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Làm phép tượng mới của Tôi Tớ Chúa Đức 

HY PX Nguyễn Văn Thuận 
 

 

Một bức tượng mới vừa được bổ sung vào Nhà 
Lưu niệm Tôi Tớ Chúa Đức HY PX Nguyễn Văn Thuận 
tại Tu viện Cellitinnen, Đức quốc. 

Ng{y 20/6/2015, gia đình cụ Bửu Tề từ 
California và Bỉ, cùng gia đình b{ Elizabeth Nguyễn Thị 
Thu Hồng từ Canada, đại diện cho giáo dân Phủ Cam 
dâng tặng Nh{ Lưu niệm tại Tu viện Cellitinnen một 
bức tượng bằng đồng. Tác giả của bức tượng là họa sĩ 
kiêm điêu khắc gia Vũ Đình L}m. 

Tu viện Cellitinnen có mối quan hệ mật thiết với 
Đức Cố HY PX Nguyễn Văn Thuận từ khi ngài còn là 
linh mục trẻ được gửi đến Roma du học. Trước khi 
mất, ng{i đ~ trối lại một số kỷ vật của ngài cho nhà 
dòng. Tu viện Cellitinnen đ~ d{nh một căn phòng rộng 
khoảng 40 m2 để bảo quản cẩn thận v{ trưng b{y 
những kỷ vật n{y, được Đức Hồng Y Joachim Meisner, 
Tổng Giáo phận Köln, chủ sự làm phép và khánh thành 
ngày 26/10/2013. 

Ý nghĩa bức tượng: Hai tay ôm lấy cây thánh giá 
(đ~ được Đức Cố HY thực hiện trong nhà tù) nói lên 
quyết tâm của Đấng Tôi tớ Chúa bước theo Thầy Chí 
Th|nh trong yêu thương v{ tha thứ, hiệp nhất với Đức 
Giêsu để cộng tác với ơn cứu độ của Ng{i trong đau 
khổ. Hình ảnh hai bàn tay nâng cao cây thánh giá còn 

Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, 

chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Công Lý và Hòa Bình, 

người con ưu tú của Giáo hội Công giáo Việt Nam, được 

Chúa gọi về lúc 18 giờ ngày 16-9-2002 tại bệnh viện Piô 

XI ở Rôma. 

1- Bắt đầu tiến trình xin lập Hồ sơ Phong thánh cho 

Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. 

Ngày 16-9-2007, đúng 5 năm sau ngày ngài qua đời, 

Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hòa bình đã đệ đơn 

xin Tòa Giám Quản giáo phận Rôma mở án phong Chân 

phước cho Đức Cố Hồng Y, đồng thời cử ra một vị ủy 

quyền là Tiến sĩ Waldery Hilgerman làm cáo thỉnh viên 

(postulator). Hiến chế Divinus perfectionis Magister do 

Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II ban hành ngày 

25/01/1983 về tiến trình tuyên phong Chân phước và Hiển 

thánh trong Giáo Hội quy định hồ sơ được lập sớm nhất là 

5 năm sau ngày đương sự qua đời, còn nếu không có gì 

đặc biệt thì phải sau 10 năm trở lên. 

Ngày hôm sau, thứ Hai 17 tháng 9 năm 2007, từ 

dinh thự Giáo hoàng ở Castel Gandolfo, trong buổi triều 

yết Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã nói: “ …Đức 

Hồng Y Nguyễn Văn Thuận là một con người của Hy 

Vọng. Ngài sống bằng Hy Vọng, ngài phổ biến niềm Hy 

Vọng cho tất cả những ai ngài gặp gỡ… Anh chị em thân 

mến, tôi vui mừng sâu xa đón nhận tin về việc khởi sự án 

phong chân phước cho vị Ngôn Sứ đặc biệt về niềm hy 

vọng Kitô này và trong khi chúng ta phó thác cho Chúa 

linh hồn ưu tuyển của ngài, chúng ta hãy cầu nguyện để 

tấm gương của Đức Cố Hồng Y là giáo huấn hữu hiệu cho 

chúng ta…” 

Nhìn lại 

tiến trình 

án phong 

chân phước cho 

Đức Hồng Y 

Phanxicô Xaviê 

Nguyễn Văn Thuận 

Lê Thiện Sĩ CCSHuế AN47 
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mang ý nghĩa c}y thánh giá chính là niềm vui mừng và 
hy vọng cho những ai đặt niềm tin v{o Đức Kitô, Đấng 
đ~ chết và sống lại để mang lại sự sống vĩnh cửu. 

