
Công bố huy hiệu của Đức Giáo Hoàng Phanxicô 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VATICAN. Hôm 18-3-2013, Phòng báo chí Tòa Thánh đã 

công bố huy hiệu của ĐGH Phanxicô. 

 

Nòng cốt huy hiệu này giống huy hiệu Tổng Giám Mục của 

ngài. 

 

Huy hiệu gồm có mũ Giám Mục có 3 nấc, với hai giải màu 

đỏ, cùng với hai chìa khóa: một vàng một trắng được nối với 

nhau bằng một dây màu đỏ. Ở giữa là phần huy hiệu GM cũ 

của ĐTC gồm một thuẫn nền xanh da trời, ở giữa là hình 

mặt trời chiếu sáng ở trung tâm có hình thánh giá với 3 chữ 

viết tắt IHS, nghĩa là Chúa Giêsu Đấng Cứu Nhân. Đây 

cũng là biểu hiệu dòng Tên, xuất xứ của ĐTC. Dưới 3 chữ 

đó là 3 cái đinh màu đen. Bên dưới có hình ngôi sao và một 

bông hoa hương cam tùng (nardo). Ngôi sao tượng trưng 

Đức Mẹ Maria Mẹ Chúa Kitô và Giáo Hội; bông hoa hương 

cam tùng chỉ thánh Giuse bổn mạng Giáo Hội hoàn vũ, vì 

theo truyền thống hình ảnh Tây Ban Nha, thánh Giuse được 

tượng trưng bằng một nhành cây hoa hương cam tùng. Qua 

các biểu hiệu này, ĐTC muốn biểu lộ lòng sùng mộ đặc biệt 

đối với Mẹ Maria và Thánh Giuse. 

 

Khẩu hiệu 

 

Dưới các biểu hiệu đó là khẩu hiệu của ĐTC cũng là khẩu 

hiệu GM của ngài: Miserando atque Eligendo (Cảm thương 

và chọn), rút từ bài giảng của thánh Bêđa, chú giải sự tích 

Phúc Âm Chúa nhìn thấy Mathêu người biệt phái, ngài cảm 

thương và gọi ông theo Ngài. Thánh nhân viên. Câu đó là: 

“Vidit ergo Jesus publicanum et quia miserando atque 

eligendo vidit, ait illi Sequere me” (Chúa Giêsu thấy một 

người thu thuế và ngài nhìn ông với tâm tình yêu thương và 

chọn ông, Ngài nói: Hãy theo Ta”. 

 

Bài giảng này là một lời ca ngợi lòng từ bi Chúa và được 

diễn lại trong Phụng vụ các giờ kinh lễ thánh Mathêu. Bài 

giảng ấy có một ý nghĩa đặc biệt trong cuộc đời và hành 

trình thiêng liêng của ĐGH. Thực vậy vào lễ thánh Mathêu 

năm 1953, thanh niên Jorge Bergoglio, 17 tuổi, đặc biệt cảm 

thấy sự hiện diện của Chúa trong đời mình. Sau khi xưng 

tội, anh cảm thấy con tim được đánh động và cảm thấy lòng 

từ bi Chúa xuống trên anh, với cái nhìn yêu thương dịu hiền, 

Ngài gọi anh đi vào đời sống tu trì, theo gương thánh Ignatio 

Loyola. 

Sau khi được chọn làm Giám Mục, Đức Cha Bergoglio nhớ 

lại biến cố ấy đã đánh dấu khởi sự cuộc tận hiến cho Chúa 

trong Giáo Hội, nên đã quyết định chọn câu nói của thánh 

Bêđa ”miserando atque eligendo”, như khẩu hiệu và chương 

trình sống của mình, và ĐTC muốn diễn tả lại cả trong huy 

hiệu Giáo Hoàng của Người. (SD 18-3-2013) 

G. Trần Đức Anh OP. 

 

 

Tiểu Sử Đức Giáo Hoàng Phanxicô 
 

Hôm nay, trong ngày lễ Kính thánh Giuse, ngày 19 tháng 03 

năm 2013, Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ cử hành thánh lễ 

để khai mạc triều đại Giáo hoàng của mình. Nhân dịp này, 

chúng tôi xin gửi đến quý vị tiểu sử của vị Giáo hoàng thứ 
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tiên đến từ tân thế giới, và cũng là vị Giáo hoàng đầu tiên 

xuất thân từ Dòng tên. 

