
Ngài sinh tại Phủ Cam, Huế ngày 17 tháng 4 năm 1928
trong một gia đình truyền thống có nhiều vị Tử đạo.

Từ lúc thiếu thời, Ngài đã nhận ra ơn gọi đời sống thánh
hiến của mình. Ngày 11 tháng 6 năm 1953, Ngài được thụ
phong linh mục. Năm 1959 Ngài đậu bằng tiến sĩ giáo luật
tại Roma và trở về dạy tại Tiểu chủng viện Huế. Sau đó Ngài
làm Giám đốc Tiểu chủng viện. Vào năm 1964,
Ngài được cử làm tổng đại diện tổng giáo phận
Huế. Ngày 24 tháng 6 năm 1967, Ngài được bổ
nhiệm làm Giám mục Nha Trang. Ngày 24 tháng
4 năm 1975, ĐGH Phaolô IV bổ nhiệm Ngài làm
Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Sàigòn (TGP.
TP. Hồ Chí Minh) với quyền kế vị. Vài tháng sau đó,
ngày 15 tháng 8 năm 1975, Ngài bi ḅắt giam.
Vào năm 1988, sau 13 năm bịbiệt giam trong
tù, Ngài được trả tự do. Sau đọ́, Ngài được phép
qua Rôma, Ý. Tại đây Ngài được bổ nhiệm làm

Chủ tịch Hội đồng Giáo
hoàng về Công lý Hòa
bình. Trong Đại năm
thánh 2000, Ngài đã giảng tĩnh tâm
Mùa Chay cho Giáo triều Rôma.
Ngày 21 tháng 1 năm 2001, Ngài
được tuyển chọn vào Hồng y đoàn.
Sau một thời gian dài trọng bệnh,
ĐHY qua đời tại Rôma vào ngày 16
tháng 9 năm 2002.

“Một lần khác, trong trại tù
Vinh Quang, tôi hỏi người
canh tù: Tôi có thể xin anh
một điều không? Đó là tôi
muốn đẽo một hình Thánh

Giá bằng gỗ.”
(Trích Chứng Nhân Hy Vọng)

“Làm sao chúng ta có thể quên được
những nét đặc biệt của sự đơn sơ và

thân thiệncủa Ngài? Làm sao
chúng ta không đưa lên ánh sáng cho
mọi người biết khả năng mà Ngài có

được để đối thoại và để làm cho
mình gần gũi người
khác? Chúng ta tưởng nhớ Ngài

với sự thán phục lớn lao, trong khi
chúng ta nghĩ lại trong tâm trí chúng ta

nhữngdự phóng lớn lao
và tràn đầy hy vọng, đã làm cho Ngài

luôn sống động và Ngài tìm cách thế để
dễ dàng loan truyền ra và thuyết phục

nhiều người; sự dấn thân đầy nhiệt
huyết của Ngài để quảng báhọc

thuyết xã hộicủa Hội Thánh
giữa những người nghèo trên thế giới,

và lòng hăng say loan báo
Tin Mừng trong lục địa Á
Châu của Ngài, khả năng Ngài điều

hợp cáchoạt động bác ái
và thăng tiến con

ngườimà Ngài đã thúc đẩy và
nâng đỡ tại những nơi hẻo lánh và cách

biệt nhất trên thế giới.”.

HUẤN TỪ CỦA ĐTC
BENEDETTO XVI

Trong dịp lễ giỗ lần 5 của ĐHY
Nguyễn Văn Thuận

KINH XIN ƠN
Lạy Thiên Chúa toàn năng
và hằng có đời đời,
là Cha và Con và Thánh Thần,
con cảm tạ Chúa vì đã ban cho
Hội Thánh
gương chứng tá anh dũng
của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê
Nguyễn Văn Thuận.
Kinh nghiệm khổ đau trong ngục tù,
được Ngài sống liên kết với Chúa
Kitô chịu đóng đinh,
dưới bóng che chở hiền mẫu của
Mẹ Maria,
đã rèn luyện Ngài nên một chứng
nhân sáng ngời
cho Hội Thánh và toàn thế giới,
về sự hiệp nhất và tha thứ,
cũng như về công lý và hòa bình.
Con người dễ thương mến
cùng với sứ vụ mục tử giám mục
của Ngài
tỏa chiếu rạng ngời ánh sáng của
đức tin,
nhiệt tâm của niềm hy vọng
và sức nồng ấm của đức ái.
giờ đây, nhờ lời bầu cử của Ngài
và theo thánh ý Chúa,
xin Chúa ban cho con được ơn đang
khẩn cầu,
với niềm hy vọng thấy Ngài
sớm được vinh hiển trên bàn thờ.
Amen.

