
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Công bố chủ đề Ngày Hòa Bình Thế giới 

lần thứ 46: 1-1-2013 
 

VATICAN. Hôm 16-7-2012, ĐTC Biển Đức 16 đã cho công 

bố chủ đề Ngày Hòa bình thế giới lần thứ 46 sẽ được cử 

hành vào ngày 1-1-2013 là: “Phúc cho những người xây 

dựng hòa bình”. 

 

Trong thông cáo giải thích về đề tài này, Hội đồng Tòa 

Thánh Công lý và Hòa bình cho biết “Sứ điệp thường niên 

của ĐTC, trong bối cảnh phức tạp hiện nay, nhằm khích lệ 

tất cả mọi người cảm thấy có trách nhiệm đối với việc xây 

dựng hòa bình”. 

 

Vì thế, Sứ điệp sẽ bao gồm ý niệm đầy đủ và đa diện về hòa 

bình, đi từ con người: hòa bình nội tâm và hòa bình bên 

ngoài, để rồi nêu bật sự cấp thiết về mặt nhân loại học, bản 

chất và ảnh hưởng của chủ thuyết hư vô, và các quyền căn 

bản của con người, trước tiên là tự do lương tâm, tự do ngôn 

luận và tự do tôn giáo. 

 

Ngoài ra, Sứ điệp sẽ trình bày một suy tư dưới khía cạnh 

luân lý đạo đức về một số biện pháp đang được áp dụng trên 

thế giới để chống lại cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chánh, 

sự cấp thiết về giáo dục, cuộc khủng hoảng các cơ chế và 

chính trị, trong nhiều trường hợp, đây cũng là cuộc khủng 

hoảng đáng lo âu về nền dân chủ. 

 

Sứ điệp cũng nhắc đến kỷ niệm 50 năm Công đồng chung 

Vatican 2 và Thông điệp “Pacem in terris” (Hòa bình dưới 

thế) của Đức Gioan 23, theo đó điều tối thượng vẫn là phẩm 

giá và tự do của con người, để xây dựng một xã hội phục vụ 

mỗi người, không kỳ thị một ai, và nhắm tới công ích vốn là 

nền tảng của công lý và hòa bình đích thực. 

 

“Phúc cho những người xây dựng hòa bình” sẽ là Sứ điệp 

thứ 8 của ĐTC Biển Đức 16 nhân Ngày Hòa bình thế giới.  

 

Các Sứ điệp trước đây của ngài lần lượt mang tựa đề: “Hòa 

bình trong sự thật” (2006), “Nhân vị, con tim của hòa bình” 

(2007), “Gia đình nhân loại, cộng đồng hòa bình” (2008), 

“Bài trừ nghèo đói, xây dựng hòa bình” (2010), “Nếu bạn 

muốn vun trồng hòa bình, hãy bảo tồn thiên nhiên” (2010), 

“Tự do tôn giáo, con đường hòa bình” (2011); “Giáo dục 

người trẻ về công lý và hòa bình” (2012). 

(Nguồn từ Vietcatholic.net ngày 16 tháng 7 năm 2012) 

L.m. Trần Đức Anh OP 

 

Đức Thánh Cha bổ nhiệm 

tân Tổng Trưởng Bộ giáo lý đức tin 
 

VATICAN. Hôm 2-7-2012, ĐTC đã nhận đơn từ chức vì lý 

do tuổi tác của ĐHY William Joseph Levada, Tổng trưởng 

Bộ giáo lý đức tin kiêm chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia 

Dei (Giáo Hội của Thiên Chúa). 

 

Đồng thời ngài bổ nhiệm 

người kế vị là Đức Cha 

Gerhard Ludwig 

Mueller, cho đến nay là 

GM giáo phận 

Regensburg bên Đức. 

Cùng với việc bổ nhiệm 

này, Đức Cha Mueller 

được thăng TGM, đồng 

thời cũng là Chủ tịch của 

3 Ủy ban Ecclesia Dei, Kinh Thánh và Thần Học quốc tế. 

 

ĐHY Levada người Mỹ, năm nay 76 tuổi (15-6-1936), 

nguyên là TGM giáo phận Portland, Oregon, rồi làm TGM 

San Francisco, trước khi được Đức tân Giáo Hoàng 

Benedicto 16 bổ nhiệm kế vị ngài trong chức vụ Tổng 

trưởng Bộ giáo lý đức tin hồi tháng 5 năm 2005. 10 tháng 

sau đó, Đức TGM Levada được thăng Hồng Y. 
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Đức TGM Mueller năm nay 65 tuổi (31-12-1947), nguyên là 

giáo sư tín lý và lịch sử tín lý tại Đại học Ludwig 

Maximilians ở Munich từ năm 1986, trước khi được ĐTC 

Gioan Phaolô 2 bổ nhiệm làm GM giáo phận Regensburg 

năm 2000 là nơi ĐTC Biển Đức 16 từng làm khoa trưởng 

thần học trước khi được bổ nhiệm làm TGM Munich. 

 

Đức Cha Gerhard Ludwig Mueller là tác giả của hơn 400 ấn 

phẩm khoa học, trong đó nổi tiếng nhất là cuốn ”Tín lý 

Công Giáo. Nghiên cứu và thực hành Thần Học” 

(Katholische Dogmatik. Fuer Studium und Praxis der 

Theologie”. Ngài từng là thành viên Ủy ban thần học quốc 

tế và thành viên Bộ giáo lý đức tin. 

 

Một Giám Mục Slovak bị cách chức 

 

Cũng ngày 2-7-2012, ĐTC đã cách chức Đức Cha Robert 

Bezak, 52 tuổi, dòng Chúa Cứu Thế, TGM giáo phận 

Trnava, thuộc Cộng hòa Slovakia. Đức Cha được bổ nhiệm 

làm TGM giáo phận này hồi năm 2009, kế nhiệm Đức TGM 

Jan Sokol. 

