05 – 2014
Anh chị em thân mến,
Tôi xin dùng thư mục vụ lần này để gởi đến
anh chị em lời chúc mừng ân huệ Phục Sinh.
Đại Lễ Phục Sinh là ngày 20.04.2014 vừa
qua, nhưng ân huệ Phục Sinh vẫn còn kéo
dài, và chúng ta liên tục suy niệm ân huệ này
trong suốt 50 ngày của mùa Phục Sinh cho
đến lễ Ngũ Tuần tức là lễ Chúa Thánh Thần
Hiện Xuống. Xin Đấng Phục Sinh hiện diện
trong cuộc sống của từng người trong anh
chị em, trong cuộc sống của từng gia đình
của anh chị em, và trong cuộc sống của mọi cộng đoàn chúng ta.
Khi chúc mừng anh chị em về ân huệ Phục Sinh tôi lại thấy phải cảm tạ Thiên
Chúa đã tỏ lộ thương đến các cộng đoàn chúng ta. Các ngày Tĩnh Tâm trong
Tuần Thánh với 2 cha Francesco Trần Công Phán và Michael Trường Luân là
một trong những dấu chỉ tình yêu đó. Bởi vì địa thế rộng lớn của các cộng
đoàn chúng ta, nên không thể tất cả mọi người đều tham dự vào tổ chức Tĩnh
Tâm đó được, nhưng ân huệ từ những người tham dự đã lan tỏa đến với
những người khác trong cộng đoàn. Tôi có nghe thấy những câu chuyện của
người tham dự tĩnh tâm tiếp tục truyền đạt lại những gì họ đã nhận được, làm
cho dòng ân sủng Chúa tiếp tục tuôn chảy. Chẳng hạn như Chúa Nhật 27.04
vừa qua trong thánh lễ suy tôn lòng Thương xót Chúa của các cộng đoàn
chúng ta, có chừng mười mấy bạn trẻ là những người đã tham dự Tĩnh Tâm
Tuần Thánh, đã tự động tự phát liên kết thành một nhóm „bạn trẻ sát cánh
bên cha Tuyên Úy để làm việc tông đồ cho các bạn trẻ khác“, đã đứng lên
trình diện cộng đoàn và đồng ca một bài kính Đức Mẹ như là phút ra mắt
nhóm. Tôi lấy làm cảm động. Dấu chỉ là Đấng Phục Sinh đang ở giữa các em.
Sau Tuần Thánh vừa qua, tôi càng tâm nguyện rằng, Đấng Phục sinh đang ở
giữa chúng ta. Ngài hiện diện nơi các anh chị em trong cộng đoàn bên cạnh

tôi. Trong suy niệm vể câu truyện của thánh Thomas Tông Đồ, tôi khám phá
ra rằng, thánh Thomas đã không gặp được Chúa khi ngài không ở cùng nhóm
các môn đệ. Chúa chỉ hiện ra với ngài khi ngài ở giữa đồng đạo của mình. Vì
thế nếu tôi càng đến với anh chị em, tôi càng có cơ hội để gặp Đấng Phục
Sinh. Tôi phải cám ơn Chúa vì cơ hội này đang mở ra trước mắt tôi cũng như
đang mở ra cho các cộng đoàn chúng ta.
Tôi xin anh chị em trong mùa Phục Sinh năm nay đặc biệt cầu nguyện cho
giới trẻ của các cộng đoàn chúng ta. Người ta than phiền là giới trẻ ngày nay
cứng lòng tin. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng các bạn trẻ cũng như thánh Thomas
mà thôi, khi nào các bạn trẻ được một cộng đoàn Đức Tin đón tiếp, các bạn
trẻ sẽ gặp được Chúa và theo Chúa. Để có thể truyền Đức Tin cho các bạn
trẻ, chúng ta hãy sống Đức Tin đó trong cộng đoàn huynh đệ yêu thương
trước. Chúng ta hãy cầu nguyện và hãy tạo một cộng đoàn Đức Tin huynh đệ,
lúc đó con em chúng ta sẽ gặp được Chúa và sẽ tiếp tục con đường Đức Tin
của chúng ta.
Xin Chúa ban phép lành cho anh chị em.
Lm Dominik Trần Mạnh Nam
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG

