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 VIII. Những điều trông thấy      Lm. Phêrô Trần thế Tuyên 

 

Vinh thăng Hồng y và Tân HY. Phêrô Nguyễn văn Nhơn 

 
 Tôi thấy có công nghị hồng y và nghi thức vinh thăng 19 Hồng Y hôm 14.2.2015 ở Rôma.  Xin dựa trên 

bản văn Giáo Luật và khai triển thêm chút ít để chúng ta có được thêm một hiểu biết khá cần thiết.  

   

 Hồng y, chúng ta thường hiểu là những chức sắc cao cấp trong Giáo Hội Công Giáo trong phẩm phục màu 

đỏ và đội mũ đỏ 4 khía tạo thành hồng y đoàn. Các Ngài có nhiệm vụ góp ý cho Đức Giáo Hoàng qua các công 

nghị Hồng Y cũng như được triệu tập để bầu Giáo Hoàng khi trống toà. Hiểu biết nầy tạm đủ, tuy nhiên cần 

thêm một chi tiết đã được đề cập trong Giáo Luật: 

 Điều 349: Các Hồng Y lập thành một tập đoàn riêng biệt, với thẩm quyền bầu cử Ðức Thánh Cha chiếu 

theo quy luật riêng; ngoài ra, các Hồng Y còn giúp Ðức Thánh Cha, hoặc cách tập đoàn mỗi khi các ngài được 

triệu tập để cùng xét những vấn đề hệ trọng, hoặc là với tính cách cá nhân tức là nhờ các nhiệm vụ khác nhau 

mà các ngài đang đảm nhiệm để giúp Ðức Thánh Cha trong việc quản trị thường nhật Giáo Hội phổ quát. 

 Ngoài hai nhiệm vụ: bầu Giáo Hoàng và họp công nghị Hồng Y làm tư vấn cho Đức Giáo Hoàng, một số 

Hồng Y có thể được chọn cho nhiệm vụ đặc biệt mà Giáo Luật gọi là “giúp Ðức Thánh Cha trong việc quản trị 

thường nhật Giáo Hội phổ quát.” Cụ thể là đúng 1 tháng sau ngày được chọn làm Giáo Hoàng, ngày 13.4.2013, 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn 8 hồng y gồm: Giuseppe Bertello; Francisco Javier Errázuriz Ossa; Oswald 

Gracias; Reinhard Marx; Laurent Monsengwo Pasinya; Seán Patrick O'Malley OFM Cap; George Pell; Óscar 

Andrés Rodríguez Maradiaga SDB; Pietro Parolin (P. Parolin được chọn hôm tháng 7.2014) Những hồng y nầy 

gọi là Hội đồng Hồng Y tư vấn cho Giáo Hoàng. Ở Roma, người ta gọi là G8. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Bertello
http://en.wikipedia.org/wiki/Francisco_Javier_Err%C3%A1zuriz_Ossa
http://en.wikipedia.org/wiki/Oswald_Gracias
http://en.wikipedia.org/wiki/Oswald_Gracias
http://en.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Marx
http://en.wikipedia.org/wiki/Laurent_Monsengwo_Pasinya
http://en.wikipedia.org/wiki/Se%C3%A1n_Patrick_O%27Malley
http://en.wikipedia.org/wiki/George_Pell
http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%93scar_Andr%C3%A9s_Rodr%C3%ADguez_Maradiaga
http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%93scar_Andr%C3%A9s_Rodr%C3%ADguez_Maradiaga
http://en.wikipedia.org/wiki/Pietro_Parolin
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  Hồng y, nguyên văn trong Latinh gọi các Ngài là: sanctae romanae ecclesiae cardinalis, cardinal of the 

Holy Roman Church, hồng y của Hội Thánh Công giáo Rôma. Từ hồng y bắt nguôn từ tiếng latinh “cardo” có 

nghĩa là bản lề cửa (hinge) hay sau nầy cũng 

mệnh danh là “trục” (Pivot). Tại sao lại là 

hồng y, là cadro hay là bản lề cửa? 

Những thế kỷ đầu, Giáo sĩ được phong 

chức cho một chỗ nhất định. Chỗ đó gọi là 

HIỆU hay title hay titular. Sau một thời gian 

giáo sĩ đó được cắt đặt sang một vai trò khác 

hay một vị trí khác, chúng ta quen gọi là thăng 

cấp. Việc chuyển đổi sang vị trí khác gọi là 

“tra bản lề vào” (incardinated) hay chúng ta 

cũng gọi là nhập tịch. Vị Giáo Sĩ nầy phải gắn 

kết mình vào nơi chốn mới như cửa gắn vào 

tường vậy. 

