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1. "Thiên Chúa xóa bỏ mọi tội nhưng mặc dù Ngài từ bi thương 
xót, không biết Ngài có xóa bỏ tội chối đạo không. Đó không 
phải là tội lớn nhất sao? Thà chịu chết còn hơn chối đạo". 
Thánh Giuse Lê Đăng Thị 

2. "Ai khôn mới biết hiến mình cho chân lý, để chiếm hữu phần 
gia nghiệp muôn đời". Thánh Phêrô Vũ Văn Truật 

3. "Đông qua tiết lại thời xuân tới. Khổ tạm mai sau hưởng phúc 
an. Làm kẻ anh hùng chi quản khó. Nguyện xin cùng gặp chốn 
thanh nhàn." ThánhAnrê Trần An Dũng Lạc 

4. "Các ông các bà hãy trở về đi, đừng khóc lóc nữa làm chi vì 
ngày hôm nay thầy trò tôi sẽ được vào nước thiên đàng là quê 
thật vui vẻ vô cùng." Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu, 

5. "Dù trăng trói, gông cùm tù rạc, Chén ngục hình xiềng tỏa chi 
nề . Miễn vui lòng cam chịu một bề . Cho trọn đạo trung thần 
hiếu tử."  Thánh Phêrô Đoàn Công Quý 

6. "Lát gươm quan lớn ban cho tôi là đường đi lên Thiên Đàng 
đấy." Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ 

7. "Tâu bệ hạ, đã 30 năm phục vụ dưới ba triều vua, lúc nào hạ 
thần cũng là người hết lòng yêu nước. Nay hạ thần cam chịu 
mọi cực hình để nên giống Đức Kitô." Thánh Micae Hồ Đình 
Hy 

8. "Xin cho con chịu đau khổ vì danh Đức Ki-tô, được đón nhận 
ngành lá tử đạo về tới bến thiên đàng" ThánhPhêrô 
Dumoulin-Borie Cao 

9. "Thân xác tôi ở trong tay quan, quan muốn làm khổ thế nào tùy 
ý. Nhưng linh hồn là của Chúa, không có gì khiến tôi hy sinh 
nó được" Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh 

10. "Con ơi hãy nhận lấy kỷ vật Cha trao laị : Đây là ảnh Đức 
Kitô, Chúa chúng ta, ảnh nầy quí hơn vàng bạc bội 
phần" Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng 

11. "Con chớ khóc làm chi, mẹ đeo hoa trên người mà. Con cứ 
về nhà xem sóc cửa nhà, còn việc mẹ thì để mặc 
mẹ". Thánh Anê Lê Thị Thành (bà Đê 

12. "Anh em Việt Nam yêu quí của tôi, anh em hãy biết rằng tôi 
rời bỏ quê hương đến đây để tìm gặp anh em. Chính vì thế 



đám đông anh em đến đây làm tôi tràn ngập niềm 
vui". Thánh Gioan Thêophan Vénard Ven 

13. "Ôi Bắc Việt cao quí, Đất được Chúa chúc lành. Quê hương 
của bao nhiêu vị anh hùng đức tin. Tôi đến để phục vụ ngươi. 
Hạnh phúc được sống và chết vì ngươi". Thánh Gioan 
Thêophan Vénard Ven 

14. "Vinh danh chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa là Chúa Cả trời 
đất, chúng con xin dâng mạng sống cho Ngài"Thánh Phaolô 
Phạm Khắc Khoan 

15. "Anh em yêu dấu, Thiên Chúa muốn tôi dâng sự sống cho 
Ngài để đạo thánh được rạng rỡ, tôi vui mừng vâng theo ý 
Chúa. Trước khi lìa xa anh em, tôi xin anh em dù phải khốn 
khổ thế nào mặc lòng hãy trung thành bền đỗ trong đức tin, 
trông cậy vào Chúa giúp sức thì Ngài chẳng bỏ anh 
em". Thánh Philipphê Phan Văn Minh 
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