
 

 

                                                                     ễ ă ưở

ừa rồi Đức Thánh Cha Phanxico đã làm một chuyện chấn động thế giới 

là viếng thăm Iraq. Đặc biệt hơn, vào đầu ngày thứ 2 của chuyến tông 

du, Đức Thánh Cha tới thành phố Najaf thăm Đại Ayatollah Sayyid Al-

Sistani là người lãnh đạo của Hồi giáo Shiite Iraq. Thông cáo của phòng báo 

chí Toà Thánh cho biết, “cuộc gặp gỡ kéo dài khoảng 45 phút, Đức Thánh 

Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự cộng tác và tình thân hữu giữa 

các cộng đồng tôn giáo, để ngang qua việc vun đắp sự tôn trọng và đối thoại 

lẫn nhau, các cộng đồng tôn giáo có thể đóng góp vào lợi ích chung của 

Iraq, của khu vực, và của toàn thể nhân loại.” 

Thành phố Najaf có khoảng 1,3 triệu dân, nằm ở miền trung Iraq, cách 

thủ đô Baghdad khoảng 160km về phía nam, cách thành cổ Babylon 30km, 

và cách thành Ur, quê hương của tổ phụ Abraham, 400km về phía bắc. 

Thành phố này có trung tâm tôn giáo chính của Hồi giáo Shiite, là địa điểm 

hành hương của các tín đồ Hồi giáo Shiite từ khắp nơi trên thế giới, là nơi 

có lăng mộ của một trong những nhân vật được tôn kính nhất Hồi giáo, Ali 

ibn Abi Talib, còn được gọi là Imam ʿAlī, là người anh em họ và là con rể 

của tiên tri Muhammad, và cũng là người đầu tiên cải sang Hồi giáo. Lăng 

mộ của Imam đầu tiên của Shiite, nằm bên trong Đền thờ Hồi giáo Imam 

ʿAlī, được coi là một trong những nơi linh thiêng nhất của đạo Hồi. 

Ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí Toà Thánh, cho biết thêm: 

“Cuộc gặp gỡ là cơ hội để Đức Thánh Cha cảm ơn Đại Ayatollah Al-Sistani 

vì, cùng với cộng đồng Shiite, trước tình trạng bạo lực và nhiều khó khăn 

trong những năm gần đây, ngài đã lên tiếng bênh vực những người yếu nhất 

và chịu bách hại nhất, bằng việc khẳng định sự thánh thiêng của sự sống con 

người và tầm quan trọng sự hiệp nhất của nhân dân Iraq. 

   

V 

    Số 467* Năm 10/ 2021 * Chúa nhật  14/ 03/ 2021 



 

                                 14/03/2021 CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY B 

                             
  

THIÊN CHÚA ĐÃ YÊU ĐẾN NỖI…  

“Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Mộtđể ai tin vào Con 

của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16) 

Suy niệm: Điều độ là một nhân đức. Thế nhưng trong tình yêu của Thiên 

Chúa thì đức “điều độ” không còn chỗ đứng nữa: vì khi yêu, Ngài luôn luôn 

yêu không mức độ. 

1. Có ai yêu đến nỗi giết cả người thân của mình không? Thế mà Thiên 

Chúa đã yêu đến nỗi thế: Ngài đày Con Ngài là Đức Giê-su Ki-tô xuống 

trần gian rồi thí cả mạng người con đó miễn sao cứu được loài người mà 

Ngài yêu thương. 

2. Giả sử có ai đó yêu một con vật đến nỗi hoá thân làm con vật đó ắt sẽ bị 

coi là quá đáng thậm chí còn điên khùng nữa. Nhưng Thiên Chúa đã làm 

điều mà thế gian cho là điên khùng: nhờ Con Thiên Chúa làm người, Ngài 

nhận chúng ta làm con, và ban cho chúng ta sự sống của chính Ngài để được 

sống đời đời như Ngài. 