 

Trên hai tay áo có khẩu hiệu giám mục của Đức Cố 
HY: Vui Mừng và Hy Vọng, cùng với những cây trúc 
biểu tượng của người quân tử và lòng vị tha, hình ảnh 
quen thuộc đối với những ai yêu mến người Tôi Tớ 
Chúa. 

Hiện diện trong thánh lễ và làm phép có khoảng 
100 người, gồm các giáo dân từ các giáo xứ gần Köln, 
c|c gia đình b{ con của Tôi tớ Chúa, các nhân viên của 
Foundation Cellitinnen và các nữ tu của nhà dòng. Ông 
CEO Hans Mauel có mặt trong buổi l{m phép v{ cùng ăn 
trưa với nhà dòng. 

 

Đồng tế thánh lễ có cha Steffan Lecleir, người Bỉ, 
l{ người thân thiết với Đức Cố HY, cùng với cha Đaminh 
Nguyễn Ngọc Long từ giáo xứ Dussendolf, phó tế 
Wolfgang Allhorn của Foundation Cellitinnen. Cha 

 

Tiến sĩ Waldery Hilgerman, cáo thỉnh viên, chụp hình lưu 

niệm với một số anh em Cựu Chủng Sinh Huế 

2- Giáo phận Rôma chính thức mở cuộc điều tra án 

phong Chân phước và phong Thánh cho Đức Cố Hồng 

Y. 

Vào lúc 12 giờ trưa ngày 22 tháng 10 năm 2010, tại 

Phòng Hòa Giải trong Dinh Latêranô ở Rôma, một phiên 

họp chính thức mở cuộc điều tra án phong Chân phước 

cho Đức Cố Hồng Y. Chủ tọa phiên họp là Đức Hồng Y 

Agostino Vallini, Giám quản Giáo phận Rôma, tuyên bố 

chính thức mở Án điều tra. Đức Hồng Y Peter K.A. 

Turkson, Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và 

Hòa bình phát biểu. Tại buổi công bố mở án phong Chân 

phước, có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Tổng 

Giáo phận Huế Têphanô Nguyễn Như Thể. 

 
Đức Hồng Y Agostino Vallini chủ tọa Lễ Mở Án 

Tòa Giám quản Giáo phận Rôma mời gọi tất cả mọi 

người và từng người tín hữu hãy thông báo trực tiếp hay 

chuyển tới Tòa Án Giáo phận của Tòa Giám Quản Rôma 

tất cả những tin tức, mà nhờ đó Tòa Án có thể tìm hiểu 

sâu xa những yếu tố thuận hay nghịch lại với danh thơm 

thánh thiện của Vị Tôi Tớ Chúa. Ngoài ra, để thu thập các 

tác phẩm viết của Đức Hồng Y, yêu cầu tất cả những ai 



p.3 
Đaminh Nguyễn Ngọc Long đ~ nhường phần làm phép 
tượng cho phó tế Wolfgang Allhorn. 

Ngo{i ra cha Steffan Lecleir còn đưa theo 3 chủng 
sinh người Việt đang tu học tại chủng viện Namuir, 
vương quốc Bỉ, đến dự, vì ng{i l{ gi|o sư của chủng viện 
này. 

Sau buổi lễ có bữa ăn trưa th}n mật và tham quan 
Nh{ Lưu niệm. 

 

 
Bà Nguyễn Thị Thu Hồng và tác giả bức tượng 

 
Anh Vĩnh Tiến, con trai cụ Bửu Tề 

lưu giữ các tác phẩm này, mau mắn nộp cho Tòa Án trên 

đây bất cứ tác phẩm nào có được, mà Tôi Tớ Chúa  được 

coi là tác giả, nếu chưa trao nộp cho văn phòng cáo thỉnh 

viên vụ án. Tác phẩm không chỉ hiểu là những tác phẩm 

đã được in ấn, và đã được thu thập lại, mà còn phải hiểu là 

những bản thảo, tập nhật ký, thư từ đủ loại và bất cứ một 

một loại bản viết riêng tư nào của Tôi Tớ Chúa. 

