
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Đức Thánh Cha thể hiện linh đạo Dòng Tên,  

loại bỏ mọi thứ vật chất 
 

Việc bầu chọn Đức Phanxicô trở thành Giáo hoàng gây bất 

ngờ cho nhiều người, trong đó có các linh mục dòng Tên 

trên khắp thế giới. Không ai nghĩ rằng các vị Hồng Y sẽ 

chọn một giáo sĩ dòng Tên trở thành Giáo hoàng. Đối với vị 

Bề trên Tổng quyền Dòng Tên thì Đức Giáo Hoàng là một 

tu sĩ Dòng Tên 100%, và phong cách của ngài bộc lộ điều 

đó. 

 

Cha Adolfo Nicolas, Bề trên Tổng quyền Dòng Tên cho 

biết: "Tôi nghĩ chúng ta đã nhận thấy những biểu hiện của 

ngài. Chẳng hạn, chúng ta thấy ngài bộc lộ một số điểm 

trong quá trình khẳng định mình là một Giáo hoàng. Vào 

Thứ Năm Tuần Thánh, ngài nói với các linh mục rằng người 

mục tử cần phải ngửi thấy mùi chiên. Đó là một hình ảnh 

tuyệt vời thể hiện sứ vụ của giáo sĩ, dù là giám mục hay linh 

mục". 

 

Cha Bề trên cho rằng việc bầu chọn một giáo sĩ Dòng Tên 

trở thành Đức Giáo Hoàng không có bất kỳ tác động nào đối 

với các thành viên của Dòng. Cha cho biết: "Một điều rất rõ 

ràng đối với chúng tôi là không có gì thay đổi, thực sự 

chẳng có gì. Đức Giáo Hoàng là người mà các vị Hồng Y đã 

chọn trong số họ vì họ nghĩ rằng ngài có thể dẫn dắt Giáo 

Hội. Vì vậy, chúng tôi vâng phục và làm việc với ngài theo 

cách mà chúng tôi đã từng làm với các vị Giáo hoàng khác". 

 

Mặc dù lời khấn khó nghèo luôn là phương châm cơ bản cho 

các tu sĩ dòng Tên, nhưng cha Adolfo Nicolás cho rằng quan 

niệm này trở nên quan trọng đối với Giáo Hội ở thời điểm 

hiện nay. 

 

Cha Bề trên Dòng Tên nhận định: "Đức Hồng Y Hummes 

cũng nhắc Đức Thánh Cha như thế đừng bao giờ quên người 

nghèo là một phần của Giáo Hội. Và đó là điều tốt đẹp. Nó  

 

tốt đẹp bởi vì Thánh Phaolô đề cập trong những lá thư của 

ngài rằng: thật là tốt đẹp, chúng ta hoạt động trong sự tự do, 

bởi vì Chúa Kitô ban cho chúng ta tự do, nhưng chúng ta 

đừng bao giờ quên người nghèo. Ngài nói rằng đây là một 

trong những dấu chỉ nhận biết người Kitô hữu". 

 

Kể từ khi bầu chọn Đức Giáo Hoàng Phanxicô, đã có nhiều 

câu hỏi về những thay đổi có thể xảy ra bên trong Tòa 

Thánh. Nhưng cha Bề trên giải thích rằng linh đạo của 

Thánh Inhaxiô có thể dẫn dắt họ theo một đường hướng 

khác: "Nếu con người không thay đổi thì cho dù cơ chế điều 

hành có thay đổi thế nào đi nữa cũng chẳng đi đến đâu. 

Chúng ta vẫn phải đối mặt với bất công, áp bức, bạo lực, và 

tất cả những vấn đề mà chúng ta từng thấy cho đến ngày 

hôm nay. Kinh nghiệm từ thế kỷ 20 cho thấy rõ điều này. 

