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Tôi rời bệnh viện trở về nhà vào tháng 10 năm 1987. Được về 

nhà nhưng đôi chân vẫn còn rất yếu. Để đi lại trong nhà, tôi 

phải dùng gậy chống. Tôi cần liên tục dùng thuốc trụ sinh và 

cảm thấy tương lai mờ mịt, không biết rồi đây cuộc đời sẽ đi 

về đâu. 

Từ bao năm qua, tôi không sống Đạo, không giữ Đạo mặc dầu 

tôi là tín hữu Công Giáo. Giờ đây tôi bỗng nghiêm chỉnh nghĩ 

rằng cần phải săn sóc sức khoẻ cho linh hồn mình nữa. Nghĩ 

xong tôi quyết định liền. Tôi gọi điện thoại cho Cha Sở của giáo 

xứ nơi tôi đang sống. Nhưng Cha Sở đi vắng. Tôi thử gọi sang 

giáo xứ khác. Đó là giáo xứ Thánh Thomas Aquinas. Tôi may 

mắn gặp được Cha Sở là Đức Ông John Gulczynski. Đức Ông 

cho biết ngài sẽ đến ngay thăm tôi. 

Trong vòng 3 tiếng đồng hồ, ngồi nơi cái bàn đặt trong nhà bếp, 

Đức Ông lắng nghe tôi giải bày tâm hồn, nghĩa là nghe tôi xưng thú mọi lỗi lầm. Sau đó Đức Ông ban bí 

tích Giải Tội và cho tôi rước Mình Thánh Chúa. Chưa hết, Đức Ông còn xức dầu thánh cho tôi nghĩa là 

ban cho tôi bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân. Trước khi ra về Đức Ông lại ban Phép Lành cho tôi, rồi ôm hôn 

tôi thật lâu và hứa sẽ cầu nguyện nhiều thật nhiều cho tôi. Phần tôi, tôi hứa với Đức Ông là vừa khi có 

thể đi đứng bình thường, tôi sẽ đến ngay nhà thờ để tham dự Thánh Lễ. 

Chồng tôi đi làm về buổi chiều hôm ấy ngạc nhiên khi thấy trong tay tôi có tràng chuỗi Mân Côi và tôi 

đang lần hạt đọc kinh kính Đức Mẹ MARIA. Tối đến chúng tôi đi ngủ như thường lệ. Vào giường được 

một lúc thì tôi thấy cần phải đi nhà vệ sinh. Không nghĩ ngợi gì hết, tôi ngồi bật dậy và đi thẳng vào 

phòng vệ sinh. Tôi đi mà không cần phải chống gậy! Từ đó tôi bỏ gậy luôn! 

Ngày hôm sau tôi tiếp tục một cuộc sống bình thường. Sức khoẻ tôi khả quan. Nhưng nhất là, tâm hồn 

tôi tìm được niềm an bình sâu xa. Tôi ý thức hồng ân trọng đại THIÊN CHÚA vừa ban cho tôi. Ngài cho tôi 

gặp vị Linh Mục thánh thiện, mau mắn đáp lời tôi cầu xin. Đức Ông đích thân đến tận nhà thăm hỏi, rồi 

ban cho tôi cùng lúc 3 bí tích: Giải Tội, Thánh Thể và Xức Dầu. Cùng với sức khoẻ tâm linh, tôi nhận thêm 

sức khoẻ thể xác. Nghĩ đến đó, lòng tôi dâng lên niềm tri ân chân thành. Tôi cảm tạ lòng nhân lành 

THIÊN CHÚA và lòng quảng đại của Đức Ông John Gulczynski. 

Một tuần sau, vào ngày lễ kính 2 thánh tông đồ Simon và Tađêô, 28-10, tôi tự lái xe đến giáo xứ Thánh 

Thomas Aquinas và tham dự Thánh Lễ do Đức Ông John Gulczynski cử hành. Sau Thánh Lễ tôi đến văn 

phòng giáo xứ xin ghi tên gia nhập giáo xứ. Tôi luôn luôn thầm nghĩ, chính nhờ Đức Ông mà tôi bước đi 

trên đường ngay nẻo chính, sống trong tâm tình con thảo đối với THIÊN CHÚA là CHA và giữ đạo đàng 

hoàng. 



Ngày 1-7-2004 Chúa gọi Đức Ông John Gulczynski về với Ngài, 

hưởng thọ 92 tuổi. Trước đó hơn 50 năm, chính Đức Ông thành 

lập giáo xứ Thánh Thomas Aquinas ở Dallas thuộc bang Texas 

vào ngày 18-9-1952. 

Xin THIÊN CHÚA ban ơn an nghỉ đời đời cho vị tôi tớ tín trung 

của Chúa. Và xin Đức Ông nhận lời tri ân chân thành của con, 

một giáo dân từng thụ ơn Đức Ông rất nhiều, rất nhiều. 

Chứng từ tri ân của bà Kathy Metevier. 

 

... ”Hỡi ai kính sợ THIÊN CHÚA, hãy trông đợi lòng lân tuất của 

Người, đừng lìa xa Người kẻo ngã. Hỡi ai kính sợ THIÊN 

CHÚA, hãy tin vào Người, và các bạn sẽ không mất phần 

thưởng đâu. Hỡi ai kính sợ THIÊN CHÚA, hãy đợi trông ơn 

lành, niềm vui không cùng và lòng thương xót. Hãy nhìn lại các thế hệ ban đầu mà xem: nào có ai tin 

vào THIÊN CHÚA mà bị hổ thẹn bao giờ? Hay có ai bền tâm kính sợ Người mà bị bỏ rơi? Hoặc có ai kêu 

cầu Người mà bị Người khinh dễ? Vì THIÊN CHÚA là Đấng nhân từ và hay thương xót. Người thứ tha 

tội lỗi và cứu vớt trong lúc gian truân” (Sách Huấn Ca 2,7-11). 

(Sister Patricia Proctor, OSC, ”101 Inspirational Stories of The Priesthood”, Franciscan Monastery of Saint 

Clare, Spokane, Washington, 2005, trang 66-67) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 

 

 

 


