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... Chúng con là một gia đình Công Giáo Ba-Lan tham dự tích 

cực vào đời sống Hội Thánh. Chúng con xin nêu lên chứng 

tá về sự bảo trợ đặc biệt và lời chuyển cầu của vị tôi tớ 

Chúa là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (1978-2005) đối với 

bé gái chúng con là Karolina Fustyna chào đời ngày 12-2-

2008. 

Con gái đầu lòng của chúng con là Aleksandra sinh ngày 14-

11-2000. Một thời gian ngắn sau đó chúng con quyết định 

sinh thêm đứa con khác. Nhưng rồi khó khăn xuất hiện. Bào 

thai bị trụy ra ngoài trước thời hạn. Lần mang thai thứ ba 

cũng bị trụy thai. Chúng con vô cùng hoang mang lo lắng vì 

không biết lý do tại sao. Trong khi các bác sĩ cho biết là chúng 

con có thể sinh con vì các thử nghiệm vẫn đưa đến kết quả 

tốt. Phần chúng con, chúng con cũng nồng nàn ao ước có 

thêm đứa con khác. Và thế là con mang thai lần thứ 4. 

Những tuần lễ đầu mọi sự diễn tiến bình thường. Sang đến tuần thứ 15 thì con phải chiến đấu để giữ 

cho bào thai không trụy ra ngoài. Đến tuần lễ thứ 25 thì bé gái Dominika của chúng con mở mắt chào 

đời ngày 17-4-2005. Nhưng bé chỉ sống sót vỏn vẹn 1 tiếng đồng hồ rồi tắt thở. 

Trước đó không lâu, từ nơi bệnh viện con tham dự Thánh Lễ an táng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II qua 

truyền hình. Con không thể tưởng tượng rằng sau đó con lại tham dự lễ an táng bé gái thân yêu của 

chúng con. 

Tất cả niềm hy vọng của chúng con gần như tiêu tan với cái chết của bé Dominika. Chúng con đau đớn 

tự hỏi ”Tại Sao” và trong tâm tư nổi lên { tưởng ”phản loạn” chống lại THIÊN CHÚA! Thật là thời kz khó 

khăn và khủng hoảng trầm trọng trong liên hệ vợ chồng và bầu khí gia đình vô cùng ngột ngạt. Bé gái 

đầu lòng Aleksandra của chúng con tròn 5 tuổi và bé bắt đầu hiểu phần nào cái ”bất ổn” của Ba Má nên 

bé cũng đau khổ. 

Trong khi ngoan-cố tìm cho ra lý do tại sao thì con bỗng nhớ lại lời một vị Linh Mục nói với chúng con 

rằng: 

- Khi gặp gian nan khốn khó người ta dễ đặt câu hỏi tại sao. Nhưng khi nhận may lành, người ta lại quên 

mất cảm tạ THIÊN CHÚA! 

Câu nói dần dần mang lại cho tâm tư con niềm an bình. Con bắt đầu chấp nhận thánh ý THIÊN CHÚA. 

Hai năm sau cái chết của bé Dominika, chúng con nghĩ đến chuyện thử làm cuộc mang thai khác. Cùng 

lúc cũng nẩy sinh nơi chúng con { hướng làm một chuyến hành hương đi Roma để xin Đức Thánh Cha 



Gioan Phaolô II cầu bầu cho ước nguyện chân thành của chúng con. 

Từ ngày 24 đến 27-11-2006 chúng con có mặt tại Roma. Nơi mộ 

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II chúng con tha thiết xin cho được 

một hồng ân sự sống. Thật là thời gian của ân lành phúc lộc. 

Trở về quê hương Ba-Lan, con mang thai lần thứ 5. Ban đầu mọi sự 

xem ra xuôi chảy. Nhưng rồi khó khăn xuất hiện khiến con bị bắt 

buộc phải nằm yên một chỗ mới có hy vọng giữ được bào thai. Suốt 

trong thời gian này chúng con không ngừng van xin Đức Thánh Cha 

Gioan Phaolô II chuyển cầu cho chúng con. 

Và chúng con được như lòng mong ước. Bé gái Karolina Fustyna 

chào đời ngày 12-2-2008. Chúng con đã trải qua một thời kz vô 

cùng khó khăn tưởng như bất tận. May mắn thay mọi sự kết thúc 

tốt đẹp. Chúng con cảm nghiệm thế nào là Tình Yêu Quan Phòng 

của THIÊN CHÚA. Chúng con cũng { thức sâu xa rằng sở dĩ chúng 

con nhận được hồng ân sự sống này, là nhờ lời chuyển cầu của vị 

tôi tớ Chúa là Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Chúng con xin viết 

chứng từ để bày tỏ tâm tình tri ân sâu xa. Muôn vàn cảm tạ lòng 

nhân lành của THIÊN CHÚA. 

Ký tên Asia và Przemek. 

... ”Anh chị em hãy có lòng nhân từ, như CHA anh chị em là Đấng nhân từ. Anh chị em đừng xét đoán, 

thì anh chị em sẽ không bị THIÊN CHÚA xét đoán. Anh chị em đừng lên án, thì sẽ không bị THIÊN CHÚA 

lên án. Anh chị em hãy tha thứ, thì sẽ được THIÊN CHÚA thứ tha. Anh chị em hãy cho, thì sẽ được 

THIÊN CHÚA cho lại. Ngài sẽ đong cho anh chị em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào 

vạt áo anh chị em. Và anh chị em đong bằng đấu nào, thì THIÊN CHÚA sẽ đong lại cho anh chị em bằng 

đấu ấy” (Luca 6,36-38) 

(”TOTUS TUUS”, Mensile di Postulazione della Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio 

Giovanni Paolo II, N.3, Maggio-Giugno 2009, Anno IV, trang 27) 
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