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(Tiếp theo)
ĐÌNH CÔNG:
罷工 (bãi công), Cessatio Ab Opere,
Strikes, Grève

D

duy nhất (x. Mt 10,6; Ga 10,16; Dt 13,20).

ĐÓI KHÁT:
飢渴 (cơ khát), Fames, Hunger, Faim
Đình (停): dừng lại; công (工): việc làm.
Đói khát (N𩟡渴)
Đình công là một hình thức đấu tranh có tổ
Sự đói khát là tình trạng thiếu ăn, thiếu uống
chức bằng cách cùng nhau ngừng làm việc để bày hay thiếu thốn về tinh thần.
tỏ quan điểm nhằm đạt được mục đích chính đáng
Chúa Giêsu đã chia sẻ kiếp sống của những kẻ
nào đó, như: quyền làm việc, quyền nghỉ ngơi,
nghèo hèn, từng chịu đói khát, chịu cùng cực từ
quyền cấp dưỡng an sinh xã hội, hưu và lương
máng cỏ cho tới Thập Giá (x. Mt 21,18; Ga 4,6-7;
bổng, v.v.
Ga 19,28).
Quyền đình công được Giáo Hội nhìn nhận.
Ngoài vật chất, con người còn cần được thoả
“Đình công là hợp pháp về mặt luân lý, khi đó là một
mãn nhu cầu về tinh thần, sự đói khát tâm linh:
phương thế không thể tránh được hoặc thậm chí là
“Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn
cần thiết để đạt được lợi ích tương xứng. Đình công
nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Đnl 8,3; Mt
không thể chấp nhận được về mặt luân lý khi kèm theo
4,4).
bạo động hoặc khi chỉ nhằm những mục tiêu không
Khi công bố Nước Trời, Chúa Giêsu đã ban
trực tiếp liên hệ đến các điều kiện làm việc hoặc những
chính thân mình làm Bánh Hằng Sống cho những
mục tiêu nghịch với công ích” (GLHTCG 2435).
ai đói khát Thiên Chúa: “Ai đến với Tôi, không hề phải
đói…” (Ga 6,35), cũng như làm thoả lòng những
ĐOÀN CHIÊN:
ai đói khát điều công chính. Điều này được xem
羊群 (dương quần), Grex, Flock, Troupeau
như một mối phúc (x. Mt 5,6).
Đoàn (團): tổ chức, nhóm, tập thể; chiên (N𦍫):
Chúa Giêsu dạy con người xin Thiên Chúa
cừu non.
ban “lương thực hằng ngày” không chỉ vật chất
Đoàn chiên là hình ảnh dùng để chỉ Dân Thiên mà còn thiêng liêng.
Chúa.
Giáo Hội mời gọi Kitô hữu có trách nhiệm
Trong Cựu Ước, hình ảnh đoàn chiên và mục
liên đới để tránh tình trạng đói khát; lên án việc
tử thường được dùng để chỉ tương quan giữa
để cho con người chết đói mà không tìm cách
Thiên Chúa và dân Do Thái, trong đó, Thiên
giúp đỡ, và việc buôn bán gian tham gây cho tha
Chúa là Vị Mục Tử, dân Do Thái là đoàn chiên (x.
nhân phải lâm cảnh túng thiếu (x. GLHTCG
Is 40,11; Ed 34,11-31).
2269, 2831).
Trong Tân Ước, Đức Kitô “chính là Mục Tử
Trong ngày chung thẩm, Chúa Giêsu phán xét
nhân lành”, Đấng “hy sinh mạng sống mình cho
mỗi người tuỳ theo cách họ đã đối xử với người
đoàn chiên” (Ga 10,11).
nghèo đói. Bởi vì, Người đồng hoá mình với mọi
Trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa,
kẻ nghèo: “Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các
tất cả mọi tín hữu đều được mời gọi tham dự
ngươi đã cho uống...” (x. Mt 25,31-46).
vào mối tương quan giữa Giáo Hội với Đức Kitô: (X. Người nghèo)
Giáo Hội là Đoàn Chiên, Đức Kitô là Đấng chăn
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ĐẶC NGỮ CÔNG GIÁO

