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NƯỚC VIỆT NAM CON! 

 

... Câu chuyện xảy ra tại kinh thành ánh sáng 

Paris thủ đô nước Pháp. 

 

Vào một buổi sáng tinh sương, một Bà khách lạ 

xuất hiện trước cửa tu viện Các Tiểu Muội Người 

Nghèo. Bà nhã nhặn xin một Tiểu Muội vui lòng 

đến ngay căn nhà số 12 ở một con đường .. nơi 

thủ đô để viếng thăm một bệnh nhân nghèo đang 

hấp hối. Một Tiểu Muội vội vã làm theo lời Bà 

khách lạ yêu cầu. 

Sau nửa giờ đi bộ tìm kiếm Chị cũng đến được 

trước căn nhà và nhẹ nhàng giơ tay gõ cửa. Có 

tiếng đáp lại từ bên trong mời vào. Chị Tiểu Muội 

nhanh nhẹn bước vào và trông thấy một người 

đàn ông đang nằm trên giường đắp chăn phủ kín. 

Chị từ tốn giải thích ngay lý do: 

- Tôi được một Bà khách gởi đến đây. Vậy tôi có 

thể làm gì để giúp ông? 

Người đàn ông trả lời: 

- Tôi không hề nhờ ai đi tìm người nào đến giúp 

tôi cả. Từ 5 ngày qua tôi phải nghỉ việc quét 

đường. Bây giờ thì tôi cảm thấy mệt vô cùng. Tôi không có họ hàng thân thích và đang nằm chờ chết! 

Chị Tiểu Muội dịu dàng nói: 

- Nhưng chắc hẳn ông cần dùng một chút gì đó phải không? 

Vừa hỏi Chị vừa đảo mắt nhìn chung quanh xem có thể tìm thấy chút gì để mang lại chút an ủi làm ấm 

lòng người hấp hối không. Nhưng tuyệt nhiên không có gì cả. Tuy nhiên, Chị lại trông thấy cái đầu bị gãy 

của một bức tượng Đức Mẹ MARIA đang được đặt trên cái bàn nhỏ. Chị Tiểu Muội vui mừng nói với 

người đàn ông đang nằm trên giường: 

- A, quả thật ông có lòng yêu mến Đức Mẹ vì tôi thấy ông đặt tượng Đức Mẹ ở đây! 

Người đàn ông quay người lại nhìn và trả lời: 



- Tôi không biết cái đầu của Bà nào. Nhưng khi quét đường tôi tìm thấy cái đầu này nằm giữa đống rác. 

Tôi nghĩ đây là cái đầu của một Bà Hoàng mà người ta đang nói đến trong những ngày này. Tôi liền đem 

chiếc đầu về nhà và đặt trên bàn. Cứ thế mỗi buổi sáng tôi chào: ”Chúc Bà một ngày tốt!” Tối đến thì tôi 

chào: ”Chúc Bà ngủ ngon!” 

Chị Tiểu Muội Người Nghèo nhạc nhiên hỏi: 

- Nhưng ông không phải tín hữu Công Giáo sao? Ông không biết Đức Bà là Ai sao? 

Người đàn ông nghèo trả lời: 

- Không! Tôi là người Algéri và là tín đồ hồi giáo. Tôi không quen biết ai hết! 

Chị Tiểu Muội tốt lành sau khi an ủi cứu giúp người bệnh, Chị bắt đầu nói với ông về THIÊN CHÚA và về 

Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA. Người đàn ông Algéri có tấm lòng thành đã mau mắn tiếp nhận mọi lời 

rao giảng về Đạo thánh Công Giáo của Chị Tiểu Muội Người Nghèo. Sau hai ngày, ông chấp nhận lãnh bí 

tích Rửa Tội và nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng trong Bình An của THIÊN CHÚA và với sự trợ giúp ân cần 

trìu mến của Nữ Tu Tiểu Muội Người Nghèo. 

 

... Câu chuyện thứ hai xảy ra vào thời thánh nữ Francesca Saverio Cabrini (1850-1917) người Ý. Năm 

1892 thánh nữ thành lập một cô nhi viện và tìm kiếm các mạnh-thường-quân rộng tay làm phúc để có 

thể nuôi sống các trẻ mồ côi. 

