
TRI ÂN ĐỨC GIOAN PHAOLÔ II VÌ ĐÃ ĐƯA VỀ VỚI THIÊN CHÚA 

 

... Trong vòng ròng rã 10 năm trời, tôi hoàn toàn xa lìa Giáo Hội 

Công Giáo, lang thang ra đi sống cảnh người con trai hoang đàng. 

Biến cố xảy ra ngay sau khi tôi lãnh bí tích Thêm Sức. Tôi sống hoàn 

toàn dửng dưng, không tin tưởng gì ráo trọi. Tôi dứt khoát không 

đụng chạm hoặc đề cập những gì liên quan đến THIÊN CHÚA. Trong 

khoảng 10 năm sống như thể không có THIÊN CHÚA ấy, tôi chỉ gặp 

gỡ và giao tiếp với bạn bè xấu, kể cả việc rơi vào vòng nghiện ngập 

ma túy. Tôi trở thành một tên nghiện thứ thiệt! Thành thật mà nói, 

vào thời gian này, tôi không hề chú ý đến Đức Thánh Cha Gioan 

Phaolô II cũng như khinh-khi Giáo Hội Công Giáo và tất cả những ai 

tỏ ra quan tâm đến Giáo Hội Công Giáo! Tôi nhìn mọi sự mọi người 

với cặp mắt ô-nhiễm ý thức hệ vô thần. 

Chính trong tâm tình ấy mà tôi theo dõi tin tức về những ngày cuối 

đời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Tôi chỉ thấy nơi ngài hình 

ảnh một cụ già đau khổ bệnh hoạn. Thế rồi vào chính giây phút nghe loan tin Đức Thánh Cha từ trần, 

bỗng có cái gì khác lạ diễn ra trong chính nội tâm tôi. Và sáng sớm hôm sau tôi đến nhà thờ tham dự 

Thánh Lễ như dấu chứng lòng tôi ngưỡng mộ sự ra đi của một bậc cao cả, một vị anh hùng. Điều gây xúc 

động mạnh nhất nơi tôi lúc bấy giờ chính là sự kiện chứng kiến một bậc vĩ nhân - ngay cả đó là vị Giáo 

Hoàng - cũng không khỏi phải chịu bệnh, chịu đau khổ mãi cho đến khi trút hơi thở cuối cùng! 

Tự thâm tâm tôi nẩy ra vấn nạn: 

- Vậy thì phải có cái gì đó thật linh thiêng hiện hữu? Bởi vì, không thể nào có một người chịu đau đớn 

khôn lường trong thân xác như Đức Thánh Cha, lại vẫn anh dũng kiên trung trong niềm tin vào THIÊN 

CHÚA và vào Giáo Hội của Ngài? 

Tự hỏi xong, tôi liền cảm thấy nội tâm hoàn toàn thay đổi và tôi hiểu rằng, thay đổi này có được là nhờ 

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II! Tức khắc, tôi thấy mình có bổn phận phải tri ân Đức Thánh Cha và phải 

làm một cái gì đó biểu lộ lòng tôi ghi ơn ngài. Tôi khởi sự đọc Phúc Âm từ đầu tới cuối, điều mà tôi chưa 

bao giờ làm! 

Sự hoán cải trở về với THIÊN CHÚA và với Giáo Hội Công Giáo được củng cố và gia tăng mãi với thời gian 

trong niềm vui bao la rộng lớn. Cho đến năm 2009 tôi chính thức tận hiến cho Khiết Tâm Đức Mẹ 

MARIA. Thật là hồng ân lớn lao đối với tôi, xét vì tôi có một quá khứ xấu xa kinh hoàng! 

Thế nhưng không phải chỉ duy nhất mình tôi, mà còn có rất nhiều người khác cũng nhận được ơn thay 

đổi hoàn toàn cuộc sống nhờ Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II! 



Tôi viết chứng từ như lời tri ân chân thành dâng lên Đức Thánh 

Cha Gioan Phaolô II, bởi vì nhờ lời chuyển cầu của ngài mà tôi 

được ơn hoán cải. Tôi cũng dâng lời cảm tạ THIÊN CHÚA, trong 

lòng nhân hậu từ bi vô biên của Ngài, đã vui lòng tiếp nhận tôi 

trở về trong vòng tay dấu ái của Ngài! Thật là ân huệ trọng đại! 

Ký tên: Davide. 

 

... KINH THÁNH MẪU LA VANG 

Lạy Mẹ MARIA Thánh Mẫu La Vang, 

đầy muôn ơn phước, ngời chói vạn hào quang, 

muôn vàn Thần Thánh không ai sánh bằng. 

Đức Chúa Trời đã đoái thương chọn Mẹ, 

tinh tuyền thánh thiện, sinh Đấng Cứu Độ muôn loài. 

Mẹ đã chọn La Vang mà hiện đến, 

cứu giúp hộ phù tổ tiên chúng con lương giáo, 

giữa thời ly loạn cấm cách, khốn khổ trăm bề. 

Từ ấy gót chân Mẹ bước đến, 

vẫn mãi đầy ơn thiêng. 

Ơn phần hồn, ơn phần xác, 

người bệnh tật, kẻ ưu phiền, 

nào ai cầu khẩn mà Mẹ không nhậm lời. 

Lạy Mẹ MARIA, Thánh Mẫu La Vang, 

Mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời, 

cũng là Thánh Mẫu loài người chúng con. 

Cúi xin xuống phước hải hà, 

đoái thương con cái thiết tha van nài. 

Xin cho chúng con tấm lòng từ bi nhân hậu, 



đại lượng bao dung, 

cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. 

Xin Mẹ phù hộ chúng con 

luôn sống đức hạnh, đầy lòng cậy trông. 

Và sau cuộc đời này, 

xin cho chúng con được về sống bên Mẹ, 

hưởng vinh phúc trong Chúa Ba Ngôi muôn đời. AMEN. 
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