Mời Bạn: Thật “quá đã” phải không bạn? Bạn có cảm thấy hạnh phúc tột 

cùng khi được Đấng Cao Cả là Thiên Chúa yêu đến “cỡ” đó hay không? Khi 

bạn được yêu như thế thì bạn làm gì nhỉ? Từ chối  chăng? Nếu thế thì thật 

đáng tiếc! Phải chăng tâm tình xứng hợp nhất là ca ngợi, cảm tạ tình yêu và 

nhất là dùng tình yêu đáp lại tình yêu? 

Chia sẻ: Để đáp lại tình yêu của Thiên Chúa, tôi phải yêu Ngài đến “cỡ” 

nào? 

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày khám phá cho được một dấu chỉ Thiên Chúa 

đang yêu thương bạn, để cảm tạ Ngài và quyết sống xứng đáng để đáp đền 

tình yêu của Ngài. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, thật tiếc thay con đã yêu Ngài quá muộn, quá ít. 

Con muốn yêu Chúa gấp muôn vạn lần để bù lại những tội lỗi của tháng 

ngày qua. 
  

  

 ĐTC bổ nhiệm một nữ tu đầu tiên làm Tổng Thư ký Ủy ban Giáo 

hoàng về Kinh Thánh 

Ngày 09.03.2021 ĐTC đã bổ nhiệm nữ tu Nuria Calduch-Benages, dòng các 

nữ tu truyền giáo Thánh gia Nazareth, làm Tổng Thư ký Ủy ban Giáo hoàng 

về Kinh Thánh. Đây là người nữ đầu tiên giữ chức vụ này. 



Theo ý muốn của ĐTC, ngày càng có thêm những phụ nữ đảm nhiệm các vị 

trí lãnh đạo trong các cơ quan cấp cao của Tòa Thánh. Với việc bổ nhiệm 

này, sơ Calduch-Benages người gốc Barcelona, Tây Ban Nha, trở thành 

nhân vật thứ hai của “Ủy ban có tuổi đời 120 năm”. 

Ủy ban Giáo hoàng về Kinh Thánh thuộc Giáo triều Roma và được thành 

lập năm 1902 với chức năng cố vấn về các vấn đề Kinh Thánh. Ủy ban 

thuộc Bộ Giáo lý Đức tin; trong vai trò Tổng trưởng của Bộ Giáo lý Đức tin, 

Đức Hồng y Luis Ladaria cũng là Chủ tịch của Ủy ban Kinh Thánh. 

 Công giáo ủng hộ đề nghị với Chính thống ngày lễ Phục sinh chung 

ĐHY Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, 

tuyên bố ủng hộ đề nghị của Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople, 

theo đó các Giáo hội Kitô cùng cử hành lễ Phục sinh vào một Chúa nhật 

nhất định, kể từ năm 2025 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 1700 năm Công đồng 

chung Nicea, là Công đồng chung đầu tiên của Kitô giáo. 

Đề nghị trên đây được ĐTGM Job Getcha của giáo phận Telmessos, đại 

diện thường trực của Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople tại Hội 

đồng đại kết các Giáo hội Kitô ở Genève, Thụy Sĩ, đưa ra hôm 9/3/2021 vừa 

qua. Trong tờ thông tin, ĐTGM viết: kỷ niệm Công đồng chung Nicea năm 

325 là một cơ hội tốt để các tín hữu Kitô trên thế giới nhận thức về sự cần 

thiết phải cải tổ lịch và xác định việc cử hành lễ Phục sinh vào một ngày 

nhất định, để trung thành với quyết định của Công đồng chung đầu tiên”. 

Năm nay, các Giáo hội Kitô đều cử hành lễ Phục sinh trùng vào một ngày, 

và đây là một điều khích lệ tiến bước theo chiều hướng như vậy. 

ĐHY Koch đã chào mừng đề nghị của ĐTGM Job Getcha và nói rằng: 

“Phục sinh là lễ trọng nhất của Kitô giáo. Vì thế, thật là một dấu chỉ đẹp và 

quan trọng nếu các Kitô hữu cử hành lễ này vào một ngày nhất định. Ước 

muốn này cũng là điều được ĐTC Phanxicô và Đức Thượng phụ Tawadros 

của Chính thống Copte Ai Cập, rất quan tâm. Sự đồng ý với nhau về việc cử 

hành lễ Phục sinh vào một ngày nhất định, đó không phải là điều dễ dàng, 

nhưng dấn thân để đạt tới mục đích đó thực là điều bõ công”. 

