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Two great Apostles of the Gospel and two pillars of the Church: Peter and Paul.  Today we celebrate their memory. Let 
us take a closer look at these two witnesses of faith. At the heart of their story is not their own gifts and abilities; at the 

STT Ngày Cử Hành Ý Lễ Người Xin Người Xin Lễ 

1 20.06.2022 Các Lh mồ côi + các Lh thai nhi + Lh ÔB cha mẹ đã qua đời  

2 21.06.2022 Các Lh nơi luyện ngục + cầu cho gia đình được bình an  

3 22.06.2022 Xin tạ ơn Chúa + Mẹ Maria + cầu cho Lh Phêrô  

4 23.06.2022 Linh hồn Vincenté  

5 24.06.2022 Lh Đa-minh + Maria  

6 25.06.2022 Lh Anna + Gioanbaotixita (lễ giỗ) + Lh Phêrô Hồ Hải  

7 26.06.2022 Các Lh nơi luyện ngục + gia đình được bình an  

8 27.06.2022 Maria + tạ ơn Chúa kỷ niệm 15 năm khấn dòng của con gái  

9 28.06.2022 Cầu cho các Linh mục trên thế giới + cầu cho các linh hồn  

10 29.06.2022 Các linh hồn (Peter Hap) + các linh hồn thai nhi  Ngọc Nguyễn 

11 30.06.2022 Giuse + Anna + Antôn + Lh Anna ( mới qua đời ở VN )  

12 01.07.2022 Lễ giỗ Linh hồn Phêrô  Trung Nhân 

13 02.07.2022 Lh Lm Giuse Dụ + Lm Nobetto Khanh  Hương Trãi 

14 03.07.2022 Tạ ơn + Bình An + các Lh Linh mục và các Tu sĩ nam nữ Tâm Phương 

15 04.07.2022 Lh  Maria + Giuse + Lh Vincente mới qua đời  

16 05.07.2022 Lh Anna + Gioakim + Lh Anna + Giuse mới qua đời ở VN  

17 06.07.2022 Các Lh thai nhi + các Lh mồ côi + Lh Gioan (giỗ 4 Năm) Minh Toàn 

18 07.07.2022 Lh Rôsa + Xin cho mẹ khỏi bệnh + xin ơn bình an  

19 08.07.2022 Lh Phêrô Hồ Hải + Lh nơi luyện ngục + Bình an trong gia đình  

20 09.07.2022 Lh Jean Maria + các linh hồn + Bình an cho gia đình  

21 10.07.2022 Linh hồn Matthew Schmitt  Lynda Schmitt 

22 11.07.2022 Lh Vincente Trọng + Lh Jean và các đẳng Linh hồn  

23 12.07.2022 Lh Maria lễ giỗ 4 năm và Lh Phêrô  Bình Tuyền 

24 13.07.2022 Lh Têrêsa (Peter Hạp) + Lh Phêrô Hồ Hải + các Lh nơi luyện ngục  

25 14.07.2022 Tạ ơn Chúa+ ĐM+ Các linh hồn+Lh Phêrô Tim+ công ăn việc làm  

26 15.07.2022 Gia đình bình an + Lh mồ côi + ơn ăn năn + hai cháu được rửa tội  

27 16.07.2022 Vincente Trọng + Thomas Thiên + Đaminh (giỗ)  

28 17.07.2022 Lh Maria Têrêsa + Lh Maria + Brutt Grang Brutt  

29 18.07.2022 Lh Ông Bà nội ngoại + Phêrô Hồ Hải + Các Lh nơi luyện ngục  

30 19.07.2022 Lh Maria + Lh Phêrô (giỗ 7 năm)  

31 20.07.2022 Linh hồn Giuse Peter Bảo Hoàng ( lễ giỗ 5 năm )  

