
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

ĐTC Bênêđictô XVI đến Mexico như là 'người hành 

hương của đức tin, hy vọng, tình yêu' 

 
Leon, Mexico (CNA / EWTN News) - Sau khi máy bay của 

Đức Giáo Hoàng hạ cánh xuống Guanajuato, Mêxicô chiều 

23/03, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nói với đám đông 

nhiệt thành rằng ngài đến đất nước của họ như một "người 

hành hương của đức tin, hy vọng và tình yêu". 

 

Trong bài diễn văn chào mừng chính thức vào đầu chuyến 

tông du từ 23 đến 26/03, Đức Thánh Cha nói với những 

người tụ họp chào đón rằng ngài mong muốn củng cố và 

khuyến khích những người tin vào Chúa Kitô. 

 

Ngài thúc giục người Công Giáo "hành động như những 

người truyền giáo" để đóng góp vào "sự chung sống tôn 

trọng và hòa bình" đến từ "phẩm giá vô song của mỗi con 

người" và "không ai có quyền xem thường". Ngài nhấn 

mạnh: "Phẩm giá này được thể hiện đặc biệt là trong quyền 

căn bản về tự do tôn giáo". 

 

Lưu ý rằng bạo lực gần đây đã hoành hành tại khu vực này, 

Đức Thánh Cha kêu gọi người dân Mễ Tây Cơ và tất cả mọi 

người Mỹ Châu La tinh sống niềm hy vọng của họ vào 

Thiên Chúa để làm nên một "dấn thân thực sự" nhằm xây 

dựng một "thế giới tốt đẹp hơn". 

 

Từ năm 2006 đến 2011, chính phủ Mêxicô ước tính có hơn 

47.000 công dân đã bị thiệt mạng vì bạo lực liên quan đến 

ma túy. 

 

Đức Thánh Cha cầu nguyện đặc biệt cho "những người đau 

đớn" vì "tất cả các hình thức của bạo lực", nhưng cũng nói 

rằng ngài biết mình đang ở một đất nước “tự hào về sự hiếu 

khách của mình và mong muốn không ai cảm thấy không 

được hoan nghênh". 

 

 

 

 

Đức Giáo Hoàng đặc biệt tạ ơn Thiên Chúa "đã cho phép tôi 

thực hiện mong muốn" đã ấp ủ rất lâu để cuối cùng được 

thăm viếng "quốc gia vĩ đại" Mêxicô. Ngài hy vọng ngay cả 

những người Mễ Tây Cơ "xa quê hương của mình" không 

thể "mất đi niềm mong ước nhìn thấy sự tăng trưởng trong 

sự hài hòa và phát triển toàn diện đích thực". 

 

Trong những năm gần đây, nhiều nước Mỹ Châu Latinh đã 

tổ chức lễ kỷ niệm 200 năm độc lập của họ. Đức Trinh Nữ 

Maria, đã "được kêu cầu tha thiết" để tỏ rỏ cho mọi người 

rằng "Chúa yêu thương tất cả mọi người và tự hiến mình vì 

họ mà không phân biệt họ là ai". 

 

Đức Thánh Cha cầu xin sự chuyển cầu của Đức Mẹ 

Guadalupe cho người dân Mễ Tây Cơ" sống thật với đức tin 

mà anh chị em đã đón nhận". 

 

Trong số 23 chuyến tông du nước ngoài của mình kể từ khi 

trở thành Giáo Hoàng vào năm 2005, đây là chuyến đi đầu 

tiên tới Mỹ Châu Latinh. Đức Giáo Hoàng sẽ lưu lại Mêxicô 

đến ngày 26/03, sau đó ngài sẽ đến Cuba trước khi trở về 

Rôma vào ngày 29/03. 

  

(Nguồn từ VietCatholic ngày 24 tháng 3 năm 2012) 

Lã Thụ Nhân 

 

Tầm mức quan trọng chuyến thăm viếng của  

Đức Giáo Hoàng đến Mexicô và Cuba 
 

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã lên đường khởi hành đi 

đến Châu Mỹ Latinh, vùng nói tiếng Tây Ban Nha vào sáng 

thứ sáu, 23/3/2012. Đây là chuyến Tông Du Mục Vụ thứ 23 

của vị đứng đầu Giáo Hội Công Giáo từ năm 2005. 

 

Trong đoàn tháp tùng gần 120 người, trong đó có 90 nhà báo 

quốc tế. Những người quan trọng hàng đầu gồm có Đức 

Giáo Hội Hoàn Vũ 
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Hồng Y Tarcisio Bertone (Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh), 

ĐHY Javier Lozano Barragan, người Mexicô (chủ tịch Hội 

Đồng Giáo Hoàng về mục vụ cho các nhân viên y tế), Đức 

Tổng Giám Mục Angelo Becciu (thứ trưởng Bộ Ngoại Giao 

Tòa Thánh và đã từng là sứ thần Tòa Thánh tại Cuba trong 

nhiều năm), Linh mục Dòng Tên Federico Lombardi (Phát 

ngôn viên của Tòa Thánh), bác sĩ riêng Dr. Patrizio Polisca. 

Kế đến hai người thân cận nhất không thể thiếu được trong 

các cuộc Tông Du là những thư ký riêng của ĐGH: Đức ông 

Georg Gänswein (người Đức) và Alfred Xuereb (người 

Malta).  

 

Một cái nhìn nhanh vào những con số dự đoán cho cuộc 

Tông Du tại Mexicô và Cuba theo đài Vatican: 1.500.000 

khách hành hương, 2.000 nhà báo từ 500 cơ quan báo chí 

khác nhau từ khắp nơi trên thế giới, báo chí, đài phát thanh, 

truyền hình và trang Web, ít nhất có 3.000 cảnh sát và quân 

đội lo về an ninh. Phải nhắc đến con số 15.000 khách danh 

dự được mời đến tham dự trong các thánh lễ đại trào. 

 

Theo cách nhìn mê tín của người Ý, họ cho rằng con số 23 

sẽ mang lại điều may mắn, thì người ta nhìn thấy có dự đoán 

tốt về Đức Giáo Hoàng cho chuyến Tông Du Châu Mỹ 

Latinh này: Chuyến Tông Du lần thứ 23, Ngài thăm 23 quốc 

gia và hôm nay khởi hành đúng vào ngày 23/3. Nếu may 

mắn đến cho một cuộc hành trình dài và khó nhọc thì ai mà 

chẳng cần, nhất là cho một cụ già đã gần 85 tuổi. 

Quốc gia Mexicô đã 6 lần được đón tiếp vị đứng đầu Hội 

Thánh đến thăm, còn Cuba đây là lần thứ hai. Chân Phước 

GH Gioan Phaolô II đã đến thăm Mexicô 5 lần và Cuba 1 

lần. 

 

Lần này phải nhắc đến sự kiện chuyến Tông Du của vị Giáo 

Hoàng lớn tuổi nhất từ trước đến nay, ngày 16/4/2012 tới 

này ĐGH Bênêđictô XVI sẽ mừng thượng thọ 85 tuổi. Và 

chúng ta cũng có thể nói ĐGH Bênêđictô XVI đang là một 

vị nguyên thủ quốc gia lớn tuổi nhất trên thế giới vẫn còn 

làm việc với một nhịp độ rất chăm chỉ. 

 

Theo thông tấn xã Reuters hôm nay đưa tin, để trả lời cho 

một câu hỏi thú vị của một nhà báo trên máy bay, Đức Giáo 

Hoàng Bênêđictô XVI nhận định rằng: "Chủ nghiã Mác-xít, 

như đã được xây dựng ban đầu, không còn phù hợp với thời 

đại". Tại Cuba, một mô hình xã hội mới phải được tìm ra. 