 

Thiếu thời 

 

Đức Giáo Hoàng Phanxicô tên thật là Jorge Mario Bergoglio 

sinh ngày 17 tháng 12 năm 1936, tại Buenos Aires, nước 

Argentina, trong một gia đình di dân người Ý có năm người 

con. Cha của ngài, một công nhân đường sắt, là Maria Jose 

Bergoglio, mẹ ngài là Regina Maria Sivori, một người nội 

trợ. Từ năm 20 tuổi, sau cuộc giải phẫu vì bị nhiễm trùng 

đường hô hấp, ngài chỉ còn một lá phổi. Tuy đã nhận bằng 

thạc sĩ hóa học, ngài đã quyết định không gắn bó với chuyên 

môn này mà muốn trở thành một linh mục. 

 

Linh Mục Dòng tên  

 

Sau khi học tại chủng viện Villa Devoto, ngài vào nhà tập 

Dòng Tên ở Cordoba ngày 11 tháng Ba năm 1958 và khấn 

lần đầu trong Dòng hai năm sau – ngày 12 tháng Ba năm 

1960. Sau đó, thầy Bergoglio học nhân văn và triết học, và 

đã hoàn thành chương trình cử nhân triết học tại Đại Học 

Maximo San José ở San Miguel năm 1963. Theo chương 

trình huấn luyện của Dòng, sau thời gian học triết, thầy 

Bergoglio đã làm hai năm thực tập tông đồ tại hai trường 

Inmaculada ở Santa Fe và Salvador ở Buenos Aires. Tại 

đây, thầy giảng dạy văn học và tâm lý học. Sau thời gian 

thực tập tông đồ, thầy đã học Thần học tại chủng viện San 

Miguel, từ năm 1967 đến năm 1970. Hoàn tất chương trình 

thần học, thầy Bergoglio được Đức Tổng Giám Mục José 

Ramón Castellano phong chức linh mục vào ngày 13 tháng 

12 năm 1969. 

 

Sau khi chịu chức, cũng theo chương trình huấn luyện của 

Dòng, cha Bergoglio đã làm nhà Tập năm ba tại Tây Ban 

Nha từ năm 1970 đến 1971 trước khi khấn trọn ngày 22 

tháng 4 năm 1973. Sau khi hoàn thành chương trình nhà tập 

năm ba, từ năm 1971 đến 1973, cha Bergoglio đã được đặt 

làm Giám tập, trong thời gian này, cha cũng là giáo sư thần 

học tại học viện Maximo. Năm 1972 ngài cũng được đặt làm 

cố vấn của tỉnh Dòng tên Argentina. Với danh tiếng về tài 
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lãnh đạo của mình, linh mục trẻ Bergoglio được Cha Bề 

Trên Cả Dòng tên đặt làm giám tỉnh khi mới 36 tuổi. Ngài 

giữ chức vụ này trong vòng 6 năm, từ năm 1973 đến năm 

1979. 

 

Sau đó, vào năm 1980, cha Bergoglio đã trở thành Viện 

trưởng của chủng viện San Miguel, nơi cha đã được đào tạo. 

Cha Bergoglio phục vụ trong cương vị đó cho đến năm 1986 

trước khi sang Đức tiếp tục chương trình thần học của mình. 

Sau đó, cha Bergoglio đã trở về quê hương của mình để 

phục vụ như là cha giải tội và linh hướng tại Córdoba. 

