Lòng trắc ẩn của Pop John Paul II và Pop Francis đối với trẻ em
"NHẬT BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ SÁU 23 JAN 2015

Đức Giáo Hoàng John Paul II đang ban phép lành cho một cô
bé Việt Nam tật nguyền trong buổi nói chuyện với gần 10,000
giới trẻ VN tham dự thánh lễ tại Denver Auditorium-Colorado
năm 1993. Ảnh Lý Kiến Trúc

Đức Giáo Hoàng John Paul II trên trang bìa báo Văn Hóa Magazine April/2005
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Câu hỏi của cô bé 12 tuổi làm Đức Giáo hoàng xúc động
RFA-18-01-2015
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Đức Giáo Hoàng Francis đã ôm cô bé 12 tuổi Glyzelle Palomar trong chuyến thăm Đại học
Santo Tomas ở Manila vào ngày 18 tháng 1 năm 2015. AFP

Những câu hỏi của một cô bé gái Philippines đã khiến Đức
Giáo Hoàng Phan Xi Cô xúc động, tới mức Ngài hủy bỏ bài
giảng đã được soạn trước, thay thế bằng những lời phát biểu
kêu gọi mọi người cùng với Giáo Hội và với Ngài bảo vệ
cho trẻ em.
Câu chuyện đang được cả thế giới nói đến xảy ra sáng hôm
qua, khi cô bé 12 tuổi tên Glyzelle Iris Palomarcất tiếng
chào mừng Đức Thánh Cha khi Ngài đến một trường đại
học Công Giáo ở thủ đô Manila để gặp gở với giới trẻ
Philippines.
Cô bé này được chọn đọc lời chào mừng Đức Giáo Hoàng
vì cô là một đứa trẻ bị bỏ rơi, may mắn được một tổ chức xã
hội Công Giáo mang về nuôi.
Khi đọc bài chào mừng, cô bé vừa khóc nức nở vừa thưa với vị chủ chăn Giáo Hội Công Giáo La
Mã rằng “có nhiều trẻ em bị bố mẹ bỏ rơi, nhiều em rơi vào cảnh nghiện ngập ma túy, và đặt câu
hỏi tại sao Thiên Chúa lại để điều này xảy ra với chúng con? Chúng con có tội gì đâu? Tại sao chỉ
có một số ít người giúp đỡ cho chúng con?”.
Bài đọc và câu hỏi của cô bé mới 12 tuổi đã khiến Đức Thánh Cha xúc động, không chỉ ôm lấy cô để
bày tỏ tình thương mà sau đó còn bỏ hẳn bài giảng đã soạn sẵn bằng tiếng Anh, thay thế bằng những lời
phát biểu mà Ngài muốn trình bày với 6 triệu người Phi tham dự thánh lễ ngoài trời do Ngài chủ tế.
Trong thánh lễ, Đức Giáo Hoàng nói rằng “cuộc sống có những thực tế mà tất cả chúng tá chỉ có thể
nhìn thấy bằng đôi mắt và những dòng lệ”, mời mọi người cùng với Ngài tự đặt câu hỏi “có khi nào
chúng ta khóc khi thấy một đưa trẻ bị đói, một đứa trẻ dùng ma túy, một đứa trẻ bị bỏ rơi ngoài đường,
một đưa trẻ bị sách nhiễu hay một đứa trẻ bị xã hội lợi dụng như một kẻ nô lệ chưa?”.
Ngài cũng nói rằng lòng trắc ẩn và của bố thí một cách hời hợt vẫn không đủ, mà mọi người cần phải
thật sự quan tâm đến số phận của những người không may đang sống bên lề xã hội.
Trong thời gian 4 ngày ghé thăm Philippines, Đức Giáo Hoàng Phan Xi Cô luôn luôn nhắn gửi giáo
dân không chỉ có trách nhiệm rao giảng tin mừng, mà còn có trách nhiệm phải lên tiếng tranh đấu
chống tham nhũng, bất công và tệ nạn nghèo đói.
Cũng cần nói thêm là phúc trình của Liên Hiệp Quốc cho thấy 1.2 triệu trẻ em Phi đang sống trong
cảnh đầu đường xó chợ, 35% trẻ em Phi sống trong những gia đình nghèo khổ./
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Đức Giáo hoàng: Người Công giáo không phải ‘sinh đẻ như thỏ’
Giáo hoàng Francis kể Ngài đã gặp một phụ nữ
ở Manila đang mang thai đứa con thứ tám sau
bảy lần sinh mổ. Ngài gọi như vậy là "làm mẹ vô
trách nhiệm"

