
PHÚC THAY AI XÓT THƯƠNG VÌ SẼ ĐƯỢC THIÊN CHÚA THƯƠNG XÓT 

 

... Năm 1858 tại làng Lộ-Đức bên nước Pháp Đức Mẹ MARIA 

hiện ra 18 lần với thiếu nữ đồng quê 14 tuổi Bernadette 

Soubirous (1844-1879) bắt đầu ngày 11-2 và kết thúc ngày 16-7. 

Năm 1917 tại làng Fatima bên nước Bồ-đào-nha Đức Mẹ 

MARIA hiện ra 6 lần với ba trẻ chăn chiên: Lucia Santos 10 tuổi 

(1907-2005), Phanxicô Marto 9 tuổi (1908-1919) và Giacinta 

Marto 7 tuổi (1910-1920) bắt đầu ngày 13-5 và kết thúc ngày 

13-10. Năm 1933 tại làng Banneux thuộc vương quốc Bỉ, Đức 

Mẹ MARIA hiện ra 8 lần với cô bé Mariette Beco 12 tuổi (1921-

1949) bắt đầu ngày 15-1 và kết thúc ngày 2-3. 

Tại Lộ-Đức Đức Mẹ MARIA xưng danh là Đấng Vô Nhiễm 

Nguyên Tội. Tại Fatima Đức Mẹ MARIA nhắn gởi 3 sứ điệp: Cải 

Thiện Đời Sống - Lần Hạt Mân Côi - Tôn Sùng Mẫu Tâm. Tại 

Banneux Đức Mẹ MARIA khuyên nhủ hãy cầu nguyện thật 

nhiều, thật nhiều và tự xưng là Mẹ THIÊN CHÚA và là Nữ Trinh Người Nghèo. 

Xin giới thiệu chứng từ của bà Giselda Sironi tín hữu Công Giáo Ý về tâm tình yêu mến dành riêng cho 

Đức Bà Banneux - Trinh Nữ Người Nghèo. 

Khi đến Lộ-Đức tôi trông thấy tận mắt và cảm nhận tận xương tủy thế nào đau khổ và các tật bệnh của 

loài người. Khi đến Fatima tôi có cảm tưởng như nhận thức phần nào niềm đau nỗi buồn của THIÊN 

CHÚA. Trong khi Banneux ghi lại nơi lòng tôi một lời hứa chưa hoàn thành. Khi tôi quyết định ghi danh 

nhập đoàn của Giáo Phận đi hành hương đền thánh Đức Mẹ Banneux thì tôi chỉ được chấp nhận nhờ 

may mắn. Nghĩa là, tôi thay thế chỗ trống của một người rút lui vào phút chót. Tôi mãi mãi ghi ơn và nhớ 

đến vị ân nhân này trong kinh nguyện của tôi. 

Chuyến hành hương Banneux thật tuyệt vời vì xe chở chúng tôi đi qua các khung cảnh thiên nhiên tuyệt 

đẹp. Nhưng nhất là, đoàn tín hữu chúng tôi được sự hướng dẫn thiêng liêng của Cha Luigi, vị Linh Mục 

Tuyên Úy tháp tùng đoàn hành hương. Cha âu yếm nhắc nhở chúng tôi: 

- Làm dấu Thánh Giá là cử chỉ thánh thiêng đáng khuyến khích. Nhưng, nguyên cử chỉ làm dấu Thánh Giá 

thôi chưa đủ để đưa chúng ta vào bầu khí cầu nguyện. Cần phải đặt mình trước sự hiện diện của THIÊN 

CHÚA. 

Và tôi ghi khắc lời nhắn nhủ của Cha Luigi để thực hành trong cuộc sống mỗi ngày. 

Sau cùng đoàn hành hương chúng tôi đến điểm hẹn: Đền Thánh Đức Bà Banneux - Nữ Trinh Người 

Nghèo. 



Chính tại nơi đây tôi khám phá ra ý nghĩa đích thực của danh xưng 

Người Nghèo. Ai là Người Nghèo đối với tôi? Người Nghèo có liên hệ 

gì với Đức Tin Công Giáo và với cách thức tôi yêu mến tha nhân? Tôi 

hiểu rằng Người Nghèo không phải chỉ thiếu mặc hoặc không có gì để 

ăn, nhưng còn là người chờ đợi một lời nói yêu thương, một cử chỉ 

thân tình đến từ con tim quảng đại của tôi. 

Người Nghèo không phải chỉ là người không có công ăn việc làm 

nhưng còn là người không có Đức Tin! Người Nghèo còn có nghĩa là 

người ích kỷ, sống không biết thế nào là yêu thương, hoặc là người 

giàu có nhưng lại thiếu vắng an bình nội tâm. Chúng ta trở thành 

Người Nghèo khi chúng ta bỏ rơi việc cầu nguyện, khi chúng ta cư xử 

bất công hoặc khép kín tâm lòng trước một người van xin chúng ta 

dành chút thời giờ và quan tâm chú ý đến họ. Nhưng nhất là, chúng 

ta thật sự trở nên nghèo hèn khốn khổ mỗi khi chúng ta xa lìa THIÊN 

CHÚA, Đấng là Chủ Tể và là nguồn mạch sự sống. 

Khi lìa xa hoặc bỏ rơi THIÊN CHÚA loài người trở nên nghèo khổ thật sự. Vì thế, trước bức tượng Đức Bà 

Banneux - Trinh Nữ Người Nghèo, tôi đã tha thiết van xin Đức Mẹ cầu bầu cùng THIÊN CHÚA cho tất cả 

chúng ta. 

... ”Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành vì họ sẽ được 

Đất Hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được THIÊN CHÚA ủi an. Phúc thay ai khao khát 

nên người công chính, vì họ sẽ được THIÊN CHÚA cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ 

sẽ được THIÊN CHÚA xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy THIÊN 

CHÚA. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con THIÊN CHÚA. Phúc thay ai bị bách hại 

vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay anh chị em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách 

hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh chị em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh chị 

em ở trên Trời thật lớn lao” (Matthêu 5,3-12). 

(”La Madonna dei Poveri”, Periodico del Movimento Madonna dei Poveri, n.8 Settembre/Ottobre 2010, 

trang 26-27) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 


