
ĐỨC GIOAN PHAOLÔ II VÀ VỤ MƯU SÁT NGÀY 13-5-1981 

 

... Chiều ngày 13-5-1917 Đức Mẹ MARIA hiện ra lần đầu tiên tại làng 

Fatima bên nước Bồ-Đào-Nha với ba trẻ chăn chiên: Lucia dos Santos 

10 tuổi (1907-2005), Phanxicô Marto 9 tuổi (1908-1919) và Giaxinta 

Marto 7 tuổi (1910-1920). Gần 65 năm sau, chiều ngày 13-5-1981, 

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II (1978-2005) bị mưu sát tại quảng 

trường thánh Phêrô vào thứ tư có buổi tiếp kiến chung hàng tuần các 

tín hữu Công Giáo và du khách hành hương đến từ năm châu. Ngày 

và Giờ vụ mưu sát ở thủ đô Roma trùng hợp với Ngày và Giờ cuộc 

hiện ra tại làng Fatima. Quả là trùng hợp bí ẩn nhiệm mầu! 

Mùa hè năm 1993, nhân cuộc gặp gỡ với nhóm trí thức Ba-Lan trong 

đó có hai triết gia Józef Tischner và Krzysztof Michalski tại nhà nghỉ 

mát Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã gợi lại cuộc 

mưu sát ngày 13-5-1981 với những suy tư về sự dữ kèm theo tâm 

tình tri ân dâng lên THIÊN CHÚA và Hiền Mẫu MARIA. Nội dung cuộc 

gặp gỡ được trình bày trong tác phẩm ”Ký-Ức và Căn-Tính” xuất bản đầu năm 2005. 

Một người trong nhóm trí thức nêu câu hỏi: 

- Thưa Đức Thánh Cha, ngày 13-5-1981, thực hư xảy ra như thế nào? Vụ mưu sát và các biến cố đi kèm 

phải chăng tỏ lộ vài sự thật liên quan đến ngôi vị giáo hoàng? Có thể nhận ra sứ điệp đặc thù liên kết với 

sứ mệnh cá nhân của ngài không? Đức Thánh Cha đã đích thân đến nhà tù để gặp gỡ mặt đối mặt với 

tên sát nhân. Hôm nay, trải bao năm qua, Đức Thánh Cha nhìn lại biến cố những ngày ấy như thế nào? 

Đâu là ý nghĩa vụ mưu sát và các biến cố dính liền đưa đến hậu quả trong chính cuộc đời ngài?” 

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trả lời: 

- Tất cả minh chứng có Ơn thánh Chúa. Tôi thấy biến cố tương tự với thử thách Đức Hồng Y Stefan 

Wyszynski (1901-1981) phải chịu trong thời gian ngài bị giam cầm. Có điều hơi khác là Đức Hồng Y bị tù 3 

năm, trong khi thử thách của tôi kéo dài trong khoảng ngắn hơn, chỉ vài tháng thôi. Agca biết rõ phải bắn 

như thế nào và dĩ nhiên anh ta cố ý bắn để đạt mục tiêu. Chỉ có điều lạ là hình như có ”ai đó” đã lái viên 

đạn đi nơi khác! 

Tiếp lời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, vị bí thư của ngài lúc ấy là Đức Ông Stanislaw Dziwisz (nay là 

Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Cracovia) nói: 

- Agca bắn là để giết chết. Cú bắn đáng lý là cú sát nhân. Viên đạn xuyên qua người Đức Thánh Cha, gây 

vết thương nơi bụng, cùi chỏ phải và ngón tay trỏ. Rồi viên đạn rơi giữa Đức Thánh Cha và tôi. Tôi còn 

nghe thêm 2 phát súng khác, hai người đứng cạnh chúng tôi trúng đạn bị thương. Tôi hỏi Đức Thánh 

Cha: ”Ở đâu?” Đức Thánh Cha trả lời: ”Nơi bụng!” Tôi hỏi tiếp: ”Có đau không?” Đức Thánh Cha trả lời: 



”Đau lắm!” Lúc ấy không có bác sĩ nào bên cạnh. Chúng tôi không 

có giờ để suy nghĩ lâu la. Chúng tôi dùng xe cứu thương và đưa 

ngay Đức Thánh Cha đến bệnh viện bách khoa Gemelli. Đức Thánh 

Cha thì thầm đọc kinh, nhưng rồi, ngay trên đường đi, Đức Thánh 

Cha bất tỉnh .. Rất nhiều yếu tố quyết định sinh tử. Lấy ví dụ thời 

gian đưa tới nhà thương: chỉ cần chậm thêm vài phút, hoặc bị 

ngăn trở nào đó trên đường đi, hẳn sẽ trở thành quá trễ! Nhưng 

trong tất cả các biến cố ấy, tỏ lộ hiển nhiên bàn tay chủ động của 

THIÊN CHÚA. Vâng, đúng thế! Tất cả minh chứng như vậy! 

