
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Đức Thánh Cha sẽ di chuyển tới Castel Gandolfo từ 

ngày 3-7-2012 
 

VATICAN. Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, Cha 

Lombardi, cho biết ĐTC sẽ di chuyển tới dinh thự mùa hè 

của ngài ở Castel Gandolfo từ ngày 3 tháng 7 tới đây và ngài 

sẽ lưu lại đây suốt mùa hè. 

 

Cha Lombardi cũng nói rằng trong tháng 7 này sẽ không có 

các buổi tiếp kiến chung hằng tuần của ĐTC mỗi sáng thứ 

Tư, và chỉ có các buổi đọc kinh truyền tin do ngài chủ sự tại 

Castel Gandolfo vào mỗi trưa Chúa nhật. 

 

Ngoài ra, như đã loan báo, Chúa nhật 15-7-2012, ĐTC sẽ 

viếng thăm mục vụ tại giáo phận Frascati gần Roma, và ngài 

sẽ cử hành thánh lễ tại đây lúc 9 giờ 30 sáng. Tiếp đến có 

hai cuộc hòa nhạc sẽ diễn ra tại Castel Gandolfo: trước tiên 

vào ngày 11-7 với các bạn trẻ thuộc Ban nhạc Barenboim, 

và thứ Hai vào tháng 8 với các nhạc sĩ từ miền Bavière, quê 

hương của ĐTC. 

 

LM Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh tái khẳng định cuộc 

viếng thăm của ĐTC tại Liban sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 16-

9 năm nay, đồng thời nói rằng "Không có sự bấp bênh nào 

trong công cuộc chuẩn bị. Cuộc viếng thăm của ĐTC đã 

được ấn định và đang được chuẩn bị cho những ngày được 

xác định. Không có sự bấp bênh nào từ phía Tòa Thánh. Sự 

bấp bênh là ở trong tình trạng của thế giới". 

 

Trong những ngày qua, một số báo chí cho rằng cuộc viếng 

thăm của ĐTC tại Beirut, Liban để công bố Tông Huấn Hậu 

Thượng HĐGM Trung Đông có thể bị hủy vào phút chót 

nếu xảy ra cuộc chiến tranh từ Siri tràn sang. 

 

Theo cha Lombardi, cuộc khủng hoảng tại Siri - như chúng 

ta biết, dường như không thể đặt lại vấn đề cuộc viếng thăm 

của ĐTC, ít là cho đến lúc này. 

 

 

Về vụ người cựu giúp việc của ĐTC, ông Paolo Gabriele 

đang bị điều tra vì tội lấy trộm và giữ tài liệu từ văn phòng 

ĐTC, Cha Lombardi cho biết tuần này không có cuộc thẩm 

vấn chính thức, tuần tới cuộc thẩm vấn sẽ được mở lại và 

ông tiếp tục bị tạm giam. 

 

Thứ Năm 21-6, sẽ có cuộc họp báo tại Vatican để trình bày 

chương trình Năm Đức Tin sẽ khai mạc từ ngày 11-10 năm 

nay. Tiếp đến, ngày 22-6, giới báo chí đăng ký tại Phòng 

báo chí Tòa Thánh sẽ viếng thăm Viện Giáo Vụ, quen gọi là 

Ngân Hàng Vatican để giúp họ hiểu rõ về bản chất, phương 

pháp hoạt động, mục đích của Viện này. 

 

Sau cùng, cha Lombardi bác bỏ tin do một tờ báo lớn ở 

Italia truyền đi cho rằng "một chuyên gia tin học" của ĐGH, 

một "tin tặc" đã biến mất. Cha gọi tin này là "vô căn cứ" và 

không có gì tương ứng thực tại. Tờ báo La Repubblica đã 

nhiều lần tung những tin thất thiệt và vị Giám đốc Phòng 

báo chí Tòa Thánh thường phải cải chính. (SD 14-6-2012) 

 

(Nguồn từ radiovaticana ngày 16 tháng 6 năm 2012) 

G. Trần Đức Anh OP 

 

Lời cầu nguyện đem ánh sáng 

vào trong thế giới tối tăm 
 

Lời cầu nguyện là kiểu làm quen ở với Thiên Chúa sinh ra 

các người nam nữ, được linh hoạt không phải bởi sự ích kỷ, 

ước muốn chiếm hữu, khát khao quyền bính, nhưng bởi sự 

nhưng không, bởi ước muốn yêu thương, khát khao phục vụ, 

nghĩa là được linh hoạt bởi Thiên Chúa. Và chỉ như thế mới 

có thể đem ánh sáng vào trong cái tối tăm của thế giới này. 