Imprimatur:
+ Giampaolo Crepaldi
Vatican, 16.09.2007

Sau đó,
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Ý NGHĨA
CỦA HUY HIỆU

HỒNG Y

Ngày 16 tháng 9 năm 2002, Tôi Tớ Chúa
Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận, Hồng Y
của Giáo Hội Rôma, đã chết tại Rôma.

Vị Tôi Tớ Chúa này, là một người có
đức tin sâu xa vào Thiên Chúa và có lòng bác
ái không giới hạn, là một vị dám can đảm rao
giảng Tin Mừng của Chúa Kitô, đã là một
chứng chân đích thực của Niềm Hy Vọng,
ngay cả trong những năm thật khó khăn trong
khi thi hành sứ vụ linh mục và giám mục, thực
hiện trong những đổ nát của chiến tranh tại
Việt Nam, gồm cả 13 năm tù đầy, trong đó Lời
Chúa đã chiếu sáng cuộc sống mà bên ngoài
xem ra đúng là đêm tối, hoàn toàn sống trong
cô lập, luôn làm tăng thêm sức mạnh của
niềm hân hoan và hy vọng.

Với thời gian qua đi, danh thơm về sự
thánh thiện tăng thêm mãi, và sau cùng có
đơn xin bắt đầu mở án Phong Chân phước
và Phong thánh cho Vị Tôi Tớ Chúa đây, và
để thông báo cho Cộng đồng Giáo Hội của
Chúa biết, chúng tôi 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 (ngụ tại Piazza S. Gio-
vanni in Laterano, 6, 00184, ROMA, Italia),
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 đây.

Ngoài ra, theo các định liệu của luật lệ
hiện hành, cũng phải thu tập các tác phẩm
viết của Ngài, chúng tôi truyền lệnh, qua Chỉ
dụ này, tất cả những ai lưu giữ các tác phẩm
này, phải mau mắn nộp cho Tòa Án trên đây
bất cứ tác phẩm nào có được, mà Tôi Tớ
Chúa đây được coi là tác giả, nếu chưa trao
nộp cho Văn Phòng Cáo Thỉnh Viên vụ án.

Chúng tôi nhắc lại rằng với kiểu nói tác
phẩm không chỉ hiểu là những tác phẩm đã
được in ấn, và đã được thu tập 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. Những ai
muốn giữ lại bản chính, có thể trao nộp bản
sao được thị thực hợp pháp.

Sau cùng, chúng tôi chỉ thị rằng, Chỉ dụ
này, sẽ được treo nơi công cộng trong vòng
hai tháng ở cửa của Tòa Giám Quản Rôma,
và sẽ được công bố trong báo của Tòa Giám
Quản “Rivista Diocesana” của Giáo phận
Rôma, và trên nhật báo “L’Osservatore Ro-
mano” và nhật báo “Avvenire”.

Ban hành tại Rôma, từ Trụ Sở của Tòa
Giám Quản, ngày 16-1-2009.

Giuseppe Gobbi
Lục Sự

HỒNG Y AGOSTINO VALLINI
Giám Quản

ÁN PHONG CHÂN PHƯỚC VÀ PHONG THÁNH CHO NGƯỜI TÔI TỚ CỦATHIÊN CHÚA
Phanxicô Xaviê NGUYỄN VĂN THUẬN

HỒNG Y CỦA HỘI THÁNH ROMA
C H Ỉ D Ụ

CÁC BÚT TÍCH CỦA ĐHY
NGUYỄN VĂN THUẬN

CẦU NGUYỆN TRONG HY VỌNG
“[…] Ngài biết rõ con không viết về chính trị,
[…] Con chỉ viết những lời cầu nguyện thôi”.

CHỨNG NHÂN HY VỌNG
“«Năm đầu tiên của Ngàn Năm Thứ Ba, một người
Việt Nam sẽ giảng Tuần Tĩnh Tâm cho Giáo Triều
Rôma”, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói với
tôi như thế ngày 15 tháng 12 năm 1999”.

ĐƯỜNG HY VỌNG
“Bí quyết của đường hy vọng gồm ba điểm:
1. Ra đi: “Bỏ mình”
2. Bổn phận: “Vác thánh giá mình mỗi ngày”
3. Bền chí: “Theo Thày” (Lc 9,23).”.