Nói cách khác, các chế độ đã thay đổi, chúng ta đã có các 

chế độ mới thay thế, nhưng chúng ta vẫn không giảm bớt 

được bất công và bạo lực. Ngược lại, có vẻ như chúng ngày 

càng gia tăng". 

 

Việc bầu Đức Phanxicô vào ngôi Giáo Hoàng đưa Dòng Tên 

vào địa hạt mới trong lịch sử 500 năm thành lập dòng. 

Nhưng việc bầu chọn này cũng làm cho phong cách nguyên 

thủy của Dòng Tên được nhiều người biết đến. 

(Nguồn từ Vietcatholic.net ngày 13 tháng 5 năm 2013) 

Lã Thụ Nhân 

 

  n   i       h i l   h   hi n   

 hứ  h n   h i  h    i 
 

Di n từ của ĐGH Phanxicô tại đại sảnh ĐGH Phaolô V  

ngày 1  05  01 : Giáo s  phải trở nên mục tử, chứ không 

phải chó sói. 

 

ĐGH Phanxicô vào Thứ Tư vừa qua đã nhắc các giám mục 

và linh mục phải c n thận tránh xa cám d , để có thể trở nên 

Gi    ội    n Vũ 
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mục tử hữu hiệu, bảo vệ đàn chiên họ khỏi nguy hiểm. Ngài 

nói:  vì nếu chúng ta đi với người giàu, là chúng ta đang đi 

về ph a hư vô, chúng ta sẽ trở thành chó sói, chứ không phải 

người chăn chiên. Ngài cũng thúc dục t n hữu Công giáo cầu 

nguyện cho giám mục và linh mục.  

 

Trong bài giảng ngày 15 5 tại nguyện đường trong dinh thự 

Domus  ancta   artha  ĐGH đề cập:  Giám mục không 

phải là giám mục cho bản thân ngài, mà là cho dân. Cũng 

vậy, linh mục không là linh mục cho bản thân ngài, mà là 

cho dân: để phục vụ, nuôi dư ng, chăm sóc dân là đoàn 

chiên của ngài để bảo vệ họ khỏi chó sói.  

 

Ngài nói, khi giám mục và linh mục làm được điều này là họ 

đang nuôi dư ng  mối tương quan của sự bảo vệ và tình 

yêu  giữa Thiên Chúa và mục tử và giữa mục tử và giáo 

dân. Ngài khẳng định điều này thể hiện  tình yêu đ ch thực  

hiệp nhất Hội thánh. 

 

ĐGH đã dựa trên sách Tông đồ công vụ, đoạn thánh Phaolô 

cổ võ giáo hội  phêsô bảo vệ chống lại  những con sói đói 

mồi: và  những kẻ nói về những điều sai lầm nhằm thu hút 

các môn đệ về ph a họ . 

 

ĐGH Phanxicô lập đi lập lại lời nguyện dành cho các giám 

mục và linh mục, những người đang phải đương đầu với 

cám d . Ngài nói:  Chúng ta chỉ là con người và chúng ta là 

kẻ có tội. Chúng ta đang chịu cơn cám d .  

 

Ngài tr ch dẫn chú giải của thánh  u tinh về tiên tri   êki n. 

Thánh  u tinh cảnh báo cám d  về sự giàu có và phù vân 

đối với các giám mục và linh mục  rời xa dân , kinh doanh 

và trở nên  d nh bán tiền bạc.  

 

ĐGH còn thêm  khi một linh mục, giám mục tìm kiếm tiền 

tài, dân sẽ không còn yêu mến ngài – và đó là dấu hiệu  

ngài sẽ kết thúc trong đau buồn.  

 

 ột giám mục hay linh mục  đi trên con đường phù vân  là 

người đang dấn bước vào con đường tham vọng – và điều 

này làm tổn thương giáo hội rất nhiều. ĐGH còn mạnh mẽ 

cho rằng, những người như thế sẽ có kết cục lố lăng: ngạo 

mạn, th ch phô trương, ham quyền lực – và dân không ưa gì 

điều đó   

 

Ngài nêu lên mẫu gương thánh Phaolô, người  đã không có 

tài khoản ngân hàng  nhưng làm việc bằng đôi tay và thực 

thi Thánh   Thiên Chúa. 

