
NGÀY 5 THÁNG GIÊNG, KÍNH NHỚ THÁNH GIOAN NEUMANN, DCCT: 
  

“Thánh Gioan Neumann gần gũi với những người đau yếu bệnh tật, Ngài thích ở cùng với những 
người nghèo khổ, Ngài là bằng hữu của những người tội lỗi, và giờ đây, Ngài trở thành niềm vinh dự của 
tất cả anh chị em di dân” – với những lời này, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã tóm tắt hoạt động của 
Thánh Gioan Neumann, Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, Giám mục Địa phận Philadelphia (Bài giảng trong 
Thánh lễ tuyên Thánh cho Đức Giám mục Gioan Neumann, C.Ss.R, ngày 19 tháng 6 năm 1977). 
 

Gioan Neumann sinh tại Prachatice, Bohemia. Với tinh thần nhiệt huyết về đời sống Thừa sai và 
khao khát dẫn đưa các linh hồn đến với Chúa Kitô. Neumann quyết định rời quê hương để hiến thân cho 
những người nhập cư châu Âu ở Mỹ. Thầy Neumann đã được Đức Giám mục Địa phận New York truyền 
chức Linh mục năm 1836.  

 
Vì muốn được sống trong một cộng đoàn Dòng tu theo ơn gọi truyền giáo của mình, năm 1842, 

Cha Neumann đã gia nhập DCCT. Cha Neumann đặc biệt bận rộn với những người nhập cư Đức, đầu tiên 
là ở Baltimore, sau đó ở Pittsburgh. Năm 1852, ở tuổi 41, Cha Neumann đã được bổ nhiệm làm Giám mục 
Giáo phận Philadelphia. Ngài đã tạo một ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống tôn giáo của Hoa Kỳ bằng 
cách thành lập các trường học Công giáo và cổ võ lòng sùng kính Thánh Thể. Chỉ trong bảy năm, Ngài 
đã tiến hành xây dựng 89 nhà thờ, một số bệnh viện và trại trẻ mồ côi. Vào ngày 5 tháng 1 năm 1860, ở 
tuổi 48, Đức Cha Gioan Neumann, C.Ss.R đột ngột qua đời vì một cơn đau tim trên đường phố 
Philadelphia. Ngài được tôn lên bậc Hiển Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1977. 