Giáo Hội Công Giáo đang chuẩn bị để hỗ trợ đảo quốc Cuba 

trong việc tìm kiếm các mô thức tiến bộ mới.  

 

Trong chương trình 3 ngày tại Cuba sẽ không có cuộc gặp 

gỡ giữa Đức Giáo Hoàng với các nhà bất đồng chính kiến 

Cuba. Tuy nhiên, Ngài nhấn mạnh rằng Giáo Hội Công 

Giáo luôn luôn đứng về phía tự do tôn giáo và tự do lương 

tâm; và thực hành trong chiều hướng này. Khoảng 60% của 

11.000.000 người Cuba được rửa tội gia nhập Giáo Hội 

Công giáo, theo số liệu của Tòa Thánh Vatican.  

 

Tòa Thánh Vatican đã một lần bác bỏ sự lo ngại về việc 

chính quyền cộng sản ở Cuba có thể lợi dụng chuyến viếng 

thăm của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI nhằm vào mục 

đích tuyên truyền. Thay vào đó, theo Đức Hồng Y Tarcisio 

Bertone - người quan trọng số hai tại Vatican cho biết 

chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng nhằm để thúc đẩy 

dân chủ trên quốc đảo này.  

 

Cũng theo ĐHY Bertone, một cuộc gặp gỡ với Fidel Castro 

đã không được lên kế hoạch, nếu điều ấy có thể xảy ra, thì 

đã được thông báo chính thức từ Tòa Thánh Vatican. 

 

Một thánh lễ đại trào sẽ được tổ chức tại quảng trường cách 

mạng Antonio Maceo ở thủ đô Havanna và sẽ có cuộc gặp 

gỡ với Chủ tịch Raul Castro. 

 

Một điều thế giới vẫn chú ý về cuộc viếng thăm của Chân 

Phước GH Gioan Phaolô II tại Cuba vào năm 1998, ở mọi 

nơi từ phi trường đến các thánh lễ đại trào đều có sự hiện 

diện của chủ tịch Fidel Castro trong trang phục veston với 

càràvạt, khắc hẳn mọi khi ở những chỗ đông người ông ta 

đều mang trang phục quân đội màu ôliu, một biểu hiệu chiến 

thắng cách mạng của ông.  

 

Hội Đồng Giám Mục Mêxicô đã thiết lập trang website: 

www.benedictomexico.mx để mọi người có thể theo dõi tin 

tức và hình ảnh về chuyến Tông Du của Đức Giáo Hoàng 

Bênêđictô XVI tại Mexicô. Nhà nước Cuba cũng cho biết sẽ 

thành lập một trang mạng đưa tin về chuyến viếng thăm của 
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ĐGH tại Cuba, nhưng hiện thời người ta chưa biết được tên 

miền này. 

 

(Nguồn từ VietCatholic ngày 24 tháng 3 năm 2012) 

Lm. Paul Phạm Văn Tuấn 

 

ĐGH Benêđictô nói: Chủ nghĩa Cộng sản  

không còn hiệu lực ở Cuba nữa 

 
Trên chuyến máy bay đi Mexicô hôm nay, Đức Giáo Hoàng 

Benedict cho biết cộng sản không còn hoạt lực ở Cuba nữa 

và Giáo hội Công giáo Roma đã sẵn sàng để giúp hòn đảo 

Cuba tìm cách thức mới để tiến về tương lai phía trước mà 

không bị "chấn thương." 

 

Phát biểu trên máy bay từ Rome cho một chuyến đi năm 

ngày Mexico và Cuba, Đức giáo hoàng nói với các phóng 

viên: "Ngày nay hiển nhiên rằng ý thức hệ Mác-xít theo 

cách nó đã được hình thành không còn phù hợp với thực tế 

nữa”. 

 

Trả lời một câu hỏi về chuyến thăm đến Cuba, một pháo đài 

cộng sản ngoài khơi bờ biển của Hoa Kỳ trong hơn 50 năm, 

Đức Giáo Hoàng Biển Đức nói thêm: "Với cách thế (cộng 

sản) như vậy, chúng ta không còn có thể đáp ứng và xây 

dựng một xã hội này. Cấn thiết kà phải tìm ra những mô 

hình mới với kiên nhẫn và trong một cách xây dựng. " 

 

Đức Giáo Hoàng Biển Đức sẵn sàng để Giáo Hội trong giúp 

đỡ Cuba đạt được một sự chuyển tiếp hòa bình trên đảo, nói 

rằng sự kiên nhẫn là quá trình cần thiết nhưng cũng cần phải 

“dứt khoát”. 

 

"Chúng tôi muốn giúp đỡ trong một tinh thần đối thoại để 

tránh chấn thương và giúp tiến về phía trước cho một xã hội 

huynh đệ và ngay chính, đó là điều mà tất cả thế giới mong 

ước," Đức Thánh Cha nói thêm. 

 

Bình luận của Đức Thánh Cha đã thu hút phản ứng thận 

trọng từ chính phủ Cuba. 

 

"Chúng tôi sẽ lắng nghe với tất cả sự tôn trọng ngài", Bộ 

trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez cho biết, khi phát 

biểu tại một cuộc họp báo ở Havana ngay sau khi ý kiến của 

Đức giáo hoàng. 

 

"Chúng tôi tôn trọng tất cả mọi ý kiến. Chúng tôi xem xét đó 

là hữu ích cho việc trao đổi ý tưởng", ông nói thêm, lưu ý 

rằng "dân của chúng tôi có niềm tin sâu, phát triển qua lịch 

sử lâu dài của đất nước chúng tôi." 

 

Bình luận của Đức Giáo Hoàng Biển Đức về chủ nghĩa cộng 

sản quả là chĩa mũi dùi thẳng và phê bình chỉ trích mạnh 

hơn bất cứ điều gì mà trước đây ĐGH John Paul II đã tuyên 

bố trong chuyến thăm đột phá của Ngài đến Cuba 14 năm 

trước đây. 

 

ĐGH John Paul II được nhớ đến nhiều nhất tại Cuba do 

những lời tuyên bố hòa giải của Ngài tại một Thánh Lễ ở 

Revolution Plaza rộng lớn ở Havana, khi đó Ngài nói: "Ước 

chi Cuba, với tất cả tiềm năng tuyệt vời của mình, hãy mở 

bản thân mình ra đến thế giới, và thế giới có thể mở cửa đón 

nhận Cuba" 

 

Chuyến thăm đó tăng tốc quá trình hòa giải giữa Giáo Hội 

và nhà cầm quyền cộng sản của Cuba, những người luôn coi 

mình là người đối nghịch với Công giáo sau cuộc cách mạng 

Cuba 1959. 

 

Đức Giáo Hoàng Biển Đức cho biết chuyến thăm năm 1998 

bởi người tiền nhiệm của Ngài "đã mở ra một con đường của 

sự hợp tác và đối thoại xây dựng, một con đường dài và kêu 

gọi kiên nhẫn, nhưng cần di chuyển về phía trước." 

 

Mặc dù nhà thờ nhà nước cải thiện quan hệ trong những 

năm gần đây, các giám mục Cuba và chính phủ vẫn còn đối 

chọi về các vấn đề như cho Giáo hội sử dụng các phương 

tiện truyền thông và giáo dục tôn giáo. 

 

Giáo Hội đặc biệt quan tâm về khả năng xảy ra biến động xã 

hội nếu như những cuộc cải cách rộng lớn hơn không được 

thực thi sớm ở Cuba. 