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã nói như trên trong buổi 

tiếp kiến 8.000 tín hữu và du khách hành hương trong đại 

thính đường Phaolô VI sáng thứ tư 20-6-2012. 
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Các đoàn hành hương đến từ các nước Bắc Mỹ và Âu châu; 

từ Á châu như Indonesia, Nhật Bản, Pakistan và Philippines; 

từ Úc châu như Australia; từ châu Mỹ Latinh như Honduras, 

Colombia, Argentina, Chile, Mexico và Brasil. 

 

Trong bài huấn dụ Đức Thánh Cha đã tiếp tục các bài giáo 

lý về lời cầu nguyện trong thư của Thánh Phaolô. Mở đầu 

bài huấn dụ ngài nói: 

 

Anh chị em thân mến, lời cầu nguyện của chúng ta thường 

là lời xin trợ giúp trong các nhu cầu cần thiết. Nó cũng 

thường tình đối với con người, bởi vì chúng ta cần trợ giúp, 

cần người khác, cần Thiên Chúa. Vì thế xin Thiên Chúa điều 

gì đó, tìm sự trợ giúp từ Thiên Chúa thật là bình thường. Và 

chúng ta phải chú ý rằng Kinh Lạy Cha, lời cầu Chúa dạy 

chúng ta, là một lời cầu xin, qua đó Chúa dạy chúng ta biết 

các ưu tiên của lời cầu nguyện. Nó rửa sạch, nó thanh tẩy 

các ước mong của chúng ta, và như thế nó rửa sạch và thanh 

tẩy con tim chúng ta. Vì thế nên nếu trong lời cầu nguyện 

chúng ta xin điều gì đó là chuyện bình thường, thì lời cầu 

nguyện không được duy nhất như thế, mà cũng phải là lời tạ 

ơn nữa. Nếu chú ý một chút, chúng ta thấy rằng chúng ta đã 

nhận được biết bao nhiêu điều tốt lành từ Thiên Chúa. 

Người tốt lành với chúng ta tới độ cần phải cảm ơn Người. 

Lời cầu nguyện cũng còn phải là lời chúc tụng nữa. Nếu con 

tim chúng ta rộng mở, thì mặc dù có tất cả mọi vấn đề chúng 

ta cũng thấy cả vẻ đẹp của thụ tạo và sự tốt lành trong đó 

nữa. Vì vậy chúng ta không được xin mà thôi, mà cũng phải 

chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa nữa. Chỉ như thế lời cầu 

nguyện của chúng ta mới đầy đủ. Trong các thư của thánh 

Phaolô có các lời cầu xin, nhưng cũng có các lời nguyện 

chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa vì những gì Người đã làm 

và thực hiện trong lịch sử nhân loại nữa. 

 

Tiếp tục bài huấn dụ Đức Thánh Cha đã giải thích lời cầu 

chúc tụng mở đầu chương 1 thư gửi tín hữu Êphêxô. Nó là 

một bài thánh thi chúc tụng, diễn tả lời cảm ơn và niềm vui. 

Thánh Phaolô chúc tụng Thiên Chúa, Cha của Đức Giêsu 

Kitô Chúa chúng ta, vì nơi Người Ngài đã làm cho chúng ta 

được "biết mầu nhiệm ý muốn của Ngài" (Ep 1,9). Mầu 

nhiệm "mysterion" là từ hay gặp trong Thánh Kinh và 

Phụng vụ. Đối với các tín hữu "mầu nhiệm" không phải là 

cái không biết, cho bằng ý muốn xót thương của Thiên 

Chúa, chương trình tình yêu được biểu lộ nơi Chúa Giêsu 

Kitô, và cống hiến cho chúng ta khả năng hiểu biết cùng tất 

cả các thánh đâu là kích thước dài rộng cao sâu, và nhận biết 

tình yêu của Chúa Kitô" (Ep 3,18-10). Mầu nhiệm không 

được biết của Thiên Chúa đã được vén mở lên: đó là Thiên 

Chúa yêu thương chúng ta ngay từ đầu, từ đời đời. 