32 21.07.2022 Lh Anna + các Lh Nội Ngoại + Gia đình bình an  

33 22.07.2022 Lh 2 ông bà Lới + Lh Gioanbaotixita (Hien Nguyen) + Lh Maria  

34 23.07.2022 Tạ ơn + Phêrô Ho Hai + các Lh nơi luyện ngục + Bình an gia đình  

35 24.07.2022 Lh Maria (lễ giỗ) + Lh ông bà + các Lh mồ côi + 2 cháu được RT  

36 25.07.2022 Bình an cho gđ + Thuận lợi giấy tờ + Lh Augustino ( giỗ 1 năm)  
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centre is the encounter with Christ that changed their lives. They experienced a love that healed them and set them 
free. They then became apostles and ministers of freedom for others. 
Peter and Paul were free because they were set free. Let us reflect on this central point. 
Peter, the fisherman from Galilee, was set free above all from his sense of inadequacy and his bitter experience of 
failure, thanks to the unconditional love of Jesus. Although a skilled fisher, many times, in the heart of the night, he 
tasted the bitterness of frustration at having caught nothing (cf. Lk 5:5; Jn 21:5) and, seeing his empty nets, was 
tempted to pull up his oars. Though strong and impetuous, Peter often yielded to fear (cf. Mt 14:30). Albeit a fervent 
disciple of the Lord, he continued to think by worldly standards, and thus failed to understand and accept the meaning 
of Christ’s cross (cf. Mt 16:22). Even after saying that he was ready to give his life for Jesus, the mere suspicion that he 
was one of Christ’s disciples led him in fright to deny the Master (cf. Mk 14:66-72). 
Jesus nonetheless loved Peter and was willing to take a risk on him. He encouraged Peter not to give up, to lower his 
nets once more, to walk on water, to find the strength to accept his own frailty, to follow him on the way of the cross, to 
give his life for his brothers and sisters, to shepherd his flock. In this way, Jesus set Peter free from fear, from 
calculations based solely on worldly concerns. He gave him the courage to risk everything and the joy of becoming a 
fisher of men. It was Peter whom Jesus called to strengthen his brothers in faith (cf. Lk 22:32). He gave him – as we 
heard in the Gospel – the keys to open the doors leading to an encounter with the Lord and the power to bind and 
loose: to bind his brothers and sisters to Christ and to loosen the knots and chains in their lives (cf. Mt 16:19). 
All that was possible only because – as we heard in the first reading – Peter himself had been set free. The chains that 
held him prisoner were shattered and, as on the night when the Israelites were set free from bondage in Egypt, he was 
told to arise in haste, fasten his belt and put on his sandals in order to go forth. The Lord then opened the doors before 
him (cf. Acts 12:7-10). Here we see a new history of opening, liberation, broken chains, exodus from the house of 
bondage. Peter had a Passover experience: the Lord set him free. 
The Apostle Paul also experienced the freedom brought by Christ. He was set free from the most oppressive form of 
slavery, which is slavery to self. From Saul, the name of the first king of Israel, he became Paul, which means “small”. He 
was also set free from the religious fervour that had made him a zealous defender of his ancestral traditions 
(cf. Gal 1:14) and a cruel persecutor of Christians. Set free. Formal religious observance and the intransigent defence of 
tradition, rather than making him open to the love of God and of his brothers and sisters, had hardened him: he was a 
fundamentalist. God set him free from this, yet he did not spare him the frailties and hardships that rendered his 
mission of evangelization more fruitful: the strain of the apostolate, physical infirmity (cf. Gal 4:13-14); violence and 
persecution, shipwreck, hunger and thirst, and, as he himself tells us, a painful thorn in the flesh (cf. 2 Cor 12:7-10). 
Paul thus came to realize that “God chose what is weak in the world to shame the strong” (1 Cor 1:27), that we can do 
all things through him who strengthens us (cf. Phil 4:13), and that nothing can ever separate us from his love 
(cf. Rom 8:35-39). For this reason, at the end of his life – as we heard in the second reading – Paul was able to say: “the 
Lord stood by me” and “he will rescue me from every evil attack” (2 Tim 4:17). Paul had a Passover experience: the Lord 
set him free. 
Dear brothers and sisters, the Church looks to these two giants of faith and sees two Apostles who set free the power of 
the Gospel in our world, only because first they themselves had been set free by their encounter with Christ. Jesus did 
not judge them or humiliate them. Instead, he shared their life with affection and closeness. He supported them by his 
prayer, and even at times reproached them to make them change. To Peter, Jesus gently says: “I have prayed for you 
that your own faith may not fail” (Lk 22:32). And to Paul: “Saul, Saul, why do you persecute me?” (Acts 9:4). He does the 
same with us: he assures us of his closeness by praying and interceding for us before the Father, and gently reproaching 
us whenever we go astray, so that we can find the strength to arise and resume the journey. 
We too have been touched by the Lord; we too have been set free. Yet we need to be set free time and time again, for 
only a free Church is a credible Church. Like Peter, we are called to be set free from a sense of failure before our 
occasionally disastrous fishing. To be set free from the fear that paralyzes us, makes us seek refuge in our own 
securities, and robs us of the courage of prophecy. Like Paul, we are called to be set free from hypocritical outward 
show, free from the temptation to present ourselves with worldly power rather than with the weakness that makes 
space for God, free from a religiosity that makes us rigid and inflexible; free from dubious associations with power and 
from the fear of being misunderstood and attacked. 
Peter and Paul bequeath to us the image of a Church entrusted to our hands, yet guided by the Lord with fidelity and 
tender love, for it is he who guides the Church. A Church that is weak, yet finds strength in the presence of God. The 
image of a Church set free and capable of offering the world the freedom that the world by itself cannot give: freedom 
from sin and death, from resignation, and from the sense of injustice and the loss of hope that dehumanizes the lives of 
the women and men of our time. 
Let us ask, today in this celebration but afterwards as well: to what extent do our cities, our societies and our world 
need freedom? How many chains must be shattered and how many doors long shut must be opened! We can help bring 
this freedom, but only if we first let ourselves be set free by the newness of Jesus, and walk in the freedom of the Holy 
Spirit. 