 

Giám Mục và Hồng Y 

 

Sau thời gian hoạt động tích cực trong vai trò linh mục cũng 

như giáo sư thần học, vào ngày 27 tháng 6 năm 

1992, cha Bergoglio được bổ nhiệm làm tổng giám mục phó 

giáo phận Buenos Aires với quyền kế vị, hiệu tòa Auca. 

Vào ngày 28 tháng 2 năm 1998, ngài thay Đức Hồng Y 

Quarracino vào ngày 28 tháng 2 năm 1998 trong chức vụ 

Tổng Giám Mục Buenos Aires. Trong cương vị tổng giám 

mục, ngài còn làm chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Argentina 

hai nhiệm kỳ từ ngày 08 tháng 11 năm 2005 đến ngày 08 

tháng 11 năm 2011. Ngoài ra ngài còn là thành viên của 

Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh và đồng thời cũng là 

Đấng Bản Quyền cho người Công Giáo Đông Phương ở 

Argentina. Trong Thượng HĐGM thế giới kỳ 10 hồi tháng 

10 năm 2001, ngài được bổ nhiệm làm Tổng tường trình 

viên. 

 

Trong một công nghị diễn ra ngày 21 tháng 02 năm 2001, 

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tấn phong Hồng Y cho 

ngài với Hiệu Tòa là nhà thờ Robert Bellarmino. Trong 

cương vị Hồng Y, ngài cũng được bổ nhiệm vào một số vị 

trí trong Giáo Triều Rôma như Thánh Bộ Giáo sĩ, Thánh Bộ 

Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, Thánh Bộ Đời Sống Tận 

Hiến và các Tu Hội Tông Đồ. Ngài cũng là một thành viên 

của Ủy ban châu Mỹ La tinh và Hội đồng gia đình. 

Đức Hồng Y Bergoglio nổi tiếng về sự khiêm tốn, mạnh mẽ 

bảo vệ các học thuyết Giáo Hội và dấn thân cho công bằng 

xã hội. 

 
Khi làm TGM giáo phận Buenos Aires, ngài nổi tiếng là 

người gần gũi với dân chúng. Người ta vẫn thường thấy hình 

ảnh một vị Giám mục đi lại bằng xe bus giữa những con 

chiên của mình. Ngài thường viếng thăm người nghèo khổ 

và đặc biệt là những người bệnh tật. Dù là Hồng y, Ngài 

sống trong một căn nhà nhỏ, chứ không phải tại nơi cư trú 

nguy nga của giám mục, và tự nấu ăn. Đối với nhiều người 

dân Buenos Aires, ngài thường được gọi bằng danh hiệu đơn 

sơ là “Cha Jorge”. Trong tư cách là Tổng Giám Mục, ngài 

đã nhắn nhủ với các giám mục rằng: “Đức Giê-su dạy chúng 

ta một cách khác: hãy ra đi và làm chứng, hãy ra đi và gần 

gũi với anh chị em của chúng ta, hãy ra đi và chia sẻ… Hãy 

trở thành lời trong thân thể cũng như trong tinh thần”. 

Không chỉ khuyên nhủ bằng lời, chính ngài đã hành động và 

đã nêu gương cho các anh em linh mục của ngài. Thật vậy, 

sau khi nhận mũ áo hồng y, vào thứ năm Tuần thánh 2001, 

ĐHY Jorge Mario Bergoglio đã hôn và rửa chân cho 12 

người bị nhiễm HIV. 

 

Trong tư cách là mục tử, ngài mạnh mẽ bảo vệ các học 

thuyết của Giáo hội đặc biệt là các vấn đề luân lý và bảo vệ 

sự sống. Ngài đã nhiều lần công khai lên án nạn hôn nhân 

đồng tính, tình trạng phá thai và ngừa thai nhân tạo. Hồi 

năm 2010, khi Argentina trở thành quốc gia Nam Mỹ đầu 

tiên ban hành luật công nhận hôn nhân đồng phái, ĐHY 

khuyến khích các linh mục toàn quốc kêu gọi các tín hữu 

Công Giáo chống lại luật này vì nó làm thương tổn ý nghĩa 

đời sống gia đình cách trầm trọng. Trước đó năm 2006, ngài 

cũng phê bình dự luật cho phá thai. 