 

 au đó, ĐGH Phanxicô kêu gọi các t n hữu Công giáo cầu 

nguyện cho các giám mục và linh mục  sống nghèo khó, 

khiêm nhu, d  uốn nắn để phục vụ mọi người.  Ngài thúc 

dục các giám mục và linh mục cầu nguyện thật nhiều và 

 mạnh dạn loan báo sứ điệp cứu độ.  

 

(Nguồn từ Vietcatholic.net ngày 16 tháng 5 năm 2013) 

 ứ  h    h  ển n   

Lý do tại  a  Đức Thánh Cha Phanxicô  

không trao Mình Thánh Chúa 
 

Có một điểm đặc biệt trong các Thánh L  do Đức Giáo 

Hoàng Phanxicô cử hành đã dấy lên một câu hỏi cho đến 

nay vẫn chưa được trả lời. 

 

Đức Thánh Cha Phanxicô rất thân thiện với anh chị em tín 

hữu. Ngài nồng nhiệt chào đón họ, ôm hôn các trẻ em và 

người khuyết tật, mỉm cười với mọi người. Tuy nhiên, trong 

các thánh l  Đức Thánh Cha không đ ch thân trao  ình 

Thánh Chúa, nhưng để các vị khác cho các tín hữu rước l . 

Ngài ngồi xuống và chờ đợi trước khi tiếp tục cử hành thánh 

l . 

Các trường hợp ngoại lệ rất ít. Trong các Thánh L  trọng 

thể, Đức Giáo Hoàng Phanxicô thường trao Mình Thánh 

Chúa cho những người phụ giúp ngài tại bàn thờ. Và trong 

Thánh L  Thứ Năm Tuần Thánh vừa qua, tại các trại giam 

trẻ vị thành niên Casal d l  armo, ngài đã trao  ình Thánh 

Chúa cho những tù nhân trẻ muốn nhận lãnh. 

 

Đức Thánh Cha không đưa ra lời giải thích chính thức về 

điều này kể từ khi trở thành giáo hoàng. 

 

Nhưng có một trang trong một cuốn sách của ngài xuất bản 

năm  010 có thể giúp suy đoán những động cơ của thực 

hành này. 

 

Cuốn sách là một bộ sưu tập các cuộc trò chuyện với giáo sĩ 

Do Thái Abraham Skorka ở Buenos Aires. 

 

Vào cuối chương dành cho việc cầu nguyện, Đức Hồng Y 

Bergoglio, Tổng Giám Mục Buenos Aires nói: 