 

Ở đây thánh Phaolô dùng từ "euloghein" thường dịch từ do 

thái "barak" tức là chúc tụng, vinh danh cảm tạ Thiên Chúa 

Cha như suối nguồn các ơn ích cứu độ, như là Đấng "đã 

chúc phúc cho chúng ta với mọi phúc lành tinh thần trên trời 

nơi Chúa Kitô". Và thánh Phaolô kể ra các lý do thúc đẩy 

thánh nhân chúc tụng Thiên Chúa. Trước hết là vì "Người đã 

chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ" (c. 4), rồi kêu gọi 

chúng ta trở nên tinh tuyền thánh thiện. Từ đời đời chúng ta 

đã ở trong chương trình, trong tư tưởng của Người. Với 

ngôn sứ Giêrêmia chúng ta cũng có thể khẳng định rằng 

Chúa đã biết chúng ta trước khi tạo thành chúng ta trong dạ 

mẹ (Gr 1,5), và Người đã yêu thương chúng ta. Ơn gọi nên 

thánh, nghĩa là bước vào sự hiệp thông với Thiên Chúa, 

thuộc chương trình đời đời của Chúa, một chương trình trải 

dài trong lịch sử và bao gồm mọi người nam nữ trên thế giới 

này, vì nó là một ơn gọi đại đồng. Thiên Chúa không loại trừ 

ai hết, chương trình của Người chỉ là tình yêu. Thánh Gioan 

Kim Khẩu khẳng định rằng: "Chính Thiên Chúa đã khiến 

cho chúng ta nên thánh, nhưng chúng ta được mời gọi sống 

thánh thiện. Người thánh là người sống trong đức tin" 

(Omelie sulla Lettera agi Efesini, 1,1,4). 

 

Một lý do khác nữa của lời chúc tụng đó là "Thiên Chúa đã 

tiền định cho chúng ta làm nghĩa tử của Người nhờ Đức 

Giêsu Kitô" (c.5). Thánh Phaolô nhấn mạnh sự nhưng không 

của chương trình tuyệt diệu Thiên Chúa có đối với nhân 

loại. Thiên Chúa là sự tốt lành, và Người muốn trải dài, 

thông truyền sự tốt lành ấy cho chúng ta để làm cho chúng 

ta trở nên tốt lành và thánh thiện. 

 

Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ: Trung tâm lời 

cầu chúc tụng minh giải phương thế Thiên Chúa Cha thực 

hiện chương trình cứu độ nơi Đức Kitô Con yêu dấu của 

Người. Thánh Phaolô viết: "Trong Thánh Tử, nhờ máu 

Thánh Tử đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội 

lỗi, theo lượng ân sủng rất phong phú của Người" (c. 7). 

Hiến tế thập giá của Chúa Kitô là biến cố duy nhất không 

thể lập lại được, qua đó Thiên Chúa Cha đã cho thấy tình 

yêu của Người đối với chúng ta một cách sáng ngời, không 

phải chỉ trong lời nói mà một cách cụ thể. Thiên Chúa cụ thể 

và tình yêu của Người được cụ thể hóa tới độ bước vào 

trong lịch sử, làm người để cảm được nó là gì, sống trong 

thế giới thụ tạo này ra sao, và chấp nhận con đường khổ đau 

của cuộc khổ nạn bằng cách chịu chết. Tình yêu của Thiên 

Chúa cụ thể đến độ Người không chỉ chia sẻ kiếp người, mà 

chia sẻ cả khổ đau và cái chết của chúng ta nữa. 

 

Hiến tế thập giá khiến cho chúng ta trở thành sở hữu của 

Thiên Chúa, bởi vì máu Chúa Kitô đã cứu chuộc chúng ta 

khỏi tội lỗi, rửa sạch chúng ta khỏi sự dữ, giải thoát chúng ta 

khỏi nô lệ tội lỗi và cái chết. Thánh Phaolô mời gọi chúng ta 

duyệt xét sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa đã biến đổi 

thánh nhân từ một người bách hại các kitô hữu trở thành 

Tông Đồ không mệt mỏi của Tin Mừng. Và không gì có thể 

tách rời chúng ta ra khỏi tình yêu ấy (Rm 8,31-32-38-39). 

