: Trước hết và trên hết, nhiệm vụ của các vị là tiếp xúc 

ngay với Tòa Thánh để xin tha thứ, và để giải thích các lý do 

mà họ đã tham gia lễ tấn phong Giám mục bất hợp pháp, và 

chờ câu trả lời của Tòa Thánh. 

 

Hỏi: Nếu một Giám mục tấn phong, trong lương tâm của 

ngài, cho rằng ngài không bị vạ tuyệt thông, thì sao? 

Đáp: "Lương tâm" là một nơi thiêng liêng, nơi đó vị Giám 

mục liên quan phải thành thực với Chúa. Tuy nhiên, những 

người khác không thể nhìn thấy qua lương tâm của ngài. 

Bao lâu "sự quy trách được suy đoán” chưa được loại bỏ, vị 

Giám mục liên quan phải tránh tất cả các sứ vụ công khai. 

Trong khi đó, ngài vẫn buộc phải tiếp cận Tòa Thánh. 

 

Hỏi: Các linh mục và tín hữu nên tránh lãnh nhận các bí 

tích do các Giám mục này ban không? 

Đáp: Có, họ nên tránh, không phải vì các linh mục và tín 

hữu ở một vị trí để xét đoán lương tâm của vị Giám mục liên 

quan, nhưng vì "sự quy trách được suy đoán" chưa bị loại 

bỏ. 

Hỏi: Các linh mục và tín hữu có thể làm gì khác, khi "sự 

quy trách được suy đoán" của một Giám mục liên quan 

chưa bị loại bỏ? 

Đáp: Trước hết, họ cần phải kiên vững trong đức tin của họ, 

và tiếp tục duy trì sự hiệp nhất của cộng đoàn. Đối với vị 

Giám mục của họ có "sự quy trách được suy đoán", các linh 

mục và tín hữu được khuyến khích nhiều để cầu nguyện cho 

ngài, và để nhắc nhở ngài, khi cần thiết, giáo huấn của Giáo 

Hội. Việc tấn phong Giám mục bất hợp pháp này không chỉ 

vi phạm nghiêm trọng kỷ luật hoặc xáo trộn giáo lý của 

Giáo hội, nhưng trên hết làm tổn thương sự hiệp thông của 

Giáo Hội. 

 

Việc cầu nguyện là quan trọng nhất để cho các mục tử của 

chúng ta luôn luôn được vững mạnh, và đi theo Chúa. Trong 

thực tế, ở Trung Quốc có các Giám mục đáng ngưỡng mộ. 

ĐTC Biển Đức XVI nói: " Chúng ta phải tạ ơn Thiên Chúa 

vì sự hiện diện cố định này - không phải là không có đau 

khổ- của các Giám Mục đã nhận phép truyền chức phù hợp 

với truyền thống Công Giáo, nghĩa là có thông công với Đức 

Giám Mục Roma, đấng kế vị thánh Phêrô, và được đặt tay 

trên đầu bởi Giám mục được tấn phong hợp pháp theo như 

nghi thức của Giáo Hội Công Giáo”. (Số 8, Tông Thư của 

ĐTC Biển Đức XVI gửi Giáo Hội tại Trung Quốc). (Zenit 

19-7-2011) 

Nguyễn Trọng Đa 
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