Một ngày thánh nữ gặp một người đàn ông nổi tiếng giàu có nhất trong vùng. Ông vui vẻ mở lời trước: 

- Thưa Mẹ Cabrini tôi có thể giúp được gì cho Mẹ không? 

Mẹ Cabrini từ tốn đáp: 

- Cám ơn ông tôi không cần gì cả. Nhưng chính tôi lại muốn trở thành người giúp ích cho ông. 

Người đàn ông giàu trả lời ngay: 

- Nhưng tôi đâu cần gì! 

Mẹ Cabrini mau mắn nói nhanh: 

- Ấy thế mà tôi lại muốn làm cho ông được hạnh phúc. Người ta nói với tôi là ông không có con cái. Một 

gia đình không con trẻ thì thật buồn biết bao! 

Ông nhà giàu chép miệng than: 

- Đúng như thế! Quả thật đúng như thế! 

Mẹ Cabrini liền nói: 



- Thật đáng tiếc! Rất đáng tiếc! 

Đến đây thì ông nhà giàu tiết lộ rằng ông từng nghĩ đến chuyện nhận một đứa trẻ mồ côi làm con nuôi. 

Rồi ông nói thêm: 

- Xin Mẹ để tôi nghĩ đến chuyện này. Nếu vợ tôi đồng ý thì chúng tôi sẵn sàng nhận một đứa trẻ mồ côi 

làm con nuôi. 

Mẹ Cabrini vui mừng nói dồn dập: 

- Nhưng chỉ vỏn vẹn một đứa trẻ sao? Ai nói với ông là chỉ một đứa trẻ thôi? Và tại sao lại chỉ là một đứa 

thôi? 

Người đàn ông giàu có ngạc nhiên hỏi lại: 

- Vậy thì Mẹ muốn cho tôi nhận bao nhiêu đứa trẻ mồ côi? 

Mẹ Cabrini tươi cười đáp nhanh: 

- Ông nghĩ sao nếu tôi cho ông đến 65 đứa? Mà con số 65 mới chỉ là để khởi đầu thôi, ông nhé! 

Và ông nhà giàu người Ý quả thật đã bị thánh nữ Francesca Saverio Cabrini thôi miên móc hết ruột gan. 

Bởi vì, ông đã vui vẻ chấp nhận tài trợ cho việc nuôi dưỡng toàn bộ Cô Nhi Viện. 

 

... Kinh Cầu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. 

 

Lạy Rất Thánh Đồng Trinh MARIA, Mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu Giúp, cho được 

giục lòng chúng con trông cậy vững vàng, thì con nài xin Mẹ dủ lòng thương, cứu giúp con trong mọi 

nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi sa phạm tội, và khi gặp các sự khốn khó trong đời con, và 

nhất là trong giờ chết. Lạy Mẹ hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng Mẹ luôn luôn. Con 

tin rằng, con siêng năng chạy đến cùng Mẹ, thì làm cho Mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin Mẹ ban cho 

con ơn trọng này, là siêng năng cầu xin Mẹ, và được lòng trông cậy Mẹ như con thảo, ngỏ cho Mẹ 

nghe lời con hằng cầu xin, mà hằng cứu giúp con, và ban cho con được ơn bền đỗ đến cùng. Lạy Mẹ 

yêu dấu hay thương giúp, xin Mẹ ban phúc lành cho con, và cầu bàu cho con khi này và trong giờ lâm 

tử. AMEN. 

 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội 

Thánh, cho nước Việt Nam con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn 

khó. Sau hết cho các Linh Hồn đáng thương trong Lửa Luyện Ngục. 

 



Thánh MARIA, lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu bàu cho con. 

Lạy Thánh Anphongxô là quan thầy bào chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi khó ngặt thiếu 

thốn biết chạy đến cùng Đức Bà MARIA. 

 

Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cầu cho chúng con. 

Lạy Thánh Anphongxô, cầu cho chúng con. 

 

(”La Mia Messa”, 1 Gennaio 2014 - 31 Marzo 2014, Anno VIII, vol.I, Casa Mariana Editrice, trang 212-

213/222) 
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