 

Khi còn là một linh mục, Đức Hồng y nổi tiếng với tài lãnh 

đạo. Khi làm Giám Mục và Hồng Y, ngài đã thiết lập các 

giáo xứ mới, chỉnh đốn các văn phòng hành chánh, hướng 

dẫn các sáng kiến bảo vệ sự sống và bắt đầu các chương 

trình mục vụ mới, như thành lập một Ủy ban về những 

người ly dị. 

 

Đức Hồng Y Bergoglio cũng rất quan tâm đến việc đối thoại 

giữa các tôn giáo. Khi còn là tổng giám mục, ngài quan tâm 

đến vấn đề đối thoại với Do thái giáo. Ngài và giáo sĩ Do 

thái giáo Abraham Skorka là đồng tác giả Sobre el cielo y la 

tierra (Về trời và đất). 

 

Giáo Hoàng Phanxicô 

 

Sau cái chết của Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, 

Đức Hồng Y Bergoglio, đã được nhiều người coi là một ứng 

viên sáng giá cho ngôi Giáo Hoàng vào năm 2005. Ngài là 

Hồng Y nhiếp chính điều hành cùng với Hồng Y Đoàn điều 

hành Tòa Thánh và Giáo Hội Công Giáo Roma trong thời 

gian trống tòa năm 2005. Đức Hồng Y Bergoglio được bầu 

làm Giáo Hoàng vào ngày 13 tháng 3 năm 2013, trong ngày 

thứ hai của Mật nghị năm 2013. Ngài là vị giáo hoàng thứ 

266 của Giáo Hội Công Giáo. Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên 

đến từ tân thế giới, đầu tiên xuất thân từ dòng Tên, và là vị 

Giáo Hoàng đầu tiên lấy danh hiệu là Phanxicô. 

Nguyễn Minh Triệu sj 

 

 
Thánh lễ và Sứ Điệp Phục Sinh đầu tiên của  

ĐTC Phanxicô 
 

ROMA. 250 ngàn tín hữu đã tham dự thánh lễ và buổi công 

bố sứ điệp Phục Sinh do ĐTC Phanxicô chủ sự sáng Chúa 

Nhật 31-3-2013 tại Quảng trường Thánh Phêrô. 

 

Thánh lễ bắt đầu lúc 10 giờ 15 sáng và số tín hữu đứng đầu 

Quảng trường tràn ra đến cuối đường Hòa Giải. 

 

Theo thói quen từ 28 năm nay, Hiệp Hội các nhà trồng hoa 

tại Hòa Lan đã tặng ĐTC khoảng 40 ngàn bông hoa đủ loại, 
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đặc biệt là các hoa màu trắng và màu vàng, màu cờ Vatican, 

để trang điểm khu vực Bàn Thờ trên thềm Đền thờ Thánh 

Phêrô, biến địa điểm này trở thành một vườn hoa thật đẹp. 

Tổng cộng đã có hàng trăm đài truyền hình tại gần 70 quốc 

gia truyền đi thánh lễ và buổi công bố Sứ điệp Phục Sinh. 

Trong khi lễ Vọng Phục Sinh có 30 Hồng y đồng tế với 

ĐTC, thánh lễ sáng hôm qua ngài chỉ có 2 vị Hồng Y phụ tế 

là ĐHY Raffaele Farina, nguyên thư viện trưởng của Tòa 

Thánh, và ĐHY Angelo Comastri, Giám quản Đền thờ 

Thánh Phêrô. Hai vị đều là Hồng y đẳng Phó tế. Các HY 

khác cùng với hơn 20 GM tham dự thánh lễ trong hàng ghế 

đầu bên hông bàn thờ. Trước thềm bàn thờ có sự hiện diện 

của đoàn vệ binh Thụy Sĩ, đoàn liên quân của Italia và hai 

ban quân nhạc của Vatican và Italia. 

