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Kính thưa cha, 
 
Chúng tôi đã đạt đến một giai đoạn rất quan trọng trong tiến trình phong chân 
phước và phong thánh cho Vị Tôi Tớ Chúa, ĐHY Văn Thuận. Các Đề Án đã được 
xuất bản và bản sao của nó sẽ sớm được gửi đến các nhà thần học của Bộ Phong 
Thánh để đánh giá. 
 

Qua Đề Án này, các nhà thần học cho biết sẽ biểu quyết hay không (biểu quyết) 
về người Tôi Tớ Thiên Chúa đã thực hành các nhân đức anh hùng trong đời sống 
của mình.  
 

Nếu công trình này đạt được một sự biểu quyết thuận lợi từ các vị giám định thần 
học, Đề Án khi đó sẽ được chuyển qua Hội Đồng các Giám Mục và Hồng Y để đọc 
và thẩm định. Nếu có biểu quyết thuận từ Bộ Phong Thánh, thì Đức Giáo Hoàng 
sẽ ban hành một sắc lệnh nhìn nhận Đức Hồng Y Thuận là Bậc Đáng Kính (cho 
đến ngày được phong Chân Phước). 
 

Đây là tiến trình của Giáo Hội vào thời điểm này để mời các Hồng Y, Giám Mục và 
các Linh Mục viết các kiến nghị thư lên Đức Giáo Hoàng để hỗ trợ cho các nguyên 
nhân phong Chân Phước. Thông qua điều này chúng tôi hy vọng rằng Đức Giáo 
Hoàng sẽ xúc tiến nhanh quá trình trong Bộ Phong Thánh. 
 

Chúng tôi thực sự đánh giá cao nếu cha có thể tìm ra thời giờ để viết kiến nghị 
thư lên Đức Giáo Hoàng, trong bức thư này, chúng tôi muốn yêu cầu cha viết lý 
do tại sao cha cảm thấy Hồng Y Văn Thuận xứng đáng được trình bày như là một 
mô hình thánh thiện cho các tín hữu. 
 

Chúng tôi cũng muốn yêu cầu, ngoài việc gửi kiến nghị thư lên Đức Giáo Hoàng, 
xin cha gửi một bản sao của lá thư này về văn phòng Cáo Thỉnh Viên của chúng 
tôi để lưu giữ hồ sơ. 
 

Cảm ơn rất nhiều cho sự hợp tác của cha, người Linh mục kính mến. Chúng tôi 
vui mừng được nghe tin từ cha. 
 
Với lòng biết ơn, 
Ký tên 
  
- Dr. Luisa Melo                                        - Dr. Waldery Hilgeman 
  Đặc Trách về Vụ Án                                     Cáo Thỉnh Viên 
 
 



 
 

 
 


