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“Cô con gái nhỏ” của Cha Piô và Wojtyla (1/4) 

Trích sách “Bí mật của Cha Piô”, Antonio Socci, Nxb Pierre 

Téqui  

Ngay cả trong số các giám mục, cũng có mốt thích chế giễu các 

tín điều và thậm chí còn cho sự hiện hữu của Chúa là không chắc 

(…). Theo tôi, chắc chắn Giáo hội phải chịu các giai đoạn khó 

khăn. Ngày nay cơn khủng hoảng thật của Giáo hội chỉ mới bắt 

đầu. Joseph Ratzinger (1970) 



Tạ ơn Chúa, vì trong suốt bao nhiêu thế kỷ, Ngài đã ban cho 

chúng ta những người, mà vì tình yêu Ngài, họ đã rời tất cả, trở 

nên dấu hiệu sáng tỏ tình yêu của Ngài! Chỉ cần nghĩ đến những 

người như Biển Đức và Scholastique, như Phanxicô và Clara 

Axixi, (…) cho đến những người như Mẹ Têrêxa và Cha Piô (…) 

chúng ta cùng cầu nguyện để xin Chúa cũng ban cho thời buổi 

chúng ta có nhiều người can đảm bỏ tất cả để phục vụ. Bênêđictô 

XVI (9 tháng 9-2007) 

Đã đến lúc cần phải biết ai là Cristina Montella, nữ tu Rita mà 

chúng ta đã đề cập đến trong câu chuyện kể về vụ ám sát Đức 

Gioan-Phaolô II (trong nhiều năm, linh mục Franco d’Anastasio 

đã có nhiều buổi nói chuyện với nữ tu Cristina-Rita Montella và 

với nhiều nhân chứng về ơn thần nghiệm và siêu nhiên của nữ tu). 

Trong những trang trước, chúng tôi đã kể các giai đoạn hiện hai 

nơi với Cha Piô (như trong trường hợp đến cứu Hồng y 

Mindszenty). Chính xác đâu là quan hệ giữa nữ tu và Cha Piô? 

Cristina sinh ngày 3 tháng 4 năm 1920, cùng năm với Karol 

Woityla, ở Cercola trong vùng ngoại vi Napoli; cô là con áp út 

của một gia đình vô sản có tám người con. Từ khi còn nhỏ, cô đã 

sống với các hiện tượng thần nghiệm mà cô không nói với cha mẹ 

mình. Một trong các bà láng giềng tả về cô: “Điều nổi bật nơi 

Cristina là tính kín đáo tuyệt đối của cô, nét dịu dàng thần thánh, 

lòng tốt vô biên, tính cực kỳ khiêm nhường và nét đẹp hồn nhiên.” 

Ông Luigi, cha của cô là một người thợ chống phát-xít, ông không 

gởi con đến trường nữa vì ông không chấp nhận con mình mặc 

đồng phục phát-xít, ông cũng không cho con đi dự các buổi họp 

của hội Piccole Italiane. 



Và thế là Cristina bắt đầu làm việc ở nhà và ở giáo xứ. Nhưng 

nhất là em cầu nguyện và lén lút làm các việc ăn năn đền tội nặng 

nề. Một thay đổi đã xảy ra trong đêm 25 và 26 tháng 8 – 1934 khi 

Cha Piô hiện ra hai nơi với em. Cristina lúc đó 14 tuổi và Cha Piô 

47 tuổi sống ở San Giovanni Rotondo. Cô bé đang đắm mình cầu 

nguyện thì cô thấy một tu sĩ mà cô không biết; cô cũng không biết 

làm sao mà tu sĩ này vào phòng cô. Tu sĩ Dòng Capuxinô nói với 

cô: “Cristina, cha là Cha Piô (…).” Chúng ta không biết Cha Piô 

nói gì trong cuộc gặp gỡ đầu tiên của một loạt cuộc gặp gỡ sau 

này. Chúng ta chỉ biết vào cuối buổi gặp, Cha Piô nói với cô: 

“Cristina, con hãy luôn là một cô gái nhỏ!” Từ đó cha tiếp tục gọi 

Cristina là “cô gái nhỏ”. 

Người ta có thể nghĩ Cha Piô dạy cô những chuyện cao cả mà 

Chúa đã làm nơi cô và cha chuẩn bị để cô làm sứ vụ của cô nếu 

cô chấp nhận, phối hợp với sứ vụ của cha, như “nạn nhân” để đền 

tội. Một sự kiện quyết định và siêu nhiên của đời sống Cristina 

xảy ra năm sau đó, ngày 14 tháng 9 năm 1935, ngày lễ Thánh giá. 

Vào khoảng 2 giờ sáng, cô gái 15 tuổi ở trong căn phòng nhỏ của 

mình. Cô cầu nguyện trên giường khi Chúa Giêsu Đóng Đinh hiện 

ra; các tia sáng tỏa ra từ các vết thương ở tay, ở chân và cạnh 

sườn. Bên cạnh Chúa Giêsu là Đức Mẹ, Thánh Giuse và Cha Piô. 

Chỉ những năm sau này, năm 1976 khi cô là nữ tu Rita, cô mới kể 

chuyện này cho cha Anastasio: “Chúa Giêsu nói với con những 

lời như sau: ‘Cristina, con muốn cảm nhận các đau đớn của các 

vết thương của Ta không?’ Ngay lập tức con trả lời: ‘Dạ thưa có, 

Chúa Giêsu của con.’” Khi đó các tia sáng thấm vào tay, vào chân 

và cạnh sườn cô và bắt đầu chảy máu. Cô cảm thấy một cơn đau 

vô cùng, không tưởng tượng được. Cô cố gắng hết sức để chận 

máu chảy. Sáng hôm sau, giấu hai bàn tay của mình, Cristina chạy 

nhanh đến đền thánh Đức Mẹ Madonna dell’Arco gần nhà để xin 



một linh mục giúp đỡ; vào phòng thánh thì cô gặp cha Paolo. Cô 

kể cho cha nghe và đưa tay cho cha xem. Dù ngạc nhiên và bối 

rối, cha Paolo cũng rất dè dặt. Cha cố gắng trấn an Cristina và hỏi 

cô về gia đình của cô. Khi biết thân phụ của em không đi lễ, cha 

nói: “Con ơi, nếu con sống trong nhà như vậy thì những chuyện 

này sẽ không tốt  (…). Con hãy can đảm! Con đến tượng Đức Mẹ, 

xin Đức Mẹ cầu bàu với Chúa Giêsu để Chúa lấy lại các vết tích 

này”. 

