
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

ĐTC Biển Đức XVI bổ nhiệm hai chức sắc cho 

Thượng Hội Đồng 2012 

 
Vatican – Ngày 22-10, ĐTC Biển Đức XVI bổ nhiệm một 

Hồng y người Mỹ và một Tổng Giám Mục người Pháp làm 

các chức sắc quan trọng của Thượng hội đồng Giám mục thế 

giới vào năm tới tại Vatican, vốn sẽ thảo luận về tái truyền 

giảng Tin Mừng. 

 

Đức Hồng Y Donald Wuerl, Tổng giáo phận Washington, 

Mỹ, và Đức Tổng Giám mục Pierre Marie Carré, Tổng giáo 

phận Montpellier, Pháp, đã được bổ nhiệm lần lượt làm 

Tổng phát ngôn (Relator general) và Thư ký đặc biệt của 

Đại hội đồng lần thứ 13 của Thượng Hội Đồng Giám Mục 

dự trù từ ngày 7 đến ngày 28-10-2012 , tại Vatican, về chủ 

đề "Việc tái truyền giảng Tin Mừng vì sự thông truyền Đức 

Tin Kitô giáo". 

 

ĐTC Biển Đức XVI quan ngại về niềm tin suy giảm của 

người Công giáo trên toàn thế giới, và đã thực hiện nhiều 

sáng kiến về lĩnh vực này, bao gồm cả Thượng hội đồng 

Giám mục. 

 

Tháng Mười năm ngoái, Ngài đã thành lập một Hội đồng 

mới tại Vatican, là Hội đồng Toà thánh về cổ vũ việc Tân 

Phúc âm hoá, để giúp tìm cách thức "tái trình bày chân lý 

muôn đời của Tin Mừng" ở các nước có truyền thống Kitô 

giáo, nơi chủ nghĩa thế tục đang che phủ đời sống đức tin. 

 

Ngày 17-10, Ngài chính thức công bố thiết lập "Năm Đức 

tin" từ ngày 11-10-2012 đến ngày 24-11-2013, để đưa ra 

một động lực mới cho sự tái rao giảng Tin Mừng và sứ vụ 

‘đến với muôn dân’ (ad gentes) của Giáo Hội. (Vatican 

Radio 22-10-2011) 

Phạm Kim An 

  

 

 

 
Một Hội đồng Toà thánh đề xuất 

một Cơ quan tài chính toàn cầu 

 

Vatican - Hội đồng Toà thánh về Công lý và Hòa bình kêu 

gọi thành lập một cơ quan toàn cầu mới, mà Hội đồng hy 

vọng nó có thể đưa ra các quyết định kinh tế, dựa vào công 

ích quốc tế hơn là lợi ích của quốc gia. 

 

Tài liệu về kinh tế, được công bố ngày 24-10 tại một cuộc 

họp báo ở Vatican, đã được soạn thảo nhằm đóng góp cho 

hội nghị thượng đỉnh G-20 sắp tới, vốn sẽ tập trung vào hệ 

thống tiền tệ quốc tế và tăng cường các quy định tài chính. 

 

Đức Giám Mục Mario Toso, Dòng Don Bosco (SDB), Tổng 

thư ký Hội đồng Toà thánh về Công lý và Hòa bình, đã nói 

với báo giới: “Tài liệu này nhằm đề nghị một sự suy tư về 

các cách thức có thể hướng tới trước - phù hợp với giáo 

huấn xã hội mới nhất của Giáo hội – vốn là hiệu quả và có 

tính đại diện ở cấp độ toàn cầu, và tìm kiếm sự phát triển 

con người đích thực của mọi cá nhân và dân tộc". 

 

Tài liệu dài 20 trang có tựa đề "Hướng tới cải cách hệ thống 

tài chính và tiền tệ quốc tế trong bối cảnh của một Cơ quan 

tài chính toàn cầu". 

 

Tài liệu này lưu ý làm thế nào sự toàn cầu hóa kinh tế đã có 

nghĩa là "từ năm 1900 đến năm 2000, dân số thế giới tăng 

gần gấp bốn lần, và tài sản được sản xuất trên toàn thế giới 

đã tăng trưởng nhanh hơn rất nhiều”, trong khi cùng một 

thời điểm "sự phân phối của cải không trở nên công bằng 

hơn, nhưng trong nhiều trường hợp đã trở nên tồi tệ hơn". 

 

Tài liệu nói thêm rằng "ngày nay các phương tiện truyền 

thông hiện đại đã làm cho các bất bình đẳng kinh tế, xã hội 

và văn hóa được biết đến rõ ràng cho tất cả mọi người, giàu 
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cũng như nghèo", làm tăng sự căng thẳng quốc tế và di cư 

hàng loạt”. 