 

Đảm nhận phần thánh ca trong buổi lễ, ngoài ca đoàn Sistina 

của Tòa Thánh, còn có 4 Ca đoàn là: Ca đoàn Mẹ Giáo Hội 

với 140 ca viên, Ca Đoàn Hoa kỳ 105 người và ca đoàn 

Giáo Hoàng Học Viện Đức - Hungari gồm 65 ca viên, sau 

cùng là Ca đoàn Học Viện Anh quốc với 75 người. 

 

Đầu thánh lễ, hai phó tế đã mở hai cánh của ảnh Chúa Cứu 

Thế cực thánh cho ĐTC và mọi người tôn kính, trước khi ca 

đoàn hát ca nhập lễ. 

 

Nghi thức thống hối được thay thế bằng nghi thức rảy nước 

thánh với lời nguyện của ĐTC “Xin Thiên Chúa toàn năng 

thanh tẩy chúng ta khỏi mọi tội lỗi và nhờ việc cử hành 

thánh lễ này, làm cho chúng ta được xứng đáng tham dự bàn 

tiệc vương quốc của Chúa”. 

 

ĐTC không giảng sau bài Tin Mừng, vì sau thánh lễ có sứ 

điệp Phục Sinh. Trong phần lời nguyện phổ quát bằng 5 thứ 

tiếng: Ý, Hindi, tiếng Hoa, Đức và Pháp, cộng đoàn đã lần 

lượt cầu nguyện cho Giáo Hội: xin Chúa cho sức mạnh của 

Thánh Linh nâng đỡ những người loan báo Tin Mừng và 

làm cho chứng tá của các thừa tác viên của Giáo Hội được 

hữu hiệu; cho ĐTC Phanxicô được sự nâng đỡ nhờ ánh sáng 

của Thánh Linh và kinh nguyện của toàn thể Giáo Hội, để 

Người dẫn dắt mọi người trong sự vâng phục chân lý và 

trong việc tuyên xưng đức tin chân thật; cầu cho các nhu cầu 

của đời sống con người: xin chân lý của Thánh Linh hướng 

dẫn các lương tâm và trí tuệ con người tìm kiếm sự thiện 

đích thực và phục vụ phẩm giá mỗi người; cầu cho toàn thế 

giới: xin Chúa tái tạo sự hiệp nhất của các gia đình và khơi 

lên những cử chỉ hòa giải giữa các dân tộc với nhau; sau 

cùng là cầu cho cộng đoàn tham dự thánh lễ: xin Chúa 

Thánh Linh khơi dậy nơi mỗi người ơn thánh của bí tích rửa 

tội, để mang lại nhiều hoa trái của sự sống vĩnh cửu. 

 

Trong phần hiệp lễ, 250 LM đã trao Mình Thánh Chúa cho 

các tín hữu. Thánh lễ chỉ kéo dài 1 giờ 20 phút và kết thúc 

lúc 11 giờ 35. Sau khi cởi bỏ áo lễ, ĐTC đã tiến ra bắt tay 

chúc mừng các Hồng Y hiện diện rồi lên xe díp màu trắng 

mui trần, tiến qua các lối đi ở quảng trường để chào thăm 

các tín hữu, trong bầu không khí rất nồng nhiệt và hân hoan. 

Rồi ngài tiến lên bao lơn chính của Đền thờ thánh Phêrô lúc 

12 giờ trưa để chủ sự buổi công bố sứ điệp Phục sinh và ban 

phép lành. Tháp tùng ĐTC có ĐHY Trưởng đẳng Phó Tế 

Jean Louis Tauran, cũng là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh 

đối thoại liên tôn, và ĐHY Comastri. Ban nhạc của Italia và 

Tòa Thánh trổi quốc thiều Vatican và Italia. 