Cha Anastasio, người đầu tiên ghi lại các lời thố lộ này, viết rằng, 

Cristina vâng lời và cầu nguyện như cha Paolo đề nghị và đã được 

nhận lời ngay. Ngay lập tức Cristina đến trình cho linh mục Paolo 

biết, cho cha thấy các vết thương ở tay và chân đã lành. Cả hai 

đều rất ngạc nhiên. Chúng tôi biết, qua các tin tức chính xác sau 

này, ơn lớn chịu đau khổ với Đấng bị đóng đinh, vết tích duy nhất 

bên ngoài đã được cất đi. Cha Pietro Paolo Guida Dòng Thương 

Khó (1911-1962), tên thật là Salvatore Guida vừa chịu chức trước 

đó 7 tháng. Sau cuộc gặp gỡ này, cha là cha thiêng liêng đầu tiên 

của Cristina. 

Tuy vô hình nhưng các vết thương ở tay và chân rất đau (Thánh 

Catơrina Siênna cũng có dấu thánh vô hình), trong khi vết thương 

ở cạnh sườn thì thấy (vì được áo che). Vết thương này chảy máu 

liên tục cho đến những năm cuối đời. Từ ngày đó, Cristina mau 

chóng vào dòng tu để trở thành xơ Rita, mỗi đêm trong vòng ba 

giờ, cùng với Cha Piô hiện ra hai nơi, xơ sống sự đau đớn của 

Chúa, giờ mà xơ gọi là “giờ thánh của các linh mục”. Trong câu 

chuyện kể của mình, được cha Anastasio trung thành ghi lại, 

Cristina và Cha Piô quỳ gối, giang hai tay ra, được thiên thần nâng 

đỡ, họ được các thần linh trên trời bao quanh cầu nguyện cùng họ 

để cứu tội lỗi thế giới. 



Với những người bị xúc động khi nghe các hy sinh này, Cristina 

thường lặp lại: “Làm việc, chịu đau khổ cho các tâm hồn: đó là 

điều tôi cố gắng làm từ khi còn nhỏ. Ước mong được cứu các tâm 

hồn luôn càng ngày càng mạnh (…);ở trần thế này không có việc 

gì ngoài việc yêu Chúa Giêsu và chịu đau cho các tâm hồn để 

Chúa Giêsu được yêu mến!” 

Chính đó là sứ mệnh đã phối hợp Cristina với Cha Piô (và cũng 

như Cha Piô, cô cũng bị thử thách và hiểu lầm). Từ sứ mệnh kết 

hợp này chỉ có vài sự kiện được nhắc đến, chắc chắn chỉ là một 

phần nhỏ của tảng băng, sứ mệnh kết hợp này được nhiều tu sĩ uy 

tín xác nhận, họ có tiếp xúc với cả hai, cũng như các bằng chứng 

“trải nghiệm” như trong sách của cha Giovanni da Baggio ghi lại. 

Tôi thêm vào đây một giai đoạn – vì đó là thời kỳ lịch sử: các vụ 

bầu cử năm 1948, một bi kịch đe dọa nước Ý và Giáo hội -, cả 

Cristina và Cha Piô cùng sống qua giai đoạn này. Đó là một biến 

cố bi thảm cho toàn Giáo hội, bắt đầu với Đức Giáo hoàng Piô 

XII (ngài rất rõ ràng trong quan điểm của mình: ‘Thuận với Chúa 

Kitô hay chống Chúa Kitô, đó là vấn đề’), ngài rất lo âu khi thấy 

cộng sản đang tràn ngập các nước Đông Âu, các nước này bị Vệ 

Binh Đỏ xâm chiếm, tất cả tu viện đều bị trưng dụng. 

Ngày 29 tháng 12 năm 1949, nữ tu Eleonora Pieroni, thư ký của 

Mẹ bề trên tu viện Santa Croce mô tả cho Bề trên của tu viện 

Radicondoli như sau: 

“Bây giờ tôi muốn chia sẻ với quý vị các hình phạt của Chúa cho 

nhân loại. Có nhiều ngày chúng tôi nói điều này với cô gái nhỏ 

(nữ tu Rita) và với linh mục (cha Teofilo), đến đây. Cô nói: ‘Cho 

đến giờ này các chi tiết về Chúa Giêsu không có gì đặc biệt để 



ngăn chận. Ngài luôn nói nhân loại đáng bị phạt, nhưng Ngài luôn 

cho biết tất cả là nhờ Đức Mẹ. Ngày nay ‘nhân loại xứng đáng 

với hình phạt của Ta’, nhưng Ngài không nói gì thêm.” 

Tâm hồn này luôn nói với Chúa Giêsu về những người tội lỗi; còn 

về vụ bầu cử đã qua thì rõ ràng: ‘Ta muốn phạt nước Ý. Rita, 

những cảnh đổ máu sẽ đến!’ Như thế chúng ta sẽ rơi vào bàn tay 

cộng sản. Cô khóc, cầu nguyện và đền tội. Chúa Giêsu nói với cô: 

‘Rita, con đã thắng!’ Và đó là vài giờ trước ngày 18 tháng 4.” 

Marta An Nguyễn dịch 

 

Panô Cha Piô trong ngày phong thánh tại Rôma 16-6-2002 

 

“Cô con gái nhỏ” của Cha Piô và Wojtyla (2/4) 

Trích sách “Bí mật của Cha Piô”, Antonio Socci, Nxb Pierre 

Téqui  
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Ngay cả trong số các giám mục, cũng có mốt thích chế giễu các 

tín điều và thậm chí còn cho sự hiện hữu của Chúa là không chắc 

(…). Theo tôi, chắc chắn Giáo hội phải chịu các giai đoạn khó 

khăn. Ngày nay cơn khủng hoảng thật của Giáo hội chỉ mới bắt 

đầu. Joseph Ratzinger (1970) 

Tạ ơn Chúa, vì trong suốt bao nhiêu thế kỷ, Ngài đã ban cho 

chúng ta những người, mà vì tình yêu Ngài, họ đã rời tất cả, trở 

nên dấu hiệu sáng tỏ tình yêu của Ngài! Chỉ cần nghĩ đến những 

người như Biển Đức và Scholastique, như Phanxicô và Clara 

Axixi, (…) cho đến những người như Mẹ Têrêxa và Cha Piô (…) 

chúng ta cùng cầu nguyện để xin Chúa cũng ban cho thời buổi 

chúng ta có nhiều người can đảm bỏ tất cả để phục vụ. Bênêđictô 

XVI (9 tháng 9-2007) 

Qua năm tháng, các tin tức về các đặc sủng đặc biệt của xơ Rita 

lọt ra ngoài tu viện. Ngày 4 tháng 1 năm 1980, Tổng Giám mục 

địa phận Florence, hồng y Giovanni Benelli viếng thăm tu viện 

Âugutinô Santa Croce sull’Arno nhân dịp kỷ niệm 700 năm thành 

lập tu viện; hồng y muốn nói chuyện riêng với nữ tu mà ngài đã 

biết qua một trong các thư ký cộng sự của ngài. 