Today our brother Archbishops receive the pallium. This sign of unity with Peter recalls the mission of the shepherd who 
gives his life for the flock. It is in giving his life that the shepherd, himself set free, becomes a means of bringing freedom 
to his brothers and sisters. Today, too, we are joined by a Delegation from the Ecumenical Patriarchate, sent for this 
occasion by our dear brother Bartholomew. Your welcome presence is a precious sign of unity on our journey of 
freedom from the distances that scandalously separate believers in Christ. Thank you for your presence. 
We pray for you, for all Pastors, for the Church and for all of us: that, set free by Christ, we may be apostles of 
freedom throughout the world. 
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Tông đồ Phaolô cũng cảm nghiệm được sự tự do mà Chúa Kitô mang lại cho ngài. Thánh nhân được giải... 
 
Lúc 9:30 sáng thứ Ba 29 tháng 6, tại Đền Thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành thánh lễ kính 
hai thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ và trao dây Pallium cho 34 vị Tổng Giám Mục mới được bổ nhiệm trong 
năm qua. 
 
Trong ngày lễ hôm nay, Đức Thánh Cha, và các vị Hồng Y mặc phẩm phục màu đỏ, màu của sự tử đạo. Thánh 
lễ này là một tưởng niệm của Giáo Hội trong tâm tình biết ơn đối với các chứng nhân của Chúa Giêsu Kitô, đã 
trở thành anh chị em với nhau trong cuộc tử đạo, và là một tuyên xưng long trọng Giáo Hội duy nhất, thánh 
thiện, Công Giáo và tông truyền. 
 
Thật thế, nếu chúng ta nghĩ tới hai ngàn năm lịch sử của Giáo Hội, chúng ta có thể ghi nhận như Chúa Giêsu đã 
báo trước rằng các kitô hữu sẽ không bao giờ thiếu các thử thách, thậm chí đến mức tử đạo. 
 
Bên cạnh đó, Giáo Hội còn phải chịu nhiều đau khổ vì sự ô nhiễm đức tin, và những tấn kích vào sự toàn vẹn 
của nhiệm thể Giáo Hội, làm suy yếu khả năng ngôn sứ và chứng tá, làm vấy bẩn vẻ đẹp gương mặt của Giáo 
Hội. Đây là thực tại được thánh Phaolô nói tới trong thư thứ I gửi tín hữu Corintô khi trả lời một số vấn đề chia 
rẽ, không trung thực và bất trung với Tin Mừng đe dọa Giáo Hội. Thư thứ II gửi Timoteo cũng nói tới các “nguy 
hiểm của thời cuối cùng” là các thái độ sống tiêu cực thuộc thế gian có thể tiêm nhiễm cộng đoàn kitô như ích 
kỷ, khoe khoang, kiêu căng, ham hố tiền bạc. 
  
Trước đây việc trao dây Pallium diễn ra như sau: sau khi Đức Thánh Cha làm phép các dây Pallium, các vị Tổng 
Giám Mục tiến đến quỳ trước mặt ngài và Đức Thánh Cha sẽ choàng dây lên vai vị Tổng Giám Mục. 
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Tháng Giêng năm 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định rằng buổi lễ trao dây Pallium chính thức cho 
các Tổng Giám Mục Chính Tòa từ nay trở đi sẽ diễn ra tại các giáo phận của vị Tổng Giám Mục chứ không phải 
ở Vatican như trước. 
  