 

Danh từ "chấn thương" đã được sử dụng bởi các nhà lãnh 

đạo Giáo hội Công giáo để nói về những gì có thể xảy ra ở 

Cuba, đặc biệt là một khi nhà lãnh đạo cách mạng Fidel 

Castro chết, nay đã 85. Fidel Castro đã trao quyền lực cho 

người em trai là Raul vào năm 2008. 

 

Các nhà lãnh đạo Cuba đã nhiều lần nhận ra là mô hình kinh 

tế của đất nước họ cần được cải tiến để đáp ứng nhu cầu của 

dân chúng của mình, mặc dù họ trung thành bảo vệ chính 

quyền độc đảng tương đảng cộng sản là hệ thống chính trị 

duy nhất tại Cuba. 

 

Trong năm 2010, Fidel Castro nói với một phóng viên tạp 

chí Atlantic rằng "thậm chí mô hình Cuba không còn hiệu 

lực cho chúng tôi nữa". Điều này làm một số nhà bình luận 

diễn giải như một sự công nhận rằng cộng sản đã thất bại ở 

Cuba. 

 

Castro sau đó cải chính làm rõ rằng các nhận xét của ông đã 

nói không muốn nhắm đến việc chỉ trích cuộc cách mạng 

cộng sản của Cuba, nhưng là muốn hướng dẫn đến điều kiện 

kinh tế khó khăn của hòn đảo mà thôi. 

 

Các bình luận của Fidel phản ánh là ông thỏa thuận với một 

loạt các cải cách khiêm tốn để kích thích nền kinh tế gặp 

khó khăn khởi xướng bởi em trai của ông, Raul Castro của 

Cuba . 

 

Nhân quyền 
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Khi được các phóng viên trên máy bay hỏi là liệu ĐGH có 

nên lên tiếng bảo vệ nhân quyền tại Cuba hay không, Đức 

Thánh Cha Benedict XVI trả lời: "Rõ ràng rằng Giáo Hội 

luôn luôn đứng về phía tự do, về phía tự do lương tâm, tự do 

tôn giáo, và chúng tôi góp phần trong ý nghĩa này. " 

 

Trong một báo cáo được công bố vào thứ năm, nhóm nhân 

quyền Ân xá Quốc tế cho biết, sách nhiễu và giam giữ 

những người bất đồng chính kiến ở Cuba đã tăng mạnh 

trong hai năm qua. 

 

"Cuba đã và đang diễn ra các đàn áp tồi tệ hơn khi nói đến 

quyền con người. Những gì chúng tôi muốn thấy xảy ra là 

hoạt động để có thể thực hiện công việc hợp pháp của họ mà 

không sợ bị trả thù," ông Gerardo Ducas, nhà nghiên cứu 

Cuba của Tổ chức Ân xá nói. 

 

Hôm thứ Hai, Cuba đã thả 70 phụ nữ bất đồng chính kiến 

thuộc nhóm Các Phụ Nữ Áo Trắng từng bị giam giữ trong 

cuối tuần vừa rồi, nhưng cảnh báo họ không tham dự các 

hoạt động liên quan đến chuyến viếng thăm của Đức Thánh 

Cha. 

 

Các phụ nữ, được biết đến trong tiếng Tây Ban Nha như 

"Damas de Blanco", được trả tự do mà không có tội sau khi 

bị bắt trong ba sự cố riêng biệt vào thứ bảy và chủ nhật, khi 

họ đã cố gắng để diễn hành ở Havana. 

 

Không có cuộc họp với các nhà bất đồng chính kiến Cuba 

trong chương trình của Đức Thánh Cha. 

 

Tuần trước, Vatican nhắc lại tuyên bố lên án lệnh cấm vận 

thương mại của Mỹ chống lại Cuba, gọi nó vô dụng và là 

điều làm tổn thương những người bình thường. 

 

Các lệnh cấm vận, trong đó đánh dấu kỷ niệm 50 năm hồi 

tháng trước và đó người Cuba gọi là "các phong tỏa," vẫn 

còn nền tảng của Mỹ chính sách đối với các hòn đảo 

Caribbean 90 dặm từ Florida, mặc dù nó đã không thành 

công để đáp ứng mục tiêu chính của nó phá vỡ chính phủ 

cộng sản của Castro. 

 

Washington áp đặt lệnh cấm vận thương mại gần như toàn 

vẹn khi Chiến tranh Lạnh lên cao để trừng phạt Havana vì 

đảo quốc này hỗ trợ Liên Xô và hy vọng nó sẽ mang lại 

chấm dứt chế độ cộng sản. 

 

Chưa có ai biết chắc là liệu Đức Giáo Hoàng Biển Đức sẽ 

gặp mặt Fidel Castro hay không, người mà đã cai trị Cuba 

49 năm trước khi em trai Raul lên thay thế vào năm 2008. 

 

Tòa thánh Vatican nói rằng Đức giáo hoàng sẽ là "sẵn sàng" 

nếu người ông Fidel Castro già yếu muốn gặp Ngài. 

(Viết theo Philip Pullella, Reuters) 

 

(Nguồn từ VietCatholic ngày 23 tháng 3 năm 2012) 

Đồng Nhân 

Chính Thống Giáo bị Liên Xô sử dụng  

trong cuộc đàn áp Công Giáo tại Ukraine  

 

Moscow (AsiaNews) – Việc Giáo Hội Chính Thống Nga 

không thừa nhận thông đồng với Liên Xô trong cuộc đàn áp 

người Công Giáo Hy Lạp (nghi lễ Đông Phương nhưng hiệp 

thông với Đức Giáo Hoàng) tại Ukraine đang làm xói mòn 

mối quan hệ giữa hai Giáo Hội. Lời cảnh báo này được lên 

tiếng bởi Đức Tổng Giám Mục Sviatoslav Shevchuk của 

Kiev, người đứng đầu của Giáo Hội Công Giáo Hy Lạp. 

Trong khi đó, Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa một lần nữa 

khẳng định tình hình Công Giáo Hy Lạp là rào cản lớn nhất 

cho cuộc gặp dự kiến giữa Đức Thượng phụ Kirill và Đức 

Giáo Hoàng Bênêđictô XVI. 

 

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ nhật báo Den tiếng 

Ukraina, Đức Tổng Giám Mục Shevchuk cho hay: "Khả 

năng xin lỗi thể hiện một lương tâm Kitô giáo sống động, là 

một điều kiện tiên quyết cho cái gọi là sự chữa lành ký ức. 

Giáo Hội Chính Thống Nga đã bị chế độ Stalin sử dụng cho 

việc thanh toán cưỡng bức nhà thờ của chúng tôi, thực tế đã 

không có sự hòa giải tượng trưng giữa chúng tôi, đó thực sự 

là một trở ngại nghiêm trọng cho sự phát triển mối quan hệ 

lẫn nhau". 

 

Năm 1946, hai năm sau khi Hồng quân chiếm đóng Ukraine, 

với hội đồng thành phố Lviv bị chi phối bởi quyền lực của 

Liên Xô, Giáo Hội Công Giáo Hy Lạp (Đông Phương) đã bị 

đặt ra ngoài vòng pháp luật, vì bị xem là thù địch với 

Moscow – trái với Chính Thống - và trực tiếp 'lệ thuộc' vào 

Vatican. Các linh mục và giám mục đã bị đưa vào tù hoặc 

các trại lao động, từ đó nhiều người đã không quay trở về. 