(Tiếp theo)
d. Phương Đình

Nhóm thực hiện:
Matthew Huỳnh Minh Thiện, S.J.
Joseph Vũ Thành Trung, S.J.
Giảng viên hướng dẫn: Michel Nguyễn Hạnh

của Trời. Quẻ Càn là quẻ đầu tiên trong 64 quẻ của
Vừa đi hết bậc cấp, trước khi bước vào bên Kinh Dịch và có những đặc tính: Đầu tiên, lớn, hanh
trong nhà thờ, vị trí chúng ta đang đứng là phía dưới thông (thông suốt), lợi, chính và bền vững.
của phương đình. Phương Đình là công trình đồ sộ
Ngoài ra, Phương Đình có nghĩa là “Nhà
với những nét văn hóa Việt đặc sắc. Phương Đình vuông”. Hầu hết các nhà thờ ở Việt Nam thường
được thiết kế với kiến trúc năm tầng, mái cong “tàu theo lối kiến trúc Gothic với tháp vuông hoặc tròn
đao lá mái” và rồng vân mây, nhiều người cho rằng vút cao trên bầu trời, thường thấy ở các thánh đường
chính kiến trúc của phương đình làm cho nhà thờ phương Tây. Tuy nhiên với lối kiến trúc Phương
Vĩnh Hội trông giống ngôi chùa hơn là ngôi nhà Đình thì lại mang hình dáng của một ngôi đình
thờ. Tuy nhiên, với góc nhìn văn hóa, Phương Đình làng� rộng lớn, kích thước gần như vuông và nhỏ
chính là công trình nổi bật nhất trong phần mặt tiền dần khi lên cao.
nhà thờ.
Phương Đình nhà thờ Vĩnh Hội gồm có năm
tầng – theo thuyết Ngũ Hành. Tầng trệt, tầng thứ hai
và thứ ba có chiều dài bằng nhau; tầng thứ tư và thứ
năm nhỏ dần.

Phương đình Nhà thờ Vĩnh Hội
Khi nhìn tổng thể mặt tiền Phương Đình nhà
thờ Vĩnh Hội ta thấy có sự cân đối. Chúng ta có thể
hình dung tổng thể Phương Đình này như là một Bát
Quái. Tâm điểm của Bát Quái (Thái Cực) chính là
hình tượng Lòng Chúa Thương Xót với hai tia sáng
đỏ - trắng (Lưỡng Nghi).
Như đã biết, nhà thờ Vĩnh Hội được xây dựng
theo hướng Tây Bắc vì thế Phương Đình được xây
dựng theo hình dáng của quẻ Càn trong Kinh Dịch.
Quẻ Càn, một trong tám quẻ do ba vạch dương tạo
thành, nghĩa là ‘kiện’ (mạnh, khỏe), vật tượng trưng
cơ bản của nó là Trời (Thiên). Quẻ Càn dùng ba
vạch dương chồng lên nhau để ví với hình tượng
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Gam màu chính của Phương Đình là gam màu
tối – sáng, gồm ba màu chủ đạo: Nâu đen (như màu
đất, đá), đỏ sẫm và trắng. Với gam màu như vậy thì
Phương Đình được chia ra hai phần Âm – Dương rõ
rệt. Tầng trệt với màu nâu đen của đất, đá đại điện
cho yếu tố Âm. Tầng này là nhà chờ Phục Sinh của
giáo xứ. Bốn tầng trên với hai màu sáng hơn đỏ và
trắng được đan xen nhau trong toàn bộ công trình.
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thứ ba với tượng Lòng Chúa Thương Xót và cũng là
tâm của Bát Quái.
g. Cửa Nhà thờ

Ngoài ra, tầng thứ bốn của Phương Đình có
hình dáng của một cổng tam quan như trong kiến
trúc truyền thống của người Việt; tầng trên cùng
nhỏ nhất và được bài trí kết hợp với hình tượng Đức
Mẹ bồng Chúa Giê-su.
e. Mái Phương Đình
Mái Phương Đình được thiết kế theo lối kiến
trúc mái cong hay còn gọi là “tàu đao lá mái” với
các đầu đao là rồng ẩn mây, tượng trưng cho phúc
lành.

