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Lôøi môû ñaàu 
 

Bạn thân mến, 

 Xin bạn cùng với tôi cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, vì 
biết bao nhiêu ơn lành Ngài đã ban xuống cho Giáo 
Hội Công Giáo hoàn vũ và cho từng gia đình cũng 
như từng người trong chúng ta. 

 Thật thế, trong năm 2013 vừa qua, GHCG đã nhận 
được thật nhiều hồng ân qua những biến cố thật 
quan trọng qua việc ĐTC Phanxicô lên ngôi Giáo 
hoàng. Chính ngài đã và đang mở ra một trang sử 
mới của GH, một đường hy vọng mới và làn gió xuân 
mới của Chúa Thánh Linh mà GH hôm nay cũng 
như Giáo triều Roma thật cần và cần gấp không trì 
hoãn được nữa… 

 Một năm sau cũng chính ngài nhân danh Đức Kitô 
và GH dùng quyền thánh Phêrô... tôn phong hiển 
thánh cho hai vị tiền nhiệm là ĐTC Gioan 23 và 
ĐTC Gioan-Phaolô 2. Tất cả GH Công giáo hoàn vũ 
hát mừng "Alleluia, Chúa đã sống lại và Lòng nhân 
từ thương xót Ngài trải qua bao thế hệ…" đến tận cùng 
những vùng xâu vùng xa và ngõ hẻm như đất nước 
Việt Nam chúng ta. Ngay cả các dân tộc lương giáo 
trên thế giới cũng ngả mũ thán phục và tràn đầy hy 
vọng với GHCG chúng ta khi nhìn thấy ĐTC 
Benedictô 16 bên cạnh ngài trong buổi lễ trọng đại 
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này. Thật là "ngàn năm một thuở": hai vị thánh Giáo 

hoàng cùng hai Đức giáo hoàng trong một buổi lễ. 

 Cũng trong dịp này người CGVN tìm hiểu và biết 
thêm thật nhiều về đời sống gương mẫu của hai vị 
Thánh Giáo hoàng này. Vài dòng vắn tắt xin được 
chia sẻ cùng bạn. 

 Thánh Gioan 23 là con một người nông dân, Ngài 
mất năm 1963, 5 năm sau trong 2 cộng đoàn Tu 
Hội Chúa Giêsu và Nô Tỳ Thiên Chúa, cha Bề trên 
Gioan-Baotixita đã cho chúng tôi (đọc và nghe 
trong giờ ăn) cuốn Nhật ký thiêng liêng của ĐTC 
Gioan 23, bản dịch Việt ngữ. Một trong những câu 
mà tôi còn nhớ đến hôm nay của ngài : "Cẩn thận 
(Gioan), rượu quật ngã đàn ông mạnh cũng ngang 
bằng với đàn bà”. 

 Riêng Đức Gioan-Phaolô 2, ngài còn là thi nhân, 
triết gia và nhà nhân bản học. Trong thời gian từ 
1950 đến 1970, ngài sáng tác nhiều bài thơ gợi 
hứng từ Phúc Âm, Kinh Thánh và đức tin CG; kế 
đến là lòng yêu nước thương nòi và sau cùng là 
những suy tư triết học về cuộc đời và con 
người. Đối với ngài, thi văn nhằm diễn đạt sự 
khắc khoải trước một đất nước khổ đau như nước 
Ba Lan thời đó của ngài… nhưng vẫn chan hòa 
niềm tin yêu hy vọng vào Thượng Đế và lòng yêu 
nước của dân tộc ngài... 
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  Chính vì thế tôi xin được chấm dứt những dòng 
chia sẻ này với một lời nguyện nho nhỏ : “Cầu xin 
thánh Giáo hoàng Gioan 23 cho con dân VN chúng con có 
lòng đơn sơ, chân thành, hồn nhiên, dù ở bất cứ địa vị nào 
được có lòng mến Chúa yêu người môt cách chân thành và 
thật tình. Và xin thánh Giáo hoàng Gioan-Phaolô 2, ngài 
đã biết rất nhiều và thật rõ về quê hương chúng con qua 
Đức Hồng Y Thuận, xin phù hộ cho con dân Viêt Nam 
chúng con từng ngày... noi gương 117 vị thánh tử đạo 
trung thành với đức tin với Giáo Hội, dầu cho mọi gian 
nan thử thách hoặc gông cùm và gươm giáo của trần thế 
này. Amen.” 

 

Thân ái trong Chúa Kitô và Mẹ Maria. 

Linh mục Giuse Vũ Mộng Thơ 
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