Các Giám mục Hoa kỳ ủng hộ việc xin mở án phong thánh
cho 4 tín hữu
Hồng Thủy
Các Giám mục Hoa kỳ đang họp đâị hội mùa thu
- AP

Baltimore – Trong đại hội mùa thu
diễn ra từ 14-16 tại Baltimore, các
Giám mục Hoa kỳ đã bỏ phiếu đồng
thuận việc xin mở án phong thánh
cho 4 tín hữu Hoa kỳ. Việc hỏi ý kiến
hội đồng Giám mục là một phần của
tiến trình phong thánh, trước khi các
Giám mục địa phương xin phép Bộ
phong thánh mở án.
4 tín hữu đó là Julia Greeley, nguyên
là một nô lệ sống tại Colorado, nữ tu
Blandina Segale, dòng Bác ái phục vụ
ở biên giới, cha Patrick Ryan, thi hành
sứ vụ giúp những người bị sốt vàng
da và đức ông Bernard Quinn, người đã chống lại sự cuồng tín và lập một nhà thờ và cô nhi
viện cho người gốc Phi ở Brooklyn, New York. 4 trường hợp trên đã được các Giám mục địa
phương lần lượt trình bày cho các Giám mục tại đại hôị, trước khi các ngài bỏ phiếu vào ngày
15/11.
Julia Greeley sinh ra trong một gia đình nô lệ ở Hannibal, Missouri giữa các năm 1838-1848.
Sau tuyên ngôn giải phóng nô lệ vào năm 1863, Greeley đến sống ở Colorado, giúp đỡ những
người nghèo dù cho chính mình cũng nghèo. Greeley qua đời năm 1918.
Nữ tu Blandina sinh tại Italia năm 1850 và nhập cư vào Cincinnati khi lên 4. Cô gia nhập dòng
bác ái khi 16 tuổi và làm việc trong các trường học, cô nhi viện và bệnh viện ở Ohio, New
Mexico và Colorado, trở thành người bảo vệ người nghèo, người bệnh, người bị xã hội gạt bỏ,
người bản xứ và các người Mêxicô và Italia nhập cư. Sơ thường thăm các nhà tù và hoạt động
để giải quyết các vấn đề xã hội như buôn người và các tội phạm vị thành niên. Sơ qua đời năm
1941 khi 91 tuổi.
Cha Patrick Ryan là một người Ai len nhập cư, sinh năm 1845 và chịu chức Linh mục năm 1869
tại Nashville, Tennessee. Cộng đoàn của cha bị bệnh dịch lây truyền làm cho hàng trăm người
chết. Cha đã đi đến những vùng bị lây nhiễm của thành phố để giúp các người bệnh và người
nghèo khổ. Cha bị nhiễm bệnh và qua đời năm 1878 khi mới 33 tuổi.
Một Linh mục khác là đức ông Bernard Quinn, cũng là một người gốc Ai len, sinh năm 1888 tại
Newark, New Jersey. Ngài được thụ phong Linh mục năm 1912 và phục vụ trong giáo phận
Brooklyn nơi cha chú tâm đến ơn gọi Linh mục và tu sĩ cho các tín hữu Công giáo gốc Phi. Năm
1922 cha thành lập nhà thờ thánh Phêrô Claver cho các tín hữu Công giáo gốc Phi và vài năm
sau cha xây một cô nhi viện cho cộng đoàn người Mỹ gốc Phi. (CNS 16/11/2016)

