
VỢ CHỒNG TRẺ Ý TRI ÂN ĐỨC GIOAN PHAOLÔ II 

 

Ngày 13-5-2007, Tổng Giáo Phận thủ đô Roma kết thúc hồ sơ Án 

phong Chân phước và Hiển thánh cho vị tôi tớ Chúa là Đức 

Thánh Cha Gioan Phaolô II (1978-2005). Hồi ấy, mới vỏn vẹn 2 

năm sau ngày Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II từ trần, vậy mà 

Văn Phòng nhận được vô số .. vô số các lá thư tri ân từ khắp nơi 

trên thế giới gởi về. Điều đáng nói đó là phần lớn các chứng từ 

tri ân về hồng ân sự sống nhận lãnh nhờ lời chuyển cầu của vị 

tôi tớ Chúa mệnh danh là “Vị Giáo Hoàng Sự Sống”. 

Xin trích dịch lá thư ”Cám Ơn Karol!” cùng ký tên: Mauro và 

Federica, vợ chồng Công Giáo Ý. 

Trong chuyến du hành ”tuần trăng mật” vào năm 2002, chúng 

con hưởng niềm vui bao la vì được hồng phúc gặp mặt Đức 

Thánh Cha Gioan Phaolô II trong buổi tiếp kiến chung vào ngày 

thứ tư. Trước đó người ta cho chúng con biết sẽ là đôi vợ chồng 

son sẻ vì không thể có con. Do đó trong chuyến du hành ”tuần 

trăng mật” ấy chúng con quyết định dừng lại Roma, thủ đô Giáo Hội Hoàn Vũ với ý hướng gặp gỡ Vị Cha 

Chung. Chúng con nuôi ước nguyện thầm kín sẽ xin Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II góp lời cầu bầu để 

chúng con được trông thấy cảnh đàn con hai ba đứa làm vui cửa vui nhà. 

Thế nhưng, khi thật sự đứng trước mặt Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II thì cả hai chúng con không nói 

được lời nào. Chúng con như bị thôi miên bởi sức mạnh tỏa ra từ chính con người Đức Thánh Cha, mặc 

dầu lúc ấy Đức Thánh Cha đã đau yếu. Hôm ấy là một ngày thứ tư trong tháng 9 năm 2002. Tuy nhiên 

Đức Thánh Cha nhìn chúng con và mỉm cười y như thể người ngầm ý nói với chúng con: ”Cha hiểu các 

con muốn gì!” Về phần mình, chúng con cũng linh tính rồi sẽ toại nguyện. 

Sau lần gặp gỡ đáng ghi nhớ với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, chúng con tìm cách thử làm một cuộc 

thụ thai nhân tạo, nghĩa là cấy tinh trùng vào tử cung. Nhưng cuộc thử nghiệm không thành công, bởi lẽ 

chúng con quá xúc động. Cuộc thụ thai nhân tạo để lại hậu quả đau thương cho chúng con về cả hai 

phương diện thể lý lẫn tâm linh. Chúng con quyết định chấm dứt, mặc cho lời bác sĩ khuyên nên thử lại. 

Chúng con quyết định chấm dứt một phần cũng vì bị lương tâm cắn rứt. Chúng con tự cảm nhận đã 

hành động ngoài phạm vi giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo. 

Trong thời gian này chúng con bắt đầu tiến trình xin con nuôi. Nhưng người ta cho biết phải đợi thời 

gian đủ 3 năm sau khi thành hôn, mới được phép làm các thủ tục xin con nuôi. Trong khi chờ đợi, chúng 

con quyết định tìm cách chữa trị bệnh hiếm con với một bác sĩ khác. Tuy nhiên, việc thay đổi này không 

gieo vào lòng chúng con chút hy vọng nào hết, xét vì kết quả tiêu cực của các lần thử nghiệm trước. 



Thế rồi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II từ trần vào tối thứ bảy 2-4-

2005. Lạ lùng thay, cũng chính hôm ấy, vị bác sĩ xác nhận chúng con 

đang đợi một đứa con. Tin vui thật bất ngờ và quá lớn lao, xét vì 

chúng con không có hy vọng nào! 

Tháng 11 năm 2005 bé gái đầu lòng của chúng con mở mắt chào đời. 

Đến tháng Giêng năm 2008 bé gái thứ hai lại đi vào cuộc sống gia đình 

chúng con. Cả hai bé đều khoẻ mạnh và thật dễ thương, thật nhí 

nhảnh. Khi chúng con đưa cho hai bé xem tấm hình chúng con chụp 

với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II thì con gái đầu lòng vỗ tay nói lớn: 

- Ông Nội Áo Trắng! Ông Nội Áo Trắng! 

Và quả đúng như lời đơn sơ hồn nhiên của đứa con gái đầu lòng. 

Chúng con cảm thấy thật sự thuộc về đại gia đình Ông Nội Karol 

Wojtyla (1920-2005), vị Giáo Hoàng thánh thiện dấu ái của chúng con nói riêng và của Giáo Hội Hoàn Vũ 

cùng toàn thể nhân loại nói chung. 

... Đức Chúa GIÊSU phán: ”Thật, Thầy bảo thật anh chị em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không 

chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý 

mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự 

sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai 

phục vụ Thầy, CHA của Thầy sẽ quý trọng người ấy” (Gioan 12,24-26). 

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

Giovanni Paolo II, N.1, Gennaio-Febbraio 2009, Anno IV, trang 26-27) 
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