Tài liệu phản ánh các gốc rễ của cuộc khủng hoảng kinh tế 

toàn cầu hiện nay, và đặt ra thông số đạo đức cho một sự 

phục hồi bền vững, trước khi kết luận với một số đề nghị 

chính sách thực tiễn.  

 

Về lịch sử, tài liệu đổ lỗi ba dòng tư tưởng cho cuộc khủng 

hoảng hiện nay: chủ nghĩa tự do kinh tế, chủ nghĩa vị lợi và 

việc kỹ trị. 

 

Hội đồng Toà thánh viết rằng chủ nghĩa tự do kinh tế "bác 

bỏ quy tắc và sự kiểm soát” được đặt trên thị trường tự do, 

nhưng đã gặp rắc rối khi các "luật phát triển tư bản chủ 

nghĩa" như thế không phản ánh hoặc không giải thích các 

thực tại kinh tế. Một hệ thống như vậy “có nguy cơ trở thành 

một công cụ trực thuộc lợi ích của các quốc gia, vốn hưởng 

một vị trí có lợi thế kinh tế và tài chính". 

 

Tư duy vị lợi tin rằng "những gì là hữu ích cho cá nhân dẫn 

đến lợi ích của cộng đồng". Tuy nhiên, tài liệu nhận xét rằng 

đôi khi "lợi ích cá nhân - ngay cả khi nó là hợp pháp - không 

phải luôn luôn ủng hộ lợi ích chung".  

 

Trong sự kỹ trị, tất cả các vấn đề cần giải quyết được xem là 

"độc quyền về bản chất kỹ thuật", vốn dẫn đến các vấn đề 

thoát khỏi "sự phân định cần thiết và sự lượng giá đạo đức". 

 

Tuy nhiên, các thị trường toàn cầu đòi hỏi đạo đức toàn cầu, 

nếu chúng hoạt động đúng cách, theo Hội đồng Toà thánh. 

 

Tài liệu này gợi ý rằng cuộc khủng hoảng hiện nay đã phát 

hiện “các lối hành xử như sự ích kỷ, sự tham lạm tập thể và 

sự tích trữ của cải ở mức độ lớn”. Cảnh tượng như thế có thể 

tác động mọi người hành động như là “không ai có thể hài 

lòng khi nhìn thấy con người sống như ‘một con sói đối với 

đồng bào của mình’, theo khái niệm được giải thích chi tiết 

bởi ông Hobbes". 

 

Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Toà thánh 

về Công lý và Hòa bình, phản ánh về tình hình toàn cầu hiện 

nay trong lời nói đầu của tài liệu. Ngài nói: “Cuộc khủng 

hoảng kinh tế và tài chính, mà thế giới đang trải qua, kêu gọi 

tất cả mọi người, cá nhân và các dân tộc, hãy kiểm tra theo 

chiều sâu các nguyên tắc và các giá trị văn hóa và đạo đức 

trên cơ sở sống chung xã hội”. 

 

Tài liệu này nhắc lại ĐTC Gioan XXIII đã hy vọng biết bao, 

trong điệp "Pacem trong Terris" (Hòa bình trên trái đất) năm 

1963, rằng một ngày nào đó "một cơ quan chính trị thế giới 

thật sự” sẽ được thành lập.  

 

Tài liệu nói: “Một Cơ quan siêu quốc gia của loại hình này 

nên có một cơ cấu thật sự và được thiết lập dần dần". 

 

Tuy nhiên, thông điệp cũng cảnh báo rằng "một cơ quan ở 

cấp độ toàn cầu không thể được áp đặt bởi sức mạnh, sự 

cưỡng ép hoặc bạo lực", nhưng chỉ thông qua "sự thoả thuận 

tự do và chia sẻ" về nhu cầu của "lợi ích thế giới". 

 

Và, Hội đồng Toà thánh cho biết, phù hợp với nguyên tắc bổ 

trợ, vốn luôn ủng hộ việc giải quyết các vấn đề ở cấp chính 

quyền thấp nhất hoặc cấp chính quyền địa phương, cơ quan 

này nên can thiệp vào các vấn đề toàn cầu chỉ khi nào “các 

quan chức cá nhân, xã hội hay tài chính thiếu năng lực, hoặc 

không thể tự quản lý để làm những gì được yêu cầu nơi họ". 

 

Các gợi ý của Hội đồng Toà thánh nhìn nhận rằng "một con 

đường dài vẫn cần phải đi qua, trước khi đi đến việc thành 

lập một cơ quan công cộng với thẩm quyền toàn cầu", và đề 

nghị rằng sự cải cách hoặc sự tăng cường của các tổ chức 

hiện nay như Liên hiệp quốc (UN), Quỹ Tiền tệ Quốc tế 

(IMF) hay Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có thể là 

một điểm khởi đầu. 