"David là một kẻ ngoại tình và đã ra lệnh giết người, nhưng 

dù thế chúng ta vẫn tôn k nh ngài như một vị thánh vì ngài 

có can đảm để nói: "Tôi đã phạm tội ' Ngài tự hạ mình trước 

mặt Thiên Chúa. Người ta có thể phạm sai lầm rất lớn, 

nhưng người ta cũng có thể nhìn nhận chúng, thay đổi cuộc 

sống của mình và đền bù cho những gì mình đã làm. Đúng 

là trong hàng ngũ các giáo dân có những người đã giết 

người không chỉ trên phương diện tinh thần hay thể lý 

nhưng mà còn giết người cách gián tiếp, qua việc quản lý 

vốn bất minh, trả lương không công bằng. Có những thành 

viên của các tổ chức từ thiện không trả lương xứng đáng cho 

nhân viên, hoặc bắt họ làm thêm giờ. Chúng tôi biết toàn bộ 

hành vi của một số người như thế, chúng tôi biết họ chỉ 

mượn danh là người Công Giáo, nhưng luôn làm các trò 

không đứng đắn như thế mà không chút ăn năn. Vì l  do 

này, trong một số trường hợp tôi không đ ch thân trao  ình 

Thánh Chúa, tôi ngồi xuống và để cho các trợ l  làm điều 

đó, bởi vì tôi không muốn những người này tiếp cận tôi để 

chụp một bức ảnh. Có thể từ chối không trao Mình Thánh 

Chúa cho một người tội l i công khai, khét tiếng, không có 

lòng ăn năn, nhưng rất khó khăn để chứng minh những điều 

này. Rước l  có nghĩa là nhận Mình Thánh Chúa, với ý thức 

hình thành cộng đồng. Nhưng nếu một người, thay vì hiệp 

nhất dân Chúa, lại tàn phá cuộc sống của nhiều người, thì 
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người ấy không thể nhận  ình Thánh Chúa, vì đó là một 

nghịch lý. Những trường hợp đạo đức giả như thế được thể 

hiện nơi nhiều người nương tựa Giáo Hội nhưng không sống 

th o công l  mà Chúa đã rao giảng. Và họ không thể hiện sự 

ăn năn. Đây là điều chúng ta thường gọi là một cuộc sống 

hai mặt. " 

Trong cương vị Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Phanxicô có lẽ 

càng muốn thận trọng hơn nữa để hình ảnh ngài không bị lợi 

dụng bởi những kẻ đạo đức giả. 

 

Những tội l i Đức Hồng Y Bergoglio đã nêu lên làm v  dụ 

trong cuộc nói chuyện với giáo sĩ Do Thái là sự áp bức của 

người nghèo và việc khấu trừ tiền lương của người lao động. 

Đó là hai tội mà truyền thống Do Thái Giáo liệt kê là những 

tội "kêu thấu đến trời." 

 

Nhưng l  do ch nh mà trong những năm gần đây đã được 

các giám mục đề cập đến là tội công khai h  trợ cho luật phò 

phá thai của các chính trị gia xưng mình là Công Giáo. 

 

Đâ  l  vấn đề    tâm địa chấn ở Hoa Kỳ. 

 

Năm  004, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng Trưởng Bộ 

Giáo L  Đức Tin gởi cho Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ một 

lưu   trong đó đề ra các "nguyên tắc chung" cho vấn nạn 

này. 

Hội Đồng Giám Mục đã quyết định áp dụng trên cơ sở từng 

trường hợp các nguyên tắc được Đức Hồng Y Ratzinger 

nhắc nhở, th o đó các ngài để cho "m i giám mục quyết 

định th o phán đoán mục vụ thận trọng cuả các ngài." 

 

Trong thực tế, các giám mục Hoa Kỳ không nhất trí với 

nhau. Một số vị trong đó có cả các vị nổi tiếng bảo thủ, như 

Đức Hồng Y Francis George và Patrick O'Malley, không 

muốn "làm cho Thánh Thể trở thành một chiến trường chính 

trị."  

Những vị khác tỏ ra không khoan nhượng. Khi Joe Biden 

được chọn làm phó tổng thống cho Barack Obama, Đức 

Tổng Giám Mục của D nv r lúc đó, là Đức Tổng Giám Mục 

Charles J. Chaput, bây giờ là Tổng Giám Mục Philadelphia, 

nói thẳng là Biden ủng hộ cho cái gọi là "quyền" để phá thai. 

Ngài nói:  Đó là một tội l i công khai và tôi nghĩ rằng tính 

liêm chính của một người phải ngăn họ đừng tiến lên nhận 

 ình Thánh Chúa . 

 

Sự thật là cuối cùng vào ngày 19 tháng 3, trong Thánh L  

Khai Mạc Sứ Vụ Mục Tử Toàn Hội Thánh của Đức Thánh 

Cha Phanxicô, Phó tổng thống Biden và Nancy Pelosi, phát 

ngôn viên Hạ Viện, đảng viên đảng Dân Chủ, một người 

Công Giáo công khai ủng hộ phá thai, đã là những thành 

viên của đoàn đại biểu chính thức của Hoa Kỳ. 

