
   XIN CHÂN PHÚC GIOAN PHAOLÔ II CẦU CHO CHÚNG CON! 
 

 
 

... Từ Pháp, các tín hữu Công Giáo gởi đến Văn Phòng án phong Chân Phước và 
Hiển Thánh của Đức Chân Phúc Giáo Hoàng Gioan Phaolô II các chứng từ tri ân 
như sau. 
 
... Thư thứ nhất đề ngày thứ tư 16-3-2011 
Con gái con 29 tuổi đã có một giấc mơ cách đây vài ngày. Cháu vừa nhận việc 

làm trong một nghiệp đoàn sáng kiến với các thanh nữ khác. Người ta trao cho 
mỗi người một cái bảng tên đeo nơi cổ. Trên bảng của các thanh nữ khác chỉ có 
ghi tên xứ sở. Còn con gái con khi lật bảng tên của mình thì thấy đàng sau có 

khuôn mặt Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II với ngày tháng. Rồi ngày hôm sau khi 
lái xe, cháu muốn mở đài phát thanh Công Giáo Pháp RCF để nghe nhạc, nhưng vặn hoài vẫn không 
tìm ra chương trình phát thanh âm nhạc. Bỗng cháu nghe tiếng một người loan tin về lễ tôn phong 
chân phước sắp tới của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Cháu hết sức ngạc nhiên và xúc động nên đã 

kể cho con nghe tất cả các sự kiện trên đây. Con xin nhấn mạnh là cháu đã ngưng hút thuốc từ ba 
tháng nay và cũng rời bỏ người bạn trai mà cháu chung sống như vợ chồng. Thật là một ơn lành lớn 
lao. Xin cảm tạ THIÊN CHÚA và Hiền Mẫu MARIA Thiên Quốc, nhờ lời chuyển cầu của Đức Thánh Cha 
Gioan Phaolô II. 
Ký tên: Miette Gisèle 
 
... Thư thứ hai đề ngày thứ ba 21-6-2011 

Vì có các triệu chứng chóng mặt nên con thường bị mất thăng bằng, bị say sóng, khiến không thể đi 
đứng và làm việc bình thường. Đôi lúc khi thức dậy con không thể nhấc mình ra khỏi giường. Con liền 
xin Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cầu bầu cùng Chúa cho con được lành bệnh và có thể tham dự lễ 
Tuyên Xưng Đức Tin của con trai con sẽ diễn ra vào cuối tuần. Lễ này được dự định từ lâu và chúng 

con sẽ tiếp rước gia đình cha mẹ đỡ đầu của cháu đến từ xa. 
 

Con lo sợ mình không thể tiếp khách cũng không thể tham dự Thánh Lễ cùng với gia đình. Con cũng 
xin được đi làm trở lại và dạy cho xong môn giáo lý ở trường. Và Lời cầu xin của con đã được lắng 
nghe. Con đã tham dự lễ Tuyên Xưng Đức Tin với toàn thể gia đình cùng với khách mời đến từ xa. Con 
cũng có thể kết thúc các môn dạy cuối cùng của niên học. Con tin nơi sự hiệp thông của các thánh và 
hết lòng tri ân Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã chuyển cầu cùng Chúa ban các ơn con xin, hầu con 
có thể chu toàn các công việc thường nhật trong đời sống của một bà mẹ gia đình. 
Ký tên: Mathelin Emmanuelle 

 
... Thư thứ ba đề ngày thứ sáu 1-7-2011 
Thứ năm ngày 16-6-2011 bạn con lâm bệnh khi chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ thi tú tài được ấn định 
vào ngày 20-6. Sau vài ngày nhập dưỡng đường tư, bệnh tình không thuyên giảm mà còn trầm trọng 
thêm. Các khám nghiệm cho thấy ruột bị lủng và quấn vào nhau. Người ta quyết định mổ gấp. Chính 

khi đó, mẹ con là người rất kính mến Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã khuyên mẹ bạn con nên 
chuyển bạn con đến một dưỡng đường chuyên biệt. Trước khi đổi chỗ, mẹ con trao cho mẹ bạn con 