 

Về các ưu tiên chính sách, Hội đồng gợi ý rằng cơ quan toàn 

cầu này nên ưu tiên "các vấn đề liên quan công bằng xã hội 

toàn cầu", bao gồm cả việc soạn thảo "các chính sách tài 

chính và tiền tệ, vốn sẽ không gây thiệt hại cho các nước 

yếu nhất; và các chính sách nhằm đạt được các thị trường tự 

do và ổn định, và phân phối sự giàu có của thế giới cách 

công bằng".  

 

Tài liệu đưa ra ba ý tưởng thực tế để xem xét: thuế giao dịch 

tài chính, làm cho nhà nước ủng hộ các ngân hàng có điều 

kiện hành vi "đạo đức", và sự phân tách lớn hơn giữa ngân 

hàng bán lẻ và ngân hàng đầu tư.  

 

Tài liệu cũng kêu gọi việc đào tạo đạo đức cho những người 

làm việc trong các ngành tài chính, bởi vì "khoảng cách giữa 

đào tạo đạo đức và chuẩn bị kỹ thuật cần được lấp đầy". 

 

Tài liệu kết thúc bằng cách nói rằng "đã đến lúc quan niệm 

các định chế với thẩm quyền phổ quát, vì hiện nay các hàng 

hoá quan trọng được chia sẻ bởi toàn bộ gia đình nhân loại 

đang bị đe dọa, các hàng hóa mà các quốc gia riêng lẻ không 

có thể cổ vũ và tự bảo vệ được”. (CNA/EWTN News 24-10-

2011) 

Phạm Kim An 
 

Đức Hồng y Gracias: Giáo Hội và giới trẻ châu Á 

có thể giúp đỡ phương Tây suy đồi 

Mumbai – Đức Hồng y Oswald 

Gracias, Tổng Giám Mục tổng 

giáo phận Mumbai, và là Chủ 

tịch Hội đồng Giám mục Ấn 

Độ, đã được bầu làm Tổng thư 

ký của Liên Hội đồng Giám 

mục châu Á (FABC). Liên Hội 

đồng Giám mục châu Á là cơ 

quan đại diện cho 19 Hội đồng 

Giám mục quốc gia, bao gồm 28 

nước thành viên ở châu Á. 
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FABC phối hợp công việc của Giáo Hội tại các nước này, và 

liên lạc với Vatican và các chính phủ. Ban Thư ký Trung 

ương của FABC làm việc tại Hong Kong và là cơ quan phục 

vụ chính của FABC, một cơ quan phối hợp công việc trong 

FABC và với các văn phòng bên ngoài và các cơ quan ở các 

nước châu Á khác. 

 

Nhiệm vụ của Liên Hội đồng Giám mục châu Á (FABC) 

bao gồm: trao đổi thông tin và kinh nghiệm; thúc đẩy sự học 

hỏi và nghiên cứu về các vấn đề chung cho các thành viên 

của FABC, đặc biệt là trong các lĩnh vực truyền giáo, công 

lý, hòa bình, thích nghi văn hóa và các khía cạnh khác của 

phát triển con người; thiết lập liên lạc với các tổ chức liên 

quan của Toà thánh và hội nghiên cứu quốc tế; tổ chức hội 

nghị, các cuộc họp và hội thảo về các chủ đề có liên quan; 

và thúc đẩy đối thoại với các Kitô hữu khác, với thành viên 

của các tôn giáo châu Á khác, và mọi người thiện chí, sự 

hiểu biết lẫn nhau và đối mặt với vấn đề chung ở châu Á. 

 

Dưới đây, hãng tin AsiaNews độc quyền phỏng vấn Đức 

Hồng y Oswald Gracias, Tổng thư ký mới của FABC. 

 

Hỏi: Thưa Hồng y, đâu là tầm nhìn của Liên Hội đồng 

Giám mục châu Á? 
 

Đáp: Liên Hội đồng Giám mục châu Á (FABC) nên hỗ trợ 

tất cả các Hội Đồng Giám Mục khác ở châu Á, ngoài việc 

phối hợp, FABC phải là một kênh để trao đổi về công tác 

tông đồ, và đặc biệt để giúp đỡ các Hội đồng Giám mục yếu 

như như Lào, Campuchia, Kazakhstan, trong khi các nước 

mạnh hơn như Ấn Độ có thể chia sẻ nhân viên, chuyên môn 

và nguồn lực.  

 

Trong công việc và nhiệm vụ của họ, FABC phải tập trung 

vào các thực tại của châu Á hôm nay: thực tại lịch sử, văn 

hóa, tôn giáo, chính trị - xã hội và kinh tế. 

 

Hỏi: Thưa Hồng y Gracias, Ngài là một nhà vô địch về 

tự do tôn giáo ở Ấn Độ, châu Á và thế giới. Là Tổng thư 

ký của FABC, làm thế nào Ngài sẽ giải quyết các thách 

thức của tự do tôn giáo và sự bất khoan dung và trào lưu 

chính thống ngày càng tăng? 
 