Yếu tố đại diện cho
hướng Tây Bắc của nhà
thờ chính là hành Kim
chứ không phải Mộc. Do
đó, khi chọn đồ nội thất
để trang trí thì người ta
thường chọn chất liệu
kim loại thay vì chất liệu
gỗ như thông thường.
Cũng thế, các tác phẩm
điêu khắc bằng kim loại, nhất là về chủ đề hoa rất
được chào đón ở cung Quý Nhân. Vì thế, chất liệu
các cửa chính của Phương Đình cũng như các cửa
quanh nhà thờ đều bằng kim loại.
Các họa tiết trên các cửa cũng rất đáng lưu ý.
Hình ảnh hai hai con cá chép đang quyện vào nhau
trong một vòng tròn cùng với các hoa sen ở tứ phía
mang ý nghĩa của Kinh Dịch: Thái cực sinh Lưỡng
Nghi – Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng – Tứ Tượng
sinh Bát Quái.

Mái phương đình Nhà thờ Vĩnh Hội
Với thiết kế kiến trúc truyền thống mái cong,
chủ nhân công trình dường như muốn gợi lại nền
văn minh Văn Lang. Cư dân Việt cổ với nền văn
minh Văn Lang, vốn đã thạo nghề sông thuyền nên
hình dáng cong cong và vút lên của con thuyền
được in dấu trong mái đình, mái nhà thân thuộc.
Đồng thời, nét cong vút, uyển chuyển nhẹ nhàng
cùng với hình tượng rồng vân mây ở mỗi đầu đao
diễn tả khát vọng như muốn cất cánh bay lên khám
phá sự huyền bí đang ẩn trong không gian mênh
mông, huyền bí của vũ trụ.

Nhưng tại sao lại chọn hình ảnh của cá chép
và hoa sen? Hình ảnh cá chép và hoa sen rất phổ
biến trong dòng tranh phong thủy. Trong văn hóa
Á Đông, cá chép là biểu tượng cho sự kiên trì, bền
chí, linh thiêng, cao quý, tăng tiến công danh và nổi
tiếng, sức khỏe và tài lộc. Trong truyền thuyết có
câu chuyện cá chép vượt vũ môn hoá rồng, vì thế
cá chép được coi như rồng. Hoa sen tượng trưng
f. Án
cho sự tinh khiết, tự tại, thanh tao và cũng có thể
hiểu hoa sen tượng trưng cho tiềm năng dồi dào,
khi những hoa sen xuyên qua mặt bùn vượt lên mặt
nước để phát triển màu mỡ, xanh tốt. Hình ảnh cá
chép kết hợp với hoa sen có ý nghĩa biểu tượng cho
sự dư dả liên tục. “Sen”, chữ hán đọc là “liên” đồng
âm với “liên” (liên tục, liên tiếp, liền nhau), “cá”
Minh đường của nhà thờ Vĩnh Hội chính là con chữ Hán đọc là “yu”/ngư - đồng âm với “dư” (dư
Kênh Bến Nghé. Triều thì ta không thấy xuất hiện. dả). Vì thế, hình ảnh này có ý nghĩa dư dả liên tục,
(còn tiếp)
Riêng Án chính là bức bình phong được đặt ở tầng nghĩa là lúc nào cũng sung túc.
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LỊCH SỬ VĂN HÓA