 

Sau cùng lời cầu chúc tụng kết thúc với việc nêu bật vai trò 

của Chúa Thánh Thần, đã được đổ tràn đầy trong tim chúng 

ta. Người là dấu ấn "là bảo chứng phần gia nghiệp của 

chúng ta, chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu 

chuộc để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa" (c. 14). Kitô 

hữu vẫn còn đang bước đi trên con đường hướng tới ơn cứu 

độ vĩnh viễn, hướng tới sự giải thoát tràn đầy của các con 

cái Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ thành toàn chương trình cứu 
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độ của Người, khi Người sẽ "quy tụ muôn loài trong trời đất, 

dưới quyền thủ lãnh là Đức Kitô" (c. 10). 

 

Đức Thánh Cha tóm tắt sứ điệp thần học của bài thánh thi 

như sau: 

 

Viễn tượng mà thánh Phaolô trình bày với chúng ta trong lời 

cầu chúc tụng vĩ đại này đã dẫn chúng ta chiêm ngưỡng 

hành động của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh: Chúa Cha 

đã chọn chúng ta, trước khi tạo thành vũ trụ Người đã nghĩ 

tới và yêu thương chúng ta; Chúa Con đã cứu chuộc chúng 

ta qua máu của Người, và Chúa Thánh Thần là bảo chứng 

ơn cứu độ của chúng ta và của vinh quang tương lai. Trong 

lời cầu nguyện chúng ta rộng mở cho sự chiêm ngưỡng mầu 

nhiệm vĩ đại là chương trình tình yêu của Thiên Chúa trong 

lịch sử loài người, trong lịch sử cá nhân của chúng ta. Trong 

lời cầu nguyện liên lỉ, trong tương quan hằng ngày của 

chúng ta với Thiên Chúa, chúng ta cũng học biết như thánh 

Phaolô, nhận ra ngày càng rõ ràng hơn các dấu chỉ của 

chương trình và hoạt động ấy, trong vẻ đẹp của Đấng Tạo 

Hóa nổi bật lên từ các thụ tạo của Người... 

 

Trong lời cầu nguyện chúng ta học biết trông thấy các dấu 

chỉ của chương trình thương xót ấy trên con đường của Giáo 

Hội, và như thế chúng ta lớn lên trong tình yêu của Thiên 

Chúa và rộng mở cho Thiên Chúa Ba Ngôi... 

 

Đức Thánh Cha đã kết thúc bài huấn du như sau: 

Lời cầu nguyện như kiểu làm quen ở với Thiên Chúa sinh ra 

các người nam nữ, được linh hoạt không phải bởi sự ích kỷ, 

ước muốn chiếm hữu, khát khao quyền bính, nhưng bởi sự 

nhưng không, bởi ước muốn yêu thương, khát khao phục vụ, 

nghĩa là được linh hoạt bởi Thiên Chúa. Và chỉ như thế mới 

có thể đem ánh sáng vào trong cái tối tăm của thế giới này. 

 

Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, 

Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Croat, 

Tchèques, Slovac và Hungari. Trong tiếng Ý ngài chào tín 

hữu giáo phận Saluzzo do Đức Cha Giuseppe Guerrini 

hướng dẫn về Roma hành hương nhân dịp mừng kỷ niệm 

500 năm thành lập giáo phận; các trẻ em mới rước lễ lần đầu 

của giáo phận Castellaneta; các thành viên gia đình đại kết 

Taddeide và cám ơn họ đã tặng ngài một qủa chuông. 

 

Ngỏ lời với giới trẻ, các người đau yếu và các cặp vợ chồng 

mới cưới Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người nhớ tháng sáu 

là tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ngài khuyến khích 

các bạn trẻ hãy tập yêu mến theo trường học của Thánh Tâm 

Chúa. Ngài xin các anh chị em đau yếu kết hiệp khổ đau của 

họ với khổ đau của Con Thiên Chúa, và nhắn nhủ các cặp 

vợ chồng mới cưới kín múc nơi suối nguồn tình yêu trong 

khi bắt đầu xây dựng cuộc sống chung của họ. 

 

Sau cùng Đức Thánh Cha đã cất kinh Lạy Cha và ban phép 

lành tòa thánh cho mọi người. 