Đáp: Châu Á cũng là cái nôi của các tôn giáo lớn của thế 

giới: Do Thái giáo, Kitô giáo, Hồi giáo và Ấn giáo. Đây là 

nơi sinh của nhiều truyền thống tâm linh khác như Phật 

giáo, Lão giáo, Khổng giáo, Bái hoả giáo (Zoroastrianism), 

Kỳ na giáo (Jainism), đạo Sikh và Thần đạo. 

 

Tự do tôn giáo là một Quyền Phổ Quát và chắc chắn là một 

trong các vai trò của FABC, để chứng tỏ cho thế giới thấy 

cách thức các Tôn giáo hoạt động và làm việc hướng tới đối 

thoại liên tôn và đối thoại liên văn hóa. Cộng tác với nhau vì 

lợi ích của nhân loại, khẳng định các giá trị tôn trọng lẫn 

nhau, đoàn kết và hòa bình. Tất cả chúng ta đều kiếm tìm 

Chân Lý, và do đó chúng ta có một mục tiêu chung và 

chúng ta có các điều chung nhiều hơn những điều chia cách 

chúng ta. Châu Á có thể dạy cho xã hội toàn cầu về tầm 

quan trọng của đối thoại liên tôn và các cách thức hiệu quả  

của đối thoại. 

 

Đáng buồn thay, trong khi chủ nghĩa chính thống đang gia 

tăng là nguyên nhân của sự quan ngại, cầu nguyện và đối 

thoại, cũng có các câu chuyện của chứng tá, nơi đó sự thiện 

vượt qua sự dữ, những câu chuyện của hy vọng, vì châu Á 

có một di sản văn hóa phong phú và với xã hội đa văn hóa 

và đa tôn giáo của mình, châu Á đã là một mô hình cho sự 

chung sống hòa hợp và hòa bình của các bộ tộc, dân tộc và 

cộng đồng khác nhau. 

 

Xây dựng các cầu nối hiểu biết, thúc đẩy đối thoại liên tôn, 

và làm việc hướng tới xây dựng Vương quốc của Chúa là 

Vương quốc tình thương, hòa bình, sự thật và hòa hợp công 

lý, hiểu biết lẫn nhau cách chân thành, và cùng nhau duy trì 

và cổ vũ công bằng xã hội và các giá trị đạo đức, cũng như 

hòa bình và tự do cho tất cả mọi người. 

 

Châu Á là phong phú về văn hóa; chúng tôi có thể đóng góp 

cho Giáo Hội phổ quát và có vị trí xứng đáng trong xã hội. 

 

Hỏi: Làm thế nào châu Á đối mặt với các thách thức của 

chủ nghĩa thế tục và là một biểu tượng cho phương Tây 

thế tục? 
 

Đáp: Châu Á là một lục địa của sức sống tâm linh. Chúng 

tôi người châu Á có một cảm thức về Thiên Chúa, và Thiên 

Chúa là một yếu tố quan trọng trong cuộc sống của chúng 

tôi và gia đình của chúng tôi. Do đó, châu Á có thể đóng 

góp vào tầm quan trọng của Thiên Chúa và gia đình trong 

cuộc sống của chúng tôi, để chống lại các lực lượng của thế 

giới thế tục.  

 

Trong gia đình châu Á, con cái được yêu thương như là quà 

tặng của Thiên Chúa. Các gia đình có một vị trí quan trọng 

trong nền văn hóa của chúng tôi. Các giá trị như lòng thảo 

hiếu, yêu thương và chăm sóc người già và người yếu, yêu 

mến và hoà hợp với trẻ em, được đề cao trong tất cả các nền 

văn hóa và truyền thống tôn giáo của châu Á.  

 

Chúng tôi biết rằng sự thế tục hóa dẫn đến sự loại trừ Thiên 

Chúa ra khỏi cuộc sống và sự tan rã ngày càng tăng của gia 

đình. Đây là sự đóng góp của châu Á với thế giới thế tục: 

tầm quan trọng của Thiên Chúa và gia đình. 

 

Ngày nay, chúng ta đang chứng kiến sự suy giảm kinh tế 

của thế giới phương Tây. Thông điệp ‘Bác ái trong sự thật’ 

(Caritas in Veritate) của Đức Thánh Cha thân yêu của chúng 

ta yêu cầu đưa đạo đức vào trong đời sống chính trị và kinh 

tế của chúng ta: châu Á cho thấy rằng nó có thể làm như 

vậy.  

 

Chúng tôi, những người dân châu Á, thấm nhuần các giá trị 

tôn giáo và văn hóa, chúng tôi có thể cho thế giới thấy cách 

thức mang Thiên Chúa từ góc cạnh của cuộc sống và xã hội 
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vào trung tâm của cuộc sống chúng tôi, gia đình chúng tôi, 

xã hội và thế giới. 