Sứ thần Tòa Thánh hay Khâm Sứ Tòa Thánh sẽ bàn thảo với vị Tổng Giám Mục ngày giờ và, hoàn cảnh hợp lý 
nhất để “công khai và chính thức” trao dây Pallium cho ngài nhân danh Đức Thánh Cha với sự tham dự của các 
giám mục trong các giáo phận thuộc về giáo tỉnh; và cộng đoàn tín hữu địa phương. 
 
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói: 
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô là hai vị Tông đồ vĩ đại của Phúc âm và là hai trụ cột của Giáo hội. Hôm nay 
chúng ta mừng kính hai vị. Chúng ta hãy quan sát kỹ hơn hai chứng nhân đức tin này. Trọng tâm trong câu 
chuyện của các ngài không phải là năng khiếu và khả năng của chính các vị; nhưng là sự thay đổi cuộc đời sau 
khi đã gặp Chúa Kitô. Các ngài đã trải nghiệm một tình yêu chữa lành và giải thoát. Sau đó, các ngài trở thành 
Tông đồ và các thừa tác viên mang đến tự do cho những người khác. 
  
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô đã được tự do vì các ngài đã được giải thoát. Chúng ta hãy suy nghĩ về điểm 
trung tâm này. 
 
Thánh Phêrô, người đánh cá đến từ Galilê, được giải thoát khỏi cảm giác thiếu thốn và kinh nghiệm thất bại 
cay đắng, nhờ tình yêu thương vô điều kiện của Chúa Giêsu. Dù là một người đánh cá lành nghề, nhiều khi 
trong đêm khuya, thánh nhân đã nếm trải sự cay đắng thất vọng vì không đánh bắt được gì (x. Lc 5: 5; Ga 21: 
5) và, khi thấy lưới trống của mình, ngài đã bị cám dỗ để gác mái chèo của mình lên. Dù mạnh mẽ và nóng nảy, 
nhưng Phêrô thường chịu khuất phục trước sự sợ hãi (x. Mt 14,30). Mặc dù là một môn đệ nhiệt thành của 
Chúa, thánh nhân vẫn tiếp tục suy nghĩ theo tiêu chuẩn thế gian, nên không hiểu và không chấp nhận ý nghĩa 
của thập giá Chúa Kitô (x. Mt 16,22). Ngay cả khi nói rằng mình đã sẵn sàng hiến mạng sống cho Chúa Giêsu, 
thì việc ai đó nghi ngờ ngài là một trong các môn đệ của Chúa Kitô cũng đã đủ để khiến ngài sợ hãi chối bỏ 
Thầy (x. Mc 14: 66 – 72). 
 
Dù sao thì Chúa Giêsu cũng yêu Thánh Phêrô và sẵn sàng mạo hiểm với thánh nhân. Ngài khuyến khích Phêrô 
đừng bỏ cuộc, hãy thả lưới một lần nữa, bước đi trên mặt nước, tìm thấy sức mạnh để chấp nhận sự yếu đuối 
của mình, theo Ngài trên con đường thập tự giá, hiến mạng sống cho anh chị em mình, để chăn đàn chiên của 
Ngài. Bằng cách này, Chúa Giêsu giải thoát Phêrô khỏi sự sợ hãi, khỏi những tính toán chỉ dựa trên mối quan 
tâm của thế gian. Ngài đã mang lại cho thánh nhân dũng khí để mạo hiểm tất cả mọi thứ và niềm vui trở thành 
ngư phủ chài lưới người. Chính thánh Phêrô là người được Chúa Giêsu kêu gọi để củng cố đức tin cho anh em 
(x. Lc 22,32). Ngài đã ban cho thánh nhân - như chúng ta đã nghe trong Tin Mừng - chìa khóa để mở những 
cánh cửa dẫn đến cuộc gặp gỡ với Chúa và sức mạnh để ràng buộc và tháo gỡ: để ràng buộc anh chị em của 
ngài với Chúa Kitô và nới lỏng những nút thắt và xiềng xích trong cuộc sống của họ. (x. Mt 16:19). 
 