Giáo sĩ nầy 

được gọi là 

hồng y, chứ không còn là danh hiệu nữa. Từ hồng y có  

từ đó, từ thời Giáo Hoàng Gregoriô Cả, từ năm 590-604 

Một thời gian sau, những Giám Mục thành Rôma hay dùng những giáo sĩ 

có danh hồng y nầy làm cộng sự viên để ngoại giao với chính quyền và gọi họ là 

“trục” hay con thoi (Pivot), tức người ngoại giao cho giám mục (pivotal 

episcopal aides). 

Khi một giáo sĩ có biệt tài về phụng vụ được bổ nhiệm làm chưởng nghi 

lễ, là MC. (Master ceremony) cho một phụng vụ long trọng đặc biệt dành cho 

giáo hoàng ở đền thờ lớn như vương cung thánh đường Laterano.. thì  được gọi 

là hồng y linh mục (cardinal priests). Có tất cả bảy toà Giám mục chung 

quanh Rôma và những Giám Mục nầy phải là bản lề, gắn vào tường thành 

Giáo Hội Rôma. Khi đề cập đến bảy toà hồng y Giám Mục ngoại thành Rôma, 

chúng ta liên tưởng đến sách Tông Đồ Công Vụ chương 6: Các tông đồ đã chọn 7 người có tiếng tốt và đạo đức 

là:  Stephen, Philip, Nicanor, Timon, Nicholas, Parmenas, and Prochorus, làm phó tế để giúp đỡ các ngài lo 

việc bác ái, xã hội như phân phát lương thực cho người nghèo hay thăm viếng những người neo đơn…để các 

tông đồ có giờ mà lo chuyện cầu nguyện, dâng lễ và giảng dạy.  

Cũng căn cứ trên chương 6 của Tông Đồ Công Vụ mà các Giáo Hoàng chọn những phó tế, những 

Diaconus (deacon) để phục vụ (diaconatus hay trong tiếng Anh là diaconate) và chăm lo những việc xã hội và 

bác ái từ thiện thay cho Giáo Hoàng. Họ thường có biệt tài về quản trị tài chánh, phụng vụ và xã hội. Đây chính 

là nguồn gốc của Hồng Y Phó Tế (cardinal Deacons) mà chúng ta thấy ngày nay. 

Nên ngay từ nguồn gốc, hồng y là những giáo sĩ được Giáo Hoàng Rôma ban thêm tước hồng y để giúp 

đỡ Đức Giáo Hoàng lo công việc phụng vụ, cai quản Giáo Hội. Hiện tại tính đến ngày 14.2.2015, Giáo Hội 

Công Giáo có 227 hồng y. Có 125 vị còn trong hạn tuổi 80, còn được đi bầu Giáo Hoàng như Đức Hồng y 

Nhơn 77 tuổi. Số còn lại 102 vị hồng y được gọi là Emeritus, tức hồng y danh dự hay hồng y hưu trí. Đức Hồng 

Y Mẫn trong số hồng y Emeritus nầy. Nhưng dù sao Đức Hồng Y Mẫn cũng đã họp công nghị bầu giáo hoàng 2 

Chiều ngày 15.2.2015 tại Collegio 

San Paolo, Rôma Đức tân HY. Đến 

chung vui Tết với người V.N ở Roma 

Công nghị Hồng Y  
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lần: Lần đầu từ ngày 18-19.4.2005 bầu Giáo Hoàng Bênêdictô XVI. Lần thứ hai 12-13.3.2013 bầu Đức Giáo 

Hoàng Phanxicô hiện nay. Chắc ngài cũng mãn nguyện rồi.  

 Tên gọi hồng y hay tước vị hồng y với vài trò phụ giúp Đức Giáo Hoàng đã nhen nhúm từ những thế kỷ 

đầu và thành hình chính thức vào đầu thế kỷ VII như chúng ta nói. Tuy nhiên hồng y thành hồng y đoàn và 

đóng vai trò bầu Giáo Hoàng được thành lập vào thời điểm khá muộn so với tước vị hồng y. Lần đầu tiên có 

hồng y đoàn là năm 1059 thời Đức Giáo Hoàng Nicholas II được chọn làm Giáo Hoàng do ba đẳng cấp hồng y: 

Giám Mục, linh mục và phó tế chọn và cho cả giáo sĩ và giáo dân góp ý. Đến năm 1179 thì chỉ còn 3 đẳng cấp 

hồng y được bầu Giáo Hoàng thôi.     

 Có một điều xem chừng dễ gây nhầm lẫn là hồng y có ba đẳng cấp: Ðiều 350: (1) Tập đoàn Hồng Y chia 

thành ba đẳng: đẳng Giám Mục, gồm các Hồng Y được Ðức Thánh Cha chỉ định một tước hiệu của một giáo 

phận ngoại ô, cũng như các Thượng Phụ Ðông Phương được nhập vào Hồng Y Ðoàn; đẳng linh mục và đẳng 

phó tế. 