 

Hỏi: Thưa Hồng y, Ngài là một nhà lãnh đạo trẻ, đang 

dẫn dắt một lục địa trẻ. Đâu là các hy vọng của Ngài cho 

giới trẻ châu Á? 
 

Đáp: Các người trẻ tuổi là hiện tại, và châu Á là một lục địa 

trẻ, với khoảng 60% các người trẻ tuổi của thế giới, đầy sức 

sống và có năng lực cho sự đổi mới.  

 

Thanh niên là sức mạnh lớn nhất của chúng tôi, và chúng tôi 

hy vọng củng cố thanh thiếu niên của chúng tôi, tạo cho họ 

niềm hy vọng và các kỹ năng: làm việc với các chính phủ, 

làm cho họ trở thành các nhà lãnh đạo của ngày mai, và với 

các giá trị đạo đức và tầm nhìn, vốn có thể tạo nên một sự 

khác biệt tích cực trong tất cả các lĩnh vực của xã hội, vì lợi 

ích chung.  

 

Chúng tôi biết rằng hạt giống của đức tin đang hiện diện 

trong giới trẻ châu Á, và chúng tôi muốn nuôi dưỡng đức tin 

này, bằng cách gây tính lạc quan và hy vọng trong các người 

trẻ của chúng tôi. 

 

Giới trẻ châu Á giải quyết vấn đề văn hóa sự chết với một 

cam kết sự sống, một tầm nhìn của hy vọng và một luân lý 

đổi mới của công bình và trách nhiệm: thúc đẩy một nền văn 

hóa sự sống, trở nên người xây dựng một nhân loại mới. 

(AsiaNews 24-10-2011) 

Nguyễn Trọng Đa 

 

Các Giám mục Canada bầu Ban lãnh đạo mới 

TGM 

Richard 

Smith, tân 

chủ tịch 

CCCB, và 

TGM 

Mgr Paul-

André 

Durocher, 

Phó chủ 

tịch 

CCCB 

 

Cornwall, Ontario - Vào ngày thứ hai của hội nghị, cuộc họp 

toàn thể của Hội đồng Giám Mục Công Giáo Canada 

(CCCB) đã bầu Đức Tổng Giám Mục Richard Smith, tổng 

giáo phận Edmonton, làm Chủ tịch Hội đồng, và Đức Tổng 

Giám mục Paul-André Durocher, tổng giáo phận Gatineau, 

làm Phó chủ tịch Hội đồng. 

 

Đức Tổng Giám Mục Smith kế nhiệm Giám mục Pierre 

Morissette, người kết thúc nhiệm kỳ ngày 22-10, khi hội 

nghị toàn thể kéo dài năm ngày sắp kết thúc. 

 

Tổng Giám mục Richard Smith sinh ra ở Halifax, được 

truyền chức linh mục cho tổng giáo phận này. Ngài được 

chọn làm Giám mục giáo phận Pembroke vào năm 2002, và 

được ĐTC Biển Đức XVI bổ nhiệm Tổng giám mục tổng 

giáo phận Edmonton năm 2007. Ngài làm Phó chủ tịch Hội 

đồng Giám Mục Công Giáo Canada (CCCB) từ năm 2009. 

Ngài sẽ mừng lễ bạc Linh mục vào ngày 12-5-2012. 

 

Ban lãnh đạo của Hội đồng Giám Mục Công Giáo Canada 

(CCCB) nhiệm kỳ mới cũng sẽ bao gồm hai đồng thủ quỹ: 

khu vực tiếng Anh là Đức Giám mục Douglas Crosby, giáo 

phận Hamilton, và khu vực tiếng Pháp là Đức Giám mục 

Lionel Gendron, giáo phận Saint-Jean-Longueuil. Đây là 

nhiệm kỳ thứ hai của Đức Giám mục Crosby trong chức vụ 

đồng thủ quỹ, còn Giám mục Gendron giữ chức vụ đồng thủ 

quỹ nhiệm kỳ đầu tiên. (Zenit.org 21-10-2011) 

Phạm Kim An 

 

Pakistan khuyến khích đọc Kinh thánh 

 
PAKISTAN (UCANews, 24-10-2011) – Ngày 23-10-2011, 

Giáo hội Công giáo giới thiệu sách Kinh thánh mới trên toàn 

quốc Pakistan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảy ĐGM và hàng ngàn linh mục đã công bố bản dịch Kinh 

thánh lần thứ 10 vào chính Chúa nhật Khánh nhật Truyền 

giáo. Các bàn thờ trang hoàng đầy hoa, diễn kịch Kinh 

thánh, rước và gây quỹ để thúc đẩy Kinh thánh. 