(Nguồn từ radiovaticana ngày 21 tháng 6 năm 2012) 

Linh Tiến Khải 

Giới thiệu Năm Đức Tin 
 

WHĐ 

(22.06.2012) / VIS 

– Sáng 21 tháng 

Sáu 2012, một 

cuộc họp báo được 

tổ chức tại Văn 

phòng báo chí Tòa 

Thánh để giới 

thiệu Năm Đức 

Tin – sẽ khai mạc 

vào ngày 11 tháng 

Mười 2012 và kéo 

dài đến ngày 24 

tháng Mười Một 

2013. Chủ trì cuộc 

họp báo là Đức 

Tổng giám mục Rino Fisichella và Đức ông Graham Bell, 

Chủ tịch và phụ tá thư ký Hội đồng Tòa Thánh Cổ võ Tân 

Phúc âm hóa. 

 

Đức Tổng giám mục Fisichella cũng giới thiệu trang web và 

biểu tượng của Năm Đức Tin, và phác họa lịch trình các sự 

kiện dự kiến diễn ra tại Roma trong Năm này. 

 

Đức TGM Fisichella nói: “Trong Tông thư Porta fidei, Đức 

Thánh Cha Bênêđictô XVI nói ... về sự cần thiết phải tái 

khám phá cuộc hành trình đức tin để làm sáng lên hơn bao 

giờ hết niềm vui và nhiệt tâm đổi mới của cuộc gặp gỡ Chúa 

Kitô. Vì thế ngài mở Năm Đức Tin, Năm này trùng với hai 

ngày kỷ niệm: kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vatican 

II và kỷ niệm 20 năm ấn hành Sách Giáo lý Hội Thánh Công 

giáo .... Năm Đức Tin trước hết nhằm mục đích nâng đỡ đức 

tin của các tín hữu, là những người trong các thử thách hằng 

ngày, không ngừng can đảm và tin tưởng phó thác đời mình 

cho Chúa Giêsu. Chứng từ quý báu của họ, dù âm thầm 

không gây tiếng vang ồn ào nhưng giúp cho Giáo Hội có thể 

hiện diện trong thế giới ngày nay, như Giáo Hội đã làm 

trong quá khứ, khi được nâng đỡ bởi sức mạnh của đức tin 

và nhiệt tâm của những con người bình thường. 

 

Đức Tổng Giám Mục Fisichella nói thêm: “Năm Đức Tin 

diễn ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ngày càng lan 

rộng, tác động cả đến lòng tin.... Cuộc khủng hoảng lòng tin 

là biểu hiện rõ rệt cuộc khủng hoảng về nhân học, để mặc 

con người tự mình xoay xở. Chúng ta phải vượt qua sự 

nghèo nàn về mặt tinh thần vốn tác động đến rất nhiều người 

cùng thời với chúng ta, họ không còn nhận ra cần phải có 

Chúa trong đời mình. Vì thế Năm Đức Tin là cơ hội mà 

cộng đồng Kitô hữu đem đến cho nhiều người đang khao 

khát Thiên Chúa và mong muốn tái khám phá Ngài”. 

 

Chương trình các sự kiện của Năm Đức Tin “chạm đến cuộc 

sống hằng ngày của mọi tín hữu và việc chăm sóc mục vụ 

thông thường cho cộng đoàn Kitô hữu, để tái khám phá tinh 

thần truyền giáo đích thực mà chúng ta cần để đem lại sức 
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sống cho việc Tân Phúc âm hóa”. Trong bối cảnh này, Đức 

TGM Fisichella cho biết Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật các Bí 

Tích đã phê chuẩn công thức của “Thánh Lễ đặc biệt cầu 

cho công cuộc Tân Phúc âm hóa”. Đức TGM nói: “Đây là 

một dấu hiệu cho thấy Năm Đức Tin dành ưu tiên cho “việc 

cầu nguyện, và đặc biệt là cho bí tích Thánh Thể, là nguồn 

mạch và chóp đỉnh của tất cả đời sống Kitô hữu”. 