 

Phòng báo chí Tòa Thánh không cung cấp chi tiết gì về lý 

do vụ cách chức này, nhưng báo chí Slovakia cho biết hồi 

cuối tháng giêng và đầu tháng hai năm nay, Bộ Giám Mục 

đã cho thực hiện một cuộc thanh tra tông tòa tại giáo phận 

Trnava vì có những vấn đề trầm trọng thuộc lãnh vực quản 

trị và tài chánh, chứ không phải vì đời sống luân lý của vị 

GM này. 

 

Bình thường, khi có vấn đề trầm trọng, Tòa Thánh đề nghị 

vị GM có lỗi từ chức, nhưng nếu đương sự không chấp nhận 

đề nghị, thì Tòa Thánh đi tới quyết định ”cất khỏi nhiệm vụ 

săn sóc mục vụ giáo phận”. 

 

Trong thánh lễ chúa nhật 1-7-2012, chính Đức TGM Bezaks 

thông báo cho các tín hữu về việc mình bị cách chức bằng 

cách đọc một văn thư của Tòa Sứ Thần Tòa thánh về vấn đề 

này. Đức GM Phụ tá Jan Orosch, Tổng đại diện, được Tòa 

thánh bổ nhiệm làm Giám quản giáo phận. (SD 2-7-2012) 

(Nguồn từ Vietcatholic.net ngày 2 tháng 7 năm 2012) 

L.m. Trần Đức Anh OP 

 

Các vị Hồng Y Hương Cảng  

bày tỏ quan ngại về hoàn cảnh bị giam cầm  

của tân Giám Mục Thượng Hải 
 

Trong cuộc họp báo hôm 12 tháng 7, phát ngôn viên Tòa 

Thánh cho biết là đã mất liên lạc với vị Tân Giám Mục 

Thượng Hải là Đức Cha Tađêô Mã Đạt Lâm và bày tỏ quan 

ngại của Tòa Thánh về những gì đã xảy ra với ngài. 

 

Tại Hương Cảng, từ hôm thứ Hai 10 tháng 7, Đức Hồng Y 

Giuse Trần Nhật Quân đã lãnh đạo một cuộc biểu tình tại 

văn phòng Đổng Lý Hương Cảng và tòa nhà của đại diện 

Bắc Kinh tại lãnh thổ này để đòi trả tự do ngay tức khắc cho 

Đức Tân Giám Mục Tađêô Mã Đạt Lâm, người đã bị bắt chỉ 

vài giờ sau khi được tấn phong Giám Mục Thượng Hải hôm 

8 tháng 7. 

 

Đức Cha Mã Đạt Lâm đã mạnh mẽ phản đối sự có mặt của 

một giám mục Trung Hoa trái phép là ông Chiêm Tư Lộc 

trong thánh lễ tấn phong Giám Mục của ngài. Sau đó, ngài 

cũng đã tuyên bố chấm dứt mọi liên hệ với Hội Công Giáo 

Yêu Nước. Từ đó đến nay ngài đã bị nhà cầm quyền Bắc 

Kinh quản thúc nghiêm nhặt. 

 

800 anh chị em giáo dân đã tham dự thánh lễ do Đức Hồng 

Y Giuse Trần Nhật Quân cử hành tối thứ Ba 17 tháng 7 để 

cầu nguyện cho Đức Cha Mã Đạt Lâm và hai linh mục của 

giáo phận Cáp Nhĩ Tân là những vị đã bị cấm không được 

trở về giáo xứ của các ngài vì đã mạnh mẽ phản đối việc tấn 

phong trái phép cho linh mục Nhạc Phúc Sinh. 

 

Trong khi đó, Đức Hồng Y Gioan Thang Hán, người đã 

từng là giám đốc Trung Tâm Thánh Linh của Hương Cảng 

về các vấn đề của Giáo Hội Trung Hoa vừa lên tiếng tố giác 

5 giám mục của Trung Hoa đứng đầu là ông Phòng Hưng 

Diệu giám mục Lâm Nghi đã nhận tiền của nhà cầm quyền 

Bắc Kinh để tấn phong trái phép cho linh mục Nhạc Phúc 

Sinh. 

 

"Chúng tôi biết rằng, trong những vụ tấn phong bất hợp 

pháp như thế này, các giám mục tham gia đã được khen 

thưởng bằng những khoản tiền lớn hoặc các tài sản khác. 

Tôi nghĩ rằng điều này giống như hối lộ". 

 

“Nhưng nhà cầm quyền Bắc Kinh phải suy nghĩ lại xem họ 

được và mất những gì trong trò này: Các giám mục được tấn 

phong bất hợp pháp đang bị cô lập, bị những người Công 

giáo tránh xa. Họ làm được cái trò gì? Cuộc khủng hoảng 

hiện nay chỉ có thể giải quyết bằng cách khôi phục lại cuộc 

đối thoại giữa Vatican và Bắc Kinh”. 

 

Nguồn tin của Giáo Hội địa phương cho biết ngày 16 tháng 

7, bảy linh mục và hai nữ tu của giáo phận Thượng Hải đã bị 

công an triệu tập và thẩm vấn. "Thẩm vấn kéo dài đến tám 

giờ. Họ bị bắt nhịn đói, chúng tôi đang lo lắng về sức khỏe 

thể chất và tinh thần của họ," Trung Tâm Thánh Linh của 

Hương Cảng cho biết như trên. 