 

 

Đức TGM Têphanô Nguyễn Như Thể và anh chị em Cựu 

Chủng Sinh Huế tham dự Lễ Mở Án. 

Năm 2012, Tiến sĩ Waldery Hilgerman, cáo thỉnh 

viên của án phong Chân phước, đã trả lời hãng thông tấn 

Zenit về giai đoạn điều tra cấp giáo phận đã được mở ra 

tại giáo phận Rôma, và diễn ra tại tòa án của Hạt Rôma. 

Cáo thỉnh viên này nhắc đến nhiều địa điểm phải thực 

hiện việc điều tra: Úc, Mỹ, Đức, Pháp, ... và Việt Nam. 

Khoảng 130 nhân chứng đã được phỏng vấn, và tiến trình 

điều tra “đang diễn ra trong một giai đoạn tiến triển 

mạnh”. Nhiều phép lạ đang được nghiên cứu với sự giúp 

đỡ của các chuyên viên y tế. Sau khi Đức Hồng Y được 

tuyên bố là Đấng Đáng Kính, thì việc công nhận một phép 

lạ có thể mở đường cho việc phong Chân phước. 

Cáo thỉnh viên cho biết, qua các nghiên cứu của 

mình, cuộc đời của Đức Cố Hồng Y là “các giọt liên tục 

của Tin mừng, một cơn mưa không ngừng của sự thánh 
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Chia sẻ linh đạo của TTC Đức HY PX Nguyễn 

Văn Thuận 

Ngày 21/6/2015, bà Elizabeth Nguyễn Thị Thu 
Hồng đ~ đến Đan viện van Bethlehem tại Genk, vương 
quốc Bỉ, theo lời mời của các nữ tu tại đ}y để chia sẻ về 
linh đạo của TTC Đức HY PX Nguyễn Văn Thuận. Vì đ}y 
là dòng chiêm niệm nên không có phép chụp hình khi 
vào bên trong. 

 

 

 

 
Quyết mê một cuốn sách: PHÚC ÂM 

Quyết theo một lý tưởng: CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. 

(Đường Hy Vọng, Ch. 10) 

thiện”. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên ở nhà tù, Đức Hồng 

Y đã cảm nhận lời mời gọi của Thiên Chúa là hãy cho tất 

cả mọi thứ, để lại tất cả mọi thứ và chỉ sống cho Thiên 

Chúa. Khi còn là Tổng Giám mục phó, Đức Hồng Y 

Nguyễn Văn Thuận đã sống cho công việc của Thiên 

Chúa, nhưng khi vào tù, ngài cảm thấy rằng Thiên Chúa 

đòi hỏi ngài rời bỏ công việc của mình, và chỉ sống cho 

Chúa mà thôi. Khía cạnh nổi bật nhất của Đức Hồng Y là 

tình thương kiên định đối với tha nhân. Ngay cả trong nhà 

tù, ngài không bao giờ ngừng yêu thương những kẻ bách 

hại ngài, từ các quan chức cao cấp nhất đến người lính 

canh tù. Qua “tình thương trọn vẹn” của ngài đối với họ, 

Đức Hồng Y cho thấy tình yêu Chúa Kitô là gì, kể cả tình 

yêu đối kẻ thù, và ngài làm việc này khi không thể rao 

giảng, không thể nói trực tiếp về Chúa. Nhiều lính canh 

phụ trách việc giám sát ngài đã được hoán cải bởi mẫu 

gương của ngài về Chúa Kitô nhập thể. 

 

Thầy Nguyễn Vạn Huy, người được ơn lạ của Đức Cố HY, 

bên cạnh là phu nhân anh Nguyễn Cả PX61. Hình chụp 

trong lễ Mở Án. 

 
Sr Đỗ Thị Lan, người được ơn lạ của Đức Cố HY. Hình 

chụp tại lễ Kết thúc Hồ sơ, bên cạnh chiếc ghế triều yết 

của Đức Thánh Cha Phanxicô 

Cáo thỉnh viên nói thêm: Không phải ngẫu nhiên mà 
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Đức Hồng Y là một trong những người đầu tiên được mời vào Hội Đồng Tòa thánh về Giáo Dân, trong khi Hội đồng này 

đang giai đoạn thành lập: Từ đầu kia của thế giới, Tòa Thánh đã nhìn thấy các tiềm năng của con người này. Hơn nữa, 

chính nhờ ngài, Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình đã phát triển. Quả vậy, một vị Chủ tịch Hội đồng, người đã 

sống trong thân xác mình nỗi bất công trên thế giới chỉ vì là người Kitô giáo, đã tạo một chiều kích đặc biệt cho Hội đồng 

này về sự nhạy cảm tột cùng, vốn tích hợp tất cả học thuyết xã hội của Giáo Hội.” 