Ý Chung: Cầu cho các phương tiện truyền thông trở nên những công cụ
phục vụ cho sự thật và hoà bình.
Ý Truyền Giáo: Cầu xin Đức Maria là Ngôi sao loan báo Tin Mừng, hướng
dẫn Giáo Hội trong việc rao giảng Chúa Kitô cho mọi dân tộc.
tháng Năm
01
03
04 +
11 +
13
18 +
25 +
29

Thứ Năm. Thánh Giuse Thợ (Apg 5,27-33; Joh3, 31-36)
Thứ Bảy. Thánh Philiphê và Giacôbê
(1Kor 15,1-8 ; Joh 14, 6-14)
Chúa Nhật 3 Phục Sinh (Apg 2,14.22-33; 1Peter 1,17-21;
Joh 21,1-14)
Chúa Nhật 4 Phục Sinh. Chúa Nhật cầu nguyện cho ơn
Thiên Triệu. (Apg 2,14a.36-41; 1Petr 2,20b-25; Joh 10, 1-10)
Thứ Ba. Đức Mẹ Lộ Đức ( Jes 61,9-11; Lk 11,27-28)
Chúa Nhật 5 Phục Sinh(Apg 6,1-7; 1Petr 2,4-9; Joh 14,1-12)
Chúa Nhật 6 Phục Sinh (Apg 8,5-8.14-17; 1Petr 3,15-18 Joh
14,15-21)
Thứ Năm Lễ Thăng Thiên (Apg 1,1-11; Eph 1,17-23; Mt
28,16-20)

Xin anh chị em lưu ý là luôn luôn có giờ giải tội trước
giờ lễ 30 phút.
Laiz
Mannheim
Frankfurt
Breuberg

Freiburg

Haßfurt
Haiger
Wiesbaden
Frankfurt

Haltingen
Karlsruhe
Pforzheim

12:00 giờ ngày 11.05.2014 nhà thờ St. Peter und Paul,
Römerstr.2, 72488 Sigmaringen
14:30 giờ ngày 18.05.2014 nhà thờ St. Pius,
Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim
14:30 giờ ngày 25.05.2014 nhà thờ St. Anna, Am
Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen.
12:00 giờ ngày Thứ Năm 29.05.2014 nhà thờ St. Karl
Boromäus, Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt
Lễ Chúa Lên Trời.
10:30 giờ ngày 01.06.2014 nhà thờ St. Andreas,
Sulzburger Str.18, 79114 Freiburg.
Lễ chung với giáo xứ Đức nhân dịp Pfarrfest.
07-09.06.2014 Đại Hội Công Giáo
16:00 giờ ngày 14.06.2014 nhà thờ Herz Mariä,
Am Sasensberg 9, 35716 Dietzhölztal – Ewersbach
Lần này vẫn là ở Ewersbach.
11:45giờ ngày 15.06.2014 nhà thờ St. Josef, Josef
Str.15, 65199 Wiesbaden.
ngày 19.06.2014 nhà thờ St. Anna, Am Hohen Weg
19, 60488 Frankfurt- Hausen.
Lễ Mình Máu Thánh Chúa chung với Giáo Xứ Đức
16:00 giờ ngày 21.06.2014 nhà thờ St. Maria,
Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein
14:30 giờ ngày 22.06.2014 nhà thờ St. Judas Thaddäus,
Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut.
11:15 giờ ngày 29.06.2014 nhà thờ St. Elisabeth,
Wurmbergerstrasse 43, 75175 Pforzheim - Buckenberg.
Thông Báo

1.Trong cuộc họp các ban ngành mở rộng của cộng đoàn vào chiều Chúa
Nhật 13.04.2014 lúc 14g30 tại hội trường St. Anna, am Hohen Weg 19,
60488 Frankfurt – Hausen, Cha Tuyên Úy đã nhận bàn giao tiền quỹ của cựu
Thủ Quỹ bà Rittmeinster Năng trước sự chứng kiến của các tham dự viên.
Các tham dự viên đã thành lâp các ban ngành để phục vụ cộng đoàn trong các
nhu cầu. Các ban ngành này được thành lập theo cách thực tự nguyện, tự ghi

