
Đức Thánh Cha Phanxicô châu phê nhân đức anh hùng 

của 5 phụ nữ và một linh mục 

Thanh Quảng sdb 

Đức Thánh Cha Phanxicô phê chuẩn các nhân đức anh hùng của 3 nữ tu, 2 nữ giáo 

dân và 1 linh mục truyền giáo Salêdiêng trên con đường nên thánh. 

(Tin Vatican - Tiziana Campisi) 

Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng Trưởng Thánh Bộ Phong Thánh, đã dâng lên 

Đức Thánh Cha Phanxicô hôm thứ Năm, xin ngài châu các sắc lệnh liên quan đến 6 vị 

Đáng Kính mới. 

Với các sắc lệnh này, Đức Thánh Cha công nhận các nhân đức anh hùng của một linh 

mục, 3 nữ tu và 2 nữ giáo dân. 

Các Tôi Tớ Chúa mới là:  

1. Linh mục Carlo Crespi Croci, một nhà truyền giáo Salêdiêng gốc Ý ở Ecuador;  

2. Mẹ Mary Catherine Flanagan, một sơ người Anh dòng Brigidine;  

3. Sơ Leonilde di San Giovanni Battista, một nữ tu gốc Ý thuộc Dòng Các Nữ Tu 

Thừa Sai Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria;  

4. Sơ María do Monte Pereira, một nữ tu gốc Bồ Đào Nha thuộc Dòng Nữ Thánh 

Tâm Chúa Giêsu;  

5. Teresa Enríquez de Alvaredo, một nữ giáo dân gốc Tây Ban Nha và là mẹ của 

bốn người con;  

6. Maria Domenica Lazzeri, một nữ giáo dân gốc Ý và là người theo chủ nghĩa kỳ 

thị. 

Teresa Enríquez de Alvaredo, một người mẹ hào phóng và đảm đang 

Teresa Enríquez de Alvaredo, sống ở Tây Ban Nha giữa thế kỷ 15 và 16, khi còn nhỏ 

được sống trong một gia đình có một đức tin vững mạnh. 

Là người hầu của nữ bá tước Isabella xứ Castile, cô kết hôn với một thành viên của 

hoàng gia theo yêu cầu của gia đình. Cô trở thành mẹ của 4 người con, nhưng chồng 

chết vào năm 1503. Với đức tin kiên định và tình yêu dành cho Chúa Giêsu trong Bí 

tích Thánh Thể đã giúp cô tránh xa sự hào nhoáng của hoàng cung Tây Ban Nha mà 

chú tâm vào đời cầu nguyện và hoạt động từ thiện. Bà đã về nghỉ hưu ở Torrijos, gần 

Toledo, nơi bà sống một cuộc sống khắc khổ và làm việc cho những người nghèo và 

những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. 

Bà đóng vai trò là một người mẹ và nhà giáo cho những trẻ em mồ côi vì bệnh dịch và 

nạn đói, chăm sóc các cô gái và phụ nữ đường phố, chăm sóc người bệnh và hoạt 

động để cổ súy việc tôn thờ Bí tích Thánh Thể. Bà cũng quản lý tài sản của gia đình 

một cách thông minh và thận trọng, phân bổ phần lớn cho các hoạt động từ thiện và 

xây dựng những nơi thờ phượng. Bà cũng xử dụng nó để giúp thành lập một số hội 

đoàn, một Dòng tu và bốn tu viện. Bà qua đời ngày 4 tháng 3 năm 1529, trong thời 

gian gần đây, gương của Bà được nhắc lại tại các Đại hội Thánh Thể. 



 

Teresa Enríquez de Alvaredo 

Theo linh đạo của thánh gioan Bosco giữa người dân Ecuador 

Carlo Crespi Croci, một linh mục Salêdiêng, sinh ra ở Legnano, Ý, năm 1891, trở 

thành nhà truyền giáo ở Ecuador. Sau khi học xong và thụ phong linh mục, ngài được 

gởi đến Cuenca vào năm 1923, nơi mà trong 59 năm, ngài đã thực hiện các sáng kiến 

nhằm thúc đẩy truyền giáo, đào luyện và cổ súy các giá trị nhân bản và Kitô giáo. 

Cha Carlo trở nên nổi tiếng cả về phẩm chất, kết hợp với một nhân chứng Kitô giáo 

chân chính. Ngài nổi danh là một nhà khoa học, đặc biệt là trong lĩnh vực thực vật 

học và khảo cổ học. 

Nền tảng của đời sống thiêng liêng và truyền giáo của ngài là Bí Tích Thánh Thể và 

Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu. Cha đã mô phỏng cuộc sống mình theo Thánh Gioan 

Bosco, sống và truyền bá đức tin, đặc biệt là cho những người trẻ. Trong những năm 

cuối đời, cha Carlo đã cống hiến hết mình cho việc giải tội, đến mức ngài dành tới 17 

giờ một ngày trong tòa giải tội. Cha qua đời ở tuổi 90. 

 

Cha Carlo Crespi Croci, một tu sĩ đối thoại với người Tin lành Luthêrô 



Mẹ Mary Catherine Flanagan sinh ra ở Luân Đôn vào cuối những năm 1800, và trở 

thành một nữ tu Dòng Chúa Cứu Thế Thánh Brigid. 

