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Tiểu Sử ánh Gioan Newmann, C.Ss.R.
(Dòng Chúa Cứu ế)
Lạy ánh Gioan Neumann. Xin Cầu cho chúng con
hiểu biết và yêu mến ánh ể như Ngài. Xin ban sức
mạnh và lòng dũng cảm cho Đức Giáo Hoàng. Xin bảo vệ
các giám mục, các linh mục và các tu sĩ của chúng con.
Xin cho mọi người nhiệt thành với Chúa. Xin soi
sáng tâm trí những ai đang tìm kiếm chân lý. Xin cho lời
cầu bầu của Ngài an ủi các linh hồn đã qua đời.
Lạy ánh Gioan Neumann, xin cầu cho chúng con
được sống và chết trong ẩn sủng của Chúa. Amen.

ánh Gioan Neumann khi còn là sinh viên tại Bohemia
rất khao khát trở thành một nhà truyền giáo, xa tận Châu
Mỹ. Sau khi được Đức Giám Mục của New York phong
chức linh mục năm 1836, Ngài trở thành người lữ hành
kiên cường tại vùng Niagara. Qua bốn mùa đông, Ngài xây
nhiều thánh đường và trường học, được nhiều trẻ em yêu
mến.
Năm 1840, Ngài vào dòng Chúa Cứu ế. Sau một thập
niên, Đức Giáo Hoàng Piô X đã phong Ngài làm Giám Mục
(giám mục thứ tư) của tổng giáo phận Philadelphia. Từ đó,
Ngài đi khắp giáo phận rộng lớn bằng thuyền trên sông,
bằng xe lửa, xe ngựa, cưỡi ngựa hoặc đi bộ. Ngài nói thông
thạo tám ngôn ngữ để tiếp xúc với các tâm hồn.
Ngài là người tiên phong phát triển hệ thống trường học
qua các giáo xứ. Ngài là người đầu tiên tại Châu Mỹ tổ chức
chầu ánh ể 40 tiếng. Ngài đã chân thành mời và tiếp
đón một số dòng tu đến phục vụ tại giáo phận. Ngài đã sáng
lập dòng ba Phanxicô.
Ngài qua đời khi được bốn mươi tám tuổi, vì bị kiệt sức
trong khi thi hành việc tông đồ. Hiện nay thi hài của Ngài
được an nghỉ dưới bàn thờ đền ánh Gioan Neumann, tại
góc đường Fih và đường Girard tại Philadelphia.
Khi được phong là Tôi Tá Chúa, Đức Giáo Hoàng
Bênêđictô XV đã nói: “Tất cả anh chị em hãy noi gương
Chân Phước Neumann.” Ngài được phong Chân Phước
năm 1963, và được phong Hiển ánh năm 1977.
Lạy ánh Gioan Neumann, xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con.
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