NĂM CHIẾC BÁNH VÀ HAI CON CÁ
“Ở trại giam Phú Khánh, một đêm tôi đau quá,
thấy một người gác đi qua, tôi kêu: ʻTôi đau quá,
xin anh thương tình cho tôi thuốc!ʼ Anh ta đáp:
“Ở đây chẳng có thương yêu gì cả, chỉ có trách
nhiệm»”.

NIỀM HY VỌNG KHÔNG LÀM THẤT VỌNG
“Trong những đêm đầy tĩnh lặng và hiu quạnh,
cha luôn nghĩ về tất cả các con và từng người
trong các con. Thiên Chúa đã ban cho cha quãng
thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của cha”.

NHỮNG NGƯỜI LỮ HÀNH TRÊN
ĐƯỜNG HY VỌNG
“Con thân yêu, Trên đường hy vọng, Xưa nay
có nhiều người lữ hành. Thuộc mọi giai cấp,
mọi lứa tuổi, Đủ mọi màu da, mọi thời đại.”.

KHÁM PHÁ NIỀM VUI HY VỌNG
“[…] Mẹ Maria đã trở nên một diện mạo trong
đời linh mục của chúng ta. Cảm nhận được
ân huệ này, chúng ta hãy cầu xin Mẹ ơn này
là luôn hiện diện gần bên chúng ta.”.

1. Thánh giá màu vàng tượng trưng cho mầu nhiệm
nhập thể của Đức Giêsu, Đấng cứu độ chúng ta.

2. Màu xanh dương tượng trưng cho biển cả bao quanh
Việt Nam. Đại dương biểu tượng của tình yêu vô biên
của người mẹ đối với con cái.

3. Ngôi sao tượng trưng cho Đức Maria, Stella Maris,
Người Mẹ dẫn đưa những kẻ lữ hành trên con đường
hy vong.

4. Ba ngọn núi và đại dương – đất và nước – tượng
trưng cho ba miền Bắc – Trung _ Nam của Việt Nam
luôn nương náu trong tinh yêu của Mẹ Maria.

5. Mười khúc tre tượng trưng cho Mười điều răn. Bổn
phận của người Mục tử là sống các giới răn và hướng
dẫn các tín hữu theo lời dạy của Tin Mừng. Trong văn
hóa Việt Nam, cây tre tượng trưng cho sự mạnh mẽ, sự
chịu đựng, sự can đảm, sự liêm khiết và sự chính trực.
Cây tre thì rỗng trong ruột là dấu chỉ của lòng vị tha, ân
cần và hiếu hòa đối với mọi người.

6. Các ngọn đuốc ở bên dưới tượng trưng cho ánh
sáng và niềm vui của niềm hy vọng được diễn tả trong
Gaudium et Spes.

Trích Tông huấn “Cứu rỗi trong Hy vọng”
(Spe Salvi) của ĐTC Benedetto XVI

«[…] Trong quyển sách của ngài về “Các bài
giảng tĩnh tâm”, Ngài nói với chúng ta rằng
trong cuộc đời Ngài, có những thời gian dài
Ngài đã không thể cầu nguyện được và Ngài
đã phải bám lấy những kinh nguyện của
Giáo Hội như kinh Lạy Cha, kinh Kính
Mừng và các kinh nguyện phụng vụ.
[…] Đây là cách thế chúng ta có thể thân
thưa với Chúa và Chúa nói với chúng ta»
(Spe Salvi, 34).

Những ai nhận được những ơn hay phép lạ xin vui lòng báo cho Ủy ban Thỉnh nguyện Phong thánh
(Postulazione della Causa), trực thuộc Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình: Địa chỉ: Piazza

San Calisto, 16; 00120 Città del Vaticano. Tel.: +39.06.69879901-11; Fax: +39.06.69887205, www.justpax.va.
Đối với ai muốn ủng hộ cho Án phong thánh: BENEFICIARIO: Istituto per le Opere di Religione

NGÂN HÀNG: Unicredit-Banca di Roma – TRƯƠNG MỤC: IT 77V0300205008000400607790.
Dành cho án phong thánh: Can. Card. Nguyên V.T. – Tài khoản bằng € (Euro) n. 22584005

Tài khoản bằng $ (dollars) n. 22584006.

“Tính lạc quan đã tỏa
hương thơm trong đời

sống của Ngài”

Người tôi tớ của Thiên Chúa.

François -
Nguyên V
Hué 17/04/28 • Roma 16/09/02

PIEGHEVOLE TOSO VIETNAMITA:Layout 3  19-07-2010  14:37  Pagina 2