Tất cả những điều đó chỉ có thể xảy ra bởi vì - như chúng ta đã nghe trong bài đọc đầu tiên - chính Phêrô đã 
được tự do. Những xiềng xích giam giữ thánh nhân trong tình trạng một tù nhân đã bị vỡ tan và, như vào đêm 
khi dân Israel được giải thoát khỏi ách nô lệ ở Ai Cập, ngài được bảo phải vội vàng trỗi dậy, thắt đai lưng và đi 
dép để đi ra ngoài. Sau đó, Chúa đã mở những cánh cửa trước mặt ngài (xem Cv 12: 7-10). Ở đây chúng ta 
thấy một lịch sử mới của việc mở cửa, giải phóng, xiềng xích bị phá vỡ, cuộc di cư ra khỏi ngôi nhà của sự trói 
buộc. Thánh Phêrô đã có một kinh nghiệm Lễ Vượt Qua khi Chúa giải thoát ngài. 
  
Tông đồ Phaolô cũng cảm nghiệm được sự tự do mà Chúa Kitô mang lại cho ngài. Thánh nhân được giải phóng 
khỏi hình thức nô lệ áp bức nhất, đó là chế độ nô lệ đối với bản thân mình. Từ Saulô, tên của vị vua đầu tiên 
của Israen, thánh nhân trở thành Phaolô, có nghĩa là “nhỏ bé”. Ngài cũng được giải thoát khỏi lòng nhiệt 
thành tôn giáo đã khiến ngài trở thành một người nhiệt thành bảo vệ các truyền thống của tổ tiên mình (xem 
Gl 1:14) và là một kẻ bắt bớ độc ác các Kitô hữu. Thánh nhân đã được giải thoát. Việc tuân thủ các nghi thức 
tôn giáo và sự kiên quyết bảo vệ truyền thống, thay vì khiến thánh nhân mở lòng đón nhận tình yêu của Thiên 
Chúa và của anh chị em mình, đã khiến ngài cứng lòng: thánh nhân là một người theo trào lưu chính thống. 
Thiên Chúa đã giải thoát ngài khỏi điều này, nhưng Người không miễn trừ cho ngài những yếu đuối và gian 
khổ là những điều đã làm cho sứ mạng loan báo Tin Mừng của thánh nhân thêm nhiều thành quả: sự căng 



thẳng của việc tông đồ, sự ốm yếu về thể xác (x. Gl 4, 13-14); bạo lực và bách hại, đắm tàu, đói khát, và như 
chính Người nói với chúng ta, là một cái gai đau đớn trong da thịt (x. 2 Cr 12, 7 – 10). 
  
Do đó, Phaolô nhận ra rằng “Những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ 
hùng mạnh” (1Cr 1:27), để chúng ta có thể làm được mọi sự nhờ Đấng củng cố chúng ta (x. Pl 4:13), và điều 
đó không gì có thể ngăn cách chúng ta khỏi tình yêu của Người (x. Rm 8:35-39). Vì lý do này, vào cuối đời - 
như chúng ta đã nghe trong bài đọc thứ hai – Thánh Phaolô đã có thể nói: “Chúa đã đứng về phía tôi” và “Ngài 
sẽ giải cứu tôi khỏi mọi sự tấn công của ma quỷ” (2Tm 4:17). Thánh Phaolô đã có một kinh nghiệm Lễ Vượt 
Qua: đó là Chúa giải thoát ngài. 
 
Anh chị em thân mến, Giáo hội nhìn lên hai nhân vật vĩ đại này của đức tin này và thấy hai vị Tông đồ đã giải 
phóng sức mạnh của Tin Mừng trong thế giới của chúng ta, chỉ vì trước hết chính các ngài đã được giải thoát 
nhờ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Chúa Giêsu không xét đoán họ hay làm nhục họ. Thay vào đó, ngài chia sẻ cuộc 
sống của họ với sự trìu mến và gần gũi. Ngài ủng hộ họ bằng lời cầu nguyện của mình, và thậm chí đôi khi 
trách móc họ để khiến họ thay đổi. Với ông Phêrô, Chúa Giêsu nhẹ nhàng nói: “Thầy đã cầu nguyện cho anh 
để anh khỏi mất lòng tin”. (Lc 22:32). Và với Phaolô, Chúa nói: “Saulô, Saulô, sao ngươi bắt bớ ta?” (Công vụ 9: 
4). Ngài cũng làm như vậy với chúng ta: Ngài bảo đảm với chúng ta về sự gần gũi của Ngài bằng cách cầu 
nguyện và chuyển cầu cho chúng ta trước mặt Chúa Cha, và nhẹ nhàng khiển trách chúng ta mỗi khi chúng ta 
đi chệch hướng, để chúng ta có thể tìm thấy sức mạnh trỗi dậy và tiếp tục cuộc hành trình. 
 