Hơn 2.270 giáo xứ bị đóng cửa hoặc chuyển giao, và tài sản 

của họ bị trao cho Chính Thống Giáo. Đức Thượng Phụ 

Shevchuk cũng đã nhắc lại rằng các cuộc thảo luận về 

"Thượng Hội Đồng Giám Mục giả mạo Lviv (pseudo-Synod 

of Lviv)" vẫn còn "bế tắc". 

 

Cái gọi là vấn đề Uniate (nghĩa là Giáo hội nghi lễ Đông 

Phương, tuy nhiên từ Uniate bị những người theo nghi lễ 

này xem là xúc phạm) tiếp tục cản trở cuộc đối thoại đại kết 

giữa Rôma và Moscow. Điều này mới đây đã được thừa 

nhận bởi người đứng đầu của Bộ phận Đối Ngoại của Tòa 

Thượng Phụ Moscow, Tổng Giám Mục Hillarion. Bình luận 

trên truyền hình Dozhd, về khả năng của một cuộc gặp giữa 

Đức Thượng Phụ Kirill và Đức Giáo Hoàng, Đức Tổng 

Giám Mục Hilarion cho rằng cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra chỉ "khi 

chúng ta cảm thấy rằng cả hai bên có đủ trưởng thành để 

mang lại thành quả thực sự và thay đổi thực sự nhằm làm tốt 

hơn tình hình của các Giáo Hội Kitô giáo". Bộ trưởng Ngoại 

Giao của Tòa Thượng Phụ Moscow đã chỉ ra rằng "tình hình 

tín ngưỡng ở miền tây Ukraine" là trở ngại chính để đạt 

được các sự kiện dự kiến. Tòa Thượng Phụ nhấn mạnh đến 

điểm này khi nói rằng "chúng tôi đang chờ đợi các bước cụ 

thể trong vấn đề này bởi Giáo Hội Công Giáo". 
(Nguồn từ VietCatholic ngày 23 tháng 3 năm 2012) 

Lã Thụ Nhân 
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Diễn biến mới trong cuộc đấu tranh  

giành Tự Do Tín Ngưỡng tại Hoa Kỳ 
 

Những nỗ lực xoa dịu giới cử tri Công Giáo của chính quyền 

Obama, đặc biệt bản thông cáo công bố vội vàng vào cuối 

chiều thứ Sáu trước lễ St. Patrick Day, đã không đưa lại kết 

quả mong muốn cho chính quyền. 

 

Nhiều chiến dịch vận động quần chúng, từ biểu tình cho tới 

cầu nguyện tập thể, đã được các đòan thể giáo dân và hàng 

giáo phẩm công bố để bảo vệ sự Tự Do Tín Ngưỡng. 

 

Chiến dịch xoay quanh đề tài "Cầu nguyện cho Tự do Tôn 

giáo", đồng thời tạo nên "một tiếng nói rõ ràng và thống 

nhất" để bảo vệ quyền lương tâm "trong giờ phút quyết định 

lịch sử của đất nước." 

 

Họat động giáo dân: 

 

Ngày 23 tháng 3 này, 120 cuộc biểu tình do Liên đoàn 

"Hành động Phò Sự Sống" sẽ được tổ chức trên nhiều thành 

phố lớn của hầu hết các tiểu bang. Liên Đòan kêu gọi các 

giáo dân tham gia tại các địa điểm sau: 

 

http://standupforreligiousfreedom.com/locations/  

 

Khởi đầu Liên đòan chỉ hy vọng sẽ tổ chức biểu tình tại 50 

di tích lịch sử và các cơ sở liên bang mà thôi, nhưng sau khi 

tin tức được loan ra, thì nhiều đòan thể Công Giáo đã nhập 

cuộc và ghi danh, và chỉ trong vòng có hai tuần lễ, số địa 

điểm đã tăng lên đến 120. 

 

"Tôi không thể tin được," theo lời tuyên bố ngày 20 tháng 3 

của ông Eric Scheidler, giám đốc điều hành của Liên đoàn, 

"Tôi nhận được điện thoại từ người dân khắp nơi trên đất 

nước." 

 

"Nhiều thành phố và thị trấn mới đã được ghi thêm vào 

chương trình biểu tình mỗi ngày...Trước lúc Cuối Tuần 

chúng tôi mới chỉ có 110 thành phố, vào ngày Chúa Nhật thì 

con số đã tăng lên đến 120 và còn tiếp." 

 

Ông lưu ý rằng "Số lượng bài đăng trên các blog, những câu 

chuyện kể, và các cuộc đàm luận trên Facebook là những 

dấu hiệu cho thấy sự quan tâm của dân chúng đã lên rất 

cao". Dựa trên các dấu hiệu của cả hai phương tiện truyền 

thông Internet và truyền thông truyền thống (Điện thọai, báo 

chí), ông hy vọng số người tham dự có thể đạt tới số hàng 

chục ngàn. 

 

Ngày 23 tháng 3 tới là ngày Thứ Sáu trước Lễ Truyền Tin. 

Ngày đó cũng là ngày kỷ niệm lời phát biểu bất hủ của ông 

Patrick Henry, từng là khẩu hiệu cho tinh thần cách mạng 

của người Mỹ từ năm 1775 cho đến nay, "Cho tôi tự do, 

hoặc tôi thà chết". 

 

Chương trình của hàng giáo phẩm: 

Ngòai các họat động của các đòan thể giáo dân, hàng giáo 

phẩm Hoa kỳ cũng bắt đầu một chương trình giáo dục đại 

chúng khởi đầu bằng một chương trình cầu nguyện. 

 

Hội Đồng Các giám mục Hoa Kỳ đã kêu gọi "mọi người 

Công giáo và tất cả những người có đức tin trên toàn quốc 

thực hiện một ngày cầu nguyện và ăn chay cho tự do tôn 

giáo và bảo vệ lương tâm" vào ngày 30 tháng 3.  

 

"Cầu nguyện là nguồn gốc tối hậu của sức mạnh của chúng 

ta," bản kêu gọi viết, "không có Thiên Chúa, chúng ta không 

thể làm gì, nhưng với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể." 

 

Các giám mục kêu gọi mọi người hiệp thông với hàng giáo 

phẩm "trong lời cầu nguyện và đền tội cho các nhà lãnh đạo 

của chúng ta và để bảo vệ đầy đủ quyền tự do "thứ Nhất" - 

tự do tôn giáo - không chỉ là bảo vệ pháp luật và phong tục, 

nhưng còn bảo vệ cái nguồn gốc của các truyền thống vĩ đại 

của chúng ta. "  

 

Các hướng dẫn được đăng trên trang web của Hội Ðồng 

Giám Mục: 

 

http://www.usccb.org/issues-and-action/religious-

liberty/conscience-protection/resources-on-conscience-

protection.cfm  

 

Các thẻ "Cầu nguyện cho Tự do Tôn giáo" được xuất bản 

bằng Anh ngữ và Tây Ban Nha, với các hình ảnh khác nhau: 

Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng của Hoa Kỳ, 

Đức Bà Guadalupe, bổn mạng của các nước châu Mỹ và của 

những trẻ chưa sinh, và Thánh Thomas More, vị thánh bảo 

trợ của nghề luật và của những người chịu tử đạo cho niềm 

tin tôn giáo của mình. 

 

Chiến dịch Cầu Nguyện thừa nhận rằng "quyền sống, quyền 

tự do, và mưu cầu hạnh phúc" của con người đến từ "bàn tay 

quan phòng của Thiên Chúa Đấng Tạo Hóa." 