 

LM Emmanuel Asi, thư ký HĐGM Pakistan, nói: “Hiện nay 

có 4 dạng và khổ sách Kinh thánh”. ĐGM Sebastian Shah, 

GP Lahore, và 3 linh mục đã dâng thánh lễ đồng tế đặc biệt 

tại Nhà thờ Thánh Tâm. Sau đó, hàng trăm giáo dân lần lượt 

đi ngang qua bàn thờ và hứa đọc Kinh thánh hằng ngày. 

 

LM Emmanuel Asi nói: “Anh chị em hãy đọc toàn bộ Kinh 

thánh trong 3 năm, chỉ cần mỗi ngày dành ra 5-7 phút”. 

HĐGM Pakistan đã xuất bản 70.000 cuốn Kinh thánh trong 

năm nay, lần trước chỉ 50.000 cuốn vào năm 2007. 

 

Hội Kinh thánh Pakistan, NXB của Tin Lành, đã giúp tổ 

chức đưa sách Kinh thánh về từ Trung quốc. Chi phí khoảng 

350.000.000 rupi (403.179 USD). 
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LM Emmanuel Asi nói: “Tài chính là một khó khăn lớn. 

Quỹ được gây trong 2 năm nhờ những nhà hảo tâm người 

Đức và một ĐGM người Hàn quốc giúp đỡ”. 

 

Hiện nay, HĐGM Pakistan có 100.000 “người bạn” và vài 

phát ngôn viên để phát động phong trào đọc Kinh thánh 

không ngừng tại Mariamabad – nơi có Đền Đức Mẹ – thuộc 

tỉnh Punjab vào năm tới trong một cuộc đấu giá để khuyến 

khích đọc Kinh thánh. 

 

Hong Kong: Hồng y Trần Nhật Quân 

chấm dứt tuyệt thực 

Hong Kong – Ngày 22-10, Đức Hồng y Giuse Trần Nhật 

Quân (Joseph Zen Ze-Kiun), Giám mục nghỉ hưu của giáo 

phận Hong Kong, đã hoàn thành một cuộc tuyệt thực kéo dài 

ba ngày, được thực hiện như một hành động phản đối chống 

lại sự thất bại trong trận chiến pháp lý lâu dài với chính 

quyền Hong Kong, về cách thức các trường tư thục được hỗ 

trợ tài chính sẽ hoạt động thế nào. 

Vị giám chức 79 tuổi, người trông yếu hơn nhưng mạnh về 

tinh thần, kết thúc việc tuyệt thực lúc 10g sáng, sau khi Ngài 

cắm trại phản đối bên ngoài một cộng thể Don Bosco ở đây, 

với việc cầu nguyện cùng với hàng chục người Công giáo có 

mặt ở đó.  

 

 

 

 

 

 

Ngài nói với các phóng viên rằng Ngài sẽ tiếp tục nghiên 

cứu các quy định của trường học, hy vọng nền giáo dục 

Công Giáo được tiếp tục dưới hệ thống quản lý trường học. 

Đức Hồng y Giuse Trần Nhật Quân, người bị huyết áp cao 

và bệnh tiểu đường, nói rằng các chỉ số sức khỏe của Ngài 

vẫn bình thường trong và sau khi tuyệt thực. Ngài cảm ơn 

các nhân viên y tế đã theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe 

của Ngài, cũng như các tín hữu và công dân địa phương đã 

hỗ trợ và chăm sóc cho Ngài. 

 

Trước đó, Toà án phúc thẩm Hong Kong đã bác bỏ kháng 

cáo của giáo phận chống lại các biện pháp do Chính quyền 

chỉ đạo, vốn kết thúc sự kiểm soát đầy đủ của Giáo Hội đối 

với các trường học của Giáo Hội, bằng cách cho phép các 

người bên ngoài tham gia vào Uỷ Ban quản trị trường học. 

 

Chiều tối 21-10, hơn 100 tín hữu, linh mục và người dân địa 

phương đã tụ tập và cầu nguyện với Đức Hồng y đang tuyệt 

thực. Với việc lần chuỗi Mân Côi, hát thánh ca và đọc Kinh 

Thánh, họ đã cho thấy tình đoàn kết với Ngài và nói lên sự 

ủng hộ đối với các giá trị giáo dục Công Giáo, và các nhà 

giáo dục Công Giáo. 

 

Đức Hồng y Giuse Trần Nhật Quân nói với đám đông cầu 

nguyện rằng Giáo Hội hy vọng bảo tồn các giá trị Công giáo 

trong giáo dục, và nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục 

sự sống, tình yêu, sự thánh thiêng của hôn nhân, tôn trọng 

phẩm giá con người và đạo đức xã hội. 

 

Trích dẫn thông điệp Caritas in Veritate (Bác Ái trong Chân 

Lý) của ĐTC Biển Đức XVI, Đức Hồng Y nói rằng điều 

quan trọng cho học sinh là học hỏi từ trường học các giá trị 

của công lý, tình yêu và sự tôn trọng các người yếu kém và 

người bị gạt bên lề xã hội. 