Chúng ta cũng đã được Chúa cảm động; chúng ta cũng đã được giải thoát. Tuy nhiên, chúng ta cần được giải 
thoát hết lần này đến lần khác, vì chỉ một Giáo hội tự do mới là một Giáo hội đáng tin cậy. Giống như Phêrô, 
chúng ta được kêu gọi để thoát khỏi cảm giác thất bại trước những cuộc đánh cá đôi khi thảm khốc của chúng 
ta. Để thoát khỏi nỗi sợ hãi làm tê liệt chúng ta, khiến chúng ta tìm kiếm nơi ẩn náu trong an ninh của chính 
mình và cướp đi lòng can đảm dám nói lời tiên tri. Giống như Phaolô, chúng ta được mời gọi để thoát khỏi sự 
phô trương bề ngoài giả hình, thoát khỏi sự cám dỗ để thể hiện mình với quyền lực thế gian hơn là với sự yếu 
đuối trong đó có không gian cho Thiên Chúa, thoát khỏi một lòng đạo vụ luật khiến chúng ta cứng nhắc và 
không linh hoạt; thoát khỏi những liên hệ nguy hiểm với quyền lực và khỏi nỗi sợ hãi bị hiểu lầm và tấn công. 
 
Hai thánh Phêrô và Phaolô để lại cho chúng ta hình ảnh một Giáo hội được giao phó trong tay chúng ta, nhưng 
được Chúa hướng dẫn với lòng trung tín và tình yêu dịu dàng, vì chính Ngài là Đấng hướng dẫn Giáo hội. Một 
Hội Thánh yếu ớt, nhưng lại tìm thấy sức mạnh trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Hình ảnh của một Giáo hội 
được tự do và có khả năng mang đến cho thế giới sự tự do mà thế giới không thể tự nó ban cho: đó là tự do 
khỏi tội lỗi và cái chết, khỏi cam chịu, khỏi cảm giác bất công và mất hy vọng làm mất nhân tính cuộc sống của 
những người nam nữ trong thời đại chúng ta. 
  
Chúng ta hãy hỏi, hôm nay trong lễ kỷ niệm này nhưng cả sau đó nữa: các thành phố, xã hội của chúng ta và 
thế giới của chúng ta cần tự do đến mức nào? Bao nhiêu xiềng xích phải được phá vỡ và bao nhiêu cánh cửa 
đóng lại bấy lâu nay phải được mở toang! Chúng ta có thể giúp mang lại sự tự do này, nhưng chỉ khi trước tiên 
chúng ta để cho mình được tự do bởi sự mới mẻ của Chúa Giêsu, và bước đi trong sự tự do của Chúa Thánh 
Thần. 
 
Hôm nay, các Tổng Giám mục anh em của chúng ta nhận lễ trao giải pallium. Dấu hiệu hiệp nhất này với Phêrô 
nhắc lại sứ mệnh của người chăn chiên, người hiến mạng sống mình vì đàn chiên. Chính khi hiến mạng sống 
của mình, người chăn chiên, được tự do, trở thành phương tiện mang lại tự do cho anh chị em của mình. Hôm 
nay, chúng ta cũng được tham gia bởi một Phái đoàn từ Tòa Thượng phụ Đại kết, do người anh em thân yêu 
của chúng ta, Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô, gửi đến nhân dịp này. Sự hiện diện chào đón của anh em 
là một dấu chỉ quý giá cho sự hợp nhất trên hành trình tự do của chúng ta khỏi những khoảng cách khiến các 
tín hữu Kitô bị chia cắt một cách tai tiếng. Cảm ơn sự hiện diện của anh em. 
  
Chúng tôi cầu nguyện cho anh em, cho tất cả các mục tử, cho Giáo hội và cho tất cả chúng ta: để khi được giải 
thoát bởi Chúa Kitô, chúng ta có thể trở thành những Tông đồ của tự do trên khắp thế giới. 
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