tên và không có giới hạn con số. Các mẫu ghi tên sẽ được trình bày cho anh
chị em mỗi khi cộng đoàn Frankfurt có dịp tụ họp, chẳng hạn ngày đi Picnic
chung, ngày lễ cộng đoàn... để anh chị em ghi tên. Các chi tiết và thắc mắc sẽ
được giải đáp tại chỗ khi có dịp ghi tên như đã viết ở trên. Xin anh chị em
tích cực tham dự để cho bầu khí cộng khí cộng đoàn chúng ta thêm vui.
2.Cha Tuyên Úy kính mời anh chị em trong Vùng Trung và Tây Nam Đức,
nếu có điều kiện đến dự buổi Picnic ngày Thứ Năm 01.05.2014 tại tu viện
Xitô của các cha Châu Sơn Việt Nam địa chỉ:
ChauSon Nothgottes 2, 65385 Rüdesheim am Rhein
Mục đích buổi Picnic này là tạo cơ hội cộng đồng dân Chúa Việt Nam làm
quen với dòng Xitô như ước nguyện của nhiều anh chị em, tạo cơ hội anh chị
em trong cộng đồng chúng ta gặp gỡ nhau, cùng nhau khai mạc tháng Đức
Mẹ. Chương trình ngày Picnic như sau:
11g00 Khai mạc bằng cuộc rước kiệu Đức Mẹ trong khuân viên của tu viện.
Linh mục Nhạc Sĩ Văn Chi sẽ chủ sự các lễ nghi và giảng. Ngài cũng sẽ tập
hát cho chúng ta một số tác phẩm của ngài để chúng ta hát trong rước kiệu và
thánh lễ. Xin cám ơn Linh mục nhạc sĩ Văn Chi!
Cuộc rước kiệu được kết thúc bằng bài Dâng Hoa của Thiếu Nhi.
11g30 Thánh Lễ ngoài trời. Cha Chi sẽ tường thuật về biến cố phong thánh
có một không hai vừa qua ở Roma. Tiếp theo là giờ cơm trưa. Các tu sĩ Xitô
có chương trình đời tu với các giờ giấc cầu nguyện học hành rất quy củ chặt
chẽ, giờ cơm của các ngài không trùng với giờ cơm của chúng ta, nên các
ngài sẽ chào thăm chúng ta nhưng không dùng cơm chung với chúng ta được.
14g00 bắt đầu chương trình văn nghệ tự phát. Thanh thiếu niên có chương
trình đá banh. Xin các bạn trẻ mang banh đá theo.
17g00 cám ơn nhà dòng và bắt đầu dọn dẹp. 18g00 Ra về.
Những ai muốn kéo dài ngày Picnic có thể đi xuống dưới ra bờ sông.
Tiếc rằng bờ sông chỉ có các hàng quán tấp nập vào buổi chiều, chứ không có
bãi cát để ngồi.
Đồ ăn thức uống xin mỗi gia đình tự mang theo. Trong khuân viên nhà dòng
có xây một bếp Barbecue lớn để nướng thịt chung, nếu ai muốn mang thịt
tươi theo. Việc đậu xe sẽ hơi khó khăn vì trong khuân viên nhà dòng chỉ có
chừng 15 chỗ đâu xe, đưòng đi vào nhà dòng là đường rừng trong thung lũng,
luôn có xe đi qua, nên đậu ở bên lề cũng không được nhiều. Nếu có nhiều xe
đến, thì người đến sau phải đậu ở trong làng (cách xa khoảng 700 mét) và tìm
người trong cộng đoàn dùng xe chở vào (Shuttle Bus!). Hy vọng thời tiết tốt
đẹp để chúng ta có được một ngày vui vẻ thân thiện.