Năm 19 tuổi, cô chuyển đến Rome, nơi Thánh Maria Elisabeth Hesselblad, người được 

Đức Thánh Cha Phanxicô phong thánh vào năm 2016, Mẹ đã tái lập lại Dòng Thánh 

Bridget. Sau khi khấn dòng, cô được gửi đến nhiều ngôi tu viện khác nhau. 

Tại Thụy Điển, Sơ ấy cống hiến hết mình cho mối quan hệ với những người Tin lành 

Luther, tạo những tình bạn tốt đẹp. Ở Anh, sơ đã tổ chức một trung tâm để hòa nhập 

các trường hợp khó khăn nhờ cách cư xử hào phóng và từ tốn của mình. 

Là một người phụ nữ năng động và vui tính, sơ rất nhiệt thành và luôn sẵn sàng giúp 

đỡ những người đau khổ và thiếu thốn. Sơ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào 

năm 1935 và qua đời sáu năm sau đó ở Stockholm trong cơn đau đớn tột cùng, và 

nêu gương cho mọi người bằng tấm gương kiên nhẫn của mình. 

 

Mẹ M. Catherine Flanagan 

Sơ Leonilde thuộc Dòng Giovanni Battista, một đời giáo dục và sống vì người 

nghèo 

Sơ Leonilde của San Giovanni Battista, sinh ra ở Amelia Rossi vùng Lisignago thuộc 

tỉnh Trent, Ý. Khi còn thiếu niên sơ đã dấn thân vào tập viện trong Dòng Thánh Tâm 

Chúa Giêsu và Mẹ Maria ở Pula vào năm 1906. Với một đức tin cao độ, sơ đã kết hiệp 

với Chúa qua lời cầu nguyện, luôn sốt sắng trung thành chu toàn thánh ý Chúa. 

Trong suốt cuộc đời của mình, sơ đã trải qua những khó khăn trong Hội dòng và chịu 

vô số đau khổ về thể xác, nhưng sơ luôn tin tưởng vào Chúa và kiên nhẫn chịu đựng 

những thử thách để giữ được bình an nội tâm. 

Sự hào phóng của sơ đã khiến sơ nổi bật trong lĩnh vực giáo dục, đến nỗi sơ trở thành 

tâm điểm cho cả học sinh và gia đình của họ. Những người nghèo và gặp khó khăn về 

tinh thần và vật chất cũng được sơ giúp đỡ và hỗ trợ. Trong Thế chiến thứ hai, sơ 

cũng tự nguyện từ bỏ những thứ cần thiết để góp nâng đỡ những người nghèo khó. 

Sơ qua đời vào ngày 12 tháng 12 năm 1945. 



 

Sơ Leonilde thuộc Dòng Giovanni Battista 

Maria Domenica Lazzeri, sinh ra ở Trent nước Ý, là một nữ giáo dân sống ở 

Capriana vào những năm 1800. Gia đình rất sùng đạo và đã dạy cô những chân lý của 

đức tin cũng như những giá trị của lao động trên nương đồng. 

Khi còn nhỏ, cô đã dấn thân giúp đỡ những người nghèo khổ, và cùng mẹ chăm sóc 

những người bị đau ốm vì một trận dịch nghiêm trọng và truyền nhiễm, chính cô cũng 

mắc phải căn bệnh này. Cô bắt đầu bỏ ăn, khó thở, sốt và nóng lạnh đến mức bị co 

giật. Tình trạng của cô khi đó được chẩn đoán là biếng ăn trầm trọng. 

Vào tháng 1 năm 1835, cô nhận được dấu thánh trên tay, chân và ở bên phải ngực. 

Một tháng sau, cô nhận được dấu hiệu mão gai trên đầu, máu chảy ra vào mỗi thứ 

Sáu. Cô đã biến những trải nghiệm phi thường này thành một cơ hội để cầu nguyện 

và dâng hiến cho Chúa. Cô mang dấu thánh một cách đau đớn và xa lánh quần 

chúng. Cô cảm thấy mình thuộc về Chúa và Thánh Giá của Ngài một cách đặc biệt và 

làm chứng cho tình yêu của Chúa. Cô qua đời vào ngày 4 tháng 4 năm 1848, ở tuổi 

33. 

 

Maria Domenica Lazzeri 



María Monte Pereira, một nữ tu người Bồ Đào Nha đến từ đảo Madeira, sống 

giữa thế kỷ 19 và 20, đã gia nhập Dòng Nữ tu Thánh Tâm Chúa Giêsu dâng hiến đời 

mình cho các bệnh nhân. 

Sơ đã phục vụ và dấn thân trong lãnh vực tông đồ này trong một số cộng đồng, nơi 

sơ được các nữ tu tôn trọng và trải nghiệm một hiện tượng tâm linh độc đáo mà sơ 

giấu kín với những người khác và sống khiêm nhường. 

Với sự thúc giục của vị linh hướng, sơ đã viết ra những kinh nghiệm nội tâm của 

mình. Là một người phụ nữ đạo đức tuyệt vời, sơ được đặc ân bởi khả năng tự kiểm 

soát siêu phàm bắt nguồn từ sự thân mật phi thường với Thiên Chúa. Qua những 

nâng đỡ của ân Chúa, sơ đã có thể đối diện với những khó khăn do tình trạng sức 

khỏe của mình. sơ qua đời ở tuổi 66 vào ngày 18 tháng 12 năm 1963. 

 

Sơ María Monte Pereira 