 

Ngài nói rằng Giáo Hội nên tiếp tục tìm kiếm lời khuyên của 

các luật sư Công Giáo về cách thức hoạt động dựa trên các 

giá trị giáo dục Công Giáo dưới sự quản lý trường học. 

 

Trong ba ngày tuyệt thực, hàng trăm học sinh các trường 

thuộc Giáo Hội, giáo viên và hiệu trưởng, các tín hữu, người 

dân địa phương và các chính trị gia đến thăm Ngài và bày tỏ 

sự ủng hộ và quan tâm. 

 

Chủ tịch sáng lập của Đảng Dân chủ Martin Lee và chủ sở 

hữu phương tiện truyền thông Jimmy Lai, cả hai đều là 

người Công giáo, đến thăm Đức Hồng y vào tối 21-10. 

 

Đức Hồng y Giuse Trần Nhật Quân nói với báo chí rằng ông 

Lai đã không đề cập đến sự đóng góp tiền bạc của mình, 

nhưng bày tỏ lo ngại về tác động của chính sách quản trị 

trường học, và điều quan trọng là cho thế giới quốc tế biết 

về vấn đề này. 

 

Chính sách quản trị Nhà trường dựa trên Pháp lệnh Giáo dục 

đã được giới thiệu trong năm 2004, vốn yêu cầu tất cả các 

trường tiểu học và trung học ở Hong Kong phải thành lập 

các Uỷ ban quản trị vào năm 2010. Tỉ lệ của các thành viên 

quản trị đại diện cho cơ quan tài trợ nhà trường sẽ được 

giảm còn 60% trong Ủy ban, và cho phép các cha mẹ học 

sinh, cựu sinh viên và các thành viên cộng đồng giữ tỉ lệ 

40% còn lại. 

 

Khi bắt đầu cuộc tuyệt thực của Hồng y, báo chí nói rằng 

ông Lai đã tặng tổng cộng 20 triệu đô la Hong Kong (2,570 

triệu USD) cho Ngài trong vài năm qua. 

 

Đức Hồng Y đã thừa nhận đã nhận được từ ông Lai các 

khoản đóng góp, nhưng nhấn mạnh tiền tặng này là "vô điều 

kiện", chứ không có chủ đích chính trị, và Ngài tiết lộ rằng 

số tiền đã được sử dụng cho các tổ chức từ thiện, và hỗ trợ 

các cộng đồng mở và cộng đồng hầm trú của Giáo hội Trung 

Quốc. (AsiaNews 22-10-2011) 

Nguyễn Trọng Đa 
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Đức ông Giuse Trịnh Minh Trí 

tân Chủ tịch Liên Đoàn CGVN tại HK 
 

Sinh ngày 20/7/1962, Sàigòn. 

1991 Chịu chức linh mục tại Phildelphia. 

2001 Doctor in Education. 

2002 Chánh xứ Giáo Xứ Thánh Helena, Tổng Giáo Phận 

Philadelphia. 

2003 Đức Ông. 

Quá trình sinh họat với Liên Đòan: 

1998-2002: Thủ quỹ miền Trung Đông 

2002-2006: Thư ký miền, phụ tá xây dựng Nguyện Đường 

La Vang, đặc trách thực hiện kỷ yếu La Vang. 

2006-2010: Chủ tịch Cộng Đồng Linh Mục & Nam Nữ Tu 

Sĩ Miền Trung Đông nhiệm kỳ 1 

2010-2014: Chủ tịch Cộng Đồng Linh Mục & Nam Nữ Tu 

Sĩ Miền Trung Đông nhiệm kỳ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOUSTON, Texas - Sau thánh lễ bế mạc Đại hội Linh mục 

Việt Nam Emmaus IV vào trưa ngày 27/10/2011 tại phòng 

họp lớn của Hilton Hotel Houston, và trong lễ bàn giao, 

Đức ông tân Chủ tịch Liên Đoàn CGVN tại Hoa Kỳ đã đọc 

diễn văn như sau: 

 

Trọng kính Đức Cha Đôminicô Mai Thanh Lương 

Kính thưa Cha Giuse Nguyễn Thanh Liêm, Nguyên Chủ 

Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ 

Kính thưa quý Cha Cựu Chủ Tịch Liên Đoàn 

Kính thưa quý Bề Trên 

Kính thưa quý Đức Ông 

Kính thưa quý Cha  

Kính thưa quý Thầy Sáu, quý Tu Sĩ Nam Nữ, quý Chức, và 

tất cả Ông Bà, Anh Chị Em 

 

Con chân thành cám ơn Đức Cha Đôminicô, quý Đức Ông, 

quý Cha, quý Thầy Sáu, Quý Tu Sĩ Nam Nữ đã tín nhiệm đề 

cử con vào chức vụ Chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt 

Nam tại Hoa kỳ trong nhiệm kỳ 2011-2015. Đây là một vinh 

dự lớn lao cho con. Nhưng con cũng có nhiều lo lắng trước 

sự tín nhiệm của mọi người. Con chỉ dám chấp nhận nhiệm 

vụ, trước tiên trong niềm tín thác vào ơn Chúa; thứ đến vì 

con tin vào lời cầu nguyện và sự cộng tác của mọi người. 

