
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Đức Gioan-Phaolô II Và Đức Gioan XXIII  

Sẽ Được Phong Thánh Vào Tháng 12/2013 

 
Thánh bộ Phong thánh vừa chính thức công nhận phép lạ 

thứ hai của Đức Gioan-Phaolô II, qua đời tháng tư 2005. 

Đây là thủ tục cần thiết để được phong thánh. 

 

Hãng thông tấn Ansa cho biết 

đại lễ phong thánh sẽ được cử 

hành vào tháng 12 sắp tới. 

Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ 

chính thức công nhận phép lạ 

thứ hai. Thánh bộ Phong 

thánh gồm nhiều vị Hồng Y 

và giám mục nhận định rằng 

nhờ sự cầu bầu của Đức 

Gioan-Phaolô II, một phụ nữ 

Costa Rica (Châu Mỹ La 

tinh) mắc bệnh nan y đã được 

bình phục ngày 01/05/2011, 

đúng 5 năm 7 tháng sau ngày Đức Gioan-Phaolô II từ trần. 

 

Phép lạ thứ nhất nhờ Đức Gioan-Phaolô II là việc nữ tu 

Marie Simon-Pierre Normand 

(người Pháp) được khỏi bệnh 

Parkinson. Sau khi Đức Gioan-

Phaolô lâm chung, cả dòng làm 

tuần cửu nhật cầu xin ngài chữa 

lành bệnh cho vị nữ tu. Vào tháng 

6/2005, sơ Normand không còn 

cần đến nạng gỗ để dự kinh sáng 

nữa. 

 

Giáo Hội chỉ phong thánh nếu vị thánh tân phong làm ít nhất 

hai phép lạ. Tiến trình phong thánh tiến hành năm năm sau 

ngày vị thánh mới từ trần. Tuy nhiên, Đức Bênêdictô XVI 

đã sửa đổi thủ tục này để đẩy mạnh tiến trình phong thánh, 

đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các tín hữu mong mỏi 

ngài được phong thánh ngay (Santo subito). 

 

Vào tháng tư 2013, ủy ban gồm 7 vị bác sĩ trực thuộc Thánh 

bộ Phong thánh đã công nhận phép lạ thứ hai. Qua tháng 

sáu, đến lượt ủy ban các nhà thần học chính thức công nhận 

phép lạ này. Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ ký sắc lệnh 

phong thánh cho Đức Karol Wojtyła. Sau đó, Ngài sẽ triệu 

tập hội nghị Hồng Y để chính thức công bố ngày phong 

thánh. 

 

Nhật báo La Stampa tiết 

lộ Đức Gioan XXIII sẽ 

được phong thánh một 

lượt với Đức Gioan-

Phaolô II. Trong thời 

gian làm sứ thần tại 

Pháp, vào đầu thập niên 

50, Đức Roncalli (sau 

này là Gioan XXIII) đã 

cử hành Thánh lễ tại 

Giáo xứ Việt Nam tại 

Paris.  

 

Việc Đức Gioan XXIII và Đức Gioan-Phaolô II được phong 

thánh trước cuối năm nay, năm Đức tin kỷ niệm 25 năm 

phong 117 thánh tử đạo, là một sự kiện đầy ý nghĩa đối với 

Giáo Hội Việt Nam: 

 

- Ngày 24/11/1960, Đức Gioan XXIII ký tông hiến 

Venerabilium Nostrum thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam. 

 

- Ngày 19/06/1988, Đức Gioan-Phaolô II tuyên phong 117 

vị thánh tử đạo Việt Nam. 
(Nguồn từ Vietcatholic.net ngày 3  tháng 7  năm 2013) 

Lê Đình Thông 

Giáo Hội Hoàn Vũ 
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