Có thể do tình cờ, nhưng trong một bài giảng cho các nữ tu, ngài 

nhắc lại câu Thánh Phaolô đã nói: “Song những gì thế gian cho là 

điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn 

ngoan; và những gì thế gian cho là yếu kém thì Thiên Chúa lại 

chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh; những gì thế gian cho là 

hèn mạt, không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để 

hủy diệt những gì hiện có.” 



Một chân dung hoàn hảo của nữ tu Rita. Những lời nói này mang 

tính ngôn sứ vì nó loan báo chuyện sẽ xảy ra trong năm sau, ngày 

13 tháng 5 – 1981 tại quảng trường Thánh Phêrô, nơi như chúng 

tôi đã nói, nữ tu Rita đã ở hai nơi, và theo chính lời của xơ, cùng 

với Đức Mẹ, xơ làm trệch đường bắn của kẻ giết giáo hoàng. Giai 

đoạn này khẳng định một cách nổi bật những gì Đức Gioan-

Phaolô II luôn nói về vụ ám sát này và ngài cũng khẳng định 

những gì Cha Piô nói với Đức ông Galeone về sứ mệnh đền tội 

và cầu bàu của mình mà Cha Piô tiếp tục qua các con cái thiêng 

liêng của mình. 

Mặt khác, việc cứu lạ lùng này mở ra câu hỏi về các tương quan 

huyền ẩn đã có giữa Cha Piô và Karol Wojtyla. Chắc chắn có một 

cái gì sâu đậm ngay từ đầu giữa hai người. 

Tháng 4 năm 1948, Karol Wojtyla đến San Giovanni Rotondo; 

khi đó cha mới là một linh mục trẻ. Cuộc gặp này đã đánh dấu sâu 

đậm trong lòng ngài, có những chuyện lạ lùng đã xảy ra. Đầu tiên 

hết là Cha Piô thố lộ những chuyện thân tình và lạ lùng với linh 

mục Ba Lan này (ngay cả cha cũng chưa nói với các anh em gần 

mình nhất). 

Khi Karol Wojtyla hỏi dấu thánh nào làm cha đau nhất, nghĩ rằng 

đó là dấu ở quả tim nhưng sau này giáo hoàng kể, Cha Piô đã làm 

ngài ngạc nhiên vô cùng khi nói: “Không, dấu làm tôi đau nhất là 

ở vai. Không một ai biết có dấu ở vai và vết thương này lại không 

được săn sóc.” Chúng ta thấy chi tiết này trong quyển sách của 

Stefano Campanella Đức Giáo hoàng và tu sĩ (Il papa e il 

frate). Tác giả nhấn mạnh chưa bao giờ Cha Piô nói đến vết 

thương ở vai. Nhưng tại sao nó lại ngoại lệ? Tại sao Cha Piô lại 

thố lộ bí mật này cho một người chưa quen biết? Thái độ của Cha 



Piô lại càng lạ lùng hơn khi cha chưa bao giờ nói đến vết thương 

này, ngay cả với những người gần nhất. Chúng ta có thể đoán 

rằng, thập giá Cha Piô mang bắt đầu từ vết thương ở vai, cho thấy 

một ý nghĩa đặc biệt đối với vị linh mục trẻ người Ba Lan này 

chăng? 

Một điều chắc chắn: Cha Piô biết rõ số phận của linh mục trẻ Ba 

Lan 28 tuổi, có cặp mắt màu xanh lơ và ánh nhìn sâu đậm này. 

Như thế, cha đã tiên đoán và nói với hồng y Montini (giáo hoàng 

Phaolô VI tương lai), cha biết Karol Wojtyla sẽ trở thành giáo 

hoàng và là một giáo hoàng lớn, cha biết sứ mệnh nặng nề của 

ngài; cha biết người ta sẽ ám sát ngài và cha biết người này sẽ 

phong thánh cho mình. Những chỉ dẫn cho thấy thì không nghi 

ngờ gì. Thêm nữa, bí mật về vết đau ở vai thố lộ với giáo hoàng 

tương lai là không còn nghi ngờ gì nữa (như lời hứa bí ẩn để giúp 

ngài gánh vác sứ mệnh nặng nề của mình), Cha Piô cũng cho một 

dấu chỉ hùng hồn cho một chủng sinh trẻ ở Pouilles cũng có mặt 

lúc đó và sau này là một trong các người con thiêng liêng của cha, 

Đức ông Pietro Galeone; nhưng đến năm 1962  thì nghi ngờ này 

không bao giờ còn là nghi ngờ nữa với ông Angelo Battisti!” 

Tháng 11 năm 1962, linh mục trẻ Ba Lan bây giờ là giám mục 

phụ tá và tổng đại diện giáo phận Cracovia đến Rôma dự Công 

đồng. Một trong các bạn Cracovia của mình, Andrzej Poltawski 

cho cha biết, bà vợ Wanda của mình, người rất thân với Wojtyla 

đã nhập viện vì bị ung thư. 

Và như thế tại Rôma, chính xác lúc Cha Piô bị một vụ bức bách 

thứ nhì giáng xuống khủng khiếp thì Wojtyla viết thư cho cha, 

xác tín vào sự thánh thiện của Cha Piô, xin cha cầu nguyện cho 

một phụ nữ 40 tuổi ở Cracovia, mẹ của bốn đứa con, người trong 



cuộc chiến tranh vừa qua đã nếm cảnh trại tập trung Đức, và hiện 

đang bị ung thư. Cha xin Cha Piô cầu nguyện để “Chúa, qua lời 

cầu bàu của Đức Mẹ sẽ chứng tỏ lòng thương xót của Ngài qua 

bà Wanda và gia đình bà”. 

Bức thư được gởi đến San Giovanni Rotondo qua trung gian ông 

Angelo Battisti, ông là nhân viên của Tòa Thánh nhưng cũng là 

“con thiêng liêng” của Cha Piô. Ngày 18 tháng 11, ông Battisti 

mang thư đi, ông không biết nội dung cũng như người gởi. Cha 

Piô im lặng đọc thư và nhờ ông Battisti trấn an người gởi, là cha 

sẽ cầu nguyện rất nhiều cho người mẹ này. Rồi cha nói thêm: 

“Angelino, với người này, mình không thể nói không.” Ông 

Battisti hỏi Cha Piô tại sao, cha đứng dựa ở cửa phòng, thì thầm 

một câu gì đó. Cha Pierino Galeone cũng có mặt lúc đó; cha 

không nghe câu trả lời nhưng thấy “Battisti bỗng thấy khoan 

khoái“, cha Galeone hỏi riêng ông Battisti xem Cha Piô nói gì. 