 

Sau đó Chủ tịch Hội 

đồng Tòa Thánh cổ 

võ Tân Phúc âm hóa 

đã giới thiệu biểu 

tượng của Năm Đức 

Tin, trong đó có hình 

ảnh của một con tàu 

tượng trưng cho Giáo 

Hội. Cột buồm là một 

cây thánh giá với 

những cánh buồm 

căng gió, tạo thành 

chữ IHS (Chúa Kitô) 

và hậu cảnh là mặt 

trời tượng trưng cho 

Thánh Thể. Trang web của Năm Đức Tin 

(www.annusfidei.va) đã được xuất bản bằng nhiều ngôn ngữ 

khác nhau và có thể dùng điện thoại thông minh và máy tính 

bảng để truy cập. Năm Đức Tin cũng có một bài hát chính 

thức với nhan đề: Credo, Domine, adauge nobis fidem” (Lạy 

Chúa, con tin. Xin thêm đức tin cho chúng con). Một bản 

hướng dẫn mục vụ đa ngôn ngữ “Sống Năm Đức Tin” sẽ 

sớm được công bố vào đầu tháng Chín và khách hành hương 

sẽ nhận được một mẫu ảnh phiên bản bức danh họa Chúa 

Kitô của Nhà thờ chính tòa Cefalu ở Sicily, với bản Kinh 

Tin Kính ở mặt sau. 

 

Cuối cùng Đức Tổng giám mục Fisichella nói đến những sự 

kiện quan trọng nhất của Năm Đức Tin –được tổ chức tại 

Roma với sự hiện diện của Đức Thánh Cha–, đó là: lễ khai 

mạc diễn ra tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày thứ 

Năm 11 tháng Mười, kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng 

Vatican II, Thánh lễ đồng tế trọng thể với các Nghị phụ của 

Thượng Hội đồng Giám mục thế giới, các Chủ tịch Hội 

đồng Giám mục trên khắp thế giới và các Nghị phụ Công 

đồng hiện vẫn còn sống”. 

 

Chúa nhật 21 tháng 10 là lễ phong thánh 7 vị tử đạo: 

Jacques Berthieu, Pedro Calungsod, Giovanni Battista 

Piamarta, Maria del Carmen (tên thật là Maria Salles y 

Barangueras), Kateri Tekakwitha, Maria Anna Cope và 

Anna Schaffer. Vào ngày 25 tháng Giêng 2013 trong buổi 

cử hành đại kết truyền thống tại Vương cung thánh đường 

Thánh Phaolô Ngoại thành, những người tham dự sẽ cầu 

nguyện “cho các Kitô hữu ... đừng lãng quên con đường 

hiệp nhất, qua việc cùng nhau tuyên xưng Đức tin”. Ngày 28 

tháng Tư, Đức Thánh Cha sẽ ban bí tích Thêm Sức cho một 

nhóm người trẻ, và ngày 5 tháng Năm sẽ được dành riêng 

cho các việc đạo đức bình dân. 

Ngày 18 tháng 5, Vọng lễ Hiện Xuống, các phong trào Công 

giáo, cả cũ và mới, sẽ tập trung tại Quảng trường Thánh 

Phêrô. Ngày 2 tháng sáu, Lễ Mình Máu Thánh Chúa, sẽ có 

giờ chầu Thánh Thể cùng lúc trên toàn thế giới. Chúa nhật 

16 tháng Sáu sẽ được dành riêng cho Tin Mừng về Sự Sống. 

Ngày 7 tháng Bảy chủng sinh và tập sinh từ trên khắp thế 

giới sẽ kết thúc cuộc hành hương và quy tụ tại Quảng trường 

Thánh Phêrô. Ngày 29 tháng Chín được dành riêng cho các 

giáo lý viên để kỷ niệm hai mươi năm ấn hành Sách Giáo lý 

Hội Thánh Công giáo, và 13 tháng Mười sẽ tập trung vào sự 

hiện diện của Đức Maria trong Giáo Hội. Cuối cùng, lễ bế 

mạc Năm Đức Tin sẽ diễn ra vào ngày 24-11-2013. 

 

Năm Đức Tin cũng sẽ bao gồm một số sự kiện văn hóa như: 

triển lãm về Thánh Phêrô tại Castel Sant’Angelo từ ngày 7-

12-2012 đến 1-5-2013 và một buổi hòa nhạc tại Quảng 

trường Thánh Phêrô ngày 22-6-2013. 