MICHEL NGUYỄN HẠNH
"Một trong những cách suy niệm Lời Chúa tốt nhất là lắng nghe và nhắm mắt lại để hình dung đoạn
Lời Chúa ấy qua những chuyển động của các nhân vật trong bối cảnh Đất Thánh. Nhân vật Kinh
Thánh chúng ta có thể tưởng tượng được nhưng bối cảnh thì không dễ hình dung nếu chưa được thấy
hoặc chưa được giới thiệu qua. Vì thế, tác giả xin giới thiệu đến bạn đọc loạt bài viết Hướng về Đất
Thánh. Từng địa danh sẽ được giới thiệu như bước ra từ những đoạn văn Kinh Thánh với hình ảnh
hiện nay và hình ảnh xưa được phác họa lại. Xin bắt đầu bằng địa danh Tel Aviv-Yafo."
JAFFA (JOPPA)
Hiện nay, từ Việt Nam muốn bay đến Israel có hai
đường đi: thứ nhất là quá cảnh ở Thái Lan, rồi đến
sân bay của thành phố Tel Aviv-Yafo hay gọi tắt là
Tel Aviv, ở bên bờ Địa Trung Hải; thứ hai là quá
cảnh ở Moscow (Matxcơva) rồi bay ngược lại về
thành phố Tel Aviv của Israrel. Đây là thành phố
mới (thành lập năm 1909), nằm cạnh thành phố
cảng Joppa (theo tiếng Hípri) hay Jaffa (theo tiếng
Ả Rập). Thành phố cảnh Joppa đã được biết đến
từ thời Cựu Ước qua câu chuyện của ông Giôna đi
trốn Đức Chúa: “1 Có lời ĐỨC CHÚA phán với
ông Giô-na, con ông A-mít-tai, rằng:2 “Hãy đứng
dậy, đi đến Ni-ni-vê, thành phố lớn, và hô cho dân
thành biết rằng sự gian ác của chúng đã lên thấu
tới Ta.”3 Ông Giô-na đứng dậy nhưng là để trốn đi
Tác-sít, tránh nhan ĐỨC CHÚA. Ông xuống Giaphô và tìm được một chiếc tàu sắp đi Tác-sít. Ông
trả tiền, xuống tàu để cùng đi Tác-sít với họ, tránh
nhan ĐỨC CHÚA.4 Nhưng ĐỨC CHÚA tung ra
một cơn gió to trên biển và liền có một trận bão
lớn ngoài khơi, khiến tàu tưởng chừng như sắp vỡ
tan (Gn 1,1-4).
Hành trình
dự tính đi
trốn Đức
Chúa của
ông Giôna.
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Vì Ninivê là thủ đô thuộc đế quốc Assyria chiếm đóng vương quốc Israel vào năm 722 tCN.
Năm 587 tCN, quân đội vua Nabukodonosor phá
hủy thành Giêrusalem và bắt dân Do thái đi đày
sang Babylon. Năm 538 tCN, vua nước Ba Tư là
Kyrô đã đánh bại Babylon, ra lệnh cho người Do
thái hồi hương và xây lại Đền thờ Giêrusalem. Từ
đó, người Do thái xác tín rằng những đau khổ dân
tộc đã chịu là do bất trung với Thiên Chúa. Do đó,
họ giữ Lề Luật rất khắt khe, tránh xa tập tục người
ngoại giáo và tránh kết hôn với người ngoại giáo.
Vì thế, khi Chúa gọi ông Giôna đi thức tỉnh dân
Ninivê thì ông thà chết chứ không muốn dân tộc thù
địch ấy sám hối để được Thiên Chúa tha thứ. Theo
ông, cách tốt nhất là trốn thật xa thành phố Ninivê.
Vì thế, đang ở cảng Joppa, thay vì đi về phía Bắc
để đến Ninivê, ông chạy xuống phía Nam ở thành
phố Tácsít. Vì ông Giôna ngoan cố nên Chúa cho
biển gây bão lớn, mọi người trên thuyền gieo quẻ
biết là tai họa do ông Giôna nên quăng ông xuống
biển để Đức Chúa hành động theo ý thích. Chúa đã
cho một con cá lớn nuốt ông Giôna vào bụng. Ông
ở trong bụng cá ba ngày ba đêm và kêu cầu ăn năn.
Chúa đã thương tình, bảo con cá mửa ông lên trên
đất liền. Ngày nay, tại cảng Joppa, người ta làm
một tượng cá voi bằng đồng thật lớn để ghi nhớ câu
chuyện của ông Giôna.
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sạch, thì ngươi chớ gọi là ô uế.”16 Việc ấy xảy ra
đến ba lần, và lập tức vật ấy được đưa lên trời. 17
Ông Phêrô còn đang phân vân tự hỏi thị kiến ông
vừa thấy có ý nghĩa gì, thì những người ông Conêliô
sai đi đã hỏi ra được nhà ông Simôn, và họ đang
đứng trước cổng.18 Họ lớn tiếng hỏi có phải ông
Tượng cá voi ở cảng Joppa.
Simôn, cũng gọi là Phêrô, trọ ở đấy không.19 Ông