Cha Galeone ngạc nhiên không những Battisti không hiểu Cha 

Piô nói gì, cũng không giải thích được vì sao mình khoan khoái. 

Đầu óc Battisti vẫn còn suy nghĩ về lời của Cha Piô. Tại sao mình 

không thể nói không với người này? Giám mục Ba Lan này là ai? 

“Về Rôma, tôi sẽ hỏi các đồng nghiệp của tôi ở Vatican xem họ 

có biết giám mục Wojtyla này không, nhưng không ai biết.” 

Cha Piô còn nói với ông Battisti một chi tiết khác về một giám 

mục đang ở bệnh viện và người này là người trung gian phục vụ 

cho Wojtyla: “Nói với giám mục Deskur, cha sẽ lành và sẽ còn 

làm việc nhiều năm cho Tòa Thánh.” Lời nói này là lời tiên tri vì 

bạn của Wojtyla lành và sau này được bạn Wojtyla phong hồng y 

ngày 25 tháng năm 1985 (trùng với ngày sinh của Cha Piô), và là 

người hợp tác thân cận của Đức Gioan-Phaolô II. Hai người là 



bạn học khi còn nhỏ với nhau (chuyện tình cờ là giám mục Deskyr 

nằm bệnh viện vào tháng 10-1978, khi Karol Wojtyla được bầu 

chọn giáo hoàng. Và ngay lập tức, chuyến “thoát” đầu tiên của 

tân giáo hoàng ra ngoài Vatican là đến bệnh viện thăm bạn mình). 

Chúng ta có thể xem lời tiên đoán này là bằng chứng Cha Piô biết 

Wojtyla sẽ là giáo hoàng tương lai. 

Và bây giờ là câu chuyện của bà Poltawska, người không biết bức 

thư Wojtyla gởi Cha Piô. Sáng 21 tháng 11, bà vào phòng mổ ở 

bệnh Cracovia thì bà bỗng thấy bác sĩ ung bướu tươi cười đi vào, 

nói rằng không cần phải mổ nữa. Các hình chụp quang tuyến cuối 

cùng cho thấy khối u không còn. 

Ngay khi nghe tin, Wojtyla cầu nguyện tạ ơn. Rồi ngài viết thư 

báo tin cho Cha Piô biết, bạn mình đã lành nhờ ơn Chúa nhưng 

cũng nhờ Cha Piô, “người Cha Đáng kính” mà ngài hết lòng cám 

ơn. Như bức thư đầu, bức thư này ngài cũng nhờ ông Battisti 

chuyển vào ngày 1 tháng 12. Sau khi đọc thư, Cha Piô nói: “Tạ 

ơn Chúa.” Rồi Cha Piô đưa hai bức thư cho ông Battisti giữ và 

nói: “Anh giữ hai bức thư này, có ngày anh cần đến nó.” 

Đâu là ý nghĩa của những lời này? Chắc chắn Cha Piô không nghĩ 

đến việc phong chân phước, bởi vì chỉ những phép lạ sau khi qua 

đời mới đáng kể. Lý do vẫn còn bí ẩn, nhưng một điều chắc chắn: 

với việc giữ hai bức thư này, bây giờ chúng ta mới hiểu mối liên 

hệ sâu đậm đã nối Cha Piô và Đức Karol Wojtyla với nhau. Và 

có thể đó là điều chúng ta cần phải biết. Và cũng tình cờ – đặc 

biệt chuyện gì dính đến Cha Piô đều tình cờ – là ông Battisti hoàn 

toàn quên hai bức thư này và khi ông đang tìm các tài liệu khác 

thì thấy hai bức thư này, lúc đó chính xác là đầu tháng 10 năm 

1978, một vài ngày sau, ngày 16 ông kể: “Khi tôi nghe hồng y 



Felici báo cho thế giới biết tên tân giáo hoàng, tôi bị sốc. Tên 

giám mục Ba Lan “Karol Wojtyla” người nhờ tôi đưa thư cho Cha 

Piô (…). Tôi nghĩ ngay đến lời Cha Piô: ‘Angelino, với người 

này, mình không thể nói không’. Và tôi đã khóc. 

Marta An Nguyễn dịch  

Hình ảnh ngày phong thánh Cha Piô tại Rôma 16-6-2002
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Trích sách “Bí mật của Cha Piô”, Antonio Socci, Nxb Pierre 

Téqui  

Ngay cả trong số các giám mục, cũng có mốt thích chế giễu các 

tín điều và thậm chí còn cho sự hiện hữu của Chúa là không chắc 

(…). Theo tôi, chắc chắn Giáo hội phải chịu các giai đoạn khó 

khăn. Ngày nay cơn khủng hoảng thật của Giáo hội chỉ mới bắt 

đầu. Joseph Ratzinger (1970) 

Tạ ơn Chúa, vì trong suốt bao nhiêu thế kỷ, Ngài đã ban cho 

chúng ta những người, mà vì tình yêu Ngài, họ đã rời tất cả, trở 

nên dấu hiệu sáng tỏ tình yêu của Ngài! Chỉ cần nghĩ đến những 

người như Biển Đức và Scholastique, như Phanxicô và Clara 

Axixi, (…) cho đến những người như Mẹ Têrêxa và Cha Piô (…) 

chúng ta cùng cầu nguyện để xin Chúa cũng ban cho thời buổi 

chúng ta có nhiều người can đảm bỏ tất cả để phục vụ. Bênêđictô 

XVI (9 tháng 9-2007) 

Nhưng chúng ta trở lại năm 1962. Một chi tiết cần được kể. Tháng 

12 năm 1962, bà Wanda Poltawska gặp giám mục Wojtyla khi 

ngài từ Rôma về, và chỉ lúc đó ngài mới cho bà biết, ngài có xin 

Cha Piô cầu nguyện. Bà chưa bao giờ nghe về Cha Piô. Vì thật sự 

bà không tin đây là phép lạ, bà nghĩ do bác sĩ chẩn đoán sai. 

Nhưng năm 1967 bà qua Ý và được giám mục Wojtyla thuyết 

phục, bà đi gặp Cha Piô. 