VOA 20.01.2015
Đức Giáo hoàng Phanxicô nói
rằng chỉ vì Giáo hội Công
giáo cấm những biện pháp
ngừa thai nhân tạo không có
nghĩa là người Công giáo
phải "sinh đẻ như thỏ."
Bay trở lại Rome hôm thứ
Hai sau chuyến thăm của
Ngài tới châu Á, Đức Giáo hoàng nhắc nhở các tín hữu rằng Giáo hội khuyến khích "làm cha mẹ có
trách nhiệm và những phương pháp ngừa thai tự nhiên."
Ngài kể Ngài đã gặp một phụ nữ ở Manila đang mang thai đứa con thứ tám sau bảy lần sinh mổ. Ngài
gọi như vậy là "làm mẹ vô trách nhiệm."
Bình luận về phản ứng bạo lực của một số người Hồi giáo trước những điều họ xem là phỉ báng tôn
giáo của mình, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói đây là phản ứng của con người trước sự khiêu khích.
Nhưng ông nói tự do ngôn luận cần phải thận trọng.
Đức Giáo hoàng cho biết ông có kế hoạch dự trù sẽ đi thăm Bolivia, Ecuador, Paraguay, Cộng hòa
Trung Phi và Uganda trong năm nay.
Giới chức Vatican cũng cho biết rằng Đức Giáo hoàng sẽ đến thăm ba thành phố của Mỹ vào tháng 9 là
Philadelphia, New York và thủ đô Washington./
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Đức Giáo Hoàng Francis giải thích chuyện không gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma
RFA 20.01.2015
Đức Giáo Hoàng Phan Xi Cô nói rằng không hề có
chuyện Ngài từ chối gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma vì sợ
gặp khó khăn với Trung Quốc.

Nói với các nhà báo trên chuyến
bay từ Manila về Rome, vị giáo
chủ giáo hội công giáo La Mã
giải thích rằng quy định ngoại
giao của Tòa Thánh là không
tiếp bất kỳ lãnh đạo hay nhân
vật cao cấp nào khi những người này đến Rome tham dự những cuộc hội thảo quốc tế.
Ngài đưa ra dẫn chứng hồi tháng Mười Một năm ngoái, nhiều lãnh tụ các nước có mặt ở Rome dự
thượng đỉnh do Tổ Chức Lương Nông Thế Giới tổ chức, và Ngài không tiếp người nào cả.
Đức Thánh Cha nói điều này để trả lời câu hỏi tại sao hồi tháng trước Ngài không tiếp Đức Đạt Lai Lạt
Ma khi vị lãnh đạo tinh thần của người dân Tây Tạng đến Rome dự cuộc họp mặt của các khôi nguyên
Nobel hòa bình. Theo báo chí, cuộc gặp không diễn ra chỉ vì Tòa Thánh không muốn bị rắc rồi trong
lúc đang hy vọng mở quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh.
Đức Giáo Hoàng Phan Xi Cô nói rõ tin đó hoàn toàn sai, cho biết thêm Tòa Thánh đã dàn xếp ngày để
Ngài và Đức Đạt Lai Lạt Ma gặp nhau, nhưng không nói cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra vào lúc nào.
Trả lời câu hỏi về những nỗ lực xây dựng quan hệ với Trung Quốc, Đức Thánh Cha nói rằng cả Trung
Quốc lẫn Vatican đều tôn trọng lẫn nhau, và hai bên đang đi từng bước một.
Ngài cho hay Trung Quốc hiểu rất rõ là Ngài đã sẵn sàng sang thăm Hoa Lục, cũng như sẵn sàng đón
tiếp các viên chức của Bắc Kinh đến thăm Vatican./
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Đức Giáo Hoàng Francis: Không được mang tôn giáo ra chế diễu

RFA 15.01.2015
Đức Giáo Hoàng Francis đến Philippines ngày 15
tháng 1 năm 2015. AFP photo

