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Dịp Đại Năm Thánh 2000, trong mọi giáo xứ toàn 

nước Pháp, Chúa Nhật 13-2 dành riêng cho các bệnh 

nhân và người tàn tật. 

Ngày thứ sáu trước đó, 11-2, lễ Đức Mẹ Lộ Đức, tại 

thủ đô Roma, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II (1978-

2005) cử hành Ngày Năm Thánh cho các bệnh nhân. 

Ngày Năm Thánh Các Bệnh Nhân để lại nơi tâm hồn 

mọi người tham dự một ấn tượng tốt đẹp, khó phai 

nhòa. Hình ảnh các Bệnh Nhân nằm trên cáng hoặc 

ngồi xe lăn, được đẩy đi trên các đường phố chung 

quanh đền thờ thánh Phêrô khiến lòng người qua lại dâng lên niềm kính trọng trìu mến .. Sau đây là 

chứng từ của ông bà Hélène và Jean, người Pháp, về niềm hạnh phúc rước lễ tại gia, sau khi hai ông bà 

ngã bệnh, không thể đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật. 

Khi ngã bệnh, tôi không ý thức ngay mạng sống mình lâm nguy. Tôi để yên cho hiền thê tôi chăm sóc. Tôi 

cũng cảm thấy thật thoải mái vì được nằm trên giường nghỉ ngơi, không lo lắng gì. Tôi không nhận ra là 

vợ tôi vô cùng bấn loạn, bởi lẽ bề ngoài bà không lộ vẽ gì ưu tư. Chỉ đến lúc người ta quyết định chạy 

điện cho tôi, tôi mới giật mình nghĩ đến bệnh tình trầm trọng của mình. Tuy nhiên, tôi phản ứng ngay 

bằng cách tự nhủ: 

- Chính vợ mình mới bị cú đấm mạnh nhất! 

Tôi nghĩ thế vì Hélène vợ tôi rất nhạy cảm và đang đợi cuộc giải phẫu sau đó. Nếu tôi có mệnh hệ gì, hẳn 

hiền thê tôi khó lòng một mình đối đầu với gian nan thử thách. Phần tôi, nếu Chúa gọi, tôi sẵn sàng 

thưa: 

- Lạy Chúa, này con đây! 

Trong giáo xứ, chúng tôi quen ông bà Beaud. Chúng tôi vẫn chào nhau vào mỗi Chúa Nhật sau Thánh Lễ. 

Chúng tôi cũng biết ông Beaud chấp nhận phụ trách Nhóm Phúc Âm Bệnh Nhân, tức là nhóm thiện 

nguyện sinh hoạt trong giáo xứ. Sau vài tuần không thấy chúng tôi đi lễ Chúa Nhật, ông Beaud liền điện 

thoại vấn an sức khoẻ. Khi được biết chúng tôi lâm bệnh liệt giường, ông Beaud khéo léo đề nghị mang 

Mình Thánh Chúa đến cho chúng tôi. Dĩ nhiên chúng tôi vui vẻ chấp nhận với trọn lòng biết ơn. Kể từ sau 

lần mang Mình Thánh Chúa đầu tiên ấy, ông Beaud tiếp tục thường xuyên mang Mình Thánh Chúa đến 

cho chúng tôi, trung bình mỗi tháng một lần. Đây là dịp tốt để chúng tôi nối kết tình thân và trao đổi tin 

tức cũng như bàn luận về nhiều vấn đề liên quan đến tôn giáo, Hội Thánh, vv. 

Từ khi lâm bệnh, chúng tôi không còn đủ khả năng đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật. Chúng tôi 

chỉ còn cách theo dõi Thánh Lễ qua màn ảnh truyền hình. Nhưng đến phần Rước Lễ, chúng tôi cảm thấy 



thật thiếu thốn điều chính yếu. Chúng tôi cảm thấy thật buồn. 

Bù lại, khi được rước Mình Thánh Chúa GIÊSU KITÔ tại gia, 

chúng tôi vui mừng khôn tả. Đối với chúng tôi - tuổi cao và lâm 

trọng bệnh - quả là hồng ân trọng đại. Là tín hữu Công Giáo 

trung tín, chúng tôi ý thức rõ THIÊN CHÚA luôn ở cùng chúng 

tôi, những đứa con của Ngài. Nhưng được Ngài đến tận nhà và 

được rước Ngài vào lòng, quả là điều vượt quá mọi ước mơ! 

Qua sự kiện này, chúng tôi suy gẫm và chiêm ngưỡng lòng nhân 

từ bao la của Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Nhưng nhất là, sự khiêm 

tốn hiền dịu của Chúa. Ngài không ngần ngại cho phép người ta 

đưa Ngài đến tận nhà những người đau yếu, tàn tật, không thể 

đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ. Ôi tình yêu khôn lường của 

Chúa! Chỉ duy nhất THIÊN CHÚA mới cư xử như thế! Đối với 

chúng tôi, Bí Tích Thánh Thể là lời hứa sự sống, như chính Đức 

Chúa GIÊSU KITÔ phán: 

- Nếu các con ăn thịt Thầy và uống Máu Thầy, các con sẽ có Sự 

Sống nơi người các con. 

Trở lại với Nhóm Phúc Âm Bệnh Nhân, chúng tôi hết lòng ghi ơn nhóm thiện nguyện này. Nhóm giữ vai 

trò sinh hoạt chủ yếu trong giáo xứ. Nhờ Nhóm mà chúng tôi được rước Mình Thánh Chúa ít là một 

tháng một lần. 

... Đức Chúa GIÊSU đáp: ”Thật, Thầy bảo thật các ông, không phải ông Môsê đã cho các ông ăn bánh 

bởi trời đâu, mà chính là CHA Thầy cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh THIÊN CHÚA 

ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian”. Người Do thái liền nói: ”Thưa Ngài, xin 

cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy”. Đức Chúa GIÊSU bảo họ: ”Chính Thầy là bánh trường sinh. Ai 

đến với Thầy, không hề phải đói; ai tin vào Thầy, chẳng khát bao giờ! Nhưng Thầy đã bảo các ông: các 

ông đã thấy Thầy mà không tin. Tất cả những người Chúa CHA ban cho Thầy đều sẽ đến với Thầy, và 

ai đến với Thầy, Thầy sẽ không loại ra ngoài, vì Thầy tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý Thầy, 

nhưng để làm theo ý Đấng đã sai Thầy. Mà ý của Đấng đã sai Thầy là tất cả những kẻ Người đã ban 

cho Thầy, Thầy sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của 

CHA Thầy là tất cả những ai thấy Người Con và tin vào Người Con, thì được sống muôn đời, và Thầy 

sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” (Gioan 6,32-40). 

(”Annales d'Issoudun”, Février/2000, trang 9) 
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