 

Liên quan đến tình trạng tự do tôn giáo bị chà đạp tại Trung 

Hoa, Việt Nam, và một số nước trong vùng Trung Đông, lúc 

19:00 chiều ngày 18 tháng 7 một cuộc biểu tình đã diễn ra 

tại Quảng Trường Các Thánh Tông Đồ tại Rôma.  

 

Cuộc biểu tình có sự tham dự của ông thị trưởng Rôma 

Gianni Alemanno, và bao gồm tất cả mọi lực lượng chính 

trị, xã hội và tôn giáo trong xã hội Italia nhằm lên tiếng 

chống lại những sự kỳ thị, đàn áp người Thiên Chúa giáo 

ngày càng gia tăng. 

 

(Nguồn từ Vietcatholic.net ngày 21 tháng 7 năm 2012) 

Nguyễn Minh Tâm 
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Phỏng vấn ĐHY Georges Cottier: 

Tội lỗi trong xã hội ngày nay 
 

Từ nhiều thập niên qua tục hóa lan tràn trong xã hội đã 

khiến cho rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, đánh mất 

đi ý thức về tội lỗi trong cuộc sống con người. Có rất nhiều 

tội nặng như phá thai, trợ tử, lèo lái lãnh vực truyền sinh, 

dùng các phôi thai người để lấy tế bào gốc rồi hủy hoại các 

phôi thai, bất công xã hội, vi phạm các quyền con người, tạo 

ra các chiến tranh xung khắc để buôn bán khí giới vv... đã 

trở thành chuyện bình thường được tán thành, bênh vực hay 

gián tiếp chấp nhận. Đây là một trong các thách đố rất lớn 

đối với công tác tái rao giảng Tin Mừng trong thế giới ngày 

nay, cách riêng trong các quốc gia Tây Âu có nền văn hóa 

kitô, nhưng đang đánh mất đi đức tin và các giá trị kitô của 

mình. 

 

Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng 

vấn Đức Hồng Y Georges Cottier, 90 tuổi, dòng Đa Minh, 

nguyên thần học gia Phủ Giáo Hoàng về đề tài này. 

 

Hỏi: Thưa Đức Hồng Y, Đức Gioan Phaolô II đã nhiều 

lần nhân danh Giáo Hội xin lỗi về các tội tín hữu kitô đã 

phạm trong quá khứ đối với nhiều thành phần khác nhau 

trong xã hội. Nhân loại ngày nay đang làm gì để phải xin 

lỗi ngày mai, thưa Đức Hồng Y? 

 

Đáp: Trước hết là tất cả vấn đề tầm thường hóa phá thai và 

không tôn trọng can thiệp vào vài lãnh vực liên quan tới 

phôi thai người. Đây là các tội trọng, mà chúng ta có nguy 

cơ phải trả giá mắc mỏ. Như quý vị biết, ngày nay chúng ta 

có thể trông thấy phái tính của bào thai còn trong lòng mẹ, 

và tại một vài quốc gia, nơi người dân có tâm thức thích con 

trai hơn con gái, người ta tìm loại bỏ các bào thai gái. Và 

giờ đây các nước ấy rơi vào tình trạng mất quân bình thiếu 

gái thừa trai nghiêm trọng. Thái độ sống tháo thứ buông thả 

trong lãnh vực tính dục dẫn đưa con người tới tội xúc phạm 

đến tha nhân, trong trường hợp ở đây là các phụ nữ và trẻ 

em, trở thành nạn nhân của kỹ nghệ tình dục.  

 

Hỏi: Thế còn có thứ tội nào khác nữa không thưa Đức 

Hồng Y? 

Đáp: Có, còn có nạn chế tạo và buôn bán vũ khí nữa. Người 

ta đã cố gắng nhiều, nhưng tiến trình chế tạo và buôn bán 

khí giới vẫn không chấm dứt. Khi xảy ra chiến tranh bên Phi 

châu, thì có rất nhiều nạn nhân vô tội, nhưng mọi vũ khí đều 

được chế tạo tại các hãng xưởng các nước Tây Âu của 

chúng ta cũng như bên Nga và Trung Quốc. Thế rồi còn có 

tình trạng của nền kinh tế ngày nay, khoan nhượng với một 

số cảnh bần cùng và nhiều điều khác nữa. Tương lai sẽ rất 

nghiêm khắc đối với chúng ta. 

 

Hỏi: Thế Giáo Hội công giáo đã trả lời các vấn đề này 

như thế nào thưa Đức Hồng Y? 

 

Đáp: Giáo Hội công giáo đã luôn luôn chống lại các tội này, 

nhưng Giáo Hội chiến đấu với các phương tiện phúc âm, 

bằng việc giảng dạy và với một số các sáng kiến. Và tôi xin 

nói rằng “sự thiện hữu hiệu hơn sự dữ”, mặc dù bề ngoài 

xem ra cho thấy ngược lại. Lý do là vì sự thiện không được 

trông thấy. Nó được thi hành trong thinh lặng, nó giống như 

hình ảnh mà Chúa Giêsu đã dùng liên quan tới hạt lúa rơi 

vào lòng đất và lớn lên từ từ một cách tự nhiên. Nhưng sự 

dữ thì ồn ào và để lại chết chóc tàn phá, kể cả cái chết trong 

linh hồn. Chúng ta đã tiến bộ nhiều kể từ đệ nhị thế chiến tới 

nay. Kinh nghiệm thế chiến kinh khủng đến nỗi giờ đây 

chúng ta có thái độ hòa bình, rộng mở cho đối thoại, đó là 

kết qủa của Công Đồng Chung Vaticăng II. 

 

Hỏi: Thưa Đức Hồng Y, Công Đồng cũng đã thay đổi thái 

độ của chúng ta đối với chiến tranh, có đúng thế không? 