(VIS, 21-06-2012) 

Minh Đức 

 

Giáo Hội và người tị nạn 
 

WHĐ (21.06.201) – Vào ngày 20 tháng Sáu hằng năm, các 

quốc gia và các vùng lãnh thổ trên toàn cầu đều kỷ niệm 

Ngày tị nạn 

thế giới do 

Liên Hợp 

Quốc thiết 

lập. 

 

Năm nay 

Cao ủy Tỵ 

nạn Liên 

Hợp Quốc 

(UNHCR) –

cơ quan 

Liên Hợp Quốc giúp đỡ người tị nạn, thành lập cách nay 60 

năm–, đánh dấu Ngày tị nạn thế giới với một chương trình 

phong phú và đa dạng gồm nhiều sự kiện tại nhiều địa điểm 

trên khắp thế giới và khởi động một chiến dịch mới nhằm 

nâng cao nhận thức toàn cầu. UNHCR sẽ bắt đầu tung ra 

chiến dịch đa phương tiện có tên gọi “Một” vào tuần tới. 

Trong vòng sáu tháng tới, chiến dịch này làm gia tăng nhận 

thức về nạn cưỡng bức di cư và tình trạng không quốc tịch 

bằng những chứng từ cụ thể. Chiến dịch này mang thông 

điệp “Một người tị nạn không có hy vọng cũng là quá 

nhiều”. 

 

Nhân dịp này, Đức hồng y Antonio Maria Vegliò, Chủ tịch 

Hội đồng Tòa Thánh về Mục Vụ cho người Di Dân và Du 

mục, trong bài trả lời phỏng vấn Đài Vatican, đã nói về đóng 

góp của Giáo Hội: 

 

“Giáo Hội hiện diện với những người tị nạn và những người 

di dân trong nước theo nhiều cách khác nhau. Điều này phụ 

thuộc rất nhiều vào sự tham gia của các Hội đồng Giám mục 

hay các giám mục địa phương. Linh mục và các nữ tu đang 
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hiện diện với họ trong các trại tị nạn. Ở một số nơi, giám 

mục coi trại tị nạn như một giáo xứ, và chăm sóc như một 

giáo xứ. Ngoài ra, nhiều dòng tu có các tu sĩ dấn thân phục 

vụ người tị nạn, và có người lại tham gia Tổ chức giúp đỡ 

người tị nạn của Dòng Tên. Tổ chức này được cha Arrupe, 

Bề trên Tổng quyền Dòng Tên, thành lập năm 1980 để giúp 

các thuyền nhân Việt Nam. 

 

Ủy ban Công giáo Di trú quốc tế cũng có một vai trò đặc 

biệt. Ủy ban này chuyên giúp người tị nạn tái định cư tại các 

nước thứ ba. Hơn một triệu người đã được tái định cư. 

Ngoài ra, Ủy ban cũng tham gia vào các dự án kinh tế xã hội 

khác nhau, chẳng hạn như vi-tín dụng.  

 

Còn về Caritas, cả ở cấp giáo phận và cấp quốc gia, tổ chức 

này đã trợ giúp bằng nhiều cách khác nhau, từ viện trợ khẩn 

cấp đến trực tiếp tham gia điều hành các trại tị nạn. Caritas 

cũng tham gia tư vấn cho những người tị nạn bị khủng 

hoảng tinh thần, và tái hội nhập các trẻ em từng bị bắt buộc 

cầm súng. 

 

Một trong những thách thức mới là hiện diện với những 

người tị nạn tại đô thị. Đây là một hiện tượng mới, ngày 

càng gia tăng; hiện nay một nửa trong số họ định cư ở các 

thành phố. Một trong những vấn đề là làm thế nào để tiếp 

cận họ vì họ đã trở thành vô hình trong đám đông, đặc biệt 

là trong các khu nhà ổ chuột”. 

 

Tại Vatican, sau khi đọc kinh Truyền Tin Chúa nhật 17 

tháng Sáu vừa qua, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã đưa 

ra nhận định về Ngày tị nạn thế giới: “Ngày này tìm cách 

thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế đến tình cảnh của 

nhiều người, đặc biệt là các gia đình, những người buộc phải 

trốn chạy khỏi quê hương mình vì bị đe dọa bởi cuộc xung 

đột vũ trang và các hình thức bạo lực nghiêm trọng”. Đức 

Thánh Cha cam đoan “Tòa Thánh hằng cầu nguyện và quan 

tâm đến các anh chị em đang bị bị thử thách nặng nề, đồng 

thời cũng bày tỏ hy vọng các quyền của họ luôn được tôn 

trọng và họ sớm có thể được đoàn tụ với những người thân 

yêu của mình”. 