Và cả hai đều đã nhận được  ình Thánh Chúa; nhưng 

không phải từ tay của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, người 

đang ngồi phía sau bàn thờ. 

B i   a Sandr  Ma i ter – Chiesa News ngày 09/05/2013 

(Nguồn từ Vietcatholic.net ngày 12 tháng 5 năm 2013) 

Đặng Tự Do 

Châu Âu là trọng tâm cuộc gặp gi a  

ĐTC  hanxi   v  Th  tướn  Đức 

 
VATCAN – Thông cáo báo chí Tòa Thánh cho hay, hôm 

nay, Thứ Bảy 18 05  01 , Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp 

kiến nữ Thủ Tướng Đức, bà Ang la   rk l, người dẫn đầu 

một phái đoàn gồm 10 thành viên trong chuyến thăm ch nh 

thức Vatican. Bà Merkel là con gái của một thần học gia Tin 

Lành gốc Cộng Hòa Dân Chủ Đức trước đây và hiện nay 

đang là người điều hành nền kinh tế hàng đầu của cộng đồng 

Châu Âu kể từ năm  005. 

 

Trong suốt 45 phút của cuộc hội đàm Đức Thánh Cha 

Phanxicô và bà   rk l đã đề cập đến « bề dầy lịch sử của 

mối quan hệ giữa Tòa Thánh và nước Đức », về « những 

chủ đề liên quan đến thiện  ch chung, như tình hình xã hội 

chính trị, kinh tế, tôn giáo tại Châu Âu và trên thế giới ». 

Đặc biệt, hai bên cũng thảo luận về « sự bảo vệ những 

quyền con người, về những bách hại mà người tín hữu phải 

hứng chịu, quyền tự do tôn giáo và về sự hợp tác quốc tế 

nhằm thúc đ y nền hòa bình ». 

 

Sau cùng cả hai đã cùng trao đổi quan điểm về Châu  u như 

« Cộng đồng của các giá trị, và vai trò trách nhiệm của cộng 

đồng này đối với thế giới », « đồng thời mong muốn sự cam 

kết của tất cả các thành phần, dân sự cũng như tôn giáo, đối 

với việc phát triển nền tảng về ph m giá con người, được 

cảm hứng từ những nguyên lý bổ trợ và liên đới ».  

 

Cuối buổi hội kiến, qua trung gian của một phiên dịch, Đức 

Thánh Cha Phanxicô đã chào thăm tất cả các thành viên 

trong đoàn của bà Merkel. Nữ Thủ Tướng Đức đã tặng Đức 

Giáo Hoàng Phanxicô một hộp chứa 107 đĩa nhạc do nhạc 

trưởng người Đức Wilhelm Furtwangler sáng tác, và bà 

cũng vừa cười vừa bày tỏ sự ái ngại rằng « không biết Đức 

Thánh Cha có đủ thời giờ để nghe hết chúng không ».  

 

 au đó, Nữ Thủ Tướng Đức có cuộc hội đàm với Đức Tổng 

Giám Mục Dominique Mamberti, Bộ Trưởng Ngoại Giao 

Tòa Thánh. Thông thường các nguyên thủ khi viếng thăm 

Vatican được vị Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh tiếp. Nhưng do 

hôm nay, Đức Hồng Y Bertone lại trên đường đến Tây Ban 

Nha. 

(Nguồn từ Vietcatholic.net ngày 18  tháng 5 năm 2013) 

Lm. Gi  e Vũ Tiến Tặng 

 

 

 

Lươn  tâm bị cô lập hóa 
 

Ích kỷ không đi đến đâu. Nhưng tình yêu mới giải thoát. Vì 

thế những ai có thể hiến dâng mạng sống mình như  quà 

tặng cho kẻ khác  sẽ không bao giờ cô đơn, và sẽ không bao 

giờ cảm thấy  lương tâm của mình bị cô lập hóa , và làm 

mồi ngon d  dàng cho   atan độc dữ  luôn luôn  sẵn sàng 

lừa đảo  những ai chọn con đường của nó. 
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Đức Thánh Cha Phanxicô sáng ngày thứ ba 14 tháng 5, đã 

giảng dạy như thế cho những người tham dự Thánh L  tại 

nguyện đường Nhà Thánh Mác-ta. 