Trên chuyến bay từ Sri Lanka
sang Philippines, Đức Giáo
Hoàng Phan Xi Cô đã trình
bày quan điểm của Ngài liên
quan đến vụ một tuần trước
đây khủng bố tấn công tòa soạn
tạp chí trào phúng Charlie
Hebdo, giết chết 12 người,
trong đó có 8 nhà báo.
Ngài cho đoàn báo chí tháp tùng biết rằng những kẻ lợi dụng danh nghĩa tôn giáo hay thượng đế để giết
người là những kẻ ngu xuẩn.
Nhưng vị Giáo Chủ Giáo Hội Công Giáo La Mã cũng nhấn mạnh tự do phát biểu cũng cần phải có giới
hạn vì mỗi tôn giáo đều có giá trị riêng mà tất cả mọi người phải tôn trọng.
Vẫn theo lời Đức Thánh Cha, không ai có quyền mang tôn giáo ra để chế diễu, không ai được
quyền trêu chọc niềm tin của người khác. Ngài khẳng định tự do phát biểu ý kiến, tự do bày tỏ tư
tưởng là quyền của con người, nhưng không vì thế mà được phép xúc phạm đến người khác.
Trở lại với chuyến viếng thăm Philippines của Đức Giáo Hoàng Phan Xi Cô, tin từ Manila cho hay
Tổng Thống Benigno Aquino không hài lòng với kế hoạch bảo vệ an ninh mà các viên chức dưới quyền
ông thực hiện để đảm bảo an toàn cho mọi người trong suốt thời gian Đức Thánh Cha có mặt tại Phi.
Ông Edwin Lacierda, phát ngôn viên Phủ Tổng Thống Phi cho hay Tổng Thống Aquino lo âu tới mức
đích thân ông đến tận Tòa Khâm Sứ để duyệt xét toàn bộ hệ thống bảo vệ an ninh cho Đức Thánh Cha,
vì đây là nơi Ngài sẽ tạm trú trong những ngày thăm Philippines.
Văn phòng Tổng Thống Phi cũng liên tục nhắc nhở mọi người phải giúp giữ trật tự, tuân theo những
quy định mà lực lượng cảnh sát và các toán binh sĩ đưa ra trong suốt thời gian Đức Thánh Cha có mặt ở
Phi./
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Giáo hoàng: ‘Vatican mắc 15 căn bệnh’
BBC 23 tháng 12 2014
Giáo hoàng Francis bất mãn với tình trạng quan
liêu ở Vatican

Giáo hoàng Francis đã phê
phán gay gắt tình trạng quan
liêu ở Vatican trong một thông
điệp tiền Giáng sinh gửi đến
các vị hồng y.
Ngài than phiền về ‘bệnh
Alzheimer tinh thần’, ‘sự
khủng bố bằng lời đồn đại’,
‘suy nghĩ ngày một cứng rắn’, và ‘cảm giác mình là mãi mãi và không ai đụng được đến mình’.
Ngài nói Giáo triều Roma – cơ quản điều hành tối cao của Giáo hội Thiên chúa giáo La Mã – đang mắc
‘15 căn bệnh’ mà Ngài muốn chữa trị trong năm mới.
Giáo hoàng Francis, vị lãnh đạo Giáo hội đầu tiên đến từ châu Mỹ-Latin, cũng phê phán ‘những ai bị
ám ảnh bởi hình ảnh của mình’. Ngài yêu cầu cải cách Giáo triều.
Cử tọa ngồi im
Khi Giáo hoàng Francis kết thúc bài diễn văn của mình, cử tọa ngồi im lặng.
Trong bài diễn văn hôm thứ Hai ngày 22/12, Giáo hoàng Francis nói một số giáo sỹ ham muốn quyền
lực đã phạm tội ‘thản nhiên giết chết thanh danh của các vị đồng sự và huynh đệ của họ’.
Ngài so sánh công việc của đội ngũ chức việc trong Giáo hội giống như một dàn nhạc ‘lỗi nhịp’ bởi vì
họ không hợp tác được với nhau và không có tinh thần làm việc nhóm.
Trước khi được bầu lên hồi tháng 3/2013, Giáo hoàng Francis đã gặp phải chống đối nội bộ đối với một
số cải cách mà Ngài muốn thực hiện.
Ngài đã thành lập một loạt các cơ quan chuyên trách để chống tham nhũng và quản lý yếu kém đồng
thời cũng chỉ định một đội ngũ cố vấn.
Giáo hoàng cũng phát động việc làm sạch Ngân hàng Vatican vốn bị nhiều tai tiếng sau hàng loạt vụ bê
bối.
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Người ngoài?
Bài diễn văn của Giáo hoàng Francis
dường như không nhận được sự ủng hộ

Ngài cũng đề nghị tản
quyền của Vatican – vốn
tập trung vào tay Giáo
triều trong hàng trăm năm
qua – để cho phép các
giám mục trên khắp thế
giới có tiếng nói lớn hơn
trong các vấn đề về giáo lý
của Giáo hội.
Bản thân Giáo hoàng Francis chưa từng làm việc trong Giáo triều trước khi bước lên ngôi vị giáo
hoàng.
Từ Rome, phóng viên BBC David Willey bình luận:
“Rõ ràng Giáo hoàng Francis đã gặp phải sự chống đối trong số gần 3.000 thành viên của Giáo triều mà
đa số là người Ý.
Ngài chưa từng làm việc ở Rome trước khi Ngài được bầu làm Giáo hoàng hồi năm ngoái. Ở Vatican,
Ngài là người ngoài đến từ một nơi khác. Ngài rõ ràng rất bất mãn với tác phong làm việc trì trệ và yếu
kém ở Vatican.
Ngài đang cố gắng cải cách Vatican với sự giúp đỡ của một nhóm cố vấn bao gồm các hồng y mà Ngài
triệu tập từ khắp các châu lục để soạn thảo một bản Hiến pháp mới của Vatican.”/
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