3- Lễ Kết thúc cuộc điều tra cấp giáo phận Án phong Chân phước Tôi Tớ Chúa Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê 

Nguyễn Văn Thuận. 

Cuộc điều tra cấp giáo phận vụ án phong Chân phước cho Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê khởi đầu từ ngày 22 tháng 10 

năm 2010 và kéo dài khoảng hai năm rưỡi. Ngoài những thành viên của Ủy ban Lịch sử, còn có gần 120 người gồm các vị 

Hồng Y, Giám mục, linh mục cùng thân nhân của Đức Hồng Y và giáo dân đã được tham khảo. 

Một phái đoàn đi Việt Nam bị hủy bỏ vào phút chót, nhưng vẫn thu được 26 chứng từ viết cho tiến trình vụ án, được 

xác nhận bởi những vị có thẩm quyền, những người ở tại Việt Nam, những họ hàng, đồng nghiệp và bạn bè của Đức Hồng 

Y. 

Tổng cộng hồ sơ án phong Chân phước của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê có 1.650 trang, còn thêm vào đó 10.974 

trang viết của ngài, phần lớn chưa được xuất bản. 

Vào lúc 11 giờ 30 sáng ngày thứ Sáu 05-7-2013, ĐHY Agostino Vallini, Giám quản giáo phận Rôma đã chủ tọa buổi 

Lễ Kết thúc cuộc điều tra ở cấp Giáo phận án phong Chân phước cho vị Tôi Tớ Chúa, tại Hội trường Hòa Giải trong dinh 

thự Latêranô, nơi đã diễn ra Lễ Mở Án hơn 2 năm về trước. 

   
Quang cảnh Lễ Kết thúc Hồ sơ Án phong Chân phước 

Trên bàn chủ tọa còn có Đức Ông Slawomir Oder, 

Thẩm phán ủy quyền, Đức Ông Francesco Maria Tasciotti, 

Thẩm phán bổ sung, Đức Ông Giuseppe D’Alonzo, Chưởng 

tín. Tham dự bên dưới có hơn 10 vị Hồng y, Giám mục; đặc 

biệt có Đức nguyên Tổng Giám mục Giáo phận Huế 

Têphanô Nguyễn Như Thể, và Đức Cha Giuse Võ Đức 

Minh, Giám Mục Giáo phận Nha Trang, linh mục GB Huỳnh 

Công Minh, Tổng Đại Diện Giáo phận Sàigòn, đông đảo 

quan khách người nước ngoài, các thân nhân của Đức Hồng 

Y và nhiều linh mục cùng giáo dân Việt Nam đến từ Việt 

Nam, Mỹ, Úc, Canađa cùng nhiều nước Âu Châu, một số đại 

diện Gia đình Cựu Chủng Sinh Giáo phận Huế đến từ Hoa 

Kỳ và Việt Nam. 

Cáo thỉnh viên Tiến sĩ Waldery Hilgerman, đã long  
Sáu thùng hồ sơ tài liệu thu thập được trong quá trình điều 

tra đã được niêm phong cẩn thận, mang số Prot.n. 463/S, 

sẽ được cáo thỉnh viên chuyển giao đến Bộ Phong Thánh. 

trọng tuyên thệ trung thành chu toàn việc chuyển tất cả các 

hồ sơ tài liệu về tiểu sử, các nhân đức và các phép lạ nói 

chung của Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn 

Thuận mà tòa án Tòa Giám quản Rôma đã thu thập được về 
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Bộ Phong Thánh, cùng với các thư đính kèm. Sau đó, sáu thùng hồ sơ lớn đựng hồ sơ tài liệu được niêm phong và gắn si đỏ 

đóng triện, kèm theo các văn kiện giới thiệu và biên bản buổi Lễ Kết thúc. Sáu thùng hồ sơ nầy mang số Prot.n. 463/S đã 

được niêm phong để cáo thỉnh viên chuyển giao đến Bộ Phong Thánh. 