 

Đức Thánh Cha bình giải về các bài đọc ngày hôm nay, trích 

từ sách Công Vụ Tông Đồ (1:15-17, 20-26) và từ Phúc Âm 

Thánh Gioan (15:9-17). Ngài bắt đầu bằng việc nhắc rằng 

trong thời gian chờ đợi Chúa Thánh Thần, quan niệm về tình 

yêu đã trở lại, đó là điều răn mới   Chúa Giêsu nói về một 

điều đáng ghi nhớ cho chúng ta: 'Không có tình thương nào 

cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh t nh mạng vì 

bạn hữu của mình'. Tình yêu lớn lao nhất: là cho đi ch nh 

mạng sống của mình. Tình yêu luôn luôn th o con đường 

này: là hy sinh mạng sống mình. Sống cuộc đời như một quà 

tặng, một món quà phải cho đi — không phải là một kho 

tàng phải cất dấu. Và nếu một người sống cuộc đời như một 

quà tặng, thì đã làm như Chúa Giêsu mong muốn: 'Thầy cắt 

cử anh  m đi, để anh  m sinh được hoa trái' . Do đó, chúng 

ta không được thiêu hủy cuộc sống bằng tính ích kỷ. 

 

Về phương diện này, Đức Thánh Cha đưa ra hình ảnh của 

Giuđa, hắn đã có một thái độ trái nghịch với thái độ của một 

người yêu thương, vì hắn không bao giờ hiểu được — tội 

nghiệp cho hắn — hắn không biết thế nào là một quà tặng . 

Giuđa là một trong những người không bao giờ hành động 

vị tha, và luôn luôn sống trong khuôn khổ của cái tôi của họ, 

không bao giờ để cho mình bị  đánh động bởi một hoàn 

cảnh đẹp đẽ . Thái độ này là thái độ của   aria  ađalêna, 

khi bà rửa chân Chúa Giêsu bằng dầu thơm — rất đắt tiền. 

Đức Giám Mục Thành Rôma nói: Đây là  một thời khắc 

thiêng liêng, một thời khắc để tri ân, một thời khắc của tình 

yêu.   

 

Trong số các vị đồng tế trong Thánh L  có các giám mục 

nước Colombia: Tổng Giám Mục Ricardo Antonio Tobón 

Restrepo từ Medellín và Giám Mục Fabio Duque Jaramillo 

từ Garzón, và Giám Mục Jesús García Burillo từ Ávila, Tây 

Ban Nha. Cũng hiện diện là một nhóm nhân viên của Viện 

Bảo Tàng Vatican và một số chủng sinh là khách của Giáo 

Hoàng Học Viện Bồ Đào Nha. 

(Nguồn từ Vietcatholic.net ngày 14  tháng 5 năm 2013) 

Bùi H   Thư 
 

Dâng hiến giáo triề   h  Đức Mẹ Fatima  

và Ngày Giới Trẻ Thế giới tại Rio de Janeiro 
 

ROME, 13 tháng 5, 2013 (Le Monde vu de Rome ) – Giáo 

triều của Đức Thánh Cha Phanxicô đã được dâng hiến cho 

Đức Mẹ Fatima tại Bồ Đào Nha ngày 1  tháng 5,  01 , 

nhân ngày kỷ niệm lần thứ nhất Đức Mẹ hiện ra tại đây (1  

tháng 5, 1917), theo thỉnh cầu Đức Thánh Cha. 