 

Do đó con người có "quyền và nghĩa vụ" để thờ phượng 

Thiên Chúa bằng cách sống đức tin "ở giữa thế giới". 

 

Và con người phải sử dụng "sức mạnh của tâm trí và trái tim 

để sẵn sàng bảo vệ quyền tự do khi bị đe dọa," cũng như 

"can đảm cất cao tiếng nói cho các quyền của Giáo Hội và 

cho quyền tự do lương tâm của tất cả mọi người có đức tin." 

 

Lời cầu nguyện cầu xin Thiên Chúa hộ phù để vượt thắng 

mọi thử thách và gian nguy, để những thế hệ tương lai có thể 

tiếp tục trải nghiệm sự vĩ đại của nước Mỹ là "một quốc gia, 

dưới bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, không thể phân 

ly, với tự do và công lý cho tất cả mọi người." 

 

Lý do và diễn biến về những chiến dịch cho Tự Do Tôn 

Giáo. 
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Cuộc tranh luận về các quy tắc Ngừa Phá Thai đã gia tăng 

cường độ trong những tuần gần đây, sau khi Tòa Bạch Cung 

thông báo ngày 20 tháng 1 là sẽ áp dụng mà không hề có 

thay đổi nào về Sắc Lệnh được bộ Y Tế và Nhân Sinh đề 

nghị vào tháng 11 năm ngóai. 

 

Nhắc lại vào tháng 11 năm ngóai sau khi đưa ra đề nghị và 

"thu thập ý kiến", Obama đã gặp riêng với ĐHY Dolan và 

long trọng hứa hẹn "rằng ông sẽ không làm gì để cản trở 

công việc của giáo hội trong việc chăm sóc sức khỏe, giáo 

dục và từ thiện, và rằng ông coi việc bảo vệ lương tâm là 

một nhiệm vụ thiêng liêng." 

 

ĐHY Dolan cho biết ngài đã cảm thấy rất ấn tượng với vị 

Tổng Thống tại Phòng Bầu Dục, ngài đã rời cuộc họp với 

một cảm giác yên tâm. 

 

Trong những tháng kế tiếp, chính quyền và phe Cấp Tiến đã 

âm thầm chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh truyền thông ồ 

ạt trong khi HĐGM HK và các giới Công Giáo đặt niềm tin 

vào lời hứa của vị lãnh đạo Quốc Gia, nhẫn nại đóng góp ý 

kiến cho chính quyền và chờ đợi. 

 

Khi bà bộ trưởng Sebelius công bố các quy định 'kết cuộc' 

vào ngày 20 tháng 1, ĐHY Dolan nói rằng ngài đã bị sốc, và 

rõ ràng cảm thấy bị phản bội.  

 

Những miễn trừ chỉ áp dụng cho những nơi thờ phượng 

mà thôi.  

 

Đối với Giáo Hội, Nhà Nước lấy quyền mà quyết định 'thế 

nào mới thực sự là một công việc Mục Vụ của Giáo hội' là 

một sự xâm phạm. 

 

Lập tức các cơ quan truyền thông của phe Obama cáo buộc 

các giám mục là phát động một "cuộc chiến tranh chống lại 

phụ nữ" và trình bày các lập luận của Obama như là một 

cuộc tranh luận về quyền truy cập vào các lợi ích phòng 

bệnh. 

 

Động thái của chính phủ rõ ràng là một hành vi lươ ng gạt. 

Nhiều tôn giáo và hàng ngàn học giả đã lên tiếng ủng hộ 

Công Giáo và ngay cả Sơ Keehan là người từng ủng hộ 

Obama cũng phải gọi đó là một sai lầm. Obama đã nhanh 

chóng rút lui, ra lệnh sửa đổi.  

 

Một lần nữa chính quyền Obama làm việc mà không có sự 

tham gia của HĐGM, chỉ dựa vào ý kiến của Sơ Keehan. 

Kết quả là những "thích ứng" công bố ngày 10 tháng 2, 

chuyển trách nhiệm cung cấp các dịch vụ Ngừa Phá Thai từ 

người sử dụng lao động tôn giáo qua các hãng bảo hiểm. Sơ 

Keehan ngay lập tức hoan nghênh kế hoạch. 

 

Obama gọi điện thoại cho ĐHY Dolan vào buổi sáng để 

công bố kế hoạch. ĐHY Dolan kể lại "Tôi nói với tổng 

thống, 'Thưa TT, ngài muốn yêu cầu tôi suy nghĩ về điều 

này? hay là ngài tìm hiểu để xem điều này có thể đựơc 

không? Hay là ngài muốn nói với tôi rằng đây là quyết định 

của ngài?' " ĐHY Dolan cho biết câu trả lời của Obama là 

"là điều sau cùng." (là quyết định) 

 

Sau khi bàn thảo, HĐGM HK tuyên bố những "thích ứng" là 

không đủ, và các giám mục quyết định tiếp tục tranh đấu. 

 

Mục tiêu chính của cuộc tranh đấu không phải là vì vấn đề 

kiểm sóat sinh sản của Chính Quyền, mà chính là vì chính 

quyền đã đặt để một định nghĩa rất hẹp hòi thế nào là tôn 

giáo. 

 

"Giáo Hội không ép buộc bất cứ ai phải làm điều gì", bản 

thông cáo của HĐGM HK ngày 14 tháng 3 viết, nhưng vấn 

đề ở đây là "Giáo Hội đang bị ép buộc bởi một sắc lệnh của 

chính phủ Liên Bang, đòi hỏi những tín hữu và một số các 

cơ quan của giáo hội phải hành động trái nghịch với giáo 

huấn của giáo hội." 

 

Các giám mục nhấn mạnh rằng "cuộc tranh đấu này không 

phải là nhắm vào việc cấm đóan cung cấp thuốc ngừa thai. 

Thực ra các lọai thuốc ngừa và phá thai đã bày bán đầy dẫy 

ở khắp nơi với một giá rẻ mạt" ($9 tại các quầy hàng 

Safeway chẳng hạn). 

 

Nhưng cuộc tranh đấu cần phải tiếp tục là vì đây là một sắc 

lệnh "không chính đáng" và "chưa từng có" của chính phủ 

đòi xác định lại "thế nào là một người có đức tin và thế nào 

mới được kể là những công việc mục vụ của một giáo hội." 

 

Do đó sắc lệnh này cần phải bị dẹp bỏ. 

 

Chỉ 2 ngày sau khi Hội Đồng Các Giám Mục Hoa Kỳ tuyên 

bố sẽ đẩy mạnh cuộc tranh đấu cho Tự Do Tín Ngưỡng, 

chính quyền Obama lại vội vã tung ra một đòn phép mới, là 

một thông báo gọi là “Advance Notice of Proposed 

Rulemaking on Preventive-Services Policy” (Thông báo 

trước về dự thảo của qui tắc áp dụng cho chính sách 'ngừa 

bệnh'). 

 

Để mua thêm thời gian, bản thông cáo cũng công bố một 

thời kỳ "thu thập ý kiến 90 ngày" mới.  

 

Đồng thời chính quyền cũng tung ra nhiều 'tin hành lang' do 

những nhân viên 'giấu tên' rằng "sẽ cho phép các nhóm Tôn 

Giáo - giáo phận, giáo phái và những người khác - quyết 

định về các tổ chức trực thuộc là 'Tôn Giáo' hay không, và 

do đó được miễn trừ". 

