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Vatican: Người Đức tặng vương miện Giáo hoàng cho ĐTC
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Vatican: Người Đức tặng vương miện Giáo hoàng cho ĐTC
Vatican – Cho đến ngày nay ĐTC Biển Đức XVI đã không có mũ ba tầng cho mình. Và trong cuộc triều yết chung ngày 25-5, Ngài được
người Công giáo của đất nước quê hương Đức tặng cho Ngài một mũ ba tầng.
Người đàn ông đứng sau dự án tặng mũ, Dieter Philippi, đã gặp hãng tin CNA trước buổi lễ tặng mũ.
Anh nói: “Vâng, chúng tôi nghĩ rằng mọi Giáo hoàng trong quá khứ đều có mũ ba tầng. Ngay cả ĐTC Gioan Phaolô II cũng có mũ ba
tầng, nhưng đây là quà tặng của người Công giáo Hungary dâng cho Ngài vào năm 1981. Vì vậy, chúng tôi nghĩ về việc người Công giáo
Đức cần làm một mũ ba tầng để dâng tặng cho ĐTC hiện tại".
Anh Dieter là người dân ở Kirkel, vùng Saarland, miền tây nước Đức. Hiện anh là giám đốc điều hành của một công ty viễn thông. Tuy
nhiên, trong thời gian rảnh rỗi, anh là nhà sưu tập đam mê các mũ đội đầu tôn giáo. Trong thực tế, hiện nay anh có hơn 500 cái mũ từ nhiều
tôn giáo trên thế giới.
Do đó, anh Dieter đã đặt làm một mũ ba tầng từ một tiệm chuyên nghiệp ở thủ đô Sophia của Bulgaria.
Anh cho biết: “Tiệm nầy chuyên may lễ phục và làm mũ các giám chức Chính thống giáo. Vì vậy, họ có kiến thức và kỹ năng làm mũ ba
tầng, bởi vì ở các nước khác, thật khó để tìm thợ thủ công và phụ nữ biết kỹ thuật làm mũ ba tầng. Do mũ này cần kỹ năng của thợ chuyên
môn”.
Kim loại được sử dụng là một hỗn hợp của bạc, kẽm và đồng. Điều này đã làm cho nó rất dễ uốn khi khắc các chi tiết tinh tế. Các đá được
sử dụng là đá bán quý.
Còn chị Milka Botcheva, một thành viên của toán thực hiện dự án, đã giải thích: "Khi chúng tôi đang thực hiện công việc, chúng tôi không hy
vọng nó đi xa đến vậy, rằng nó sẽ đến với Vatican".
Chị nói tiếp: “Vì vậy, tôi tự hào về tất cả chúng tôi, những người trong đội dự án. Tôi tin rằng đây thực sự là một phép lạ".
Mũ ba tầng được các ĐTC đội trong lễ đăng quang của các Ngài giữa thế kỷ 14 và 20. ĐTC cuối cùng đội mũ ba tầng là ĐTC Phaolô VI,
năm 1963.
Có vẻ như không có sự chắc chắn tuyệt đối về biểu tượng, nhưng trong lễ đăng quang Giáo hoàng, các lời sau đây được đọc khi mũ ba
tầng được đặt lên đầu ĐTC:
"Xin Ngài nhận mũ ba tầng này có trang điểm ba triều thiên, và xin Ngài biết rằng Ngài là Cha các Hoàng tử và Cha các Vua, là Đấng Cai
quản Thế giới, là Đại diện của Chúa Giêsu Kitô Đấng Cứu độ chúng ta trên trái đất, mà mọi danh dự và vinh quang đến với Chúa qua muôn
thế hệ”.
Lẽ tất nhiên, ĐTC Biển Đức không đội mũ ba tầng trong lễ đăng quang. Ngài cũng không có hình mũ ba tầng trên phù hiệu giáo hoàng của
Ngài. Tuy nhiên anh Dieter Philippi muốn thấy vài truyền thống xung quanh mũ ba tầng được phục hồi.
Anh nói: “Ngày nay tôi nghĩ rằng việc này là rất khó khăn, bởi vì người ta không hiểu được biểu tượng của lễ đăng quang...Nhưng từ quan
điểm cá nhân, tôi sẽ rất vui sướng nếu chúng ta có một ĐTC đăng quang với vương miện, y như một vị vua hay một nữ hoàng của bất kỳ
quốc gia nào khác".
Điều quan tâm trước mắt của anh là tìm một ngôi nhà trưng bày mũ ba tầng mới này. Có lẽ nó sẽ được trưng bày ở tại nơi sinh quán của
ĐTC Biển Đức - Marktl am Inn ở Bavaria, Đức.
Anh Dieter nói gì với ĐTC khi trao tặng mũ cho Ngài?
Anh cho biết: "Tôi nói với Ngài là tôi rất hạnh phúc, rất vui sướng vì có cơ hội dâng tặng mũ ba tầng cho Ngài, và tôi cũng rất sung sướng
khi một Giáo hoàng người Đức nhận quà là mũ ba tầng từ đồng hương Công giáo Đức". (CNA / EWTN News 25-5-2011)
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