Đức Hổng Y Giám quản Giáo phận Rôma ngỏ lời cám ơn tất cả các chức sắc tòa án Tòa Giám quản Rôma và các 

cộng sự viên đã chu toàn công tác một cách nhanh chóng và hoàn hảo sau 30 tháng trời, kể từ khi bắt đầu, mặc dù cũng gặp 

nhiều khó khăn. Các chứng từ đã được chức sắc tòa án thu thập qua các cuộc phỏng vấn, trao đổi, v.v..., được thực hiện tại 

Pháp, Đức, Mỹ, Úc, và các chứng từ trên giấy tờ được thu thập từ Việt Nam. 

Sau lời cám ơn tiếp theo của ĐHY Peter Turkson, chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình, Đức Cha 

Giuse Võ Đức Minh đã đại diện Hội Đồng Giám Mục Việt nam và giáo phận Nha Trang của ngài cám ơn Đức Thánh Cha 

Biển Đức XVI, cũng như Đức Thánh Cha Phanxicô, ĐHY Giám quản Rôma, và tất cả các chức sắc của tòa án, các cộng tác 

viên khác và các ân nhân, đã làm cho án phong của ĐHY Phanxicô Xaviê được khởi sự và tiến hành tốt đẹp. 

   
Đức HY Peter Turkson nói lời cám ơn                            Đức GM Giuse Võ Đức Minh nói lời cám ơn 

   
Sau lễ Kết thúc Hồ sơ Án phong Chân phước cho Tôi Tớ Chúa, thánh lễ tạ ơn của cộng đồng người Việt tại nhà thờ Santa 

Maria della Scala 

4- Hướng về tương lai. 

Sau buổi lễ tại Tòa Giám Quản Rôma, toàn bộ hồ sơ thu thập được trong cuộc điều tra đã được niêm phong sẽ được 

gửi về Bộ Phong Thánh. Tại đây, Bộ sẽ cứu xét giá trị cuộc điều tra đã được thực hiện của giai đoạn một có gì sai trái với 

giáo luật không trước khi chỉ định vị Tường Trình viên (Relatore) để cùng với vị Cáo Thỉnh viên soạn tập Hồ sơ đúc kết 

(Positio) về các nhân đức anh hùng của vị Tôi Tớ Chúa.   

Tiếp theo, hồ sơ được chuyển cho vị luật sư đức tin. Vị này sẽ cùng với 8 cố vấn (chuyên viên về tín lý, lịch sử Giáo 

Hội và tâm linh) xét duyệt và bỏ phiếu. Có được 2/3 phiếu thuận, "hồ sơ" sẽ được đưa ra trước đại hội đồng của Bộ. 

Nếu đa số đại hội đồng bỏ phiếu thuận, báo cáo viên sẽ lập một “bản tường trình” lên cho Đức Thánh Cha. Chỉ một 
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Bản tin do Gia đình Cựu Chủng sinh Huế 
phát hành. 

Với sự cộng tác của:  

- Đức Ông Nguyễn Ngọc Hàm (Illinois, USA); - Đức 

Ông Nguyễn Quang (Colorado, USA); - Lm Nguyễn 
Lợi (Canada); - Lm Trần Đình Trọng (Úc); - Lm Đỗ 

Văn Viên (Illinois, USA); - Lm Hồ Khanh (Texas, 
USA); - Hoàng Xuân Tịnh (Kansas, USA); - Bà 

Nguyễn Thị Thu Hồng (Canada) 

- Liên hệ: Nguyễn Cả (Denver, Colorado). ĐT: 303-
359-1701. Email: nguyenca@msn.com 

- Trình bày: Lê Văn Hùng 

mình Đức Thánh Cha có quyền quyết định ban hành sắc lệnh liên hệ về án này. Nếu mọi giai đoạn của việc cứu xét này là 

tích cực, Đức Thánh Cha sẽ cho công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của vị Tôi Tớ Chúa, và sau đó ngài 

được tôn xưng là Đấng Đáng Kính (Venerabilis). Đây là lúc phép lạ được yêu cầu bổ sung, vì cần ít nhất phải có một phép 

lạ để Đấng Đáng Kính được tôn phong lên hàng Chân phước.   

