
CHÂN PHÚC GIOAN PHAOLÔ II, VỊ GIÁO HOÀNG CỦA SỰ SỐNG! 
 

Xin trích 4 chứng từ tri ân viết từ Ý gởi đến Văn Phòng Án Phong Chân 

Phước và Hiển Thánh cho Đức Chân Phúc Gioan Phaolô II, vị Giáo Hoàng 

của Sự Sống! 

 

... Thư ngày 23-4-2012. 

Tháng 2 năm 2007 con biết mình đợi một bé trai. Đây là lần mang thai thứ 

hai. Rủi thay lần mang thai trước, con bị sẩy thai. Nhưng lần này thì khó 

khăn cũng bắt đầu xuất hiện. Các bác sĩ khuyên con nên cẩn trọng, tránh 

đi lại và nên nằm nghỉ trên giường. Con thi hành mọi chỉ dẫn của bác sĩ 

với hy vọng sẽ mang thai cho đến đủ ngày đủ tháng. Thế rồi lần khám thai 

thứ hai mang đến một tin buồn bất ngờ. Khi siêu âm người ta khám phá 

ra bào thai có những triệu chứng của Bệnh khờ - Down! Để có thể biết chắc chắn hơn thì cần làm một khám nghiệm khác. Và 

cuộc hẹn được ấn định vào cuối tháng Ba. Thế nhưng khi con liên lạc thì y tá cho biết là cuộc hẹn dời xuống ngày 2-4! Con vô 

cùng lo âu và không muốn cho cái giờ và cái ngày hẹn này nó đến! Trong khi đó thì em gái con lại nói: 

- 2-4 là ngày tưởng niệm Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II từ trần! Đây là một trùng hợp rất đáng lưu ý! 

 

Thế là con bắt đầu cầu nguyện với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Con không xin cho con trai khỏi mắc chứng Down - bởi vì con 

lành mạnh hay con khuyết tật, con vẫn thương - nhưng chỉ xin cho bào thai khoẻ mạnh, còn con thì không bị đau đớn nhiều. 

 

Thế rồi ngày 2-4 cũng đến. Con thật lo âu và bị căng thẳng. Nhưng chẳng mấy chốc mọi lo âu biến mất. Bởi vì, kết quả cuộc siêu 

âm cho biết đứa bé sẽ không mắc chứng khờ. Còn con thì những khó khăn trong việc mang thai được khắc phục. Con có thể đi 

đứng bình thường và các chữa trị không gây nguy hiểm cho bào thai. 

 

Ngày 15-10-2007 bé Gabriele Karol chào đời, mẹ tròn con vuông! Bé trông thật dễ thương, khoẻ mạnh và đầy sức sống. 

Ký tên: Geraci Marianna 

 

... Thư ngày 9-4-2012. 

Biết mình gặp khó khăn trong vấn đề mang thai, con liền phó thác tất cả cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Con xin ngài cầu 

bầu cùng Chúa cho chúng con được hồng phúc trở thành bậc Cha Mẹ của một đàn con. Và quả thật chúng con được toại 

nguyện. Năm 2006 bé gái Chiara chào đời. Năm 2009 bé trai Simone sinh ra và đặc biệt nhất là ngày 2-4-2012 bé gái Anna chào 

đời. 

 

Đức Chân Phúc Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã âu yếm gởi đến chúng con bao dấu hiệu tràn đầy yêu thương! Con cảm nhận sự 

hiện diện gần gũi của ngài và con ký thác toàn gia đình xinh đẹp của chúng con cho sự che chở phù hộ của ngài. 

Ký tên: Cavada Alessandra. 

 

... Thư ngày 1-3-2012. 

Hôm ấy là ngày 17-10-2007, sắp đến ngày nở nhụy khai hoa! Đã 3 ngày qua con nhập viện và hồi hộp lo lắng mong cho mau đến 

cái giây phút hạnh phúc của một phụ nữ. Đó là biến cố trở thành MẸ! Thế nhưng niềm vui bỗng biến nhanh thành ác mộng. Cái 

nhau bị rách. Và điều nguy hiểm hơn cả là bé gái trong bụng con bắt đầu uống một ít nước! Chúng con đã chọn trước tên cho 

bé là Maria Karol. Vì thế, chúng con sung sướng ngần nào khi biết bé thoát hiểm nguy. Chúng con chân thành tri ân Ông Nội 

Karol Wojtyla! 

Ký tên: Guerra Marianna 

 

... Thư ngày 29-2-2012. 

Xin chân thành tri ân Đức Karol đã lắng nghe lời chúng con và đã dâng lên tòa Chúa ước nguyện của chúng con là muốn có một 

đứa con. 

 



Ngày 1-5-2011 con và chồng con đến thủ đô Roma để kính viếng linh cữu ngài nhân lễ tôn phong chân phước của ngài. Chúng 

con viết một lá thơ và xin đặt cạnh linh cữu. Con cám ơn vì bao ánh sáng ngài mang đến trong cuộc đời con và giờ đây là lời van 

xin được hồng phúc có một đứa con. Khi con vừa trao lá thơ cho nhân viên canh giữ linh cữu thì con cảm thấy người rúng động 

và một cảm xúc thật mạnh như có vòng tay ôm. Con quay lại thì thấy bên phải một khung kính có hình một bé trai. Thật lạ lùng! 

.. 

Chúng con trở về nhà và ngày 20-5-2011 con biết mình mang thai. Ngày 30-12-2011 bé Tomaso mở mắt chào đời. Con xin ngài 

che chở cuộc đời bé và vô cùng tri ân ngài vì đã ban cho chúng con hồng phúc này. Tình yêu ngài thật lớn lao và con xin cám ơn 

ngài về món quà sự sống nhận được nhờ lời chuyển cầu của ngài. Xin ngài tiếp tục che chở phù trì chúng con và ban cho chúng 

con thật nhiều ánh sáng của THIÊN CHÚA. 

Ký tên: Petroni Gianna. 

 

... ”Con mừng rỡ muôn phần nhờ THIÊN CHÚA!.. Vì Người mặc cho con hồng ân cứu độ, choàng cho con đức chính trực công 

minh, như chú rể chỉnh tề khăn áo, tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang. Như đất đai làm đâm chồi nẩy lộc, như vườn tược cho 

nở hạt sinh mầm, THIÊN CHÚA cũng sẽ làm trổ sinh hoa công chính, làm trổi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân” (Isaia 

61,10-11). 

 

(”www.karol-wojtyla.org”, Ioannes Paulus P.P.II, Karol Józef Wojtyla, Beatificationis et Canonizationis Servi Dei, Totus Tuus ego 

sum, Maria, et omnia mea tua sunt! Testimonianze) 

 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 