 

Công bố Sứ điệp Phục Sinh 

 

Trong sứ điệp, ĐTC quảng diễn ý nghĩa sự sống lại của 

Chúa Cứu Thế: đó là chiến thắng của Chúa trên sự ác và sự 

chết, và biến cố này có nghĩa là Thiên Chúa dẫn đưa con 

người từ nô lệ tội lỗi đến tự do của điều thiện. Ngài cũng 

cầu chúc hòa bình cho các dân tộc tại những vùng còn chiến 

tranh, hận thù, máu lửa trên thế giới. ĐTC nói: 

 

Anh chị em ở Roma và toàn thế giới thân mến, chúc anh chị 

em Lễ Phục sinh tốt đẹp! 

 

Thật là một niềm vui lớn lao cho tôi được loan báo cho anh 

chị em: Chúa Kitô đã sống lại! Tôi muốn lời này đi tới mỗi 

nhà, mỗi gia đình, đặc biệt là tại những nơi có nhiều đau khổ 

hơn, trong các nhà thương, các nhà tù, v.v.. 

 

Nhất là tôi muốn cho lời loan báo này đến với mọi tâm hồn, 

vì chính tại đó Thiên Chúa muốn gieo vãi Tin Vui này: 

Chúa Giêsu đã sống lại, có hy vọng cho bạn, bạn không còn 

ở dưới ách thống trị của tội lỗi, của sự ác nữa! Tình thương 

đã chiến thắng, lòng từ bi đã chiến thắng! 

 

Cả chúng ta, giống như các nữ môn đệ của Chúa Giêsu đi 

đến mộ và thấy mộ trống, chúng ta cũng có thể tự hỏi xem 

biến cố này có ý nghĩa gì (Xc Lc 24,4). Chúa Giêsu sống lại 

nghĩa là gì? Có nghĩa là tình thương của Thiên Chúa mạnh 

hơn sự ác và sự chết; có nghĩa là tình thương của Thiên 

Chúa có thể biến đổi cuộc sống chúng ta, làm cho những 

vùng sa mạc trong tâm hồn chúng ta nở hoa. 

 

Chính vì tình thương này, Con Thiên Chúa đã làm người và 

đã đi đến tận cùng con đường khiêm hạ và hiến thân, cho 

đến địa ngục, nơi hố sâu chia cách với Thiên Chúa; chính 

lòng từ bi yêu thương ấy đã làm cho tử thi của Chúa Giêsu 

tràn đầy ánh sáng và được hiển dung, được tiến vào sự sống 

vĩnh cửu. Chúa Giêsu không trở lại đời sống trước đó, đời 

sống trần thế, nhưng đã đi vào cuộc sống vinh hiển của 

Thiên Chúa và Ngài vào đó với nhân tính của chúng ta, mở 

cho chúng ta một tương lai hy vọng. 

 

Đây là ý nghĩa lễ Vượt Qua: đó là một cuộc xuất hành, con 

người tiến từ tình trạng nô lệ tội lỗi, nô lệ sự ác, đến tự do 

của tình thương, của sự thiện. Vì Thiên Chúa là sự sống, chỉ 

là sự sống, và vinh quang của Ngài là con người được sống 

(Xc Ireneo, Adversus haereses, 4,20,5-7). 

 

Anh chị em thân mến, Chúa Kitô đã chết và đã sống lại một 

lần cho tất cả và cho mọi người, nhưng sức mạnh sự sống lại 

của Ngài, sự vượt qua từ tình trạng nô lệ sự ác đến tự do của 
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điều thiện, phải được thể hiện trong mọi thời đại, trong mọi 

không gian cụ thể của cuộc sống chúng ta, trong đời sống 

mỗi ngày của chúng ta. Ngày nay con người vẫn còn phải 

tiến qua bao nhiêu sa mạc! Nhất là sa mạc trong nội tâm con 

người, khi họ thiếu lòng mến Chúa yêu người, khi họ không 

ý thức mình là người gìn giữ tất cả những gì Đấng Tạo Hóa 

đã và đang ban cho chúng ta. Nhưng lòng từ bi Chúa có thể 

làm cho đất khô cằn nhất nở hoa, có thể tái ban sự sống cho 

những bộ xương khô (Xc Ez 37,1-14). 