Khi đến San Giovanni Rotondo, ngay lập tức bà Wanda 

Poltawska xúc động khi dự thánh lễ của Cha Piô, là bác sĩ, bà 

nhận ra ngay cha đã đau đớn như thế nào. Nhưng bà còn xúc động 

hơn sau thánh lễ, khi Cha Piô đi qua đám đông và ngừng trước 

mặt bà; cha nhìn bà và với một cử chỉ âu yếm của tình phụ tử, cha 



vuốt đầu bà và hỏi: “Bây giờ con khỏe rồi chứ?” Cử chỉ này làm 

cho những người có mặt lúc đó ngạc nhiên, và ánh mắt của cha, 

ánh mắt sâu đậm thấm nhập trong ký ức và trong tâm hồn bà, 

nhiều năm sau, bà thố lộ: “Chỉ lúc đó tôi mới hiểu đã có sự san 

thiệp của cha. Trước đó tôi không tin.” 

Điều cần biết là Cha Piô có tiên đoán rõ ràng về giáo hoàng 

Wojtyla như cha đã tiên đoán về giáo hoàng Montini (Phaolô VI) 

không, thêm nữa cha có tiên đoán về vụ ám sát không. về vấn đề 

này, nhiều lần Đức Gioan-Phaolô II trả lời không; tuy nhiên có 

nhiều lần, ngài trả lời bằng nụ cười, – như các ký giả Campanella 

và Tornielli quan sát – điều này không có nghĩa là không có lời 

tiên đoán, nhưng có thể Cha Piô không nói rõ với đương sự, hoặc 

đã có một lời hứa im lặng giữa hai người, cũng như im lặng của 

tòa giải tội. 

Tuy nhiên chắc chắn Cha Piô có lời tiên đoán này theo số lượng 

và nhiều nguồn tin khác nhau cho biết. Thêm nữa, lời tiên đoán 

của Cha Piô về vụ ám sát (và như thế cũng là tiên đoán ngài được 

bầu chọn) đã loan ra từ trước ngày 13 tháng 5 năm 1981. Ký giả 

danh tiếng người Anh Peter Nichols đã làm chứng chuyện này. 

Kỳ lạ thay, ngay cả các linh mục lỗi lạc làm việc về Positio cũng 

không quan tâm đến ngày tháng và không cho chuyện này có một 

tầm quan trọng. Đúng vậy, việc này chỉ được nói đến sau ngày 

ám sát, ông Giuseppe Giacovazzo, lúc đó là giám đốc 

báo Gazzetta del Mezzogiorno nói đến chuyện này vào ngày 17 

tháng 5 – 1981. Bài xã luận của ông mang tựa đề: “Con sẽ là giáo 

hoàng trong máu, Cha Piô nói với Đức Gioan-Phaolô II.” Và tựa 

đề phụ là: “Lời tiên đoán về Wojtyla?” Ông với, nguồn tin của 

ông là từ ký giả Peter Nichols, báo Times, một năm trước đó, năm 



1980, hai người đã nói chuyện với nhau (chi tiết ngày tháng này 

được ông Giacovazzo xác nhận ở Campanella). 

Nguồn của ký giả Anh từ tu sĩ Dòng Biển Đức sống ở Ý. Tu sĩ đã 

biết từ một trong các anh em của mình ngày hôm đó có mặt ở San 

Giovanni Rotondo và thấy linh mục Ba Lan đi ra, rất giao động 

qua cuộc nói chuyện với Cha Piô. Một chi tiết lý thú được ông 

Giorgio Venturi nói thêm trên báo Gente. Theo ông, Karol 

Wojtyla vui cười kể chuyện này cho các bạn, cha mẹ và bề trên 

của mình, rằng Cha Piô đã quan sát mình rất lâu, ngay cả không 

nghe mình nói, sau đó, Cha Piô rất xúc động, nói một lời như lời 

tiên tri: “Con sẽ là giáo hoàng, nhưng cha thấy nơi con có máu và 

có bạo lực!” Nhiều ít, cha Wojtyla khi nói về chuyện này đều nói 

một cách như sau: “Lúc đó, tôi thấy mình không có một khả năng 

nào làm giáo hoàng nên tôi yên tâm. Như thử tôi có một đảm bảo 

chẳng có gì xấu sẽ xảy ra cho mình.” 

Chi tiết này rất đáng kể, vì chúng ta thấy y hệt trong một chứng 

từ khác, chứng từ của một người thấy tận mắt sự việc: bà 

Giovanna Rizzani mà chúng tôi đã nói về lần đầu tiên hiện hai nơi 

của Cha Piô (năm 1905 khi bà mới sinh) và sự hiện diện kỳ bí của 

bà khi Cha Piô qua đời. 

Ngày 21 tháng 6 linh mục Franco d’Anastasio ghi lại chứng từ 

của bà Giovanna Rizzani: “Vừa sau chiến tranh, tôi đi từ Rôma 

về San Giovanni Rotondo với cô bạn Margherita Hamilton, cùng 

đi xe với giáo sư nổi tiếng Enrico Medi, một tín hữu trung thành 

của Cha Piô. Một trong các cuộc viếng thăm này trở thành danh 

tiếng vì có linh mục trẻ Ba Lan tham dự: giáo hoàng Wojtyla hiện 

nay. Câu chuyện diễn tiến như sau. Cô bạn Margherita Hamilton 

và tôi thường đến Đại học La Mã để nghe các buổi diễ thuyết về 



thần học. Đó là một trong các dịp chúng tôi được biết linh mục 

Ba Lan, khi đó cha chưa nói tiếng Ý giỏi. Cha thích nói tiếng Đức 

với bạn Margherita, cô biết tiếng Đức. Biết là mùa hè sắp tới, cả 

hai chúng tôi sẽ đi San Giovanni Rotondo thăm Cha Piô, cha xin 

cho giáo sư Medi cùng đi theo. Đến San Giovanni Rotondo, chúng 

tôi có thói quen đến nhà trọ Maria Bianco, nơi Margherita và tôi 

mỗi người có một phòng. Tôi còn nhớ đó là một ngày có rất đông 

người; chúng tôi vừa ra khỏi chiến tranh, và ở nhà trọ thì không 

có nhiều chỗ. Tôi nhường phòng của mình cho linh mục Ba Lan, 

tôi ở chung phòng với bạn tôi. Sáng hôm sau, giáo sư Medi đi 

theo linh mục Ba Lan vào nhà thờ của các tu sĩ Capuxinô. Ở đó 

cha dâng thánh lễ và xưng tội với Cha Piô, Cha Piô chào linh mục 

Ba Lan cũng như chào các tín hữu khác. Về lại nhà trọ, giáo sư 

Medi kể cho chúng tôi, ngay khi Cha Piô thấy linh mục Ba Lan, 

cha nhìn vào mắt linh mục và nói: ‘Con sẽ là giáo hoàng, nhưng 

con sẽ có máu và bạo lực.’ Trên đường về, linh mục trẻ nói với 

giáo sư Medi: ‘Thưa giáo sư,  Cha Piô muốn nói đùa. Tôi là người 

Ba Lan, tôi sẽ không bao giờ là giáo hoàng.’ Nhưng đó không 

phải là lời nói đùa, đó đúng là lời tiên tri của Cha Piô”. 

