
TRI ÂN ĐỨC MẸ MÂN CÔI MARIA 

 

Tôi cảm thấy có bổn phận công khai bày tỏ niềm tri ân chân 

thành dâng lên Đức Nữ Trinh Rất Thánh Mân Côi MARIA về 

ơn lành Mẹ cầu bầu cùng THIÊN CHÚA cho tôi và cho gia 

đình tôi, sau lời kinh tôi nài nĩ van xin Mẹ cứu giúp. 

Trước đây có lần tôi bày tỏ cùng Cha Sở niềm ao ước tổ chức 

buổi lần hạt Mân Côi chung với các gia đình Công Giáo sống 

gần Biệt Thự ở trước mặt nhà tôi. Đó là dịp đặt bức tượng 

Đức Mẹ MARIA rất đẹp nơi Biệt Thự. Nhưng Cha Sở vịn nhiều 

l{ do để từ chối. 

Thế rồi vào tháng 10 năm 2003 - bức tượng Đức Mẹ Ban Ơn 

hay cũng còn gọi là Đức Mẹ Ảnh Vảy Phép Lạ - được mang 

đến nơi gia đình người hàng xóm. Theo chương trình, bức 

tượng sẽ ở lại gia đình này trong vòng 8 ngày. Sau đó sẽ được 

mang đến trong các gia đình để tổ chức các buổi lần hạt Mân 

Côi chung kính Đức Mẹ MARIA. 

Khi vừa đứng trước bức tượng tuyệt đẹp dịu hiền này, tôi như được Đức Mẹ thu hút. Tôi liền ghi tên xin 

được rước bức tượng vào nhà tôi trong vòng 8 ngày. Thật là kinh nghiệm không bao giờ xóa mờ trong 

tâm trí tôi cùng gia đình tôi. Toàn thể gia đình tôi gồm chồng tôi và các con tôi, cũng như các gia đình lân 

cận chung quanh nhà tôi, tất cả đều có mặt trong các buổi tối, quz gối trước bức tượng Đức Mẹ Ban Ơn. 

Chúng tôi cùng nhau sốt sắng lần hạt Mân Côi. 

Tiếp theo kinh nghiệm tuyệt vời khó quên này, tôi chấp thuận đề nghị quy tụ nơi nhà tôi một Tổ Ấm các 

gia đình, do Hiệp Hội Công Giáo GIÊSU MARIA cổ động. Tổ Ấm các gia đình cho phép chúng tôi họp nhau 

mỗi tuần một lần để lần hạt Mân Côi chung. Sau khi lần hạt Mân Côi, chúng tôi cùng nhau đào sâu Phúc 

Âm với bài Suy Niệm hàng tuần của Cha Giulio Maria Scozzaro. Chúng tôi cũng đọc Sách Thiêng Liêng, 

hát Thánh Ca và cầu nguyện chung. 

Việc sống đạo cộng đoàn này mang đến cho tất cả chúng tôi cuộc tăng trưởng thiêng liêng không ngờ. 

Thế rồi Tổ Ấm cầu nguyện mỗi ngày một tăng thêm con số đông đảo các gia đình xin gia nhập. Chúng tôi 

càng ngày càng ý thức sâu xa hơn về việc sống Đạo cũng như bổn phận thi hành các nghĩa vụ của tín hữu 

Công Giáo. Chúng tôi tích cực tham gia các sinh hoạt của giáo xứ. 

Tôi xin kể lại kinh nghiệm xảy ra sau những lời tôi nài nĩ van xin dâng lên Đức Mẹ Mân Côi MARIA. Đứa 

con trai tôi mới lập gia đình và vừa có được một đứa con. Không may nó bị mất việc làm, lâm cảnh thất 

nghiệp. Thật là tình cảnh bi đát. Kinh tế gia đình xuống thấp kéo tinh thần cũng bị xuống thấp. 



Trước hoàn cảnh khốn khổ của gia đình đứa con trai, tôi 

đặt trọn niềm hy vọng nơi sự trợ giúp của Hiền Mẫu 

Thiên Quốc. Mỗi ngày tôi sốt sắng đọc lời kinh Dâng Hiến 

của Hiệp Hội Công Giáo GIÊSU MARIA để kêu xin ơn 

lành. Ròng rã một tháng trôi qua, bỗng đứa con trai tìm 

được việc làm mới. 

Tôi không biết dùng lời lẽ nào cho tương xứng để bày tỏ 

tâm tình tri ân dâng lên Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA. 

Bởi vì, Đức Mẹ không bao giờ bỏ rơi bất cứ người con 

nào luôn kêu van xin Mẹ cứu giúp với trọn lòng tin 

tưởng. 

Chứng từ của bà Ninetta hiện sống tại thành phố 

Racalmuto trên đảo Sicilia (Nam Ý). 

 

... ”Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: Quả thật, Ta đã 

đưa chúng đi xa, đến ở giữa chư dân; Ta đã phân tán 

chúng đi các nước. Ta đã nên một thứ Thánh Điện cho chúng trong một thời gian, tại các nước chúng 

đến. Vì thế, ngươi hãy nói: Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Từ muôn dân, Ta sẽ tập hợp các 

ngươi lại; từ muôn nước, nơi các ngươi bị phân tán, Ta sẽ quy tụ các ngươi về và Ta sẽ ban cho các 

ngươi đất Israel. Chúng sẽ trở về đó và loại đi mọi thứ gớm ghiếc và ghê tởm. Ta sẽ ban cho chúng 

một trái tim và đặt thần khí mới vào lòng chúng. Ta sẽ lấy khỏi mình chúng trái tim chai đá và ban cho 

chúng một trái tim bằng thịt, để chúng đi theo các thánh chỉ của Ta và tuân giữ cùng thi hành các 

quyết định của Ta. Lúc ấy, chúng sẽ là dân của Ta và Ta sẽ là THIÊN CHÚA của chúng” (Ézéchiel 11,16-

20). 

(”Grande Opera Mariana GESÙ E MARIA”, Gennaio-Marzo/2005, n.1, trang 21+45). 
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