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(Chứng từ viết từ Ý gởi đến Văn Phòng Án Phong Chân Phước và Hiển 
Thánh cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II) 
 
... Thư đề ngày thứ hai 1-4-2013 
Tháng 6 năm 2011, để cống hiến một tương lai tốt đẹp cho con gái con, năm 
ấy 29 tuổi, con quyết định rời xí nghiệp con làm từ 32 năm qua, và lợi dụng 
cơ hội để đưa con gái vào thế chỗ con với giao kèo vô hạn định. Cả con lẫn 

con gái con đều vô cùng sung sướng. Con đã hành động vì tình mẫu tử theo 
bản năng tự nhiên mà quên rằng con phải một mình dưỡng nuôi hai đứa con 
gái khác, xét vì chồng con qua đời lúc tuổi còn trẻ, để lại vợ góa với 3 đứa 
con thơ. Khi con ý thức mình không còn đi làm nữa cũng không được về hưu, 

vì chính phủ Ý vừa cải tổ luật hưu trí ngăn cản con không được lãnh lương 
hưu, con cảm thấy lo âu bấn loạn. Đứa con gái mà con nhường lại việc làm 

cũng vừa lập gia đình, nên con không nỡ giơ tay xin nó cứu giúp! Làm sao bây giờ? Con liền bắt đầu 

tha thiết cầu nguyện cùng Đức Chân Phước Gioan Phaolô II, vị Giáo Hoàng mà con yêu mến ngay từ 
những ngày đầu cuộc đời con. 
 
Một buổi sáng, con ra khỏi nhà và tình cờ gặp một người bạn đang cầm trong tay lá thư phải gởi bảo 
đảm. Trên bìa thư có đề chữ ”thi tuyển”. Con hỏi thăm thì bạn cho biết không có gì quan trọng. Về 
nhà, con vào mạng để tìm địa chỉ cuộc thi tuyển được viết trên phong bì mà vợ của bạn đang tham 

dự. Con thấy cuộc thi tuyển không khó và con có đủ điều kiện tham dự. Thời hạn nộp đơn kết thúc 
một ngày sau đó. Trọn đêm ấy con thức trả lời các câu hỏi và điền lý lịch để gởi vào hôm sau. 
 
Kết quả là vợ của bạn trúng tuyển và con .. cũng trúng tuyển nữa! 
 
Hiện tại con có công ăn việc làm với đồng lương cho phép con có thể lo liệu cho hai đứa con gái khác, 
cũng như trang trả các chi phí và mua sắm vật dụng cùng chợ búa. Thật là một phép lạ. Từ lo âu tuyệt 

vọng đến cuộc gặp gỡ tình cờ .. rồi cuộc thi tuyển khám phá vào phút chót và được trúng tuyển. Con 
không ngừng cầu nguyện và ghi ơn Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, vị thánh thiên thần bản mệnh 
thân thương nhất của con. 
Ký tên: Iacono Rossella 
 
... Thư đề ngày thứ bảy 23-2-2013 
Tháng 6 năm 2011 người ta khám phá ra mẹ con - 73 tuổi - bị ung thư phổi nơi các tế bào nhỏ, đã 

được chữa bằng xạ trị và hóa trị. Sau thời gian ngắn bắt đầu các cuộc chữa trị, vào một buổi chiều, 
mẹ con bảo ”đã thấy Đức Thánh Cha”. Em gái con hỏi có phải mẹ thấy trong giấc mơ không. Mẹ con 
trả lời không. Mẹ con nói trông thấy Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tươi cười đứng cạnh mẹ với gương 
mặt đã biểu lộ nét đau đớn. Rồi mẹ con chỉ cho chúng con bức ảnh Đức Thánh Cha trong internet 
giống như mẹ con đã thấy. 
 

Sau 5 tháng chữa trị, vào tháng 11 năm 2011, mẹ con hoàn toàn bình phục. Chứng ung thư biến mất. 
Đây là một trường hợp rất họa hiếm. Từ 15 tháng qua, sức khoẻ của mẹ con rất tốt. Vị bác sĩ chăm 

sóc cho mẹ con rất đỗi ngạc nhiên. Ông cho biết từ năm 1977 hành nghề đến nay chưa hề trông thấy 
một trường hợp nào giống như trường hợp của mẹ con. Chính bác sĩ đã ngạc nhiên nói: ”Đây là một 
phép lạ”. Con cũng nghĩ như thế và tin vào lời chuyển cầu của Đức Chân Phước Gioan Phaolô II, vị 
Giáo Hoàng mà mẹ con vô cùng yêu kính. Chúng con cầu nguyện cùng người mỗi ngày và mong ước 
người sớm được tôn phong hiển thánh. 

 
Chúng con xin tri ân ngài, thưa Đức Woityla, và xin ngài tiếp tục canh giữ người mẹ thân yêu của 
chúng con. 
Ký tên: Savoini Ilaria 
 
... Thư đề ngày thứ hai 22-4-2013 



Con gái con và chồng nó không muốn rửa tội cho đứa con gái của chúng nó. Nếu muốn thì phải đợi khi 

cháu lớn rồi mới tính. Trong vòng một năm con cứ nhắc hoài, nhưng sau đó không nói nữa, vì không 
muốn những cãi cọ vô ích. Con liền xin Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II soi sáng cho bậc cha mẹ này. 
 

Khi cháu gái con tròn 4 tuổi thì cha mẹ cháu hỏi con có xin được cha sở của con rửa tội cho cháu 
không. Chúng nó sống nơi một xứ sở theo tin lành. Giáng Sinh năm 2008 cháu gái con được rửa tội tại 
Ý trong Giáo Hội Công Giáo. Hiện tại cháu học nơi một trường Công Giáo và nhờ trung gian của cháu, 
Lời Chúa cũng đi vào gia đình của đứa con gái con. Năm 2012 cháu về thăm con tại Roma. Con mang 
cháu đến cầu nguyện nơi mộ của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Cháu nói với con: ”Ngoại à, chính 
Đức Thánh Cha đã rửa tội cho cháu!” 
Ký tên: De Benedictis Giovanna 

 
... Kinh xin ơn nhờ lời chuyển cầu của Chân Phúc Giáo Hoàng Gioan Phaolô II 
 
Lạy Ba Ngôi Chí Thánh, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo Hội, Đức Chân Phúc Gioan 
Phaolô II và biểu dương nơi người lòng ưu ái của tình phụ tử Chúa, vinh quang Thánh Giá 

của Đức KITÔ và sự huy hoàng của Thánh Thần Tình Yêu. Khi hoàn toàn phó thác nơi lòng 

thương xót vô biên của Chúa và nơi sự chuyển cầu từ mẫu của Đức Mẹ MARIA, người đã cho 
chúng con một hình ảnh sống động của Đức GIÊSU Đấng Chăn Chiên Nhân Lành và đã chỉ 
cho chúng con đường nên thánh như chiều kích thanh cao của đời sống Kitô thường ngày là 
con đường duy nhất đạt tới niềm hiệp thông vĩnh cửu với Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của 
người, xin Chúa ban cho chúng con, tùy theo thánh ý Chúa, ơn chúng con van nài, trong 
niềm hy vọng mãnh liệt người sẽ sớm được nâng lên hàng Các Thánh của Giáo Hội. Amen. 
 

(”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) 
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