Vài phút điện đàm cùng chị Liên T. Wood chúa nhật 26.02.2006
memedu@dk: Chị Liên đi nhiều nơi quá tụi em kiếm chị khó quá!
chị Liên: Chị bận quá, vì nhiều người mời chị đến giúp đở (”Gần như đêm nào phải gần 4 giờ sáng
Dì Liên mới ngũ”: một người cháu của chị Liên nói)
memedu@dk: Thường thì Chị chữa bịnh cho ai?
chị Liên: Chị đã giúp cho rất nhiều người từ nhiều quốc gia khác nhau, sắc tộc khác nhau, tôn giáo
khác nhau ngay cả những người Phật giáo, Hồi giáo cũng đã đến nhờ chị giúp. Sau khi hết bịnh họ
rất vui mừng và cám ơn Chị. Nhưng bao giờ Chị cũng nói: ”Đó là Chúa chữa chứ không phải Chị
chữa”. Chị chỉ là người Chúa dùng để làm sáng danh Thiên Chúa mà thôi.
memedu@dk: Chị ơi, trong những ngày qua Chị ở Việt Nam Chị có chữa bịnh gì đặc biệt không?
chị Liên: Thường Chị rất bận, chỉ đến giúp cho người nào xong là Chị đi nơi khác liền nên không
có để ý là bịnh của họ có đuợc chữa hay không. Nhưng có vài trường hợp như người đó bị điên
khùng hay bị quỹ ám thì Chị có thể nhìn thấy kết quả lập tức. Ví dụ mấy ngày qua có một bà 78
tuổi, bị điên đã 8 năm, trong nhà bà đào một cái lỗ rồi chung xuống đó ngồi, đầu bà đội một các nồi
rồi cứ lấy muỗng đập lên đầu. Không ai dám lại gần bà. Bỗng nhiên 4 ngày trước khi Chị Liên đến
bà nói với người nhà là 4 ngày nữa sẽ có MẸ đến. Khi Chị Liên đến nhà bà, bà ngồi ngoan ngoãn.
Chị bảo bà bỏ nồi trên đầu xuống để Chị đọc kinh. Bà vâng lời và lúc nào cũng kêu chị Liên là MẸ.
Sau đó bà cùng Chị Liên đọc kinh sốt sắng và không còn bịnh nữa. Và Chị đã mua cho bà một cái
giường để bà nằm. Một trường hợp khác một người bị bịnh Tâm thần khi Chị Liên điện thoại đến,
Chị mới có ”A-lô” là người nầy bỗng nhiên hết bịnh và kêu tên Chị Liên đó hả (mặc dù người nầy
chưa từng biết hay gặp mặt Chị Liên, Chị điện thoại định nói chuyện với người trong nhà)???
memedu@dk: Chị ơi, Chị đi vòng quanh thế giới vừa chữa bịnh vừa cho người bịnh và không bao
giờ nhận tiến đền đáp của họ. Tiền ở đâu Chị có?
chị Liên: Em biết Chị ăn uống không có bao nhiêu, mình tiết kiệm sống trong tinh thần khó nghèo
của Thánh Phanxicô, để dành tiến cho người nghèo. Ví dụ từ Pháp về làng Mễ Du thường Chị đi xe
buýt chớ không đi máy bay, mình tiết kiệm tiền cho người nghèo. Chồng Chị chết để lại cho Chị tài
sãn cũng tương đối khá lớn. Chị bán từ từ đễ cho Giáo hội Việt Nam và những người nghèo.
memedu@dk: Chị ơi, năm ngoái tụi em qua thăm Chị ở làng Mễ Du. Chị đã làm mất cái
”memory” máy chụp hình, trong đó có rất nhiều hình ”lạ” mà Chị đã chụp từ nhiều chổ khác nhau.
Lần nầy Chị cũng đi vòng quanh thề giới. Chị có chụp được hình lạ nữa không?
chị Liên: Em ơi Chị chụp được nhiều hình lạ lắm. Gần như chổ nào Chị chụp ở Việt Nam cũng có
hình ”Mình Thánh Chúa”, Chuá Giêsu, Đức Mẹ, Thánh Gia Thất. Nhà thờ Xóm Chiếu, Sóc Trăng,
Tà Bao, … Chị điều có những hình lạ. Mới hôm qua Chị đã chụp đưọc vài hình lạ ở khu Đức Mẹ
Bãi Dâu Vũng Tàu. Chị sẽ gởi cho em một số tấm hình. Em nhớ cho Chị địa chỉ nhé, cứ đưa cho chị
Fancika. Vì 3 cuốn địa chỉ của chị bị mất rồi? Kỳ sang Pháp vừa qua Chị bị mất rất nhiều đồ quý,
trong đó có một số đồ Chị dùng để chữa bịnh. Món vật mà Chị quý nhất là ”Cây Thánh Giá” chãy
dầu lúc nào cũng chãy dầu rất thơm, do một Cha người Ý ở Roma dã tặng cho Chị. Cha nói là Mẹ
Maria đã nói với Cha là phải tìm Chị và tặng cho Chị cây Thánh Giá nầy (*Chị Liên có thể nói lưu
loát được tiếng Việt, Anh, Pháp, Ý và Croatien). À em có nghe tin Tượng Đức Mẹ ở Xóm Chiếu
vừa khóc chãy máu. Chị có chụp được một số hình ảnh.
memedu@dk: Chị ơi, đầu tháng 05 nầy tụi em lại đi thăm Mẹ Mễ Du, Chị có ở Caravelle của Chị
không?
chị Liên: Chà Chị không biết có về kịp không, vì tháng 04 Chị đi Do thái, Ai Cập và sau đó về
Pháp.
memedu@dk: Khuya quá rồi, em xin chào Chị nhé, thế nào cũng có dịp gặp lại. Cầu xin Thiên
Chúa và Mẹ Maria luôn ban cho Chị khoẻ mạnh đễ Chị cứu giúp cho những người bịnh, cần sự
giúp đở.

chị Liên: Chị cũng cầu xin Chúa và Mẹ ban sự bình an cho vợ chồng em. Tối nay chắc Chị không
ngũ rồi. Vì bây giờ phải chuẩn bị một số quà tặng cho người bịnh ngày mai cũng mất mấy tiếng
đồng hồ, rồi lại chuẩn bị đồ đạc cho mình nữa…
*Ngày mai thứ hai ngày 27/02/2006 Chị Liên lại trở lên Sàigòn, nhà thờ Huyện Sỉ để chữa bịnh cho
vài người trong Hội Cầu Nguyện Đức Mẹ Mễ Du và khu Huyện Sỉ. Sau đó lại đi Trung quốc, Đài
Hàn (thăm Chị Julia Kim), Do Thái, Ai Cập, Pháp, … Chị đang tiếp nối con đường của Thánh
Phanxicô cứu nhân độ thế và nhất là ”Làm Sáng Danh Chúa Kitô” (đây là câu thường nói của Chị
Liên) . Ước mong sao Chị được luôn khoẻ mạnh đễ còn cứu giúp nhiều người bịnh tật, đau khổ…