 

Để giải quyết sự lo ngại của các giám mục là Chính phủ có 

thể dựa vào Sắc Lệnh này mà làm tiền lệ cho các quyết định 

hành chánh khác trong tương lai với mục đích lọai trừ tôn 

giáo ra khỏi các dịch vụ xã hội, bản thông cáo ghi chú rằng 

"những miễn trừ tôn giáo này được dự định chỉ duy nhất cho 

mục đích bảo hiểm tránh thai" và không "thiết lập một tiền 

lệ cho bất kỳ mục đích nào khác." 
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Ông Stephen F. Schneck, giám đốc của Viện Nghiên cứu 

Chính sách & Nghiên cứu Công giáo tại Đại học Catholic, 

cho rằng những đề nghị trên có thể là một khởi đầu cho sự 

tiến bộ. 

 

Nhưng một số các cơ quan pháp lý của Công Giáo khác đã 

lên tiếng chỉ trích bản thông cáo chỉ là một 'cái thùng rỗng'. 

 

Hội 'The Cardinal Newman Society' ('Hội Đức Hồng Y 

Newman') tỏ ý thất vọng. "Không có gì để làm giảm sự vi 

phạm Tự do Tín Ngưỡng tại các trường cao đẳng Công 

giáo".  

 

Và Quỹ Becket đại diện cho một số thách thức pháp lý liên 

quan đến sắc lệnh 'ngừa phá thai.' cho rằng "Hành động của 

chính quyền chỉ là một chiến thuật trì hoãn." 

 

Ngay cả Sơ Carol Keehan, chủ tịch Hiệp hội Y tế Công 

giáo, đại diện cho hàng trăm bệnh viện Công Giáo, cho biết 

Sơ và các thành viên "sẽ phải xem xét kỹ lưỡng" trước khi 

trả lời. 

 

Hy vọng Sơ Keehan lần này sẽ học được bài học sau khi đã 

bị "hố" tới 2 lần với chính quyền Obama. 

 

Tương lai cuộc đấu tranh 

 

Người Việt Nam có câu "quá tam ba bận", nghĩa là không 

nên tin ai đã lừa phỉnh mình. 

 

Do đó chúng ta không ngạc nhiên khi thấy thái độ của giới 

Công Giáo là nghi ngờ thiện chí mới của chính quyền này. 

 

Vả lại đây chỉ là một đề nghị. Không có gì bảo đảm sau 90 

ngày, Obama sẽ không tiếp tục công bố "không có gì thay 

đổi cả". 

 

Lúc đó thì tình thế sẽ khác xa lắm. 

 

Ngay bây giờ, có vẻ như các giám mục đang trên đà thắng 

thế với khẩu hiệu "tự do tôn giáo", ít ra là trên bình diện 

thống kê ngôn luận. 

 

Lập luận của chính quyền cho rằng hầu hết người Mỹ, đặc 

biệt là giới phụ nữ, đang hỗ trợ sắc lệnh cùa Bộ Y tế là hòan 

tòan sai sự thật. Các cuộc thăm dò chứng minh điều đó. 

 

Tờ New York Times cho biết cuộc thăm dò mới nhất giữa 

hai câu hỏi "kế hoạch bảo hiểm y tế nên bao gồm các chi phí 

kiểm soát sinh đẻ " và "chủ nhân lao động với niềm tin tôn 

giáo có thể chọn không tham gia lọai bảo hiểm này" thì giới 

phụ nữ có vẻ chia đều nhau. 

 

Nhưng thục sự tờ Times đã gian giối khi bình luận (có sự 

chia đều nhau) như vậy, sự thực thì tỷ số là 46-44, với 46% 

phụ nữ ủng hộ sự miễn trừ tôn giáo cho tất cả mọi người sử 

dụng lao động. Trong trường hợp chủ nhân là một cơ quan 

liên hệ với tôn giáo, thì tỷ số còn lớn hơn: 53-38. 

 

Với đàn ông, số người ủng hộ sự miễn trừ còn cao hơn nữa, 

nâng tỷ số chung cho cả hai giới là 57-36 (cho phép người 

sử dụng lao động tôn giáo được miễn trừ). 

 

Cuộc thăm dò của Wall Street Journal/NBC News cũng cho 

thấy kết quả tương tự: 49-34%. 

 

Nhưng những con số thống kê sẽ thay đổi tùy theo cảm tính 

nhất thời của thời cuộc. Điều quan trọng của cuộc đấu tranh 

cho Tự Do Tôn Giáo là tin tưởng, kiên trường và đòan kết.  

 

Mà với những điểm này thì giáo hội Công Giáo Hoa Kỳ mới 

đây đã chứng tỏ là một lực lượng có sức mạnh. 

 

(Nguồn từ VietCatholic ngày 21 tháng 3 năm 2012) 

Trần Mạnh Trác 

 

Tự do tôn giáo  

về phương diện văn hóa và pháp lý ở Hoa Kỳ 
 

Mấy ngày nay, người ta thấy rộ lên ở Hoa Kỳ một hiện 

tượng chưa từng thấy, đó là cuộc đấu tranh quyết liệt của 

Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp và 

hết sức đoàn kết (lần đầu tiên trong lịch sử Công Giáo Hoa 

Kỳ) của hàng giáo phẩm, chống lại chính sách của Chính 

Phủ Obama. Thoạt đầu, cuộc đấu tranh chỉ nhằm chống lại 

định nghĩa quá chật hẹp về tôn giáo trong chính sách y tế 

của Chính Phủ này. Nhưng rồi, do thái độ “lật lọng” đánh 

lộn con đen của Chính Phủ Obama, hàng giáo phẩm Hoa Kỳ 

“ngửi” thấy một âm mưu lớn hơn nhiều lấp ló đàng sau 

chính sách y tế mà nếu không cương quyết đấu tranh, nó sẽ 

biến thành mối đe dọa cực kỳ nguy hiểm cho tự do tôn giáo 

nói chung. Vì thừa thắng xông lên, Obama nhất định sẽ áp 

dụng cùng một chính sách tồi bại ấy cho các lãnh vực cai trị 

khác nữa.  

 

Tin tức mấy ngày gần đây cho thấy nhạy cảm của hàng giám 

mục Công Giáo Hoa Kỳ là chính xác. Bởi thế các ngài đã 

nhận được sự ủng hộ của nhiều tôn giáo khác và cả những 

người luôn ủng hộ Obama như Sơ Keehan cũng đang bắt 

đầu nhận ra cái ma quái của Chính Phủ này.  

 

Nhận định về cuộc đấu tranh này, George Weigel, tác giả 

lừng danh của cuốn tiểu sử về Chân Phúc Gioan Phaolô II, 

có nhận định như sau, trong một bài báo, tựa là “Tự do tôn 

giáo: không phải chỉ có Pakistan hay Trung Quốc”. 

 

Khoảng 30 năm trước đây, tôi đã dành khá nhiều thì giờ cho 

các vấn đề tự do tôn giáo: là điều, trong thời kỳ đơn giản ấy, 

chỉ có nghĩa là cố gắng xoi mói tin tức về các linh mục và 

nữ tu ở “Trại Thường Trực 36” và các quần đảo gulag khác. 

Năm 1982 mà bạn bảo tôi rằng một trong các “khách hàng” 

của tôi, linh mục Dòng Tên Sigitas Tamkevicius, năm 2012, 

sẽ là Tổng Giám Mục Kaunas của một Lithuania tự do, thì 
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tôi sẽ cho là bạn quá lạc quan. Còn nếu lúc đó, mà bạn lại 

bảo tôi rằng rồi ra sẽ có những vấn đề nghiêm trọng về tự do 

tôn giáo tại Hoa Kỳ, thì chắc chắn tôi sẽ cho bạn là thằng 

điên.  