Thông báo II

Đại hội Công giáo Việt Nam nước Đức 2014
Đại hội công giáo Việt Nam năm nay với chủ đề:
„Đừng sợ, hãy mở cửa cho Đức Kitô“sẽ diễn ta từ 07-09. 06.2014
ở Schulzentrum , Tricastiner Platz 1, 97437 Hassfurt.
Xin các trưởng cộng đoàn đảm nhận việc tổ chức cho anh chị em trong cộng
đoàn tham dự Đại Hội. Xin anh chị em ghi danh tại cộng đoàn mình trước
ngày 10.05.2014. Lệ phí tham dự: từ 4 đến 9 tuổi: 20 €.từ 10 tuổi trở lên: 25 €
Xin các trưởng cộng đoàn gởi phiếu ghi danh của các tham dự viên về Liên
Đoàn trước ngày 10.05.2014 theo địa chỉ: Phạm Anh Tuấn Tú, Tiroler Str.4,
63739 Aschaffenburg. Email: Pham-Tu@gmx.de
Tel: 06021-625563, Handy: 0176-51771444
Riêng cộng đoàn Frankfurt cha Tuyên Úy có thuê một xe Bus 50 chỗ để đi
chung. Ai muốn đi chung xin ghi tên. Giá mỗi người là 28 Euro. Xin chuyển
tiền vào Konto: Konto Inhaber: Minh Tran Girokonto-Nr : 7698020
Bankleitzahl 620 500 00
Kreissparkasse Heilbronn
Giờ khởi hành là ngày 07.06.2014 lúc 10g30 từ Frankfurt-Kalbach. Giờ trở
về là ngày 09.06.2014 lúc 14g00 tại Schulzentrum Haßfurt. Nếu số người ghi
tên đi xe Bus nhiều hơn, chúng ta có thể thuê thêm xe.
Ngoài ra Liên Đoàn cũng kêu gọi các thanh niên trai tráng trong các cộng
đoàn chúng ta đến Haßfurt vào chiều thứ Sáu để giúp sửa soạn hội trường và
gian cung thánh, đồng thời ngày bế mạc cũng nán lại để giúp tháo gỡ. Xin
anh chị em cố gắng cộng tác với Liên Đoàn bao nhiêu có thể.
Hành Hương kính Đức mẹ Banneux
Năm nay ngày hành hương rơi vào ngày 11.05.2014 . Chương trình tại
Banneux vào ngày đó như sau:
10g00: Tập trung
11g00: Rước kiệu Đức Mẹ
12g00 : Thánh Lễ
13g30 : Giải lao, cơm trưa
15g00 : Đàng Thánh Giá, và Chầu Thánh Thể 17g00 : Ra về.
Anh chị em có thể lấy nước suối của Đức Mẹ mang về nhà.
Anh chị em ở Frankfurt đã ghi tên đầy 2 xe Bus. Theo tính toán thì địa điểm
xa nhất có thể đi chung mà đến kịp trước giờ khai mạc là Frankfurt. Vì thế
cha xin lỗi là lần này không thể tổ chức đi chung cho các anh chị em ở xa
hơn. Những ai ở xa hơn, thì xin hoặc là tìm chỗ ngủ tại Frankfurt hoặc tự túc
đi đêm đến Banneux. Vì thế cha ghi địa chỉ nơi hành hương Banneux để tùy
nghi xử dụng:

Wallfahrtsort Banneux
Avenue Paola, 4141 Sprimont. Belgien.
Hoặc bãi đâu xe bên kia của khu hành hương:
Rue de LÉsplanade 57, 4141 Banneux (Sprimont) Belgien
Vì hôm đó cha Tuyên Úy phải dâng lễ ở cộng đoàn Sigmaringen nên có 2
Linh Mục dòng Xitô sẽ đại diện cha Tuyên Úy đồng hành với anh chị em:
Đức Viện Phụ Ephrem Trịnh Văn Đức và cha Rafael Mai Quang Khoa.
Xin cám ơn và chào mừng 2 cha.
Hành hương Đức Mẹ Mễ -Du từ 09.08. đến 16.08 2014
Theo chương trình dự định sẽ có cuộc hành hương kính viếng Đức Mẹ Mễ Du bên Herzegowina từ ngày 09.Tháng Tám - 16. Tháng Tám.
Chuyến hành hương đi bằng xe buýt, một ngày đi đường sẽ nghỉ đêm dọc
đường, ba ngày ở nơi thánh điạ Mễ Du, ba ngày ở bờ biển Địa trung hải.
Tổng cộng bảy đêm tám ngày. Ngày hai bữa ăn. Hiện thời đã ghi tên đầy đủ
46 chỗ. Những ai ghi sau xin vui lòng đợi nếu trường hợp có ai bị trở ngại,
cha sẽ thế vào. Xin chuyển tiền thanh toán vào Konto đã được viết bên phần
đi đại hội công giáo Haßfurt.
Hành hương Đất Thánh
Cha Nguyễn Trọng Tước có dành cho các cộng đoàn chúng ta 20 chỗ vào
ngày 17.02.2015 đến ngày 25.02.2015 để đi chung với những phái đoàn bên
đất thánh. Đến nay đã có 18 người ghi tên.
Chi phí cho cuộc hành hương mỗi người khoảng 1200Euro chưa kể vé máy
bay. Vé máy bay phải tự mua lấy. Xin lưu ý là cha Tuyên Úy không cùng đi
trong chuyến này, và lúc đó là dịp tết Nguyên Đán. Những ai không có quốc
tịch Đức hay các nước Âu châu, phải xin Visa nhập cảnh vào Israel nơi tòa
Đại sứ Israel ở Berlin.
Bồi Dưỡng Thiêng Liêng.
Cha Nguyễn Trọng Tước sẽ đến với cộng đoàn chúng ta từ ngày 25, 26 và 27
tháng Sáu (25-27.06). Cha Tuyên Úy còn đang suy nghĩ, bàn thào để tìm ra
phương thức và nơi chốn thích hợp để anh chị em trong các cộng đoàn chúng
ta có dịp bồi dưỡng đời sống thiêng liêng.
Địa chỉ gởi thư mục vụ.
Càng ngày càng có nhiều người mới gởi địa chỉ đến cha Tuyên Úy để xin
cũng được nhận thư mục vụ. Vì cha Tuyên Úy không rành về Computer nên
xảy ra nhiều khi có người vừa nhận được điện thư, vừa cũng nhận được thư
bưu điện; trong khi có người đợi hoài chẳng nhận được gì. Xin anh chị em
đừng ngại khiếu nại cha Tuyên Úy khi rơi vào các hoàn cảnh này. Viết ngay
Email xin điều chỉnh. Cha đã nhờ vài chuyên viên hướng dẫn cha cách điều
chỉnh. Xin anh chị em thông cảm và kiên nhẫn với cha.