Bà Giovanna Rizzani nói thêm: “Với ngày 16 tháng 10 – 1978 và 

ngày 13 tháng 5 – 1981, hai yếu tố của lời tiên tri này trở thành 

các sự kiện cụ thể của lịch sử. Theo tôi và những người biết 

chuyện này, chúng tôi kinh hoàng khi nghĩ lại lời của Cha Piô. 

Các sự kiện chính nó đã nói lên lý lẽ của nó.” 

Trong bối cảnh như vậy, sự hiện diện xá tội của nữ tu Rita, con 

thiêng liêng của Cha Piô đã có thể tránh được chuyện kinh khủng 

khi giáo hoàng bị bắn, tự hiến mình để cứu giáo hoàng, đã trở 

thành một trong những chuyện góp phần vào cho một hoạch định 

cao lớn. Thêm nữa, Wojtyla cảm nhận ngay lập tức có một mối 



liên hệ sâu đậm mà Chúa đã kết nối ngài với tu sĩ nhận năm dấu 

thánh. Ngày 3 tháng 5 năm 1972, Hội đồng giám mục Ba Lan gởi 

cho Đức Phaolô VI một bức thư để trình án phong thánh cho Cha 

Piô. Hồng y Wojtyla – chắc chắn là một trong những người có 

sáng kiến xác tín nhất – là nhân vật đứng thứ nhì sau Hồng y giáo 

trưởng Wyszynski. 

Chắc chắn Hồng y Wojtyla cảm nhận rất mạnh có sự hiện diện 

của Cha Piô nên ngày 1 tháng 11 năm 1974 khi Hồng y về Rôma 

để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 28 ngày chịu chức của mình, ngài 

quyết định dâng thánh lễ ở mộ Cha Piô ở San Giovanni Rotondo 

cùng với bảy linh mục Ba Lan khác, trong đó có Đức ông Deskur. 

Ngài ở lại đó ba ngày và dâng thánh lễ ở nhà nguyện dưới tầng 

ngầm của Cha Piô. Trong số tất cả các nơi Tưởng niệm Tông tòa 

và các đền thờ Đức Mẹ ở Rôma và Ý, vì sao ngài chọn một nơi 

xa vắng, thêm nữa ở một ngôi mộ của một người chưa là chân 

phước, chưa là thánh? Điều này không cho thấy xác tín của một 

mối dây liên hệ đặc biệt với cuộc đời và định mệnh của ngài sao? 

Thêm nữa khi Thượng hội đồng chấm dứt, ngài cũng có thể về Ba 

Lan để kỷ niệm ngày sinh nhật chịu chức này. 

Khi lên làm giáo hoàng, ngài còn trở lại San Giovanni Rotondo. 

Ngày 20 tháng 3 năm 1983, ngài mở án phong thánh cho Cha Piô, 

đưa đến ngày phong chân phước là ngày 2 tháng 5 – 1999 và 

phong thánh ngày 16 tháng 6 – 2002. Cả hai ngày đều được Đức 

Gioan-Phaolô II cử hành – và như mọi người biết -, không có ngài 

thì án phong thánh khó thành, cho đến bây giờ trong hàng giáo sĩ 

vẫn còn có người chống đối. 

Marta An Nguyễn dịch 



 

Đức Gioan-Phaolô II trong ngày phong thánh Cha Piô tại Rôma 

16 tháng 6-2002 

 

“Cô con gái nhỏ” của Cha Piô và Wojtyla (4/4) 

Trích sách “Bí mật của Cha Piô”, Antonio Socci, Nxb Pierre 

Téqui  

Ngay cả trong số các giám mục, cũng có mốt thích chế giễu các 

tín điều và thậm chí còn cho sự hiện hữu của Chúa là không chắc 

(…). Theo tôi, chắc chắn Giáo hội phải chịu các giai đoạn khó 

khăn. Ngày nay cơn khủng hoảng thật của Giáo hội chỉ mới bắt 

đầu. Joseph Ratzinger (1970) 

Tạ ơn Chúa, vì trong suốt bao nhiêu thế kỷ, Ngài đã ban cho 

chúng ta những người, mà vì tình yêu Ngài, họ đã rời tất cả, trở 

nên dấu hiệu sáng tỏ tình yêu của Ngài! Chỉ cần nghĩ đến những 

người như Biển Đức và Scholastique, như Phanxicô và Clara 

http://phanxico.vn/wp-content/uploads/2017/08/20020616_n5.jpg


Axixi, (…) cho đến những người như Mẹ Têrêxa và Cha Piô (…) 

chúng ta cùng cầu nguyện để xin Chúa cũng ban cho thời buổi 

chúng ta có nhiều người can đảm bỏ tất cả để phục vụ. Bênêđictô 

XVI (9 tháng 9-2007) 

Trong số các bí ẩn chưa giải quyết, có bí ẩn liên quan đến cuộc 

gặp gỡ giữa Wojtyla và Cha Piô khi ngài còn sống. Có còn cuộc 

gặp nào sau năm 1948 không? Hai đoạn trong kỷ niệm về 

Campanella có nhắc đến. Mới đầu, khi Đức Gioan-Phaolô II nói 

về cuộc gặp năm 1948, ngài nói: “Chính xác cha đã cho tôi thấy, 

lần đầu tiên với cặp mắt của tôi, đây là con người nổi tiếng thánh 

thiện trên thế giới.” Rồi ngài còn viết: “Lần gặp đầu tiên này ở 

San Giovanni Rotondo, khi ngài còn sống và mang các dấu thánh, 

tôi xem đây là cuộc gặp quan trọng nhất, và một cách đặc biệt, tôi 

cám ơn Chúa Quan Phòng về điều này.” Trong khi còn sống, ở 

cương vị giáo hoàng, ngày 23 tháng 5 – 1987, ngài đến San 

Giovanni Rotondo, ngài nói: “Nơi này gắn với các kỷ niệm cá 

nhân, có nghĩa là những lần tôi đến thăm khi Cha Piô còn ở trần 

thế, và những lần tôi thăm, một cách thiêng liêng, sau khi cha qua 

đời ở mộ của cha”. Sự khó hiểu vẫn còn, nhưng xét các phương 

tiện phi thường mà Cha Piô dùng khi cha còn sống, thì không có 

gì có thể loại ra. 

