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GHI NHỚ ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC 

PHAN-XI-CÔ XA-VI-E NGUYEN VAN THUAN 

  

“Gi ờ đây chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân, 

cùng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ. 

Chúa đã sáng tạo nên nhiều con người hiển hách, là vĩ nhân từ những thuở xa xưa. 

Có những người cai trị đất nước mình và là những con người nổi danh về quyền lực; có những 
người loan báo bằng các lời sấm. 

Có những người lãnh đạo dân bằng các lời chỉ dẫn, bằng tài dạy dỗ dân chúng và những lời giáo 
huấn khôn ngoan… 

Các vị này cũng là những người đạo hạnh, công đức của các ngài không chìm vào quên lãng” 
(Huấn ca 44:1-10). 

  

Chắc chắn đây là một niềm vui lớn và một danh dự quý báu cho Hội đồng Toà thánh Công lý và 
Hòa bình không chỉ cử hành lễ tưởng nhớ Đức Hồng Y Phanxicô Nguyễn văn Thuận, mà còn tổ 
chức cuộc lễ này trong Giáo hội toàn cầu, đến chỗ nhập lễ tưởng nhớ ĐHY vào lời cầu nguyện 
không ngừng và lời khẩn xin ơn sủng và đặc ân để Ngài được phong chân phước. Vì thế Hội đồng 
Toà thánh này không chỉ vui mừng hát lên lời ca tụng Ngài như vị tiền nhân trong đức tin. Hội 
đồng cũng nhìn nhận công đức cùng những việc làm chính trực của Ngài, và không chỉ ước mong 
gìn giữ chúng khỏi bị quên lãng, mà còn gợi lại trong cộng đồng tín hữu Chúa để ca ngợi Chúa và 
xây đắp Giáo hội Chúa. Cuộc lễ Khai mạc long trọng Án phong Chân phước cho Ngài hôm nay là 
dấu chỉ những điều đó; và chúng tôi phó thác cho lời cầu nguyện của quý vị! 

Thật vậy, chính Cuộc Khai mạc long trọng Án phong Chân phước cho ĐHY Nguyễn văn Thuận đã 
đưa tất cả chúng ta từ nhiều nơi trên thế giới cùng nhau tới Roma. Chúng tôi cám ơn tất cả qúy vị đã 
vui lòng chấp nhận lời mời của chúng tôi. Rất nhiều người trong quý vị đã đến đây vì chính quý vị 
đã biết ĐHY và đã hưởng nhờ công cuộc phục vụ trong chức Linh mục và Giám mục của Ngài. 
Những quý vị khác hiện diện nơi đây vì đã bị đánh động bởi chứng tá cao  cả của Ngài về niềm tin, 
niềm hy vọng kiên trì và đức ái xây dựng trong những bản văn của Ngài; và cả những quý vị khác 
có mặt nơi đây vì đã nghiệm được ơn huệ của Chúa qua lời khẩn xin để vị Tôi tớ Chúa chuyển cầu; 
đến độ quý vị đã thấy nên đặt Ngài làm quan thầy cho nhiều công cuộc phục vụ xã hội tại các giáo 
xứ và giáo phận. Xin Thiên Chúa tiếp tục chúc lành cho quý vị nhờ  lời chuyển cầu của vị tôi tới 
Chúa, ĐHY Nguyễn văn Thuận! 



Như Chúa quan phòng an bài, lễ Đức Mẹ lên trời vào ngày định mệnh ấy, ngày 15 tháng tám năm 
1975, cũng đánh dấu một biến đổi triệt để trong cuộc đời và trong công cuộc phục vụ của Đức Tổng 
Giám mục Nguyễn văn Thuận. Như Kinh thánh viết, việc thay áo của dân chúng có nghĩa là thay 
đổi bậc sống của họ, thì việc thay áo của Đức TGM, cho dù bị áp đặt, có nghĩa là thay đổi cách sống 
của Ngài: thay đổi trong cuộc sống cùng công cuộc phục vụ của Ngài. Không còn những tước vị 
Giám mục, những cách xưng hô và huy hiệu, và bị giảm thiểu vào một chiếc áo chùng thâm thường, 
Đức TGM có phòng giam làm giáo xứ và những tù nhân làm cộng đoàn của mình. Bị giảm thiểu 
thành một tù nhân giữa các tù nhân, Đức TGM Nguyễn văn Thuận đã làm chứng cùng cử hành sự  
hiện diện của Chúa Giêsu và Thiên Chúa trong niềm tin cùng tôn giáo của mình giữa các tù nhân. 
Nhưng kinh nghiệm bị trút bỏ này, bắt chước Chúa, Đấng đã trút bỏ chính mình và nhận lấy thân 
phận một người nô lệ, để sống giữa họ, là trường học đức tin kiên trì và niềm hy vọng vững vàng 
của ĐHY. Từ đây, ĐHY Nguyễn văn Thuận nổi lên như một chứng nhân anh hùng về sức mạnh 
nâng đỡ của phép Thánh thể, một chứng nhân về sự hiện diện an ủi của Đức Mẹ, chứng nhân về đức 
tin mạnh mẽ nơi Thiên Chúa, về tình thương hy sinh chính mình và niềm ny vọng kiên trì trong 
nghịch cảnh. Như thế, vi tôi tớ Chúa, mà chúng ta cử hành cuộc tưởng nhớ Ngài trong cuộc hội họp 
này, đã rảo khắp thế giới như một vị tông đồ của niềm hy vọng Kitô: “ni ềm hy vọng lớn lao đó 
không lụi đi ngay cả trong những đêm cô đơn”  (Benedetto XVI). Ngài đã hiến những chứng từ 
phong phú về niềm hy vọng đó trong cuộc tĩnh tâm cho những người cộng tác với Đức Thánh Cha 
và Giáo  triều Roma trong thời Đức Giáo hoàng Gioan Phaolo II; và Đức Thánh cha  Bê-nê-đích-tô 
XVI đã nói về những lời cầu nguyện hy vọng của Đức Hồng Y trong suy tư của mình về nhân đức 
Kitô trong thông điệp Spe Salvi (Được cứu độ trong niềm hy vọng). 

Ước mong việc các Đức Thánh Cha nhìn nhận tầm vóc thiêng liêng lớn lao của vị tôi tớ Chúa này 
và tất cả những lời cầu nguyện của dân Chúa sẽ đưa đến việc phong chân phước cho Ngài. Xin 
Chúa ban cho chúng ta ơn sớm được nhìn thấy Ngài được nâng lên bàn thờ! Amen 
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