Thời kỳ Giáo Hội tiên khởi, thành phố Joppa lại Phêrô vẫn còn phân vân về thị kiến, thì Thần Khí
được nhắc đến với sự hiện diện của Thánh Phêrô: bảo ông: “Kìa có ba người đang tìm ngươi.20 Đứng
“1 Ở Xêdarê có một người tên là Conêliô làm đại lên, xuống mà đi với họ, đừng ngần ngại gì, vì chính
đội trưởng thuộc cơ đội gọi là cơ đội Italia.2 Ông là Ta đã sai họ đến.”21 Ông Phêrô xuống với những
người đạo đức và kính sợ Thiên Chúa, cũng như cả người ấy và nói: “Tôi đây chính là người các ông
nhà ông; ông rộng tay cứu trợ dân và luôn luôn cầu đang tìm. Vì lý do nào các ông đến đây? “22 Họ
nguyện cùng Thiên Chúa.
đáp: “Ông đại đội trưởng Conêliô, một người công
3 Một hôm, vào khoảng giờ thứ chín, trong một chính, kính sợ Thiên Chúa và được toàn dân Dothị kiến ông thấy rõ ràng một thiên sứ của Thiên thái chứng nhận là tốt, đã được một thánh thiên sứ
Chúa vào nhà ông và nói: “Conêliô! “4 Ông nhìn linh báo là phải cho mời ông đến nhà, để được nghe
thẳng vào thiên sứ và phát sợ, ông nói: “Thưa ngài, các lời ông dạy.”23 Ông Phêrô liền rước họ vào và
có việc chi vậy? “ Thiên sứ đáp: “Lời cầu nguyện mời họ nghỉ lại. 24 Hôm sau nữa, ông vào Xêdarê.
và việc cứu trợ của ông đã thấu tòa Thiên Chúa Bấy giờ ông Conêliô đang đợi; ông đã cho mời thân
khiến Người nhớ đến ông.5 Vậy bây giờ ông hãy bằng quyến thuộc đến.25 Khi ông Phêrô bước vào,
sai người đi Giaphô (Joppa) mời một người tên là thì ông Conêliô liền ra đón và phủ phục dưới chân
Simôn, cũng gọi là Phêrô.6 Ông ấy trọ tại nhà một ông mà bái lạy.26 Nhưng ông Phêrô đỡ ông ấy lên
người thợ thuộc da tên là Simôn, ở gần bờ biển.”7 và nói: “Xin ông đứng dậy, vì bản thân tôi đây cũng
Khi vị thiên sứ nói với ông Conêliô vừa đi khỏi, ông chỉ là người phàm.”27 Rồi ông vừa nói chuyện với
gọi hai người nhà và một người lính đạo đức trong ông Conêliô, vừa đi vào. Thấy có đông người tụ
số những người vẫn ở dưới quyền ông.8 Ông kể cho họp ở đó,28 ông nói với họ: “Quý vị thừa biết: giao
họ nghe tất cả sự việc, rồi sai họ đi Giaphô.
du hay vào nhà một người khác chủng tộc là điều
9 Hôm sau, đang khi họ đi đường và đến gần Giaphô, cấm kỵ đối với người Do-thái. Nhưng tôi thì Thiên
thì ông Phêrô lên sân thượng cầu nguyện; lúc đó, Chúa đã cho tôi thấy là không được gọi ai là ô uế
vào khoảng giờ thứ sáu.10 Ông thấy đói và muốn hay không thanh sạch.29 Vì thế khi được mời, tôi
ăn. Đang khi người ta dọn bữa thì ông xuất thần.11 đã đến mà không hề chống cãi. Vậy tôi xin hỏi: vì
Ông thấy trời mở ra và một vật gì sà xuống, trông lẽ nào quý vị đã mời tôi đến? “30 Ông Conêliô trả
như một tấm khăn lớn buộc bốn góc, đang được thả lời: “Cách đây bốn hôm, vào khoảng giờ này, lúc tôi
xuống đất.12 Trong đó có mọi giống vật bốn chân đang đọc kinh giờ chín tại nhà, bỗng có một người
và rắn rết sống trên đất, cùng mọi thứ chim trời.13 đứng trước mặt tôi, y phục rực rỡ.31 Người ấy nói
Có tiếng phán bảo ông: “Phêrô, đứng dậy, làm thịt với tôi: “Ông Conêliô, Thiên Chúa đã nhận lời cầu
mà ăn! “14 Ông Phêrô thưa: “Lạy Chúa, không thể nguyện của ông và nhớ đến việc cứu trợ của ông.32
được, vì không bao giờ con ăn những gì ô uế và Vậy ông hãy sai người đi Giaphô mời ông Simôn,
không thanh sạch.”15 Lại có tiếng phán bảo ông lần cũng gọi là Phêrô; ông ấy trọ tại nhà ông Si-môn,
thứ hai: “Những gì Thiên Chúa đã tuyên bố là thanh thợ thuộc da, ở gần bờ biển.33 Lập tức tôi đã sai
(Xem tiếp trang 60)
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THỜI SỰ GÓP NHẶT