Nhưng cũng có một yếu tố khác cho thấy sự xác thực của lời tiên 

tri này. Sau khi Đức Gioan-Phaolô II qua đời, ngày 2 tháng 4 năm 

2005, Chúc thư của ngài được mở ra và người ta thấy ngài có viết 

về hai giai đoạn khác nhau này. Thật ngạc nhiên khi thấy, ngay 

ngày 6 tháng 3 năm 1979, mới 5 tháng sau khi được bầu chọn, 

một giáo hoàng trẻ (58 tuổi), mạnh mẽ, sung sức đã cảm nhận cần 

để lại di chúc, trong đó ngài cảm nhận một cái chết có thể cận kề. 

Như thử lời tiên tri là lời đe dọa một cái chết lởn vởn trong đầu 



ngài. Năm sau, tháng 3 – 1980, ngài thấy cần phải thêm “mọi 

người phải giữ trong đầu viễn ảnh của cái chết” và nhất là “thời 

gian chúng ta sống khó khăn và giao động một cách không tả 

được”. Ngài nhấn mạnh “con đường của Giáo hội cũng là con 

đường căng thẳng và khó khăn” và “thử thách đặc biệt của thời 

đại này” là “Giáo hội đang trải qua bách hại mà chúng ta thấy 

không thua gì các thế kỷ đầu tiên của Giáo hội, thậm chí còn vượt 

hơn nữa (…)”. Và ngài nói thêm: “Thêm một lần nữa, tôi mong 

muốn phó thác hoàn toàn vào ơn Chúa. Chính ngài sẽ quyết định 

khi nào và thế nào tôi phải chấm dứt cuộc đời ở trần thế này và 

sứ mạng mục vụ của tôi.” Ngài tuyên bố ở đây, ngài chấp nhận 

“cái chết của mình ngay bây giờ”, trong hy vọng Chúa Kitô “sẽ 

làm hữu ích cho mục đích quan trọng hơn mà Ngài dùng để phục 

vụ”. 

Một tuần lễ trước ngày ám sát 13 tháng 5 – 1983, trong một thánh 

lễ, ngài nói với các cận vệ Thụy Sĩ: “Chúng ta hãy cầu nguyện để 

Chúa giữ sự bạo lực và cuồng tín ở xa ngưỡng cửa Vatican.” Vụ 

ám sát xảy ra vài ngày sau đó và giáo hoàng “được cứu một cách 

kỳ lạ”. Ngày 7 tháng 10-1981, ngài nói: “Tôi trở thành người mắc 

nợ Đức Mẹ (…). Trong tất cả những chuyện này, tôi cảm nhận có 

bàn tay che chở phi thường của Đức Mẹ, cho thấy nó còn mạnh 

hơn là đường đạn bắn. Vài tháng sau, ngày 5 tháng 3 – 1982, ngài 

viết thêm vào di chúc một ghi chú liên hệ giữa các lời nói của năm 

1979 và năm 1980 với vụ ám sát, như thử khi viết những giòng 

này ngài chờ biến cố bi thảm đó: “ Vụ ám sát để giết hại đời tôi 

ngày 13 tháng 5-1981, một cách nào đó, khẳng định chính xác 

những lời đã viết trong thời kỳ tĩnh tâm năm 1980.” Đức Giáo 

hoàng chắc chắn mình đã được “cứu một cách kỳ lạ” và ngài xem 

việc tiếp tục triều giáo hoàng của mình như một đời sống mới 



được Chúa ban cho. Theo tôi, tất cả những chuyện này xác nhận 

có một mối dây huyền bí giữa giáo hoàng và Cha Piô. 

Mặt khác, dường như Cha Piô có sứ mệnh đặc biệt là che chở cho 

triều giáo hoàng. Chúng ta đã thấy bằng cách nào, Đức Piô XII đã 

ý thức và biết ơn điều này, cũng như Đức Phaolô VI. Cha Piô và 

Đức Phaolô VI có một tình bạn cũ, vì thế khi vừa được bầu chọn, 

Đức Phaolô VI đã cho phép Cha Piô hoàn toàn tự do thực hành 

sứ mệnh của mình. 

Đàng sau các bối cảnh của cái chết của Cha Piô có thể ẩn giấu 

một bí ẩn khác, một tận hiến cho triều giáo hoàng. Mùa thu năm 

1968, Giáo hội ở trong tình trạng đen tối. Chỉ mười ngày trước 

khi qua đời, ngày 12 tháng 9 năm 1968, Cha Piô viết cho Đức 

Phaolô VI một lá thư ngỏ. Đó là một việc làm hoàn toàn chướng 

kỳ. Trước đây Cha Piô chưa bao giờ làm một việc như vậy. Vì lý 

do nào? Chính yếu là vì cơn khủng hoảng đang nổ bùng trong 

Giáo hội. Như Đức Phaolô VI nói, sau công đồng không phải là 

ngày hừng đông rạng rỡ nhưng là ngày giông bão, đen tối. Nhất 

là với việc công bố Thông điệp Humanae vitae (Thông điệp Sự 

sống Con người) nói đến vấn đề luân lý giới tính nóng bỏng, đã 

bùng ra sự phản kháng chống lại giáo hoàng ngay trong lòng Giáo 

hội và các nhà thần học, các chủ chăn. Đức Giáo hoàng cô độc, 

không ai hiểu ngài và ngài bị các mũi dùi chĩa vào tấn công. Cha 

Piô, qua hành động vang dội của mình, cha bảo vệ giáo hoàng và 

Giáo hội đang bị tác hại của một trong các cơn khủng hoảng nặng 

nhất trong lịch sử của mình. 

Khi viết cho giáo hoàng, Cha Piô xin Dòng Capuxinô “luôn sẵn 

sàng nâng đỡ Mẹ Giáo hội nhân danh Đức Thánh Cha”. 



Rồi, cha nhắc đến các đau khổ của Đức Thánh Cha “cho số phận 

Giáo hội, cho hòa bình thế giới, cho các nhu cầu của các dân tộc, 

nhưng nhất là cho sự không vâng lời của một số người, kể cả 

người công giáo”, để chuộc tội, cha dâng “lời cầu nguyện và sự 

đau khổ hàng ngày của mình như của lễ tạ ơn hèn mọn nhưng 

chân thành của người con cuối cùng trong các người con của 

ngài”. 

