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Danh hiệu Giáo hoàng 

Trong buổi tiếp kiến chung đầu tiên, Đức nguyên Giáo hoàng giải thích việc chọn tên 

giáo hoàng của mình. Ngài nói: “Tôi muốn được gọi là Đức Bênêđictô XVI để tạo mối 

liên kết thiêng liêng với Đức Bênêđictô XV, người đã lèo lái Giáo hội vượt qua thời kỳ 

hỗn loạn do Thế chiến thứ nhất. “Ngài là một nhà tiên tri dũng cảm và đích thực của 

hòa bình và đã đấu tranh với lòng dũng cảm trước hết để ngăn chặn thảm kịch chiến 

tranh và sau đó là hạn chế những hậu quả tai hại của nó. Theo dấu chân của Người, 

tôi muốn thừa tác vụ của tôi phục vụ sự hòa giải và hòa hợp giữa con người và các 

dân tộc, vì tôi xác tín sâu xa rằng lợi ích lớn lao của hòa bình trước hết và trên hết là 

một hồng ân của Thiên Chúa, một hồng ân quý giá nhưng lại rất mong manh, hầu cầu 

nguyện, bảo vệ và xây dựng, ngày này qua ngày khác, với sự giúp đỡ của tất cả mọi 

người.” 

Đức Nguyên Giáo Hoàng cũng cho biết ngài nghĩ đến Thánh Biển Đức thành Nursia, 

được biết đến như là “Thánh Tổ của Tu viện Tây phương” và là Đấng Đồng Bảo Trợ 

của Châu Âu cùng với các Thánh Cyril và Methodius, Bridget của Thụy Điển, Catherine 

của Siena và Edith Stein. “Việc mở rộng Dòng Biển Đức mà ngài sáng lập đã có ảnh 

hưởng to lớn đến việc truyền bá Kitô giáo khắp Lục địa.” Vì vậy thánh Bênêđictô được 

tôn kính cách đặc biệt, ở Đức và đặc biệt ở Bavaria, nơi sinh trưởng của tôi; Thánh 

nhân là điểm tham chiếu cơ bản cho sự thống nhất châu Âu và là lời nhắc nhở mạnh 

mẽ về cội nguồn Kitô giáo không thể thiếu trong nền văn hóa và nền văn minh.” 

https://aleteia.org/author/john-burger/


“Chúng ta đã quen thuộc với lời khuyên mà vị Cha đẻ của các đan viện phương Tây 

này để lại cho các tu sĩ của mình trong Hiến Pháp của Dòng: ‘Không có gì hơn tình 

yêu Chúa Kitô’,” Đức Thánh Cha tiếp tục. “Khi bắt đầu phục vụ với tư cách là Người 

Kế Vị Thánh Phêrô, tôi cầu xin Thánh Bênêđict giúp chúng ta giữ vững Chúa Kitô như 

trọng tâm của cuộc đời mình.” 

Việc Hồng y Ratzinger lên ngôi kế vị Thánh Phêrô đã kéo theo một số thay đổi về 

phong cách tại Vatican. Mặc dù các Hồng y thề trung thành với ngài trong cuộc bầu 

cử, phong tục mỗi hồng y thề phục tùng giáo hoàng trong Thánh lễ nhậm chức đã 

được thay thế bằng 12 người, bao gồm các Hồng y, giáo sĩ, tu sĩ, một cặp vợ chồng 

và con cái của họ, và một số người mới được chỉ định để chào mừng Đức Tân Giáo 

Hoàng. Đức Thánh Cha đã đeo một giây pallium giống như giây mà các giáo hoàng đã 

đeo trong thời Trung Cổ. 

Vị Giáo Hoàng người Đức đã di chuyển cây đàn piano của mình đến dinh tông tòa và 

tìm thời giờ để chơi các tác phẩm Bach và Mozart mà ngài yêu thích. 

 

Các chuyến tông du của đời Giáo hoàng 

Mặc dù ngài đã ủy thác hầu hết các cuộc phong chân phước cho các hồng y, nhưng 

chính ngài đã phong chân phước cho Hồng y John Henry Newman trong chuyến thăm 

Anh quốc. Những lễ phong thánh đáng chú ý mà ngài đã chủ sự bao gồm lễ phong 

thánh cho Mẹ Theodore Guerin, Jeanne Jugan, André Bessette, Mẹ Mary MacKillop, 

Kateri Tekakwitha và Marianne Cope. Ngài cũng nâng các thánh Hildegard Bingen và 

John Avila lên hàng Tiến sĩ Giáo hội. Tại Giáo triều Rôma, Đức Bênêđictô XVI đã thành 

lập Hội đồng Giáo hoàng Cổ vũ Tân Phúc âm hóa. 

Chuyến tông du ngoài nước Ý của ngài đến nước Đức quê hương của ngài, khi ngài 

chủ trì Ngày Giới trẻ Thế giới tại Cologne vào mùa hè năm 2005. 