 

Đáp: Vâng, đúng thế. Trước hai thế chiến, các thần học gia 

đã có một nền thần học về chiến tranh chính đáng, đưa tới 

hậu qủa nặng nề, bao gồm các điều quái gở và cả quyền lực 

của các phương tiện nữa, như việc chế tạo bom nguyên tử 

vv... Giờ đây chúng ta thấy rằng chiến tranh không còn là 

giải pháp nữa. Tôi đang nói tới chiến tranh tân tiến hiện nay. 

Nhưng đã xảy ra điều gì? Công Đồng đã được khai mở, và 

lập tức có Thông điệp Hòa Bình dưới thế của Đức Giáo 

Hoàng Gioan XXIII. Thế rồi có diễn văn Đức Giáo Hoàng 

Phaolô VI đọc trước Liên Hiệp Quốc, và trong thời Công 

Đồng nhóm họp Giáo Hội đã phát triển giáo lý về hòa bình 

chứ không chiến tranh nữa, và kết qủa là sứ điệp cho Ngày 

Hòa bình thế giới cử hành vào ngày mùng 1 tháng giêng 

hằng năm. Đó là toàn bộ suy tư về hòa bình rất là hay đẹp và 

là một phần đóng góp mới mẻ của Giáo Hội. 

 

Hỏi: Đức Hồng Y có nghĩ rằng có vài lãnh vực của Giáo 

Hội trong đó lại có thái độ thiếu sót không, và sau này ai 

sẽ phải xin lỗi? 

 

Đáp: Có, chúng ta sẽ xem thấy và nó có thể xảy ra. Tôi sẽ 

không nói là Giáo Hội như Chúa Kitô muốn Giáo Hội là, 

nhưng các thành phần hay các lãnh vực của thế giới kitô. Dĩ 

nhiên là có các thành kiến, chẳng hạn như sự thờ ơ đối với 

người nghèo từ phía các môi trường giàu có. Đây là điều 

không đúng đắn. Thế rồi còn có việc phân chia tài nguyên 

bất công, sự khoan nhượng đối với một số luật lệ bất công, 

và việc sử dụng bạo lực như chúng ta đã thấy, nhưng đó 

không phải là Giáo Hội. Và thí dụ như trong các tài liệu mới 

đây, có việc nhấn mạnh đến nền dân chủ. Nhưng dân chủ có 

nghĩa là gì? Nó không chỉ là bỏ phiếu, nhưng là việc tham 

gia của con người như là các bản vị. 

 

Hỏi: Chúng ta thấy có sự bất tuân phục Giáo Hội trong 

vài lãnh vực, chẳng hạn như ở Bắc âu. Tại sao lại sinh ra 

tất cả các chuyện này? Có phải đó là kiểu nghĩ rằng như 

vậy thì dân chúng sẽ tới nhà thờ không thưa Đức Hồng Y? 
 

Đáp: Không. Tôi nghĩ rằng các phong trào phản kháng trong 

Giáo Hội đã luôn luôn hiện hữu, và sau năm 1968 thì chúng 

trở thành thường xuyên hơn tại Âu châu và Bắc Mỹ. Có các 

nhóm đưa ra các đòi hỏi thật qúa điên khùng. Và cũng có vài 
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phong trào muốn các linh mục phụ nữ. Và như thế Giáo Hội 

phải lượng định các ơn cho nam giới và nữ giới, nhưng mỗi 

phái tính trong ơn gọi của mình. Thật là đáng suy tư, khi 

thấy các đòi hỏi này thường đi kèm với việc khước từ bản 

tính nhân loại. Tất cả mọi “chuyện thuộc tính này”, trong đó 

sau cùng thì khác biệt phái tính là một sự kiện văn hóa chứ 

không phải là một sự kiện tự nhiên. Tự nhiên là con đường 

cho ơn gọi của mọi người, dù là nam hay là nữ. 

 

Hỏi: Giáo Hội đã luôn luôn đề cập tới điều này, có phải 

thế không thưa Đức Hồng Y? 

 

Đáp: Theo truyền thống đến từ Chúa Kitô, Đức Giáo Hoàng 

Gioan Phaolô II đã rất là rõ ràng. Ngài nói: Không thể có 

việc truyền chức linh mục cho nữ giới, bởi vì Giáo Hội 

không cảm thấy có khả năng đụng tới một điều nào đó mà 

chính Chúa Kitô đã nêu gương. Và người ta trả lời rằng 

Chúa Kitô đã thích ứng với thời của Người, nhưng tôi nghĩ 

là câu trả lời không giá trị lắm, bởi vì Đức Trinh Nữ, là 

người đã luôn luôn có vị thế ở trung tâm Giáo Hội, đã không 

có các nhiệm vụ của linh mục. Đó là một ơn gọi khác. Thật 

là hay khi thấy nhiều người thuộc phong trào nữ quyền 

muốn phụ nữ làm linh mục, đang thực sự suy nghĩ trong thứ 

ngôn ngữ của quyền bính. Và đó là điều sai lầm, khiến cho 

Đức Giáo Hoàng đã lập đi lập lại nhiều lần mới đây rằng 

chức linh mục là một việc phục vụ chứ không phải một 

quyền, và điều này thay đổi mọi chuyện rất nhiều. 

 

Hỏi: Thế thì có các hệ lụy nào khác không thưa Đức 

Hồng Y? 

 

Đáp: Có, việc linh mục lập gia đình, là một hệ lụy bắt nguồn 

từ các đòi hỏi đầu tiên của Phong trào tin lành cải cách, cho 

phép các linh mục có vợ. Nhưng Phúc Âm không dễ dàng. 

Nó chính xác, bởi vì nó dẫn đưa tới một kết thúc lớn lao. 