Rồi, như để nhấn mạnh đến bi kịch là Giáo hội sẽ tự hủy, mưu 

toan hạ uy tín giáo hoàng, Cha Piô cám ơn Đức Thánh Cha vì “lời 

lẽ rõ ràng và dứt khoát mà ngài nói trong Thông điệp Humanae 

Vitae, và Cha Piô xác nhận lại đức tin, sự tuân phục không điều 

kiện với các chỉ dẫn sáng rõ của ngài”. Kết luận, cha xin Đức 

Thánh Cha ban phép lành cho mình, cho anh em đồng tu, cho các 

con thiêng liêng của mình, cho các nhóm cầu nguyện, cho người 

bệnh và cho tất cả mọi sáng kiến tốt lành để họ hoàn tựu nhân 

danh Chúa Giêsu. 

Đây không phải là lời an ủi bình thường gởi cho một giáo hoàng 

đang gặp khó khăn vì bị tấn công, trong một thời buổi hổn loạn 

khủng khiếp. Đây cũng không phải là lời cầu nguyện và hy sinh 

bình thường. Ngược lại, đây là của dâng dứt khoát và cuối cùng 

của nạn nhân để bảo vệ Giáo hội trong lúc đen tối. 

Chính vì vậy mà chính đời sống của Cha Piô được hiến tế trong 

lần này: Giáo hội, giáo hoàng và hòa bình thế giới là ý chỉ được 

Đức Bênêđictô XV xin vào thời xa xuối, tháng 5 năm 1918 và 

được chính Cha Piô trẻ tự hiến dâng mình vì điều này. Tất cả đã 

được thực hiện trọn vẹn, dù là nửa thế kỷ sau. Trong năm mươi 

năm hy sinh và bị đóng đinh mà cha đã tiên đoán ngay từ đầu: 

“Chúa Giêsu, Mẹ Maria dấu yêu (…) xin khuyến khích con và 



không ngừng nhắc con, rằng muốn là một nạn nhân thật sự, thì 

phải đổ máu mình”. Và mười ngày sau khi viết bức thư cho Đức 

Phaolô VI, một khi đã kỷ niệm xong 50 năm ngày nhận dấu thánh, 

(ngày 20 tháng 9), Cha Piô trút hơi thở cuối cùng. Ai có thể nói 

Đức Phaolô VI không chỉ nghĩ đến Cha Piô, ngài luôn xin Cha 

Piô cầu nguyện và dâng của lễ, ngày 15 tháng 2 năm 1970, ngài 

nói: “Giáo hội cần được cứu bởi một người đau đớn, một người 

mang trong mình sự Thương Khó của Chúa Kitô.” 

Ông Cleonice Morcaldi đã viết: “Một người của Vatican, người 

luôn yêu thương Cha Piô, người luôn xin cha lời khuyên, sau cái 

chết của cha, đến nhìn cha và nói: ‘Cha Piô đã chết vì buồn phiền, 

vì những gì xảy ra trong Giáo hội của Chúa.’ Câu này tạo ấn tượng 

mạnh trong lòng tôi. Cha có lý”. 

Các chứng nhân khác cũng nêu lên nhận thức khủng khiếp mà 

Cha Piô có trong giai đoạn này của Giáo hội: “Trong những ngày 

cuối cùng của cha, một vấn đề làm cha đau khổ: ‘Người ta im 

miệng trước sự dữ! Người ta không nói chuyện bên kia; những 

khái niệm Novissimi không còn nữa!” (khái niệm về cái chết, 

phán xét, địa ngục và thiên đàng) 

Một câu chuyện khác xác nhận ý nghĩa của sự hy sinh và đền tội 

của cái chết của cha. Chung quanh ngày 20, dù sức khỏe cha đã 

yếu nhưng không có gì báo cho biết là cha sắp mất. Ngày hôm đó 

xảy ra chuyện như sau: một linh mục, nhà sáng lập một cơ quan 

từ thiện, đến xin Cha Piô hy sinh cho các linh mục, cho Giáo hội, 

cho giáo hoàng và hòa bình như Đức Mẹ Fatima xin. Cha Piô trả 

lời, xác nhận thêm một lần nữa, của lễ là chính mình, ngài nói 

ngài đã làm và đã xin lại nhiều lần. Vài giờ sau, trong đêm 22 

rạng 23 tháng 9, ngài qua đời. Tôi nghĩ người ta có thể cho rằng, 



của lễ này, kéo dài suốt trọn đời sống cuối cùng đã được nhận. 

Một câu chuyện nhỏ khác làm sáng tỏ giây phút hy sinh này: câu 

trả lời của Đức Mẹ. 

Ngày 19 tháng 9, nhân ngày kỷ niệm nhận các dấu thánh, người 

ta mang đến cho cha món quà là bó hoa hồng đỏ của một người ở 

Napolitanô tặng. Ngài chọn một bông hoa thật đẹp và giao cho 

người đàn ông này, xin ông mang đến cho Đức Mẹ ở đền thánh 

Pompei, mà từ khi còn trẻ cha đã xin Đức Mẹ đến đưa cha về Trời 

khi đến giờ. Ngày hôm sau cành hoa được đưa tới. Một nữ tu đặt 

cành hoa này chung trong một bó hoa khác và để trên bàn thờ. Ba 

ngày sau, ngày 23 tháng 9, khi tin Cha Piô qua đời đến Pompéi, 

nữ tu này cầu nguyện ở chân bàn thờ và khi xơ đứng dậy để vứt 

bỏ các hoa bị héo thì xơ thấy hoa của Cha Piô không bị héo, nó 

còn khép lại như một nụ hoa. Cha Alberto d’Apolito đã chứng 

kiến, cha đến đền thánh một năm sau và dù thời gian đã trôi qua, 

cha còn ngắm được cành hoa này còn tươi, chưng trong trong bình 

bằng thủy tinh. 

Ý nghĩa của dấu hiệu này rõ ràng: sự hy sinh của Cha Piô chắc 

chắn tránh được cho Giáo hội một cái gì khủng khiếp, có thể một 

sự rã ra mà thời đó, chúng ta có thể tiên đoán được khi thấy các 

dấu hiệu đầu tiên. Chắc chắn sự hy sinh này làm thuận lợi cho các 

ân sủng vô biên, như triều giáo hoàng Đức Gioan-Phaolô II. Vì 

chính Đức Mẹ đã xác nhận trong một lần hiện ra với cô Luigina 

Sinapi, người con thiêng liêng của Cha Piô có các ơn siêu nhiên 

mà án phong chân phước đã được mở ra năm 2004. Đây là lý do 

Đức Mẹ đã giải thích cho cô về cái chết của Cha Piô: “Phải có 

nạn nhân lớn trong thời buổi hiện nay của Giáo hội.” 



Marta An Nguyễn dịch  
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 Đức Gioan-Phaolô II trước mộ Cha Piô ngày 27 tháng 5-1987
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