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Với sự hợp tác của các nhân vật trên toàn thế

giới

Rôma – 25/06/2013 (Zenit.org)

Cuốn  "Vidéo  Sách  Giáo  Lý"  của  Giáo  Hội  Công

Giáo, một tác phẩm điện ảnh đa truyền thông và đa

ngôn ngữ sẽ kèm theo sự xuất bản của cuốn Sách

Giáo  Lý  của  Giáo  Hội  Công  Giáo  và  cuốn  Tóm

Lược  sau cùng,  sẽ   sẵn sàng  để  sử  dụng kể  từ

tháng 09/2013. Nhiều nhân vật trên toàn thế giới sẽ

tuyên đọc các bài Giáo Lý này.

Cuốn "Vidéo Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo" đã được thực hiện bởi nhà đạo diễn Gjon Kolndrekaj

và do tập đoàn CrossinMedia sản xuất cùng với nhà đồng sản xuất là Cơ Quan Xuất Bản Vatican. Theo

một bản thông cáo, cuốn vidéo này có mục đích "phổ biến và giải thích các giáo huấn của tín lý công giáo

và cái tốt đẹp của đức tin Kitô giáo, qua ngôn ngữ và những dấu hiệu của xã hội hiện tại".

Cụ thể, đây là một cuốn vidéo dài 2500 phút với hình ảnh cao cấp, chia ra thành 70 tập dành cho Giáo Lý

của Giáo Hội Công Giáo (mỗi tập dài 30 phút) và 70 tập dành cho cuốn Tóm Lược Sách Giáo Lý của Giáo

Hội Công Giáo (mỗi tập dài 10 phút).

Toàn bộ tác phẩm sau sẽ được xuất bản trong một hộp bao gồm ấn bản trên giấy của Sách Giáo Lý của

Giáo Hội Công Giáo và của cuốn Tóm Lược, kèm theo những văn bản và hình ảnh, và bộ đĩa vidéo.

Mỗi tập đặc biệt sẽ cống hiến sự làm chứng của những nhân vật danh tiếng thế giới, xuất thân từ thế giới

văn hoá, khoa học, nghệ thuật, điện ảnh, âm nhạc, thể thao, cũng như trong thế giới kinh tế và tài chánh.

Chính họ sẽ "tuyên đọc" toàn bộ văn bản Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo.

Cuốn "Vidéo Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo", sẽ được làm cho thích hợp với Năm châu lục, để

minh họa những cách thể hiện đa dạng đức tin của con người.

Tác phẩm sẽ có thể đặt mua trên mạng kể từ tháng 09/2013. Tập đoàn CrossMedia và Cơ Quan Xuất Bản

Vatican sẽ phổ biến, trong tháng 11/2013, nhân ngày Bế Mạc Năm Thánh, ấn bản đa ngôn ngữ cuốn Tóm

Lược Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo bằng video. Ấn bản nhiều thứ tiếng này sẽ có thể tìm được

vào năm 2014.

Đây là một tác phẩm phổ biến trong tinh thần các tuyên bố của Đức Hồng Y Bergoglio, nay đã là Đức

Giáo Hoàng Phanxicô : "Chúng ta hãy trình bày thông điệp của Sách Giáo Lý một cách trung thực. Ai đi

theo Giáo Lý này sẽ được cứu rỗi và sẽ cứu được người khác".

Bản dịch tiếng Pháp : Hélène Ginabat

Bản dịch tiếng Việt : Mạc Khải
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Nguồn : http://www.zenit.org/fr/articles/le-catechisme-de-l-eglise-catholique-en-video

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.Mi piace

Các bài viết cùng chuyên mục

Đức Giáo Hoàng khuyến khích các nỗ lực để bãi bỏ tra tấn (Đăng ngày 2-7-2017)

Lào : Đức Cha Ling Giám quản tông tòa tại Paksé được vinh thăng Hồng Y (Đăng ngày 2-7-2017)

Nhận định của Hội đồng Giám mục Việt Nam về “Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2016” (Đăng ngày 7-6-2017)

Vụ tấn công tại Luân Đôn : những tai họa của chiến tranh và khủng bố (Đăng ngày 7-6-2017)

Người di dân, Trung Đông và hòa bình ở giữa chuyến viếng thăm của tổng thống Trump tới Vatican (Đăng

ngày 25-5-2017)

Giáo phận Vinh thành lập Tiểu ban CLHB giáo xứ và tập huấn GHXHCG (Đăng ngày 24-5-2017)

Logo của Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Panama 2019 (Đăng ngày 18-5-2017)

Tân tổng thống Hàn quốc mời linh mục làm phép dinh tổng thống (Đăng ngày 18-5-2017)

Đức Giáo Hoàng từ biệt Fatima sau cuộc hành hương của ngài (Đăng ngày 18-5-2017)

Đức Giáo Hoàng và 500 000 người vẫy khăn quàng trắng cho Đức Mẹ Fatima (Đăng ngày 18-5-2017)
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Ý chỉ  cầu  nguyện  tháng  8  của  Đức  Thánh  Cha

Phanxicô

Nhờ thể thao, chúng ta có thể kiến tạo một nền văn

hóa gặp gỡ giữa mọi người để có được một thế giới

hòa bình.

Tôi  thích  mơ  ước  thể  thao  như  một  sự  thực  hành

phẩm giá con người, được biến đổi nhờ tình huynh đệ.

Chúng ta có muốn cùng nhau tập luyện với ý nguyện

này hay không? Ước gì thể thao thăng tiến cuộc gặp

gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và đóng góp cho nền

hòa bình trên thế giới. (Vatican tiếng Việt)
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Hôm nay, thứ hai ngày 29 tháng 10 năm 2018. GHXHCG trang bị cho chúng ta

Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo http://ghxhcg.com/article.aspx?id=1911

2 di 2 29/10/2018, 21:57