Niềm vui phúc âm không phải là xã hội tiêu thụ, nó là niềm 

vui của Thiên Chúa. Có một sự thích hợp tinh thần sâu xa 

với ý muốn độc thân trong Giáo Hội theo lễ nghi Latinh. Và 

nó đem lại nhiều hoa trái tinh thần mà chúng ta không được 

đánh mất đi. 

 

Hỏi: Thưa Đức Hồng Y, nhưng mà một linh mục có gia 

đình không chỉ là một người chồng, mà cũng là một ngươi 

cha nữa chứ? 

 

Đáp: Ơn gọi là cha gia đình không phải là một ơn gọi nhỏ 

bé. Ngày nay nó có nhiều tính cách tinh thần, và tôi không 

biết nó có luôn luôn thích hợp hay không. Nhưng ít nhất 

Giáo Hội tin rằng khi một Giám Mục được tấn phong, thì 

ngài được coi như là phu quân của giáo phận mình. Và cũng 

có cái gì tương tự như thế đối với hàng giáo sĩ giáo phận. 

Như vậy có một kho tàng tinh thần trong đó mà Giáo Hội 

không thể từ bỏ được. Có một vài Giám Mục đặt vấn đề độc 

thân linh mục, và làm như thế không phải là một tội. Vấn đề 

này cần phải được nghiên cứu tìm hiểu. Có các hệ lụy cần 

phải nói đến trong việc tái truyền giảng Tin Mừng. 

Hỏi: Đức Hồng Y có muốn nhắn gửi sứ điệp nào cho các 

thế hệ trẻ bắt đầu sống ơn gọi của họ trong Giáo Hội như 

là linh mục tu sĩ nam nữ hay như những người dâng hiến 

đời mình cho Giáo Hội như Đức Hồng Y đã làm hay 

không? 

 

Đáp: Tôi sẽ nói điều mà Đức Thánh Cha Biển Đức XVI 

đang nói hiện nay và đó là một từ mà ngài lập đi lập lại 

trong các diễn văn của ngài: đó là “niềm vui”. Tôi muốn nói 

cùng điều này với các linh mục tu sĩ và những người dâng 

hiến cuộc đời cho Chúa và cho Giáo Hội. Hãy sống nó với 

niềm vui, với lòng hăng say, và trung thành với Phúc Âm, 

bởi vì nhiệm vụ phụng sự của họ cũng là một chứng tá. Và 

chứng tá là cuộc sống phúc âm. Không cần phải sáng chế ra 

điều gì cả, vì Tin Mừng đã cho chúng ta mọi sự rồi. (ZENIT 

16-7-2012) 

(Nguồn từ Vietcatholic.net ngày 21 tháng 7 năm 2012) 

Linh Tiến Khải 

 

 

Thông cáo báo chí của Liên Hiệp Truyền Thông 

Công Giáo Việt Nam về vụ việc tại Con Cuông 
 

Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo Việt Nam 

92 The River Rd - Revesby NSW 2212  

Tel: (02) 9773 0933  

Fax: (02) 9773 3998  

paulvanchi@yahoo.com 

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

FOR IMMEDIATE RELEASE 

Liên Lạc: L.m. Paul Van Chi Chu  

 

Tel: (02) 9773 0933  

Mob: 0410 552 650  

 

California USA ngày 4 tháng 7 năm 2012 - Liên Hiệp 

Truyền Thông Công Giáo Việt Nam phản đối trước cộng 

đồng thế giới và nghiêm khắc lên án việc nhà cầm quyền 

cộng sản Việt Nam tiếp tục dùng hệ thống Quân Đội, Công 

An và côn đồ do nhà cầm quyền điều động như công cụ để 

đàn áp và tấn công Linh Mục và anh chị em giáo dân Giáo 

Điểm Con Cuông, Tỉnh Nghệ An, Giáo Phận Vinh. Theo 

thông tin của Giáo Phận Vinh và Tin báo khẩn cấp mà 

chúng tôi nhận được như sau: Hôm nay ngày 01.7.2012, hơn 

500 công an và quân đội đã đàn áp và đánh trọng thương 

linh mục JB. Nguyễn Đình Thục cùng nhiều giáo dân. Cụ 

thể, một giáo dân đang nằm trong tính mạng nguy kịch, hiện 

tại được chuyển về bệnh viện tỉnh Nghệ An điều trị; nhiều 

giáo dân khác bị thương nặng, riêng cha Thục bị xây xước 

nhẹ. 

 

Sự việc trên đã diễn ra khi cha Thục lên nhà nguyện Con 

Cuông dâng lễ Chúa nhật, theo nhu cầu khẩn thiết của giáo 

dân Con Cuông. Ngay từ giây phút đầu tiên tới nhà nguyện 

cha Thục đã bị công an xô xát, ngăn cản không cho vào nhà 

nguyện dâng lễ.  
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Vì thấy những điều vô lý mà công an đưa ra, mặt khác xét 

theo nhu cầu giáo dân là quan trọng nhất, Cha Thục một 

mực vào dâng lễ. Nhưng thay vì thể hiện cách làm việc văn 

minh, đối thoại thì công an và quân đội đã lao vào đánh cha 

Thục và giáo dân. Thậm chí, tham gia vụ đàn áp này còn có 

chủ tịch UB mặt trận huyện Con Cuông trực tiếp ra tay ném 

đá vào giáo dân. Thật là một việc làm vô lối của một lãnh 

đạo cấp huyện, đại diện cho nhân dân. Tình hình nhà nguyện 

lúc này chẳng khác gì như một bãi chiến trường. 