 

Đúng hai tháng sau khi đắc cử Giáo Hoàng, giáo triều của 

Đức Thánh Cha đã được dâng hiến cho Đức Mẹ theo ý chỉ 

của ngài, cũng th o đường lối của cử chỉ đầu tiên của ngài, 

là viếng thăm Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả tại 

Rôma. 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã hai lần yêu cầu Đức Hồng Y 

José da Cruz Policarpo, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Bồ 

Đào Nha dâng hiến sứ mệnh theo Thánh Phêrô của ngài lên 

Đức Mẹ Fatima. 

 

Ước muốn của Đức Thánh Cha đã được bày tỏ vào tháng Tư 

vừa qua, trong khi khai mạc phiên họp khoáng đại của các 

giám mục, và họ đã ấn định ngày dâng hiến là ngày 13 tháng 

Năm. 

 

Kinh cầu dâng hiến, được Hồng Y Policarpo viết, đã được 

đọc vào ngày hôm nay, vào cuối Thánh L  quốc tế, gần bàn 

thờ của Esplanade de la Prière, tại Thánh Điạ Fatima:  Lạy 

Đức Mẹ, chúng con xin dâng lên Mẹ, là Mẹ c a Giáo 

Hội, sứ vụ c a Đức Tân Giáo Hoàng: xin Mẹ đổ tr n đầy 

tr n  tr i tim n  i tình thươn    a Thiên Chúa, mà Mẹ 

đã   m nghiệm rõ r n  hơn bất cứ một ai  để ngài có thể 

ôm lấy tất c  nh n  n ười nam và n  c a thời đại này 

với tình yêu c a Con Mẹ là Chúa Giêsu Kitô.  

 

Thánh L  đã được cử hành với sự chủ tế của Đức Tổng 

Giám Mục Orani João Tempesta, tổng giáo phận Rio de 

Janeiro, trong khuôn khổ của cuộc hành hương quốc tế ngày 

12 và 13 tháng 5, với chủ đề  Đối với Thiên Chúa, không có 

gì là không thể làm được  (Lc 1,  7). 

 

Dâng hiến N    Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Rio 

 

Lần kỷ niệm thứ 9  ngày Đức Mẹ hiện ra với ba đứa trẻ - – 

Lucia, Phanxicô, và Giaxinta – cũng là cơ hội để dâng hiến 

những ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Rio de Janeiro 

(23- 8 tháng 7). Đức Tổng Giám Mục Tempesta đã tuyên 

bố về việc dâng hiến này trong một lá thư gửi cho tổng giáo 

phận của ngài vào ngày 3 tháng 5 vừa qua: đó là  dâng hiến 

tất cả những ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới, tất cả giới trẻ, 

những cộng sự viên và ban tổ chức , lên  ẹ  aria, để Mẹ 

dạy cho họ biết  xin vâng với Chúa Kitô, và sứ mệnh của 

tình yêu và sự cứu chuộc của Người.  

 

Sứ điệp Fatima, th o Đức Tổng Giám Mục viết  được thực 

hiện cho niềm hy vọng ,  đòi hỏi phải thi hành , và cũng 

 nâng đ  ủi an  cho  tất cả những người nam và nữ đầy 

thiện ch  , đặc biệt trong thế gian đầy rẫy những bạo tàn, 

đang kêu xin cho có được hoà bình và công l .  

 

Đối với Đức Tổng Giám Mục Tempesta, sứ điệp này  mời 

gọi mọi người tin tưởng vào hoạt động của Thiên Chúa, để 

trau dồi niềm tin này và phải hy vọng , mặc dầu có những 

khó khăn trong lịch sử. 

 

Về chương trình hành hương, ngoài các sinh hoạt chính còn 

có một buổi canh thức cầu nguyện, những buổi đọc Kinh 

Mân Côi, và một cuộc Rước Kiệu Thánh Thể. 

 

(Nguồn từ Vietcatholic.net ngày 15  tháng 5 năm 2013) 

Bùi H u Thư 
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