 



Năm 2008, ngài tông du đến Hoa Kỳ, phát biểu tại Nhà Trắng và Trục sở Liên Hợp 

Quốc và tưởng niệm các nạn nhân của vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại 

Trung tâm Thương mại Thế giới New York.  

Năm 2009, lần đầu tiên ông đến thăm Châu Phi (Cameroon và Angola) với tư cách 

Giáo hoàng. Trong chuyến thăm của mình, ngài gợi ý về sự thay đổi hành vi tình dục 

như là lời đáp trả cho cuộc khủng hoảng AIDS ở Châu Phi. 

Chuyến thăm Trung Đông vào tháng 5 năm 2009 đã đưa ngài đến Jordan, Israel và 

Palestine. 

Đề cập đến một vấn đề đang diễn ra liên quan đến mối quan hệ giữa Nhà nước và 

Giáo hội ở Trung Quốc, Đức Bênêđictô XVI năm 2007 đã gửi một lá thư cho người 

Công giáo ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, trong đó ngài hướng dẫn cho các giám 

mục Trung Quốc về cách đối phó với các giám mục được phong chức bất hợp pháp, 

cũng như thắt chặt mối tương quan với người Công giáo Trung Quốc, Hiệp hội Yêu 

nước và chính phủ Cộng sản. 

 

Thế giới nhỏ bé của Đức Ratzinger 

 

Một thế giới nhỏ, 8661 Ratzinger, được đặt cho ngài, đây là một trang web của NASA 

được giám sát bởi ĐTC, qua đó “Vatican đã mở kho tàng lưu trữ của mình vào năm 

1998 để giúp các nhà nghiên cứu điều tra những sai sót tư pháp chống lại vụ Galileo 

và các nhà khoa học thời trung cổ khác”. 

 

 

 

 



Biến cố từ nhiệm 

 

ĐTC đã làm rung động Vatican và thế giới vào ngày 11 tháng 2 năm 2013, trong một 

bài diễn văn ngắn bằng tiếng Latinh, ĐTC đã tuyên bố thoái vị như sau: 

Sau nhiều lần suy xét trước mặt Chúa, tôi đã đi đến quyết định cho cuộc đời, vì tuổi 

tác, không còn đủ sinh lực để thi hành thừa các tác vụ của thánh Phêrô. Tôi ý thức rõ 

rằng thừa tác vụ này, do bản chất tinh thần thiết yếu của nó, phải được thực hiện 

không chỉ bằng lời nói mà bằng việc làm, cũng như bằng lời cầu nguyện và hy sinh. 

Tuy nhiên, trong thế giới hôm nay, trước biết bao thay đổi nhanh chóng và bị lung lay 

bởi những vấn đề liên quan sâu xa đến đời sống đức tin, để việc lèo lái con thuyền 

Giáo Hội và loan báo Tin Mừng, thì sức mạnh tinh thần và thể xác là điều cần thiết, 

một sức mạnh mà trong vài tháng qua đã sa sút trong tôi đến mức tôi phải nhận ra 

mình không có đủ khả năng để chu toàn thánh chức được giao phó một cách thỏa 

đáng.  

Vì vậy, với ý thức trọng trách về hành động, tôi hoàn toàn tự do tuyên bố rằng tôi xin 

từ nhiệm tác vụ Giám mục Rôma, Người kế vị Thánh Phêrô, được các Hồng y ủy thác 

cho tôi vào ngày 19 tháng 4 năm 2005, theo đó kể từ ngày 28 tháng 2 năm 2013, lúc 

20:00 giờ, Tòa thánh Rôma, Tòa Phêrô, sẽ trống ngôi và một Mật nghị bầu chọn Giáo 

hoàng mới phải được triệu tập bởi những người có thẩm quyền. 

 

 

 

 

 

 

 



Đức nguyên Giáo hoàng, một trong những người vĩ đại 

 

Đức nguyên Giáo hoàng được coi là một vị giáo hoàng của những điều ngỡ ngàng, tất 

cả những ai biết ĐTC và công việc của ĐTC không ngạc nhiên về những gì ngài đã 

hoàn tất. Đức Bênêđictô XVI được coi là một trong những bộ óc vĩ đại nhất trong các 

Giáo hội tin vào Chúa Kitô, nhưng ngài cũng là một con người khiêm nhu thánh thiện. 

“Joseph Ratzinger sẽ được nhớ đến như một trong những người trí thức Kitô giáo thực 

sự vĩ đại của 100 năm qua; một người đã kết hợp đức tin và lý trí với sự tao nhã và 

trong sáng trong cách diễn đạt ở một mức độ phi thường, nhưng vẫn thể hiện sự 

khiêm hạ cá nhân trong suốt trong cuộc sống của mình” Đức Tổng Giám mục Danh dự 

Charles J. Chaput, O.F.M. Cap., của Philadelphia, nói với hãng Aleteia nhu vậy. “Đức 

Benedictô là đối tác thần học của nhà thiên tài triết học Karol Wojtyla, là người con 

trung thành của Công đồng Vatican II và là người thực thi nhiệm vụ cải cách đích thực 

của Công đồng.” 

 

 