 

Ấy thế mà bạn lại đúng ở cả hai chuyện đó, mới khổ! 

 

Nói cho ngay, người Hoa Kỳ có xác tín và lương tâm không 

chịu cùng một đe doạ từng biến Shahbaz Bhatti thành một 

người tử đạo tại Pakistan một năm trước đây. Những người 

Hoa Kỳ tin vào tôn giáo Thánh Kinh và các giáo huấn luân 

lý của nó không phải giáp mặt với áp lực khôn nguôi mà các 

Kitô hữu Trung Hoa thường phải giáp mặt vì họ khước từ 

không chịu nhìn nhận rằng Giáo Hội của họ là một phân bộ 

của nhà nước. Tuy thế, tự do tôn giáo quả đang bị tấn công 

tại Hiệp Chủng Quốc này. Cuộc tấn công ở cả lãnh vực văn 

hóa lẫn pháp lý. Thực là xấu hổ khi chính phủ hiện nay đang 

bảo hiểm cho cuộc tấn công đầu và là người chủ động chính 

của cuộc tấn công thứ hai.  

 

Tôi cố gắng phát hiện một số khía cạnh văn hóa của vấn đề 

và đã khám ra mưu toan, trong đó người ta đang dựng lên cả 

một “đền thờ” trống vắng giữa lòng nền dân chủ Tây 

Phương, trong số báo xuân của tạp chí National Affairs qua 

một bài lấy tựa đề từ Sách Đanien: “Viết Tay Trên Tường” 

(sau ngày 21 tháng 3, bài này sẽ được posted lên liên mạng 

tại www.nationalaffairs.com.) Còn về cuộc tấn công pháp lý 

đối với tự do tôn giáo, bạn thử xem xét mấy điểm sau: 

 

1) Chỉ thị gần đây của Bộ Y Tế Và Dịch Vụ Nhân Bản 

(HHS), tức chỉ thị buộc mọi chủ nhân (kể cả các định chế 

tôn giáo với quyền phản đối luân lý, và các chủ nhân thuộc 

khu vực tư có quyền phản đối luân lý dựa trên giáo huấn tôn 

giáo) phải làm dễ việc cung cấp phương tiện ngừa thai, triệt 

sản và các thuốc phá thai như Plan B và Ella cho các công 

nhân của họ, thực chất là một cố gắng khuất phục các xác tín 

tôn giáo phải theo ý muốn của chính phủ. Dưới chỉ thị này, 

chính phủ liên bang sẽ áp đặt cái hiểu của họ về “chăm sóc y 

tế phòng ngừa” lên toàn thể xã hội Hoa Kỳ. Và nếu điều đó 

chà đạp lên quyền tự do tôn giáo được long trọng ghi trong 

Tu Chính Án Thứ Nhất và các điều khoản của Đạo Luật 

Phục Hồi Tự Do Tôn Giáo, thì kệ xác, hay càng tốt, như 

chính phủ hình như tin vậy. Phần chắc là chính phủ sẽ thua 

trong cuộc tấn công bằng pháp lý này, nhưng chủ đích đứng 

đằng sau nhằm làm xói mòn tự do tôn giáo thì đã quá rõ 

ràng.  

 

2) Cánh tay quá vươn dài một cách thô bạo của chỉ thị HHS 

thuộc cùng một loại với các chính sách khác của chính phủ, 

như chủ trương đáng lưu ý của Ủy Ban Cơ Hội Nhân Dụng 

Đồng Đều (EEOC) cho rằng các điều khoản về tôn giáo của 

Tu Chính Án Thứ Nhất không cung cấp bất cứ bảo vệ nào 

chống lại cánh tay của EEOC trong việc thuê các cơ sở hành 

nghề của các định chế tôn giáo. Tháng Giêng vừa qua, Tối 

Cao Pháp Viện đã hạ thủ chủ trương đó với tỷ số 9-0; như 

thế bức tường lửa hiến pháp vẫn còn đứng vững. Nhưng 

mưu chước của chính phủ muốn phá xập nó thì, một lần nữa, 

đã quá rõ ràng. 

 

3) Bộ Tư Pháp đã khước từ không thi hành nghĩa vụ hiến 

định của mình để bênh vực Đạo Luật Bảo Vệ Hôn Nhân 

(DOMA) của Liên Bang. Tại sao? Người ta có lý để kết luận 

rằng việc khước từ không thi hành điều luật pháp đòi chính 

phủ phải làm là dựa vào thoả hiệp của chính phủ với chủ 

trương của phe chỉ trích DOMA rằng: ủng hộ thực sự đối 

với hôn nhân truyền thống (chứ không ủng hộ bằng môi 

bằng mép như ông tổng thống vốn làm) là hành động cuồng 

tín vô lý, một sự vu khống mà dường như chính phủ sẵn 

sàng muốn gán cho những công dân Hoa Kỳ từng diễn hành 

ở Hoa Thịnh Đốn ủng hộ dân quyền và do đó đã làm cho 

việc bầu một người Mỹ gốc Phi Châu làm tổng thống trở 

thành việc có thể.  

 

4) Rồi còn cái Bộ Ngoại Giao nữa, là Bộ hiện đang nói tới 

“tự do thờ phượng” hơn là nói tới “tự do tôn giáo” khi thảo 

luận về chính sách nhân quyền quốc tế của Hoa Kỳ. Cái thứ 

rỗng hóa (dumbing down) từ ngữ này quả tệ hại ở chỗ đủ để 

bỏ rơi những con người có lương tâm khắp nơi trên thế giới. 

Nhưng hiện nay, nó còn đang thấm dần vào cả chính sách 

nội trị nữa: Há những cố gắng được kể ra ở trên không phải 

là những điển hình cho thấy chính phủ đang rỗng tuếch hóa 

tự do tôn giáo và thu nhỏ nó lại thành quyền tư riêng như 

những quyền được giải trí cuối tuần? 

 

Những câu hỏi ấy nên trở thành câu truyện đầu lưỡi từ nay 

đến ngày bầu cử.  

 

(Nguồn từ VietCatholic ngày 22 tháng 3 năm 2012) 

Vũ Văn An 

 

Đối thoại Trung Quốc-Vatican vẫn còn khó khăn 

 

Vatican City (AFP) - Đối thoại giữa Trung Quốc và Vatican 

vẫn còn khó khăn, nhưng tiến trình có thể được mong đợi 

theo thời gian, Đức Hồng Y Bertone Tarcision, Quốc Vụ 

Khanh Tòa Thánh Vatican, phát biểu với tờ La Stampa hôm 

thứ Năm. 

 

Tòa thánh Vatican đã không có quan hệ ngoại giao chính 

thức với chế độ Cộng sản tại Bắc Kinh kể từ năm 1951, 

nhưng mối quan hệ được cải thiện đôi chút sau khi Đức 

Bênêđictô XVI đã trở thành Giáo Hoàng vào năm 2005. 

 

Tuy nhiên, năm ngoái Đức Thánh Cha cáo buộc Bắc Kinh 

gây sức ép lên các giám mục Trung Quốc để tách ra khỏi 

Tòa Thánh. 

 

Đức Hồng Y Bertone cho hay: "Đối thoại không bị phá vỡ, 

nhưng đôi khi khó khăn, chuyển qua lại giữa đóng và mở. 