ĐTGM Job nhắc lại rằng Công đồng Nicea không những công bố bản tuyên 

xưng đức tin, nhưng còn ấn định việc cử hành chung lễ Phục sinh cho toàn 

thể thế giới Kitô giáo. Trước đó không có ngày chung, vì một số Kitô hữu 

đông phương theo ngày lễ Vượt qua của Do Thái giáo để mừng, một số 

khác cử hành vào Chúa nhật sau lễ Vượt Qua của Do thái. Vì thế Công đồng 

Nicea đã quyết định rằng: “Anh em Đông phương chấp nhận cùng một thói 

quen với anh em Roma tây phương và anh em Kitô ở Alessandria, cùng với 

tất cả các anh em khác”. Công đồng cũng ấn định rằng ngày lễ Phục sinh 

phải được cử hành vào Chúa nhật liền sau ngày trăng tròn, tiếp theo ngày 

xuân phân (21/3) và phải diễn ra sau lễ Vượt qua của người Do Thái. 



Các Giáo hội Kitô sau đó mừng lễ Phục sinh vào những ngày khác nhau vì 

theo các lịch khác nhau. 

 Đền thánh tử đạo vô danh ở Hải My (Haemi), Hàn Quốc, được Tòa 

Thánh công nhận là Trung tâm hành hương quốc tế. 

Đền thánh này thuộc giáo phận Đại Điền (Deajeon), cách thủ đô Hán Thành 

hơn 100 cây số về hướng nam. Đây là nơi kính nhớ các vị tử đạo vô danh 

của Giáo hội Hàn Quốc: tại đây khoảng 2.000 tín hữu Công giáo ở miền 

trung Hàn Quốc đã bị chôn sống trong cuộc bách hại từ năm 1866 đến 1882. 

Một ngọn tháp cao 16 mét được dựng lên tại Đền thánh, có ghi tên của 132 

vị tử đạo có tên gọi hoặc tên thánh. 

Quyết định công nhận Đền thánh tử đạo Hải My đến từ Hội Đồng Tòa 

Thánh tái truyền giảng Tin mừng, là cơ quan phụ trách về các Đền thánh và 

trung tâm hành hương trong Giáo hội Công giáo. Quyết định được đề ra 

ngày 29/11 năm ngoái, nhưng mới được công bố ngày 8/3/2021 vừa qua. 

Thị trưởng thành Thụy San (Seosan) ở địa phương, thuộc tỉnh Trung Thanh 

Nam (Chungcheongnam), ông Maeng Jeong-ho, nói rằng quyết định của 

Tòa Thánh công nhận tầm quan trọng lịch sử của địa phương này và ông 

hứa sẽ cố gắng hết sức để bảo tồn di tích thánh thiêng. 

Cũng tại khu vực đền thánh này, cách đây sáu năm rưỡi, Chúa nhật 

17/8/2014, ĐTC Phanxicô đã gặp gỡ Liên Hội đồng Giám mục Á châu và 

chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội giới trẻ Công giáo Á châu kỳ VI. Ngài chủ 

sự Kinh trưa với 68 giám mục đến từ 35 nước Á châu. 

Thánh lễ chiều Chúa nhật cùng ngày do ĐTC cử hành trong cánh đồng 

trước lâu đài Hải My, có hàng chục ngàn tín hữu tham dự, trong đó có hơn 

2.000 bạn trẻ Á châu, và 4.000 bạn trẻ tham dự Ngày Giới trẻ Công giáo 

Hàn Quốc, trong áo choàng mầu xanh lá cây và áo T-shirt màu vàng chanh, 

được chỗ ở khu vực trước lễ đài. Đồng tế với ĐTC có đông đảo các Giám 

mục Á châu và Hàn Quốc, cùng với 70 linh mục từ các nước Á châu. 
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