Sau 10 năm chăm đấu ngưu, ông
Hướng lần đầu đứng tên đăng ký
tham dự lễ hội và không ai ngờ,
chú trâu được ông chăm bẵm suốt
cả năm quay đầu phản chủ.
Trước đó, sáng 1.7, tại sân vận
động trung tâm quận Đồ Sơn (Hải
Phòng) đã diễn ra vòng loại lễ
hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2017.
Khoảng 11h30, trâu số 18 và số
23 được chủ nhân đưa vào sới thi
đấu. Khi vừa vào sân, trâu số 18
của ông Đinh Xuân Hướng bất
ngờ chạy đà lao tới húc chủ trâu
số 23 nhưng người này kịp chạy
thoát. Không đuổi được chủ trâu
số 23, trâu số 18 bất ngờ chạy tới
húc ông Hướng nhiều lần. Nạn
nhân đã qua đời lúc 20h ngày 1.7
do đa chấn thương, vết thương
quá sâu không thể cầm máu.

đối với những sản phụ có nguy cơ
tai biến cao. Cụ thể, những sản
phụ bị cấm gây tê tủy sống khi
đẻ mổ bao gồm người có rau tiền
đạo thể bán trung tâm hoặc trung
tâm, sản giật, tiền sản giật nặng,
rau bong non…
Trả lời Zing.vn, Thứ trưởng
Nguyễn Viết Tiến cho biết việc
thay thế bằng phương pháp gây
mê nhằm giảm nguy cơ xảy ra
biến chứng với các sản phụ trên
trong quá trình đẻ mổ.

và Môi trường) lấy mẫu làm xét
nghiệm. Hồi cuối tháng 5 đến đầu
tháng 6, hơn 1,6 triệu con tôm
hùm của gần 700 hộ nuôi tại lồng
bè thị xã Sông Cầu bất ngờ quẫy
nước mạnh, chết rất nhanh.
Từ 1.8, Hà Nội tăng viện phí với
người không có thẻ bảo hiểm y
tế

Tôm hùm ở Phú Yên chết hàng
Chiều 4.7, HĐND thành phố
Hà Nội đã thông qua Nghị quyết
loạt
quy định giá dịch vụ khám bệnh,
chữa bệnh không thuộc phạm vi
thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế
đối với cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh của Nhà nước do thành phố
Liên quan việc người dân cho Hà Nội quản lý. Theo đó, từ 1.8
rằng tôm chết là do nhà máy chế tới, các cơ sở khám chữa bệnh
biến thuỷ sản xả thải, bà Lê Đào của nhà nước thuộc thành phố
Anh Xuân (Phó giám đốc Sở Tài Hà Nội sẽ điều chỉnh theo hướng
Nguyên và Môi trường) khẳng tăng giá với 10 loại dịch vụ khám,
định không liên quan đến đơn chữa bệnh và trên 1.900 loại vật
vị này. Kết quả được xác định tư, thiết bị y tế. Theo tờ trình của
sau khi Trung tâm phân tích thí UBND thành phố Hà Nội, việc
nghiệm (Sở Khoa học và Công điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh,
nghệ TP HCM) cùng đoàn công chữa bệnh chỉ tác động đến các
tác cục môi trường miền Trung đối tượng chưa tham gia BHYT
và Tây Nguyên (Bộ Tài Nguyên (chiếm 17,6 % dân số Hà Nội).

Vì sao Bộ Y tế cấm gây tê tủy
sống khi đẻ mổ?

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn
Viết Tiến đã có văn bản yêu cầu
các đơn vị y tế trên toàn quốc áp
dụng phương pháp gây mê nội
khí quản thay cho phương pháp
gây tê tủy sống trong mổ lấy thai

*****************************************************************************************************

(Tiếp theo trang 37)
người đến mời ông, và ông đã có lòng tốt đến đây. Vậy bây giờ tất cả chúng tôi đang ở trước mặt Thiên
Chúa, để nghe tất cả những gì Người đã truyền cho ông (Cv 10,1-33)”.

Bức họa
diễn
tả thị
kiến của
Thánh
Phêrô.
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