- Nhờ được chữa trị khẩn trương, sức khoẻ của Đức Thánh Cha 

khả quan đến độ các bác sĩ quyết định mổ lần thứ hai để bổ túc 

cho lần mổ đầu tiên vào chính ngày bị mưu sát. Đức Thánh Cha 

chọn ngày 5-8 lễ Đức Bà Xuống Tuyết, ngày thánh hiến Vương 

Cung Thánh Đường Đức Bà Cả (ở thủ đô Roma). Lần mổ thứ hai 

diễn tiến tốt đẹp. Ngày 13-8, đúng 3 tháng sau vụ mưu sát, các 

bác sĩ ký giấy cho Đức Thánh Cha xuất viện .. 5 tháng sau vụ mưu 

sát, Đức Thánh Cha trở lại quảng trường Thánh Phêrô để gặp gỡ các tín hữu hành hương. Ngày hôm ấy 

Đức Thánh Cha nói: ”Một lần nữa, tôi trở thành người thụ ơn, kẻ mắc nợ Đức Mẹ MARIA và các thánh 

quan thầy. Làm sao tôi có thể quên được rằng, biến cố tại quảng trường Thánh Phêrô xảy ra cùng ngày 

cùng giờ với biến cố xảy ra cách đó hơn 60 năm tại Fatima bên nước Bồ-Đào-Nha, khi Hiền Mẫu Đức 

Chúa GIÊSU KITÔ hiện ra lần đầu tiên với các thiếu niên thôn quê nghèo nàn? Trong tất cả những gì xảy 

ra cho tôi vào ngày hôm ấy, tôi cảm nghiệm rõ ràng có bàn tay che chở, có sự lưu tâm đặc biệt của Hiền 

Mẫu MARIA Thiên Quốc. Đức Mẹ minh chứng Đức Mẹ mạnh hơn viên đạn có sức giết người! 

Tiếp lời Đức Ông Stanislaw Dziwisz, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói: 

- Dịp lễ Giáng Sinh 1983, tôi đích thân đến nhà tù thăm kẻ sát nhân. Chúng tôi nói chuyện với nhau thật 

lâu. Như mọi người đều biết, Alì Agca là tên sát nhân chuyên nghiệp. Điều này có nghĩa anh ta không 

phải là kẻ chủ mưu vụ mưu sát, nhưng có ”ai đó” đã hoạch định vụ mưu sát và có ”ai đó” ra lệnh cho 

anh ta phải thi hành vụ mưu sát. Suốt trong buổi nói chuyện, Alì Agca luôn luôn tự hỏi và lập lại câu hỏi 

”Tại sao vụ mưu sát không thành công???” Anh ta đã cẩn thận chuẩn bị đầy đủ mọi chi tiết. Thế mà nạn 

nhân lại thoát chết! Làm sao điều này có thể xảy ra??? Có lẽ Alì Agca đã hiểu được nhờ linh tính rằng, 

vượt lên trên khả năng giết người của anh ta, còn có một quyền lực khác mạnh hơn nhiều!!! 

- Tôi nghĩ đến biến cố với tâm tình xúc động sâu xa. Tôi ghi ơn tất cả mọi người đã hiệp ý cầu nguyện cho 

tôi cách riêng trong chính ngày 13-5-1981 và những ngày kế tiếp. Tôi dâng lời cảm tạ tri ân Đức Chúa 

GIÊSU KITÔ và Đức Chúa Thánh Thần, nhân biến cố xảy ra tại quảng trường Thánh Phêrô chiều ngày 13 

tháng 5 lúc 17 giờ 17 phút, đã gợi hứng cho bao tâm lòng hòa nhịp trong cùng lời nguyện xin. Tôi nhớ lại 

lời Sách Công Vụ Tông Đồ chương 12 câu 5 liên quan đến Thánh Phêrô như sau: ”Hội thánh không ngừng 

dâng lên THIÊN CHÚA lời cầu nguyện khẩn thiết cho ông”. 

 



... Kinh dâng nước Việt Nam cho Đức Mẹ MARIA Vô Nhiễm 

Nguyên Tội 

Lạy Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con toàn thể giáo 

hữu Việt Nam hết lòng tin cậy chạy đến cùng Mẹ. 

Mẹ là Mẹ THIÊN CHÚA, là Mẹ chúng con, Mẹ là Nữ Vương Toàn 

Năng, là Đấng bầu cử cho chúng con trước tòa Chúa. Biết bao 

nhiêu lần, Mẹ đã cứu vãn Giáo Hội, và các dân tộc trong cơn 

nguy biến. 

Chúng con hết lòng thành kính hiến dâng Giáo Hội và tổ quốc 

Việt Nam cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Để thực hành 

mệnh lệnh của Mẹ, và để nhờ Mẹ che chở phù trì, ngày nay và 

mãi mãi. 

Xin Mẹ gìn giữ Giáo Hội Việt Nam. Xin Mẹ soi sáng hàng Giáo 

Phẩm, dìu dắt và thánh hóa các Linh Mục. Xin Mẹ giúp sức cho 

toàn thể giáo dân được trung thành giữ luật Chúa, và sốt sắng làm việc tông đồ. Xin Mẹ nâng đỡ và ủi 

an những anh chị em của chúng con, đang phải khốn khó vì Đạo Chúa. 

Xin Mẹ chúc lành cho tổ quốc Việt Nam. Xin Mẹ hướng dẫn các nhà lãnh đạo dân tộc, xin Mẹ đem tinh 

thần Phúc Âm thấm nhuần tất cả các cơ cấu quốc gia, xin Mẹ cho toàn thể dân Việt biết đoàn kết, để 

cùng nhau xây dựng lại giang sơn. 

Nhất là xin Mẹ cứu chúng con thoát nạn Cộng Sản vô thần, để mọi người được sống trong tự do, hòa 

bình, ngõ hầu Nước Chúa được mở rộng khắp nơi. 

Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ ơn Mẹ, và cùng nhau xây dựng một đền thờ hay một công tác 

nào khác dâng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, để lưu truyền cho hậu thế ơn che chở đặc biệt 

của Mẹ. 

Lạy Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con thành khẩn kêu đến Mẹ, vì chúng con biết Mẹ sẽ 

nhậm lời chúng con. Và mặc dầu mọi nỗi khó khăn hiện tại, chúng con tin chắc Trái Tim Mẹ sẽ thắng. 

AMEN. 

(Jean Paul II ”Mémoire et Identité” Le Testament politique et spirituel du Pape, 2005, Éditions 

Flammarion, Paris, trang 191-202) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 