 

Vì thế, đây là lời mời gọi mà tôi gửi đến tất cả mọi người: 

chúng ta hãy đón nhận ơn Phục Sinh của Chúa Kitô! Hãy để 

cho mình được lòng từ bi của Thiên Chúa đổi mới, hãy để 

cho Chúa Giêsu yêu thương, hãy để cho quyền năng tình 

thương của Ngài biến đổi cả đời sống chúng ta; và chúng ta 

hãy trở thành dụng cụ của lòng từ bi ấy, làm máng chuyển 

qua đó Thiên Chúa có thể tưới gội trái đất, bảo tồn toàn thể 

công trình sáng tạo và làm cho công lý và hòa bình được 

triển nở. 

 

Và chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu Phục Sinh, biến đổi sự 

chết thành sự sống, biến cải oán ghét thành tình thương, thù 

hận thành tha thứ, chiến tranh thành hòa bình. Đúng vậy, 

Chúa Kitô là niềm an bình của chúng ta, và nhờ Ngài chúng 

ta khẩn cầu hòa bình cho toàn thế giới. 

 

Hòa bình cho Trung Đông, đặc biệt là giữa người Israel và 

Palestine, đang vất vả tìm kiếm con đường hòa thuận, để họ 

can đảm mở lại các cuộc thương thuyết trong thái độ sẵn 

sàng hầu chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài quá lâu. Hòa 

bình tại Iraq, để vĩnh viễn chấm dứt mọi bạo lực, và nhất là 

hòa bình cho Siria yêu quí, cho nhân dân đất nước này bị 

thương tổn vì xung đột, và hòa bình cho đông đảo người tị 

nạn, đang chờ đợi được trợ giúp và an ủi. Bao nhiêu là máu 

đã đổ ra! Và dân lành còn phải chịu đau khổ bao lâu nữa 

trước khi người ta tìm được một giải pháp chính trị cho cuộc 

khủng hoảng này? 

 

Hòa bình cho Phi châu, vẫn còn là nơi diễn ra các cuộc xung 

đột đẫm máu. Hòa bình tại Mali, để đất nước này tìm lại 

được thống nhất và ổn định; và tại Nigeria, nơi mà rất tiếc 

các vụ khủng bố vẫn không chấm dứt, đe dọa trầm trọng 

sinh mạng của bao nhiêu người vô tội, và đó cũng là nơi mà 

nhiều người, kẻ cả các trẻ em, đang bị các nhóm khủng bố 

giữ làm con tin. Hòa bình tại miền đông Cộng hòa dân chủ 

Congo và ở Cộng hòa Trung Phi, nơi mà nhiều người buộc 

lòng phải rời bỏ gia cư và đang còn sống trong sợ hãi. 

 

Hòa bình tại Á châu, nhất là tại Bán đảo Triều Tiên, để 

những dị biệt được khắc phục và một tinh thần hòa giải đổi 

mới được trưởng thành. 

 

Hòa bình cho toàn thế giới, vẫn còn bị phân rẽ vì lòng ham 

hố của những người tìm kiếm lợi lộc dễ dàng, còn bị thương 

tổn vì lòng ích kẻ đe dọa sự sống con người và gia đình, 

lòng ích kỷ tiếp tục kéo dài nạn buôn người, làm cho nạn nô 

lệ càng lan rộng trong thế kỷ 21 này. Hòa bình cho toàn thế 

giới, bị xâu xé vì bạo lực gắn liền với nạn buôn bán ma túy 

và khai thác bất chính các tài nguyên thiên nhiên! Hòa bình 

cho Trái Đất này của chúng ta! Xin Chúa Giêsu Phục Sinh 

mang lại an ủi cho các nạn nhân thiên tai và làm cho chúng 

ta trở thành những người bảo tồn công trình tạo dựng trong 

tinh thần trách nhiệm. 

