
	 1	

Đức Mẹ Fatima Và Gioan Phaolô II 

Hôm nay Hội Thánh cử hành lễ Đức Mẹ Fatima. Lễ này có một tương quan mật thiết với Đức Thánh 
Cha Gioan Phaolô II. Bởi trong cuộc bị mưu sát ngày 31.5.1981 tại Quảng trường thánh Phêrô, dù bị 
bắn đến bốn phát súng 9mm, và hai trong 4 viên đạn trúng thẳng vào người Đức Thánh Cha. Có một 
viên tiến thẳng vào ổ bụng, nằm sát cạnh động mạch chủ. Đây là vết thương nguy hiểm, có thể dẫn 
đến cái chết. Nhưng Đức Thánh Cha không chết, Người bị thương nặng và đổ gục xuống giữa cả một 
rừng người đang được Người tiếp kiến. 
 
Chính Ali Agca, kẻ bắn Đức Thánh Cha, một tay bắn súng thiện xạ, cũng hết sức ngạc nhiên, không 
thể hiểu được vì sao Người không chết. Sự kiện lạ thường ngoài sức tưởng tượng này, đã xảy ra 
đúng vào ngày kính nhớ Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên với ba trẻ Phanxicô, Giacinta va Lucia ở Fatima, 
khiến Đức Thánh Cha nghĩ ngay đến Người Mẹ trên trời dấu yêu. Đức Thánh Cha kết luận: “Một 
người bắn, nhưng một người khác hướng dẫn đường đạn”. Và Đức Thánh Cha thêm: “Đức Mẹ Maria 
đã cứu sống tôi”. 
Do lòng biết ơn Đức Mẹ Fatima, kể từ sau ngày bị nạn, Đức Thánh Cha đã có nhiều nghĩa cử thánh 
thiện nhằm tôn vinh và tạ ơn Đức Mẹ. Chẳng hạn, ngày 13.5.1982, tròn một năm sau ngày bị ám sát 
hụt, để biểu lộ lòng biết ơn Đức Trinh Nữ, Đức Thánh Cha đã hành hương Fatima và đặt lên chiếc 
triều thiên của tượng Đức Mẹ tại đền thánh Fatima viên đạn lấy ra từ thân thể, như một lời khẳng 
định với thế giới rằng, Đức Mẹ đã che chở ngài. 
 
Tiến xa hơn nữa trong nghĩa cử tỏ lộ lòng yêu mến Nữ Vương Fatima, đó là cuộc hành hương đền 
thánh Fatima dịp phong á thánh cho hai thánh trẻ Phanxicô và Giacinta năm 2000, cũng vào ngày 
13.5, Đức Thánh Cha đã đặt dưới chân tượng Đức Mẹ Fatima chiếc nhẫn Giám mục quý giá do đức 
cố hồng y Stefan Wyszynski, Tổng giám mục thành Kracow dâng tặng lúc Đức Thánh Cha được bầu 
làm Giáo hoàng ngày 16.10.1978. 
 
Năm 2002, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II công bố ngày 13.5 hàng năm sẽ trở thành ngày lễ kính 
Đức Mẹ Fatima. Chưa hết, để diễn tả lòng yêu mến Đức Mẹ thẳm sâu của mình, Đức Thánh Cha đã 
viết tông thư “Kinh Mân Côi kính Đức Trinh Nữ Maria” và thêm vào chuỗi Mân Côi truyền thống 
mầu nhiệm Năm Sự Sáng. Ngài cũng công bố năm 2003 là Năm Thánh Mẫu Mân Côi, nhằm cổ súy 
việc đọc kinh truyền thống này để tôn vinh mầu nhiệm Mân Côi và các mầu nhiệm của cuộc đời 
Chúa Cứu Thế. Qua đó, Đức Thánh Cha khuyên dạy các tín hữu hãy yêu mến, hãy chú trọng nhiều 
đến chuỗi Mân Côi trong đời sống Kitô hữu của mình, hãy chuyên chăm cầu nguyện bằng chuỗi Mân 
Côi. 
 
Hôm nay mừng kính Đức Mẹ Fatima, chúng ta hãy cùng với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, bắt 
chước Đức Mẹ mà chiêm ngắm cuộc đời Chúa Cứu Thế trong từng ngày chúng ta sống. Bởi “không 



	 2	

ai đã say sưa chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô một cách trung thành như Đức Maria. Đôi mắt 
tâm hồn của Mẹ đã hướng về Người ngay từ lúc truyền tin, khi Mẹ cưu mang Người nhờ quyền năng 
Thánh Thần. Rồi trong những tháng sau đó, Mẹ bắt đầu cảm nhận sự hiện diện của Người và hình 
dung ra diện mạo của Người. Cuối cùng khi hạ sinh Người tại Bêlem, đôi mắt Mẹ đã âu yếm nhìn 
ngắm dung nhan Con Mẹ, khi Mẹ lấy tã bọc con rồi đặt nằm trong máng cỏ. Từ đó, đôi mắt chan 
chứa sự tôn thờ và kinh ngạc của Mẹ không bao giờ rời xa Người… Sáng ngày Phục sinh, cái nhìn 
của Mẹ tỏa rạng niềm vui Phục sinh…” (Rosarium Virginis Mariae – số 10). 
 
Lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con trung thành yêu mến Chúa suốt cuộc đời chúng con như Mẹ. Xin 
cho mỗi chúng con yêu thích và siêng năng lần chuỗi Mân Côi, để những lời kinh Mân Côi chúng con 
sốt sắng đọc, trở thành lời cầu nguyện mang nhiều hiệu quả cần thiết cho ơn phần rỗi của chúng con. 
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