
Đức nguyên Giáo hoàng Benedict XVI,                             

đau yếu ở tuổi 93, chọn nơi an táng cho mình. 

Thanh quảng sdb 

 

(ChurchPOP - ngày 3 tháng 8 năm 2020) 

Theo tờ nhật báo của Đức “Passauer Neue Presse” cho hay Đức nguyên 

Giáo hoàng Benedict XVI, 93 tuổi, thì tình hình sức khỏe của Ngài bị trồi 

sụt bất thường, đặc biệt sau chuyến thăm bào huynh của ngài ở Đức vào 

tháng 6 năm nay, thì sức khỏe của Ngài xuống cấp thấy rõ, giọng nói thều 

thào, nghe không còn được rõ nữa. Tuy nhiên tinh thần của ngài thì rất 

minh mẫn tốt. 

Chọn nơi chôn cất cho mình 

Tờ báo Passauer Neue Presse (PNP) cho hay Đức Nguyên Giáo hoàng 

Benedict đã chọn ngôi mộ cũ của Thánh Giáo hoàng John Paul II, dưới 

hầm Đền thờ Thánh Phêrô làm huyệt mộ cho ngài. Tòa thánh đã di 

chuyển hài cốt của thánh giáo hoàng John Paul II lên vương cung thánh 

đường sau khi Ngài được phong thánh vào năm 2014. 

 

 

 

 



 

Đức nguyên Giáo hoàng Benedict đã ghi lại bản di chúc tâm linh sẽ được 

công bố, khi ngài qua đời, đó là một lời cầu nguyện: 

 

 

 

Lạy Chúa, suối nguồn sự sống và sự thật vĩnh cửu,                                          

Xin ban cho người kế vị Chúa một tinh thần                                                     

của lòng can đảm và phán quyết đúng đắn,                                                         

một tinh thần đầy cương nghị và yêu thương. 

Giúp ngài cai quản đoàn chiên Chúa với lòng trung thành                                                         

của những người mà Chúa đã chọn, để chăm sóc giữ gìn                                          

với tư cách là người kế vị thánh Tông đồ Phêrô                                                      

và là Đấng kế vị Chúa Kitô, để xây dựng cho Chúa một Giáo hội,                                                                                      

một bí tích hiệp nhất yêu thương và an hòa cho toàn thế giới. 

Amen 

 