 

Anh chị em thân mến, tôi gửi đến tất cả anh chị em là những 

người đang nghe tôi ở Roma và ở mọi nơi trên thế giới lời 

mời gọi này của Thánh Vịnh: “Hãy cảm tạ Chúa vì Người 

nhân từ, vì tình thương của Ngài tồn tại mãi mãi. Israel hãy 

nói rằng: “Tình thương của Ngài vĩnh cửu” (Tv 117,1-2). 

 

ĐTC đã bỏ thói quen chúc mừng Phục Sinh bằng 65 thứ 

tiếng khác nhau và ngài chỉ cầu chúc chung bằng tiếng Ý: 

“Anh chị em đến từ các nơi trên thế giới hiện diện tại Quảng 

trường này, trung tâm của Kitô giáo, và tất cả anh chị em 

đang theo dõi qua các phương tiện truyền thông, tôi lập lại 

lời cầu chúc Lễ Phục sinh tốt đẹp! Hãy mang vào các gia 

đình và đất nước của anh chị em sứ điệp vui mừng, hy vọng 

và hòa bình mà mỗi năm, vào ngày này, được mạnh mẽ lập 

lại: Chúa đã sống lại, Ngài chiến thắng tội lỗi và sự chết, xin 

Chúa nâng đỡ tất cả mọi người, nhất là những người yếu thế 

và túng thiếu nhất. Xin cám ơn anh chị em vì sự hiện diện và 

chứng tá đức tin của anh chị em. Tôi đặc biệt nghĩ đến và 

cám ơn vì món quà các hoa rất đẹp đến từ Hòa Lan. Tôi thân 

ái lập lại với tất cả mọi người: Xin Chúa Kitô phục sinh 

hướng dẫn tất cả anh chị em và toàn nhân loại trên con 

đường công lý, tình thương và hòa bình. 

 

Phép lành toàn xá 

 

Sau sứ điệp phục sinh là nghi thức ban phép lành URBI ET 

ORBI kèm theo ơn toàn xá cho tất cả các tín hữu hiện diện 

tại quảng trường thánh Phêrô cũng như những anh chị em 

tín hữu trên thế giới, theo dõi qua các đài phát thanh và 

truyền hình. 

 

Mở đầu nghi thức, ĐHY Tauran, trưởng đẳng Phó tế, tuyên 

bố chủ ý của ĐTC ban ơn toàn xá cho những người nói trên, 

miễn là họ giữ các qui tắc và hội đủ các điều kiện luật định, 

nghĩa là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý ĐTC và từ bỏ 

mọi quyến luyến đối với tội lỗi. 

 

Liền đó, ĐTC đã long trọng đọc lời nguyện xin Thiên Chúa 

nhân lành, vì lời cầu bầu của Mẹ Maria, của các thánh tông 

đồ Phêrô Phaolô và toàn thể các thánh, mà xá giải mọi tội 

lỗi và hình phạt bởi tội lỗi cho các tín hữu. Cũng nên nói 

thêm rằng: Trong sứ điệp, khi cầu chúc hòa bình cho Phi 

châu, ĐTC đã nhắc đến nhiều người, trong đó có các trẻ em, 

còn bị các nhóm khủng bố giữ làm con tin. Trong số những 

người ấy có 7 người Pháp, gồm 3 người lớn và 4 trẻ em bị 

những nhóm người võ trang bắt cóc cách đây 2 tuần tại miền 

bắc Camerun, gần biên giới nước Nigeria. Đó là 7 người 

thuộc cùng một gia đình, cha là nhân viên của hãng dầu khí 

GDF của Pháp, làm việc tại vùng này. 

G. Trần Đức Anh, O.P 
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