 

(Tổng hợp từ VIS và Vatican Radio) 

Nguồn: WHĐ 
 

HÌNH ẢNH ĐỨC MẸ CHẢY DẦU  

TẠI MỘT TU VIỆN Ở NƯỚC UKRAINE,  

LIÊN BANG SÔ VIẾT CŨ. 
 

Trong bài CN1500 vào ngày 11/6/2012, chúng tôi đã đề cập 

đến 6 nơi có thánh tượng và hình ảnh của Đức Mẹ Maria 

khóc, đặc biệt là ở nước Georgia thì hình ảnh Mẹ khóc ra 

máu. Đây là lần thứ bảy trong một thời gian rất gần mà Đức 

Mẹ Maria khóc, đặc biệt là ở châu Âu và châu Mỹ La Tinh.  

 

Trên đây là hình ảnh Đức Mẹ Maria chảy dầu thơm ở nước 

Ukraine, trước đây thuộc Liên Bang Sô Viết cũ, Châu Âu.  

Các vị tu sĩ ở tu viện 

Maniavskyi 

Monastery cảm thấy 

lo lắng khi thấy hình 

Đức Mẹ Maria chảy 

dầu trong nhiều 

ngày liên tiếp.  

 

Tu viện Maniavskyi 

Monastery ở miền 

Tây của nước 

Ukraine, còn được 

gọi là "Ukrainian 

Athos," nơi này có 

một bức hình của Mẹ Thiên Chúa bắt đầu chảy dầu.  

 

Thay vì vui mừng thì các tu sĩ tỏ ra lo lắng vì lần cuối mà 

bức hình này chảy dầu là vào 4 năm về trước, năm 2008. 

Ngay sau đó có một trận lụt lớn gây ảnh hưởng lớn cho toàn 

thể dân chúng ở vùng miền tây Ukraine.  

 

Vì thế các tu sĩ nghĩ rằng sẽ có chuyện gì quan trọng sắp xảy 

ra vì các ngài tin rằng Đức Mẹ Maria đến để báo động cho 

mọi người về một biến cố quan trọng nào đó.  

 

Các tu sĩ cho biết là dường như bức hình Đức Mẹ Maria 

khóc, và dầu thơm chảy dài xuống từ con mắt phải của Mẹ. 

Theo kinh nghiệm của các tu sĩ thì dòng nước mắt dầu thơm 

cứ chảy dài ra mỗi ngày.  

 

"Đây là một điều tuyệt diệu vì không khí không ẩm uớt mà 

lạnh lẽo và đóng băng, thế mà bức hình của Mẹ cứ chảy 

dầu.”  

 

Trên đây là lời chia sẻ của Metropolitan Ioasaf of Ivano-

Frankivsk và Halych của nhà thờ Chính Thống Giáo 

Ukrainian Orthodox Church-Kyivan Patriarchate. 

  

Bức Hình Phép Lạ này có tên là: “Hegumenness of 

Maniavskyi Monastery” là một trong những Đền Thánh 

chính. Đây là bản copy của bức hình chính đã mất tích khi tu 

viện bị đóng cửa.  

 

Bức hình chính được thực hiện vào thế kỷ thứ 17th sau khi 

có một trận dịch xảy ra, rồi Đức Mẹ Maria hiện ra với một 

vị tu sĩ Bề Trên và khuyên ngài nên hoán cải. Sau khi tất cả 

các tu sĩ cầu nguyện sốt sắng thì trận dịch đã chấm dứt.  

 

Chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần bằng cách năng tham dự 

Thánh lễ, chầu Chúa Thánh Thể, ăn chay, đi đàng thánh 

giá, cầu nguyện chuỗi kinh lòng Chúa thương xót và chuỗi 

kinh Mân Côi để nếu có sự dữ xảy ra thì cũng được giảm 

thiểu mức độ thiệt hại. Xin tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Maria! 

Ave Maria! 

 

(Nguồn từ Spiritdaily.com ngày 11 tháng 6 năm 2012) 
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