Tiến trình bắt đầu từ giáo phận nơi xảy ra phép lạ. Giám mục giáo phận điều tra, thu góp tài liệu (hồ sơ bệnh lý, hình 

chụp quang tuyến…), lập thành hồ sơ, sao ra và chuyển lên Bộ Phong Thánh. Dựa trên hồ sơ của giám mục, Bộ lập ra một 

bản tường trình chuyển cho ủy ban chuyên viên gồm 5 vị (thường là phép lạ lành bệnh, nên ủy viên phần nhiều là các bác sĩ 

danh tiếng) nghiên cứu và xét duyệt. Sau đó chuyển cho các cố vấn thần học, rồi tới đại hội đồng. Và cuối cùng được trình 

lên Đức Giáo Hoàng để quyết định. Sau đó, để được phong Hiển Thánh, giáo luật đòi hỏi phải có thêm một phép lạ nữa, kể 

từ sau ngày tuyên phong Chân Phước. Đa số nhà thần học coi việc phong Hiển Thánh là một hành vi không sai lầm (bất khả 

ngộ) của Đức Giáo Hoàng. 

 
 

Huấn từ của Đức Thánh Cha Phanxicô 

trong buổi tiếp kiến ngày 06/7/2015 tại Điện Vatican dịp lễ Kết thúc Án phong Chân phước 

 

Anh em đáng kính, 

Anh chị em thân mến, 

Tôi hài lòng được gặp và nồng nhiệt chào mừng anh chị em. Tôi thân ái chào ĐHY Peter Turkson và cám ơn ĐHY vì những lời 

chào mừng. Tôi chào tất cả anh chị em từ các nơi trên thế giới đến đây nhân dịp kết thúc giai đoạn giáo phận trong án phong của vị 

Tôi Tớ Chúa ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. 

Các bạn thân mến, niềm vui của các bạn cũng là của tôi! Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa! 

Và tôi cũng cám ơn tất cả những người dấn thân trong việc phục vụ này để làm vinh danh Thiên Chúa và Nước Chúa: Vị Cáo 
thỉnh viên án phong là Tiến sĩ Waldery Hilgerman và các cộng sự viên, Tòa án giáo phận và Văn phòng Đặc nhiệm của tòa Giám quản 

Roma, Ủy ban Sử học và chính Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, nơi là ký ức về ĐHY Văn Thuận, chứng nhân hy vọng, vẫn 
luôn sinh động và không phải chỉ là một ký ức, nhưng còn là một sự hiện diện tinh thần tiếp tục mang lại phúc lành của Người. 

Thực vậy, nhiều người có thể làm chứng là đã được khích lệ nhờ được gặp gỡ với Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn 

Thuận, qua những giai đoạn khác nhau trong cuộc sống của Người. Kinh nghiệm ấy chứng tỏ tiếng tăm thánh thiện của Người được 
phổ biến qua chứng tá của bao nhiêu người đã gặp ĐHY và vẫn còn giữ trong tâm hồn nụ cười hiền hòa và tâm hồn cao cả của 

Người. 

Nhiều người đã biết Đức Cố Hồng Y qua các tác phẩm của Người, đơn 
sơ và sâu xa, chứng tỏ tâm hồn tư tế của Người được kết hiệp sâu xa với 

Đấng đã kêu gọi Người trở thành thừa tác viên lòng từ bi và tình thương của 

Chúa. 

Bao nhiêu người đã viết, kể lại những ơn lành và dấu lạ mà họ tin là 

nhờ lời chuyển cầu của Vị Tôi Tớ Chúa, ĐHY Văn Thuận. Chúng ta cảm tạ 
Chúa vì Người Anh đáng kính này, người con của Đông Phương, đã kết thúc 

hành trình trần thế của Người trong việc phục vụ Người Kế Vị Thánh Phêrô. 

Chúng ta hãy phó thác cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria sự 
tiếp tục án phong này, cũng như tất cả các án phong đang tiến hành. Xin 

Đức Mẹ giúp chúng ta ngày càng sống trong cuộc đời chúng ta vẻ đẹp và 
niềm vui được hiệp thông với Chúa Kitô. 

Tôi thành tâm ban phép lành cho tất cả anh chị em và những người 
thân yêu của anh chị em. 
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