 

Như đã thông tin các bài viết trước, cứ mỗi Chúa nhật chính 

quyền lại huy động số lượng lớn công an và “quần chúng tự 

phát” vào quấy phá nhà nguyện Con Cuông. Hôm nay càng 

bộc lộ bộ mặt hung hãn, khoảng 11giờ, công an huyện Con 

Cuông đã bẻ gãy khóa cổng nhà nguyện, rồi vào nhà nguyện 

đập phá nhà nguyện, toàn bộ bàn ghế và đồ dùng đều bị đập 

sạch. Sự việc càng nghiêm trọng hơn khi các nữ tu bị bắt lên 

xe để đưa về huyện nhưng lúc đó cha Thục và một nhóm 

giáo dân xứ Quan Lãng lên dâng lễ đã giải cứu được quý nữ 

tu, và sự việc diễn ra như đã nói trên. 

 

Từ giáo xứ Quan Lãng, huyện Anh Sơn nghe tin Cha Thục 

và giáo dân bị đánh, cha quản xứ Giuse Ngô Văn Hậu và 

giáo dân đã kéo lên khá đông để hiệp thông và giải cứu. Sau 

khi đánh nhiều người bị trọng thương, công an và quân đội 

đã giải tán và lánh vào nhà dân để xem tình hình. 

 

Thấy tình hình tạm thời lắng dịu, Quý cha cùng giáo dân đã 

dâng Thánh lễ Chúa nhật tại nhà nguyện. Thánh lễ hôm nay 

thật có nhiều cảm xúc: uất hận, tha thứ, yêu thương, tất cả 

đều chan hòa thành một của lễ dâng lên Thiên Chúa. Những 

người dâng lễ hôm nay cũng thật hạnh phúc, vì ai cũng tin 

chắc Thánh lễ quá cao quý vô giá chẳng những vậy mà họ 

đã phải trả bằng giá máu cho Thánh lễ. 

 

Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo Việt Nam Hiệp Thông, 

Cầu Nguyện, và chia sẻ với Giáo Điểm Con Cuông, đồng 

thời, nghiêm khắc lên án và tố cáo trước dư luận quốc tế 

những hành vi đàn áp và đả thương Linh Mục và Giáo Dân 

tại Giáo Điểm Con Cuông, và yêu cầu nhà cầm quyền cộng 

sản Việt Nam: 

 

1) Chấm dứt ngay lập tức những hành động đàn áp Linh 

Mục và Giáo Dân tại Giáo Điểm Con Cuông. 

 

2) Chấm dứt việc đàn áp Giáo Hội Công Giáo và các Tôn 

Giáo bạn. Bảo đảm an ninh cho các nơi thờ tự của tất cả các 

Tôn Giáo. 

 

3) Nghiêm chỉnh tôn trọng luật pháp do chính nhà cầm 

quyền Việt Nam ban hành và trả lại tất cả tài sản đã chiếm 

đoạt của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam và của các Tôn 

Giáo bạn.  

 

4) Tuyệt đối tôn trọng Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo theo 

như bản Hiến Chương Liên Hiệp Quốc khẳng định. 

 

Trong niềm tin vào Thiên Chúa, chúng tôi tha thiết mời gọi 

những trái tim Việt Nam cùng đoàn kết hiệp thông, chia sẻ, 

và đồng hành với Giáo Điểm Con Cuông nói riêng và Dân 

Tộc Việt Nam nói chung trong hoàn cảnh đau thương này. 

 

Chúng tôi tha thiết kêu gọi Quý Quốc Hội, Quý Chính Phủ, 

Quý Đảng Phái Chính Trị các quốc gia, Quý Tổ Chức Nhân 

Quyền, Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế, Quý Ủy Ban Nhân Quyền 

Quốc Tế, các tổ chức thường quan tâm đến Tự Do và Nhân 

Quyền cho Việt Nam, cùng Quý Cơ Quan Truyền Thông 

Thế Giới và Quý Cơ Quan Truyền Thông Việt Nam trên 

toàn thế giới, cùng đồng hành đấu tranh cho Nhân Quyền và 

Tự Do Tôn Giáo tại Việt Nam. 

 

Liên hệ: 

 

Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long 

Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Melbourne, Australia 

Tổng Giáo Phận Melbourne 

 Australia 

 

Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài 

Giám Đốc Radio VERITAS Asia 

Buick St. North Fairview,  

Quezon City, Philippines 

P.O. Box 2642 

 

L.m. Gioan Trần Công Nghị  

Giám Đốc Thông Tấn Xã Công Giáo VietCatholic  

P.O. Box 735 

Avalon, CA 90704 

 

L.m. Joachim Nguyễn Đức Việt Châu 

Chủ Nhiệm Nguyệt San Dân Chúa Mỹ Châu 

PO Box 1419  

Gretna, LA 70053-5440 

USA.  

 

L.m. Antôn Nguyễn Hữu Quảng 

Chủ Nhiệm Nguyệt San Dân Chúa Úc Châu 

715 Sydney Rd.  

Brunswick Vic 3056 

Australia 

 

L.m. Stêphanô Bùi Thượng Lưu 

Chủ Nhiệm Nguyệt San Dân Chúa Âu Châu 

Magazine Catholique 

Katholische Monatszeitschrift 

 

L.m. Paul Chu Văn Chi  

Phó Giám Đốc Vietcatholic Network,  

Sydney Australia 

92 The River Rd - Revesby  

NSW 2212 

Australia 

(Nguồn từ Vietcatholic.net ngày 5 tháng 7 năm 2012) 
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Huynh Đoàn Thánh Piô X bác bỏ các đề nghị của 

Đức Thánh Cha và tiếp tục con đường ly giáo 
 

Trong cuộc gặp gỡ với báo chí hôm thứ Hai 16 tháng 7, 

Huynh Đoàn Thánh Piô X cho biết họ đã kết thúc Tổng Tu 

Nghị và đã trả lời Tòa Thánh về đề nghị của Đức Thánh Cha 

hầu mưu tìm một đường hướng hiệp nhất giữa huynh đoàn 

và Tòa Thánh. 