Góc ọ

ỏi:

m iểu để biêt t êm về

Bắt đầu từ tháng này chúng ta sẽ học hỏi về Thánh Lễ. Cha Tuyên Úy sẽ gởi
hằng tháng mỗi lần một chút giáo huấn về ý nghĩa và cách tham dự Bí Tích
Tình Yêu. Các tài liệu được sự cho phép của Linh Mục Dr. Nguyễn Đức Vinh
dòng Ngôi Lời trích từ tác phẩm của ngài. Xin cám ơn cha Vinh Tiến Sĩ.
Lời Ngỏ (của cha Vinh):
Nếu bàn ăn là nơi quy tụ mọi người trong gia đình, thì „bữa ăn của
Chúa“ là điểm quy tụ những con người tin theo Đức Giêsu. Trong hoàn cảnh
đất khách quê người thì người Việt Nam họp mặt dâng lễ với nhau có bầu khí
đặc biệt như Giáo Hội ban đầu. Thánh lễ cộng đoàn Việt Nam là điểm hẹn
cho các Kitô hữu Việt Nam sống xa nhau. Thánh Lễ là điểm gom tụ các tín
hữu để tạo nên cộng đoàn.
Chính vì Thiên Chúa mời gọi, nên những người tìm đến đã dám cởi
bỏ dần dần những ngần ngại, lo âu và sợ sệt, cũng như những ngờ vực và
nghi kỵ mà hoàn cảnh sống tạo nên. Và khi (chịu) ngồi chung Bàn Tiệc của
Chúa, con người được biến đổi. Cái giá phải trả cho „phép lạ“ đó, trước hết là
một sự hy sinh. Không chỉ hy sinh thời giờ và tiền xăng thôi, mà còn khó hơn
thế nữa. Đó là việc chịu từ bỏ ý riêng, bỏ cách suy nghĩ vẫn quen trong đời
sống hằng ngày với những mục đích hạn hẹp của nó, để hòa mình vào lối suy
nghĩ của Đức Giêsu, của Giáo Hội.
Hy sinh, vì chịu ngồi chung bàn với những người mà mình không ưa
thích, để cùng mừng cùng hát với họ. Sẵn sàng hướng lòng mình về Thiên
Chúa, chứ không còn hướng về những lợi lộc và ý riêng. Hợp tiếng cùng với
cộng đoàn để cầu xin những điều mà chính mình bây giờ không cần đến,
nhưng là cho những người đang hoạn nạn thiếu thốn trên khắp toàn thế giới.
Cầu xin những điều to lớn hơn những ước vọng riêng tư. Và qua đó, người
tham dự Thánh Lễ được đặt vào một khuân khổ to lớn hơn những gì mắt thấy
tai nghe. Được đưa vào mầu nhiệm Thiên Chúa.
Trong Thánh Lễ, cuộc đời với những buồn vui và lo lắng, thành công
và thất bại, những khen chê, đồng ý và từ chối, cũng như mọi việc làm ăn
sinh sống hằng ngày. Tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống được đưa vào lãnh
vực của Thiên Chúa, để làm của lễ hợp với hy tế của Đức Giêsu, dưới hình
bánh và rượu. Nhưng chỉ khi dám nhìn nhận mình là ai, phải thật lòng, thì
chúng ta mới dâng lễ như vậy được.
Khi ăn chung một bánh, uống chung một chén, người tín hữu được kết
hợp với nhau và với Đức Kitô. Ý thức dần được rằng: tất cả là con cái của
một Cha trên trời, và chúng ta sống được là nhờ chính Chúa nuôi.
Như thời đầu của Giáo Hội, tham dự thánh lễ là một dấu hiệu cho mọi
người thấy : người đó „bên giáo“, là kẻ „đi đạo“. Tham dự Thánh Lễ cho biết
mình thuộc về đâu, đồng thời là cách làm chứng niềm tin công khai.
Những lời và cử chỉ đơn giản Chúa Giêsu đã nói đã làm trong bữa ăn
cuối, đã được bao quanh bằng nhiều nghi thức, cử chỉ và lời nguyện khác
nhau trong suốt 2000 năm qua. Cũng như thứ kim loại quý giá mà người thợ