Kinh xin ơn nhờ lời chuyển cầu của tôi tớ Chúa Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Vì mẹ bạn con không 
biết đọc nên bà chỉ đều đặn kêu tên Gioan Phaolô II và xin ngài cứu chữa con trai bà. Trong khi đó thì 
vì bệnh, bạn con không trông thấy rõ, nên chỉ đọc Kinh khi nào đọc được mà thôi. Bạn con được 
chuyển khẩn cấp đến một nhà thương khác và người ta quyết định mổ ngay, xét vì thấy chứng bệnh 
khá trầm trọng. Ngày hôm sau bạn con được đưa đến khu vực chuẩn bị mổ. Tại đây, vị bác sĩ giải 
phẫu bỗng nẩy ra ý tưởng nên làm thêm cuộc phân tích thứ hai. Mẹ bạn con không ngừng kêu xin 

Chân Phúc Gioan Phaolô II chữa lành con mình. Thế là, trước sự ngạc nhiên của mẹ bạn con và các 
bác sĩ, kết quả phân tích cho thấy không có gì trầm trọng hết! Các bác sĩ cũng tuyên bố đây là phép 
lạ! Vài ngày sau thì bạn con được xuất viện. 
 
Bệnh tình bạn con hoàn toàn thuyên giảm. Chỉ cần bồi dưỡng thêm để có sức. Bạn con sẽ thi tú tài 
vào tháng 9 được dành cho những người bị lâm bệnh. Con muốn ghi lại chứng từ này vì con tin rằng 
chính Đức Chân Phúc Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã cầu bầu cùng Chúa cho bạn con được khỏi bệnh. 



Ngài đúng là Người của THIÊN CHÚA và xứng đáng được nâng lên hàng hiển thánh cũng như được 
công bố là Tiến Sĩ Hội Thánh! 
Ký tên: Dosseh Ambroise. 
 

... Thư thứ tư đề ngày thứ ba 10-5-2011 
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II thân yêu của chúng ta có một nụ cười thiên thần và hiện đang ở cùng 
THIÊN CHÚA và các Thánh Thiên Thần, cũng như với Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA, Mẹ THIÊN CHÚA 
và cũng là Mẹ chúng ta. Tháng 5 dâng kính Đức Mẹ MARIA là tháng đẹp nhất. Hãy hát dâng lên Đức 
Mẹ một bài ca mới và hãy trang hoàng các thánh đường bằng những cánh hoa tươi đẹp rực rỡ. Đức Mẹ 
MARIA là Hiền Mẫu và chúng ta là con cái Người. Xin Đức Mẹ MARIA âu yếm nhìn chúng con như duy 
nhất một Người Mẹ có thể nhìn. Xin Đức Chân Phúc Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cầu cho chúng con. 

Ký tên: Homan Robert. 
 
... Kinh xin ơn nhờ lời chuyển cầu của Đức Chân Phúc Giáo Hoàng Gioan Phaolô II 
 

Lạy Ba Ngôi Chí Thánh, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo Hội Đức Chân Phúc Gioan 
Phaolô II và biểu dương nơi người lòng ưu ái của tình phụ tử Chúa, vinh quang thánh giá 

Đức KITÔ và sự huy hoàng của Thánh Thần Tình Yêu. Nhờ sự phó thác vô điều kiện của 
người nơi lòng thương xót vô biên của Chúa và nơi sự chuyển cầu từ mẫu của Đức Mẹ 
MARIA, người đã cho chúng con một hình ảnh sống động của Đức GIÊSU Chăn Chiên Nhân 
Lành và đã chỉ cho chúng con đường nên thánh, chiều kích thanh cao của đời sống kitô 
thường ngày, là con đường duy nhất đạt tới niềm hiệp thông vĩnh cửu với Chúa. Nhờ lời 
chuyển cầu của người, xin Chúa ban cho chúng con, tùy theo thánh ý Chúa, ơn chúng con 
van nài, với niềm hy vọng mãnh liệt người sẽ được nâng lên hàng Các Thánh của Giáo Hội. 

 
(www.karol-wojtyla.org, Vicarius Urbis, Ioannes Paulus P.P.II, Karol Józef Wojtyla, ”Totus Tuus ego 
sum, MARIA, et omnia mea tua sunt!”, Les Témoignages) 
 
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 