 

Tòa Thánh sẽ có thông báo chính thức về sự đáp trả của 

Huynh Đoàn Thánh Piô X. Tuy nhiên, theo những giọng 

điệu được đưa ra hôm thứ Hai thì Huynh Đoàn Thánh Piô X 

đã bác bỏ đề nghị của Đức Thánh Cha và tiếp tục con đường 

ly giáo. 

(Nguồn từ Vietcatholic.net ngày 21 tháng 7 năm 2012) 

Nguyễn Minh Tâm 

 

 

Đòi hỏi chính quyền Nghệ An phải giải thích  

và xin lỗi về thông tin vu khống sự kiện Con Cuông 

 
Trước sự xúc phạm nặng nề đối với đức tin Công giáo cũng 

như hành vi nhân viên chính quyền đánh đập linh mục và 

giáo dân tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An và sự xuyên 

tạc, lăng mạ đạo Công Giáo làm mất tình đoàn kết lương 

giáo của các cơ quan truyền thông của Nghệ An trong thời 

gian qua, văn phòng TGM Vinh đã kêu gọi giáo dân của 

mình lên tiếng bảo vệ đức tin Công Giáo, đòi công lý và hòa 

bình, hiệp thông với anh chị em tại Con Cuông bằng việc 

các giáo xứ sẽ tập trung về sở hạt của mình để cầu nguyện 

cho anh chị em tại Con Cuông và cầu nguyện cho chính 

quyền tại Nghệ An.  

 

Đồng thời đang có những ý kiến đòi hỏi chính quyền và 

UBND tỉnh Nghệ phải giải thích về những việc làm sai trái 

của mình, đồng thời lên tiếng xin lỗi Đạo Công Giáo và đính 

chính lại các thông tin mà các đài báo tại Nghệ an đã đưa tin 

sai sự thật, xuyên tạc đạo Công Giáo trong thời gian qua. 

 

Một giáo dân tại giáo hạt Đông Tháp nói: "Chúng ta đã tập 

trung về nhà thờ hạt để cầu nguyện rồi, nhưng chúng ta phải 

lên UBND huyện Diễn Châu, và nếu cần chúng ta đi vô 

Vinh, đến UBND tỉnh để đòi công lý, sự thật". Một người ở 

giáo xứ Xuân Mỹ thì nói: "Chúng ta phải lên UBND tỉnh đòi 

chính quyền phải giải thích sự việc theo đúng sự thật, và sau 

đó đòi lên đài truyền hình Nghệ An bắt họ phải đính chính 

lại thông tin vu khống đạo của chúng ta. Chúng con sẵn 

sàng hy sinh cả tính mạng của mình để đòi cho được công 

bình và sự thật". 

 

Tại Cầu Rầm, một sở hạt đóng tại trung tâm thành phố Vinh, 

thủ phủ của tỉnh Nghệ An, cùng với 19 giáo hạt trong toàn 

giáo phận, giáo dân hạt Cầu Rầm cũng đã hành hương về sở 

hạt của mình trong trật tự, thể hiện được tính Ki-tô trong 

người giáo dân là luôn yêu chuộng hòa bình, công lý.  

Từ 6h30, giáo dân các giáo xứ Yên Đại, Kẻ Gai, Phù Long, 

Mỹ Dụ đã nườm nượp đổ về trung tâm giáo hạt. Bà con 

không quên mang theo mình những khẩu hiệu, băng rôn thể 

hiện sự đau xót và nỗi bức xúc khi đức tin của mình bị xúc 

phạm như: Đập phá ảnh tượng là phạm thánh; Giáo dân 

Nghệ-Tĩnh-Bình sẵn sàng chết vì đức tin; Phản đối chính 

quyền xúc phạm đức tin Công Giáo; Lương giáo một lòng 

xây dựng quê hương… Trước Thánh lễ, Cha quản hạt 

Phanxicô Xaviê Hoàng Sĩ Hướng đã điểm lại những sự việc 

đã xảy ra tại Con Cuông trong thời gian vừa qua. Ngài cũng 

nhấn mạnh rằng Giáo Hội không có chức năng làm chính trị, 

nhưng Giáo Hội luôn yêu chuộng công lý, hoà bình và có 

bổn phận đấu tranh cho công lý và sự thật, cho quyền con 

người được tôn trọng, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng. 

Thánh lễ diễn ra lúc 8h00, với sự đồng tế của các Cha và 

khoảng 13.000 giáo dân trong giáo hạt tham dự. Nhiều công 

an mặc thường phục cũng đến đóng vai giáo dân tham dự 

thánh lễ. Thánh lễ đã diễn ra trong trang nghiêm, sốt sắng. 