bạc bọc quanh một viên ngọc, với những đường nét trình bày hết sức tỉ mỉ,
đầy công phu và nghệ thuật. Vì thế hình thức thánh lễ mà chúng ta quen, là
đúc kết những kinh nghiệm sống niềm tin của hàng chục thế kỷ. Thánh Lễ
với trật tự hiện có, được dâng trong tiếng mẹ đẻ của mình, là một kết quả của
công đồng Vatican II.
Giúp hiểu rõ hơn một chút những điều mà các tín hữu đang thực thi là
mục đích của những trang viết này. Nhất là khi vì sự bất đồng ngôn ngữ cản
trở việc tham dự tích cực như ước muốn. Giải thích các biểu tượng, nghi
thức, cử chỉ, lời nói cũng như lịch sử hình thành và các ý nghĩa của chúng là
muốn „giúp các tín hữu tham dự với cả xác hồn, một cách ý thức, tích cực,
đầy đủ, và với lòng tin, cậy, mến nồng nàn (quy chế tổng quát sách lễ Roma
điều khoản 3) Hiểu hơn là để yêu mến hơn, để được dẫn đưa vào mầu nhiệm
Tình Yêu Thiên Chúa, và để được nuôi sống từ đó.
Mầu Nhiệm thì không thể giải thích hay hiểu thấu được bằng lý trí.
Chúng ta chỉ có thê tiến đến gần qua việc mừng đều đặn thánh lễ. Con đường
để đi sâu vào Bí Tích Tình Yêu và sự biến đổi con người qua đó, là sự trung
thành tham dự Thánh Lễ cách tích cực. (Lm Nguyễn Đức Vinh SVD)
Gó Suy ư

”Những vết thương của Chúa Giêsu là cớ vấp phạm đối với đức tin, nhưng
chúng cũng là dấu kiểm chứng niềm tin. Vì thế khi Chúa Kitô Phục Sinh hiện
ra, Ngài vẫn mang những vết thương ấy, vì những vết thương ấy là dấu chỉ
mãi mãi về tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta, và chúng không thể
thiếu được để con người tin vào Thiên Chúa. Không phải để tin Thiên Chúa
hiện hữu, nhưng để tin rằng Thiên Chúa là tình thương.
”Đức Gioan 23 và Gioan Phaolô 2 đã can đảm nhìn những vết thương của
Chúa Giêsu, động chạm đến những bàn tay bị thương và cạnh sườn của Chúa
bị đâm thâu qua. Các vị đã không hổ thẹn vì thân thể của Chúa Kitô, không
vấp phạm về Chúa, về thập giá của Ngài; không hổ thẹn vì thân mình của
người anh em, vì nơi mỗi người đau khổ, các vị nhìn thấy Chúa Giêsu. Hai vị
là những người can đảm, đầy ơn táo bạo của Chúa Thánh Linh, và đã làm
chứng cho Giáo Hội và thế giới về lòng từ nhân của Thiên Chúa, về lòng từ
bi của Chúa. Các vị đã sống những thảm trạng, nhưng không để chúng lướt
thắng. Nơi các vị, Thiên Chúa mạnh mẽ hơn; niềm tin nơi Chúa Giêsu Đấng
Cứu Chuộc con người và là Chúa tể của lịch sử mạnh mẽ hơn. (bài giảng của
Đức Thánh Cha Phanxicô trong lễ phong thánh 2 Đức Giáo Hoàng)
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