Kính chào quý Hồng Y, quý Đức Cha, quý Cha,
quý tu sĩ nam nữ, quý khách, quý bà con thân thuộc, và quý đồng hương thân mến.
Trong tác phẩm “Năm chiếc bánh và hai con cá”, Tôi Tớ Chúa ĐHY F.X. Nguyễn Văn Thuận đã
viết: “ Khi suy niệm từ bé về gương can đảm của các tổ tiên, tôi đã có một giấc mơ.” Trong
ngày hồng phúc hôm nay, chúng ta quy tụ nơi đây và một lần nữa cùng nhau chia xẻ và đi theo
giấc mơ đó, giấc mơ đem Chúa Giêsu đến và lại đến khắp mọi nơi. Biến cố hân hoan hôm nay
làm chứng cho công trình của Chúa Thánh Thần qua những cố gắng, chuyên cần, hi sinh, cầu
nguyện và yêu thương của rất nhiều người trên khắp thế giới.
Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết lòng tri ân sâu xa của chúng con đối với Hội đồng Giáo
Hoàng về Công lý và Hoà bình, ĐHY Chủ tịch Peter Turkson, Đức cha Thư ký Mario Toso, San
Matteo Foundation, International Observatory đã được thành lập để tưởng niệm Người Tôi Tớ
Chúa, ĐHY Martino Renato, ĐTGM Crepaldi, Toà án Giáo phận Roma, các thành viên của Ủy
Ban Sử Học, Cáo thỉnh viên của án, Tiến sĩ Waldery Hilgerman, người đã cống hiến biết bao
năng lực và tình yêu cho công việc quan trọng này.
Trong dịp vui mừng hôm nay, chúng con cũng không quên những cống hiến và tình yêu của
những người trong mấy năm qua đã phiên dịch các chứng từ, tài liệu đến từ khắp nơi trên thế
giới, những người đã cố gắng gữi về những chứng từ và tài liệu, cho dù hoàn cảnh khó khăn, đã
can đảm tìm mọi cách để những tài liệu này đến tay của cáo thỉnh viên. Chúng tôi tri ân sự giúp
đỡ của cô Giovanna và Cha Jean-Baptist của phong trào Focolare trong việc thông dịch trong các
cuộc phỏng vấn.
Chúng con muốn nói lên lòng biết ơn đối với việc tổ chức các ủy ban, một cách đặc biệt với cha
Ambrosio Sỹ, Tiến sĩ Luisa Melo, Hội Liên Tu sĩ Việt Nam tại Roma, Cha Francis Anthony,
dòng Don Bosco, thành viên phong trào Focolare, đội ngũ các kiến trúc sư, và sự đóg góp của ca
đoàn.
Chúng con chân thành tri ân sự hiện diện của ĐHY Bernard Law, Đức cựu TGM Huế Nguyễn
Như Thể, ĐGM Nha Trang Võ Đức Minh, Cha Huỳnh Công Minh, Tổng Đại Diện TGP Sài gòn,
ĐTGM Gregory Aymond của TGP New Orleans, ĐGM William Murphy, quý Đức Ông Mac
Enerny và Roger Lechner. .
Hôm nay chúng con muốn nói lên tâm tình biết ơn lòng quảng đại của các thành viên của Quỹ
F.X. Nguyễn Văn Thuận, Hội Cựu Chủng sinh Huế, Phong trào Canh Tân Đặc Sũng ở Tampa

Florida, Celttinnen Foundation ở Đức, Action Institute ở Mỹ, Hội Hiệp Sĩ Kha Luân Bố,
Association des Amis de Van, và long quảng đại của rất nhiều bà con, bạn bè của Người Tôi Tớ
Chúa trên khắp thế giới.
Chúng con tri ân mọi cá nhân, hội dòng, phong trào giáo dân và nhóm kỷ thuật của Quỹ F.X.
Nguyễn Văn Thuận vì những nổ lực của họ để mang sứ điệp của Người Tôi Tớ Chúa được loan
truyền khắp hang cùng ngỏ hẽm, trên mọi đường phố.
Hôm nay, chúng con chứng kiến sức mạnh của lời cầu nguyện và sự hiệp nhất của nhiều người
đang hiện diện nơi đây hoặc rãi rác khắp nơi trên thế giới, vì có Chúa Giêsu ở giữa, hạt giống
đức tin được gieo vãi và giấc mơ được sống động.
Trong dịp mừng kính 25 năm ngày các Thánh Tử Đạo Việt Nam được tôn phong hiển thánh,
chúng con cảm tạ và ngợi khen Chúa và khiêm tốn cầu xin Chúa từ nhân, Mẹ La Vang yêu dấu
và các thánh Tử Đạo Việt Nam ban phúc lành cho chúng con, cho quê hương Việt Nam đang đau
khổ, và tiếp tục hành trình với chúng con.
Một lần nữa, xin chân thành tri ân
Elizabeth Nguyen thi Thu Hong
05 tháng Bảy 2013
Nhân lễ đóng hồ sơ, chấm đứt tiến trình điều tra cho án phong chân phước cho Tôi Tớ Chúa
ĐHY F.X. Nguyễn Văn Thuận.
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