
ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI CẦU CHO CHÚNG CON LÀ KẺ TỘI LỖI 

 

Ông Luigi là nhân viên sở hỏa xa đang tuổi về hưu. Gia đình ông sống 

tại họ đạo thuộc giáo phận Reggio Emilia, miền Trung nước Ý. Lúc đó 

giáo phận thuộc quyền coi sóc của Đức Cha Beniamino Socche (+1975). 

Ngày còn xuân trẻ, ông Luigi ghét cay ghét đắng các Linh Mục và bỏ bê 

nhà thờ nhà thánh. Ông không bao giờ đi đọc kinh hoặc xem lễ. Tệ hơn 

nữa, mỗi lần nghe nói đến tên Cha Sở hoặc vị Linh Mục nào đó, hoặc nếu 

vợ ông nhắc khéo việc phải lãnh các Bí Tích, thì ông Luigi thường nhổ 

nước bọt xuống đất, tỏ dấu khinh bỉ và ghét bỏ!!! 

Nhưng giờ đây ông Luigi bị liệt giường vì mắc bệnh lao phổi ở thời kz 

trầm trọng. Tuy nhiên, chứng nào vẫn tật ấy. Ông không muốn nghe ai 

nói đến đạo nghĩa. Ông ngăm đe vợ hiền (bà Maria Grazia): 

- Nếu bà dám đưa bất cứ Linh Mục nào vào phòng tôi, thì với khẩu súng 

lục đây, tôi sẽ bắn một phát kết liễu đời ông Linh Mục đó rồi phát thứ hai 

sẽ chấm dứt đời tôi. Vậy bà chớ nên dại dột mà liều lĩnh! 

Bệnh tình ông Luigi mỗi ngày một nặng thêm. Bà Maria Grazia vô cùng buồn khổ. Mối âu lo duy nhất là 

làm sao đưa người chồng vô đạo trở về với THIÊN CHÚA, lãnh nhận các Bí Tích sau cùng, trước khi ông ra 

đi sang thế giới bên kia .. Sau nhiều ngày nhiều đêm bấn loạn buồn sầu, bà Maria Grazia đến gặp Đức 

Giám Mục giáo phận là Đức Cha Beniamino Socche, nổi tiếng là vị chủ chăn nhân hậu. Bà nói: 

- Thưa Đức Cha, chồng con khô khan nguội lạnh. Nhưng tệ hơn nữa, ông lớn tiếng chửi rủa Giáo Hội 

Công Giáo và xúc phạm đến các Linh Mục, Giám Mục. Thật con không biết phải cư xử ra sao. Vậy xin Đức 

Cha thương giúp chồng con, trước khi quá trễ! 

Đức Cha Socche trả lời: 

- Nếu còn có thể làm điều gì, Cha sẽ làm ngay. Nhưng trước hết, chúng ta quz gối xuống và cùng lần hạt 

Mân Côi. 

Nói xong, Đức Cha làm liền. Cả hai sốt sắng lần hạt Mân Côi, tha thiết van xin Đức Mẹ MARIA ra tay trợ 

giúp. Rồi Đức Cha đích thân đến nhà thăm ông Luigi. 

Đức Cha đi thẳng vào phòng ông Luigi. Người bệnh trừng trừng nhìn vị Giám Mục với đôi mắt vừa ngạc 

nhiên vừa tức giận. Ông chụp lấy khẩu súng lục và lăm le trên tay. Đức Cha bình tĩnh nói: 

- Tôi đến thăm ông đây! 

Ông Luigi im lặng lạnh lùng. Đức Cha nói tiếp: 



- Ông bằng lòng hay không bằng lòng vì tôi đến thăm ông? 

Ông Luigi vẫn nằm im, không thèm hé môi nói một lời. Đức Cha vẫn dịu dàng hỏi tiếp: 

- Ông muốn tôi ra khỏi phòng hay ở lại với ông? 

Lạ lùng thay, bệnh nhân trả lời: 

- Xin Đức Cha ở lại với con! 

Chính Đức Cha Beniamino Socche kể tiếp: 

- Lòng nhân hậu vô biên của THIÊN CHÚA đã chiến thắng. Người bệnh xin tôi giúp dọn mình xưng tội. 

Xong ông sốt sắng xưng thú mọi tội lỗi. Tôi vô cùng sung sướng và hết lòng cảm tạ THIÊN CHÚA cùng 

Đức Mẹ MARIA. Sau đó chúng tôi cùng nhau trò chuyện. 

Ông Luigi thổ lộ: 

- Suốt những năm tháng dài sống xa nhà thờ, xa Giáo Hội Công Giáo, con chỉ nhớ duy nhất phần thứ 

hai của Kinh Kính Mừng MARIA và không ngày nào mà con không đọc: Thánh MARIA Đức Mẹ Chúa 

Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. 

Nghe ông Luigi kể, tôi vô cùng cảm động. Chúng tôi cùng đọc lớn tiếng: 

- Thánh MARIA Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. 

Rồi chúng tôi đọc đi đọc lại nhiều lần Kinh Kính Mừng. Tôi đọc phần đầu và ông Luigi đọc phần Thánh 

MARIA Đức Mẹ Chúa Trời .. 

Tôi mang Mình Thánh Chúa đến cho ông. Lúc ấy là trung tuần tháng sáu. Ông Luigi xin tôi trở lại mang 

Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU cho ông một lần nữa, đặc biệt vào ngày 21-6 là lễ kính thánh Luigi Gonzaga 

(1568-1591), bổn mạng ông. