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Sáng nay chúng ta đã tham dự trong bầu khí trang trọng và vui mừng khởi đầu tiến trình phong 
chân phước cho vị Tôi tớ Chúa là ĐHY Phanxicô Xavie Nguyễn văn Thuận. Tiến trình đã được 
Giáo phận Roma khởi sự, nơi ĐHY đã sống những năm cuối cùng của cuộc đời ngài, và gồm bốn 
giai đoạn. Sau khi được Bộ phụ trách án phong thánh đồng ý, nghi lễ cử hành sáng nay là bước đầu 
tiên đi đến việc phong chân phước và phong thánh. 

Giai đoạn thứ hai sẽ chấm dứt với việc Giáo hội nhìn nhận các nhân đức anh hùng của vị Tôi tớ 
Chúa, chủ yếu gồm cuộc điều tra về danh thơm và những nhân đức anh hùng của Ngài. 

Việc này đòi hỏi việc thu thập tất cả những bài viết của ĐHY và chứng từ của những người đã biết 
Ngài. Một ủy ban lịch sử đã được thành lập năm ngoái lo về công việc này. Nhờ sự cộng tác quảng 
đại của nhiều người trên khắp thế giới, và đặc biệt nhờ sự nâng đỡ tích cực cùng liên tục của Hội 
đồng Toà thánh Công lý và Hoà bình, công việc tế nhị cùng phức tạp trong giai đoạn này đang tiến 
triển tốt đẹp. Sau đó Bộ phụ trách án phong thánh sẽ xem xét cẩn thận tất cả các tài liệu, và khi 
Chúa muốn, sẽ tuyên bố tính anh hùng của các nhân đức nơi vị Tôi tớ Chúa và trao cho Ngài tước 
hiệu Đáng kính. 

Giai đoạn thứ ba, cuộc phong Chân phước, đòi hỏi phải có phép lạ nhận được qua lời cầu bầu của 
ĐHY Nguyễn văn Thuậnn, phép lạ sẽ được chứng minh rõ ràng và được Giáo  hội nhìn nhận. 

Cuối cùng tiến trình sẽ kết thúc với cuộc phong thánh, điều đòi hỏi một phép lạ nữa. Vị Chân phước 
sau đó sẽ được Giáo hội tuyên bố là Thánh và cho phép được tôn kính ở đâu có cộng đoàn các tín 
hữu. Dĩ nhiên chính Giáo hội sẽ công khai tuyên bố sự thánh thiện của một người, nhưng việc một 
người nên thánh là công việc của Chúa. 

Trong lúc này, chúng ta cần phải cầu nguyện nhiều để mọi sự tiến triển theo chương trình của Chúa. 
Cũng cần phải biết và phổ biến những giáo huấn của vị Tôi tớ Chúa cùng noi theo gương của Ngài. 
Do đó chúng tôi cần sự nâng đỡ của tất cả qúy vị và của tất cả những người tìm thấy nơi ĐHY điểm 
tựa cho cuộc đời mình như một con người và như một tín hữu Kitô. 

Tin tưởng vào ơn Chúa chúng ta cùng tiến bước đến ngày rất được chờ đợi, ngày mà ĐHY của 
chúng ta sẽ được tuyên bố là Chân phước, người mà Đức thánh cha Benedetto XVI đã coi là “một 
chứng nhân hy vọng cho tất cả mọi người trên thế giới, niềm hy vọng sẽ không mai một ngay giữa 
những đêm cô đơn” (Thông điệp Spe Salvi, n.32). 

 