 Vì cò đẳng hồng y phó tế nên có người nghĩ Phó tế có thể làm hồng y. Không phải vậy, vì Ðiều 351: (1) 

Ðể tiến cử làm Hồng Y, Ðức Thánh Cha sẽ tự do chọn lựa những người thuộc nam giới, ít ra có chức linh mục, 

trổi vượt về đạo lý, tác phong, đạo đức và khôn ngoan trong cách xử sự công việc; tuy nhiên, những ai chưa là 

Giám Mục, cần được thụ phong Giám Mục. 

 Xin cụ thể hoá về đẳng cấp hồng y cho thêm sáng tỏ: 

 Hồng y Giám Mục hiện nay (Cadinal bishops) có bảy vị được có hiệu 

toà là những địa phận ngoại thành Rôma vẫn còn đang sinh hoạt mạnh mẽ và 

có Giám Mục địa phận của họ. Đó là các hồng y: Angelo Sodano, Hồng y 

Giám mục xứ Ostia và Albano; Roger Etchegaray, Hồng y Giám mục xứ 

Porto-Santa Rufina; Giovanni Battista Re, Hồng y Giám mục xứ Sabina-

Poggio Mirteto; Francis Arinze, Hồng y Giám mục xứ Velletri-Segni; Tarcisio 

Bertone, Hồng y Giám mục xứ Frascati; José Saraiva Martins, Hồng y Giám 

mục xứ Palestrina 

 

 Hồng y Linh mục (cardinal priests) là các vị đứng đầu các giáo phận 

khác trên toàn thế giới. Như tân hồng y Phêrô 

Nguyễn văn Nhơn của Việt Nam. 

 

 Hồng y Phó tế (cardinal deacons) là các vị 

đứng đầu một cơ quan của Tòa Thánh. Hiện tại có 

40 Hồng Y Phó tế. Xin ghi ra vài tên chúng ta quen 

như Hồng Y William Joseph Levada, người Mỹ, 

nguyên là bộ trưởng bộ Đức tin; Giuseppe Bertello, 

nguyên là Quốc vụ khanh Toà Thánh….. 

 

 Những gì còn lại về tước vị và qui chế cho 

hồng y trong Giáo Hội Công Giáo, chúng ta không 

cần đi vào chi tiết hay dẫn giải gì thêm dài dòng, vì 

đã qui định quá rõ trong Giáo Luật. 

 

Phép lành năm mới ngày 15.2.15  
từ Roma 

ĐC. Hợp – ĐTGM. Đọc – ĐHY. Nhơn   
ĐC. Chương – ĐC. Ngân 

Huy hiệu TGM của Đức HY Mẫn. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B2a_Th%C3%A1nh
http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/blevada.html
http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bbertello.html
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Làm tôi xét mình………… 

 

1/  Tôi học hành và biết là những Giám Mục và 

những linh mục thi hành chức thánh trong con 

người chúa Kitô là đầu (In persona Christi, 

Capitis), tức khi họ thi hành tác vụ là chính Chúa 

Kitô hành động, nhưng nhiều khi tôi thực sự 

không có lòng kính trọng các Ngài. Nhiều khi tôi 

nói hỗn, nhiều khi tôi nói hành, nhiều khi tôi vu 

khống cho các Ngài. Có khi tôi còn nặng lời thoá 

mạ họ….Tôi phải biết là mình có tội vì đã xúc 

phạm đến những bậc lãnh đạo tinh thần nầy. Có 

nhiều khi đời tôi không được Chúa ban nhiều ơn 

lành vì tôi đã nói hỗn hay vu khống cho những vị 

nầy. Họ không là thánh, nhưng là Chúa Kitô 

khác. 

 

2/ Tôi có những ân sư và bạn bè làm Giám 

Mục. Tôi có nhiều anh em làm linh mục hay Giáo 

sĩ. Ai cũng có những ưu điểm và khuyết điểm. 

Tôi có tật nhìn thấy khuyết điểm của những anh 

em mình và phớt lờ hay xuyên tạc những việc 

làm tốt của họ. Tôi quên là nếu kể hết khuyết 

điểm hay tội của tôi ra thì không bút mực nào tả 

xiết không? Tôi có thật lòng khiêm tốn nhìn ra những ưu điểm của anh em mình không? Lòng tôi còn quá hẹp 

hòi xấu xa lắm. 

 

 

 

 

  

  

   

  

Hồng Y Taggle, TGM.  Manila  
Trẻ, giỏi, nổi tiếng và rất khiêm tốn.  