Ngài cho biết thêm: Nhưng "nếu nhìn vào những bước tiến 

tích cực đạt được, người ta không thể loại trừ, và thậm chí 

người ta có thể mong đợi và khuyến khích một cuộc gặp tích 

cực giữa Giáo Hội Công Giáo... và người dân Trung Quốc". 
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Năm ngoái, Tòa Thánh Vatican đã bị chọc giận bởi một số 

tấn phong giám mục được thực hiện bởi Hiệp hội Yêu nước 

Công giáo Trung Quốc (CPCA), giáo hội chính thức, mà 

không có sự phê chuẩn của Đức Giáo Hoàng. 

 

Người Công giáo Trung Quốc đang ngày càng bị kẹt giữa 

biểu lộ trung thành với CPCA hoặc với Đức Giáo Hoàng, 

khi vai trò của Giáo Hội "hầm trú" bị Bắc Kinh xem là bất 

hợp pháp. 

 

Trong khi số liệu thống kê chính thức đưa ra số người Công 

Giáo tại Trung Quốc là 5,7 triệu, còn nguồn độc lập cho 

rằng gần 12 triệu. 

 

(Nguồn từ VietCatholic ngày 23 tháng 3 năm 2012) 

Lã Thụ Nhân 

 

Phái đoàn Vatican không sang Việt Nam được nữa 

vì bị chính quyền VN rút lại Visa 

 
SÀI GÒN - Theo tin chúng tôi nhận được và đã kiểm chứng 

thì Phái đoàn của Tòa Thánh dự trù đến Việt Nam trong 

khoảng thời gian từ 24 Tháng Ba đến 27 Tháng Ba để thu 

thập chứng cứ trong tiến trình phong thánh cho cố Hồng Y 

Nguyễn Văn Thuận đã bị “Tòa đại sứ Việt Nam tại Italia thu 

hồi visa nhập cảnh của phái đoàn Tòa Thánh Vatican.”  

 

Qua bức thư thông báo của Ðức Hồng Y Peter Turkson thì 

Phái đoàn Tòa thánh với mục đích điều tra án phong thánh 

cho Cố hồng y Nguyễn Văn Thuận không thể đến Việt Nam 

được lý do là vì phái đoàn Tòa Thánh không còn được cấp 

visa đến Việt Nam nữa. 

 

Chuyện cấp visa cho nhập cảnh rồi đột ngột lấy lại thỉnh 

thoảng xảy ra đối với những nhân vật hoặc vụ việc có tính 

cách “nhạy cảm” đối với chế độ Hà Nội. Một số người được 

cấp visa về tới phi trường Tân Sơn Nhất hoặc Nội Bài thì bị 

công an giữ lại và đẩy lên một máy bay khác quay về. 

 

Mới đây qua văn thư và thông tin của Tổng Giáo Phận Sài 

Gòn, Tổng Giáo Phận Hà Nội, Giáo phận Nha Trang và của 

Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đều đưa tin phái đoàn Tòa 

Thánh đến Việt Nam và kêu gọi những ai “muốn làm nhân 

chứng” cho cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận thì viết thành 

văn bản và gửi về 3 địa chỉ ở Sài Gòn, Hà Nội và Nha 

Trang, các nơi phái đoàn dự trù đến tiếp xúc. 

 

Phái đoàn dự trù đến Sài Gòn các ngày từ 24 Tháng Ba đến 

27 Tháng Ba 2012, có mặt ở Nha Trang các ngày từ 29 đến 

31 Tháng Ba 2012, ở Hà Nội từ 5 đến 7 Tháng Tư 2012. 

 

Ngày 21 Tháng Ba 2012, Zenit.org, hãng thông tấn của Tòa 

Thánh Vatican, loan tin một phái đoàn Hội Ðồng Giáo 

Hoàng Công Lý và Hòa Bình của Tòa Thánh do một vị hồng 

y tới Việt Nam từ ngày 23 Tháng Ba đến ngày 9 Tháng Tư 

2012 “thu thập các lời điều trần về cuộc đời và các công 

trình hoạt động của Hồng Y Francis Xavier Nguyễn Văn 

Thuận, có thể hữu ích cho việc phong thánh”. 

 

Trong khi phái đoàn của Đức Hồng Y Peter Turkson bị rút 

lại visa, 2 ngày trước, hãng tin Công Giáo Fides của Tòa 

Thánh cho biết “trong số các lời khai tại Tổng Giáo Phận 

Huế (miền Trung Việt Nam), đã có hai phụ nữ (một nữ tu và 

một nữ giáo dân) khai rằng họ đã được chữa lành bệnh qua 

sự can thiệp của Ðức Hồng Y”. 

 

Bản tin Fides tóm tắt hai câu chuyện như sau. “Nữ tu Maria 

Ðỗ Thị Lan, Dòng Con Ðức Mẹ Vô Nhiễm, cho biết vào 

năm 2009, chị đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật khó 

khăn cho đôi mắt. Các bác sĩ không đảm bảo rằng thị lực 

của chị sẽ được khôi phục và có nguy cơ bị mù. Chị Maria 

nói: ‘Tôi cầu nguyện với Ðức Hồng Y và rồi đôi mắt của tôi 

đã được chữa lành mà không cần phẫu thuật nữa’. 

 

Cũng tại Tổng Giáo Phận Huế, bà Maria Lê Thị Thân (70 

tuổi) là một giáo dân thuộc giáo xứ Thạch Hãn đã nằm liệt 

giường hơn 40 năm qua vì một hội chứng thuộc về dây thần 

kinh. Bà đã cậy trông vào lời cầu nguyện và cầu bầu của 

Ðức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Ðến thời gian gần đây, bà 

đã chữa lành để tiếp tục cuộc sống bình thường, làm việc 

hằng ngày mà trong nhiều thập kỷ qua bà không thể làm 

được.’ 

 

Hãng tin của Tòa Thánh Zenit.org ngày 21 Tháng Ba 2012 

nói có một danh sách rất dài những người muốn làm chứng 

cho việc phong thánh của Đức cố Hồng Y Nguyễn Văn 

Thuận. 

 

Đức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận qua đời năm 2002, thọ 

74 tuổi, khi làm chủ tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng Công Lý và 

Hòa Bình tại Tòa Thánh. Năm 2010, Tòa Thánh chính thức 

khởi sự tiến trình phong chân phước cho ngài ba năm sau 

khi Hội Ðồng Công Lý và Hòa Bình ra quyết định. 

 

Huế là nơi mà Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn 

Thuận đã được sinh ra, lớn lên và được thụ phong linh mục. 

Ngài cũng giữ chức hiệu trưởng Chủng Viện Hoan Thiện và 

chức tổng đại diện của giáo phận này. 

 

Chỉ ít ngày trước khi miền Nam sụp đổ, Giám Mục Nguyễn 

Văn Thuận được Tòa Thánh cử làm tổng giám mục phó với 

quyền thừa kế Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Nhưng ngài tới Sài 

Gòn một tuần lễ sau 30 Tháng Tư 1975 thì bị cộng sản cản 

không cho nhậm chức rồi bắt bỏ tù 4 tháng sau đó. 

 

Ngài bị giam qua nhiều nhà tù khác nhau cho tới cuối năm 

1988. Ra tù, ngài bị quản chế ít tháng rồi cho ngài sang Úc 

thăm thân nhân. Ngài trở về Việt Nam lại thì phát hiện bệnh 

ung thư tuyến tiền liệt. Ðược giải phẫu ở Hà Nội năm 1989 

rồi sang chữa bệnh tiếp ở Roma. Năm 1990, nhà cầm quyền 

Hà Nội loan báo cấm ngài quay về Việt Nam. 
(Nguồn từ VietCatholic ngày 24 tháng 3 năm 2012) 

Đồng Nhân 
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