Con xin bày tỏ lòng tri ân đối với các bậc đàn anh đi trước 

con trong Liên Đoàn, nhất là Cha Chủ tịch vừa mãn nhiệm 

Giuse Nguyễn Thanh Liêm, và các đấng tiền nhiệm trước 

đây đã dày công xây đắp Liên Đoàn cho đến ngày hôm nay. 

Con ước mong sẽ nhận được sự chỉ bảo và chia sẻ kinh 

nghiệm của quý cha, để Liên Đoàn có thể phát triển cách tốt 

nhất. 

 

Mục tiêu của Liên Đoàn từ ban đầu là làm nhịp cầu liên kết 

cho người Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ; nâng đỡ nhau 

giữ gìn bản sắc văn hoá và truyền thống quý báu trong lối 

sống đạo Việt Nam, đồng thời hội nhập với giáo hội địa 

phương. Liên Đoàn cũng mong được là một cầu nối hiệp 

thông với Giáo hội quê nhà. 

 

Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ ngày càng phát 

triển rất nhanh, và con số linh mục tu sĩ cũng gia tăng. Sau 

hơn 36 năm hiện diện tại Hoa Kỳ, qua nhiều thế hệ khác 

nhau - thế hệ tỵ nạn thứ nhất, thứ hai qua đến thế hệ di dân 

thứ ba, thứ tư v.v… nhóm anh em linh mục, tu sĩ chúng ta 

đa dạng về độ tuổi, quá trình đào tạo, kinh nghiệm sống, 

mục vụ, v.v… 

 

Mối quan hệ giữa chúng ta với Giáo hội quê nhà cũng trở 

nên đa dạng hơn. Trong bối cảnh đó, chắc chắn hoạt động 

của Liên Đoàn đòi hỏi sự cộng tác của mọi người để được 

thành công. Trong suy nghĩ đó, con xin tha thiết mời gọi: 

 

- Các cha trẻ hãy tham gia tích cực hơn vào các sinh hoạt 

của Liên Đoàn; và khi có thể, hãy sẵn sàng đảm nhận các 

trách nhiệm trong Liên Đoàn. Con hiểu rằng, các cha đang 

bận rộn với công việc hiện tại nơi Giáo phận hay Hội Dòng 

của mình, nhưng con tin các cha vẫn có thể chia sẻ thêm nữa 

tài năng và thời gian cho sự lớn mạnh của Liên Đoàn, và 

giúp đỡ nhau sống vui trong đời tận hiến. 

- Kính xin các Cha đàn anh tiếp tục nâng đỡ, cổ võ cho các 

anh em trẻ. Kinh nghiệm và khôn ngoan của các cha là kho 

tàng vô giá cho chúng con. Con tin rằng một tinh thần đối 

thoại cởi mở chân thành, dựa trên sự lắng nghe tương kính 

giữa đôi bên, sẽ giúp cho công việc mục vụ và sự liên đới 

của các thế hệ được tốt đẹp. 

 

Chúng con mong đợi và sẽ trân trọng mọi ý kiến đóng góp 

của tất cả các linh mục, phó tế, tu sĩ, quý chức và anh chị em 

để cùng nhau xây dựng Liên Đoàn. 

 

Nhân đây, con xin cám ơn cách đặc biệt các Cha đã tổ chức 

kỳ Họp Mặt Huynh Đệ Emmaus IV ở Houston đây. 

Emmaus đã trở thành một truyền thống tốt đẹp cho anh em 

linh mục Liên Đoàn. Trong mấy ngày qua, chúng ta vừa 

được kết tình huynh đệ, vừa được nâng cao đời sống tâm 

linh. Hành trình Emmaus, cùng với các khóa học, tĩnh tâm 

cho mọi thành phần dân Chúa, đã là một ưu tiên của Liên 

Đoàn trong nhiệm kỳ qua, sẽ tiếp tục là mối quan tâm của 

chúng con trong nhiệm kỳ này. 

 

Một lần nữa, xin cám ơn Đức Cha Đôminicô, quý cha cựu 

chủ tịch các nhiệm kỳ trước, quý cha chủ tịch 8 miền, Hội 

Đồng Lãnh Đạo Liên Đoàn, quý Đức Ông, quý Cha, quý 

thầy Sáu, quý tu sĩ nam nữ, quý chức và Anh Chị Em. Qua 

lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang và các Thánh Tử Đạo 

Việt Nam, xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta. 
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