 

Sau thánh lễ, quí cha đã thống nhất lắng nghe ý kiến của bà 

con giáo dân trước những sự việc đã xảy ra tại Con Cuông 

và việc các báo đài Nghệ An đã vu khống, xuyên tạc đối với 

đạo Công giáo trong thời gian vừa qua. Sau khi nghe Cha 

quản xứ Mỹ Dụ đọc bản tường trình của Cha JB. Nguyễn 

Đình Thục gửi bề trên giáo phận cùng toàn thể dân Chúa về 

sự việc diễn ra tại Con Cuông, và nghe lời phát biểu của một 

nhân chứng đến từ giáo xứ Quan Lãng, người đã có mặt tại 

Con Cuông khi sự việc xảy ra ngày 1/7/2012, bà con giáo 

dân rất bức xúc và nhiều người đã phải rơi lệ khi nghe thấy 

đức tin của mình bị xúc phạm và đòi kéo xuống UBNG tỉnh 

Nghệ An để đòi lại công bình và sự thật. Tôi xin được trích 

lại một vài ý kiến sau đây:  

 

Một phụ nữ lương dân trở về với Công giáo, đã từng tham 

gia đội Thanh Niên Xung Phong thời kháng chiến nói: con 

rất bức xúc khi thấy chính quyền của Con Cuông xúc phạm 

đến Đức Mẹ. Xúc phạm đến Đức Mẹ là xúc phạm đến đức 

tin của giáo dân trên khắp hoàn cầu. Con thấy việc làm này 

của chính quyền là hoàn toàn sai và đã không thực hiện 

được lời dạy của bác Hồ, bác dạy là phải tự do tín 

ngưỡng… con đã từng là một TNXP và là một thương binh, 

trước việc làm sai trái này con sẽ làm đơn gửi lên tỉnh ủy 

Nghệ An yêu cầu họ nhận ra những sai trái trong việc làm 

của mình tại Con Cuông.  

 

Một bạn trẻ phát biểu cách mạnh mẽ rằng:… Nếu đài báo 

Nghệ an không đính chính lại những thông tin xuyên tạc, bôi 

nhọ đạo Công giáo; nếu chính quyền không xin lỗi đạo 

Công Giáo vì hành vi phạm thánh của mình, thì chúng ta sẽ 

tập trung về UBND tỉnh, hoặc nếu cần lên Con Cuông dù 

phải đổ máu. Thời đại này để được đổ máu mà làm chứng 

cho đức tin khó lắm, đây là cơ hội để chúng ta thể hiện đức 

tin của mình, vì thế con yêu cầu chúng ta hãy tập trung về 

UBND tỉnh Nghệ An, yêu cầu chính quyền làm rõ sự thật và 

đính chính lại thông tin mà đài báo Nghệ An đã xuyên tạc, 

vu khống đạo chúng ta.  
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Một cụ lão 83 tuổi đã phải quặn đau trước sự xúc phạm của 

chính quyền đối với niềm tin tôn giáo, cụ vừa khóc vừa phát 

biểu: "Giữa một xã hội văn minh, văn hóa này mà xảy ra 

những chuyện như thế thì thật đau lòng, hàng đêm con nằm 

khóc vì sự phạm thánh của chính quyền… Vì thế con muốn 

xin các cha cho chúng con nếu không lên Con Cuông thì 

xuống UBND tỉnh để đòi lại công bằng cho chúng con, vì 

đập tượng ảnh, đập linh mục, tu sĩ, giáo dân của chúng con 

là đập phá đạo của chúng con".  

 

Một cựu chiến binh 76 tuổi phát biểu: "Tôi đã từng gia nhập 

quân đội, cầm súng đánh đuổi quân thù ở các chiến trường. 

Nay tôi đã về hưu, tôi luôn cố gắng sống theo câu: lương 

giáo một lòng xây dựng quê hương. Vậy mà những ngày gần 

đây tôi được tin chính quyền huy động công an, bộ đội đến 

đàn áp giáo dân tại Con Cuông, tôi rất bức xúc, bởi quân 

đội là để đánh đuổi kẻ thù bảo vệ nhân dân chứ không phải 

là để đàn áp chính nhân dân mình. Ở đây tôi muốn nói rằng, 

việc làm này là có chỉ thị của cấp trên, vì nhà nước ta là do 

đảng lãnh đạo….. vì thế, theo tôi, chúng ta không cần lên 

Con Cuông làm gì mà chúng ta, tất cả mọi người kéo xuống 

đảng ủy, UBND tỉnh Nghệ An để hỏi cho rõ sự việc. Vừa rồi 

đây họ làm ở Châu Bình, đập 5 người trong gia đình phải 

nhập viện, bây giờ lại làm ở Con Cuông, không biết chính 

sách của đảng ta ở đây là gì?..." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trước những bức xúc của bà con giáo dân, mặc dầu rất cảm 

thông với bà con giáo dân và phải quặn đau vì đức tin Giáo 

Hội bị xúc phạm, nhưng để thể hiện sự thiện chí và lòng bao 

dung của người Công Giáo, các cha đã yêu cầu bà con giáo 

dân của mình không tuần hành xuống UBND tỉnh mà để cho 

họ có cơ hội nhận ra những việc làm sai trái của mình và lên 

tiếng xin lỗi đạo Công Giáo, Nhưng bà con cũng phải luôn 

sẵn sàng để khi cần thiết chúng ta sẽ đứng lên bảo vệ đức tin 

chân chính của mình. Quí cha cũng yêu cầu bà con ra về 

trong trật tự, chấp hành luật lệ giao thông vì đã có rất nhiều 

công an đứng hai bên đường “ bảo vệ” cho bà con. Vâng lời 

các đấng bề trên, bà con ra về trong trật tự, nhưng vẫn mang 

trong mình tư thế sẵn sàng lên đường bảo vệ cho đức tin 

chân chính của mình, một tư thế anh dũng sẽ chiến thắng 

bạo quyền và những chiếc xe thiết giáp mà chính quyền 

dùng để thị uy bà con. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu 

chính quyền Nghệ An không nhận lỗi và xin lỗi đạo Công 

Giáo, nếu chính quyền tiếp tục có những hành động đen tối. 

Không biết trụ sở UBND tỉnh có đủ chỗ cho hàng chục vạn 

con tim của giáo dân Vinh đang sẵn sàng hy sinh cho niềm 

tin của mình…. 

 

(Nguồn từ Vietcatholic.net ngày 18 tháng 7 năm 2012) 

Josehp Trương 
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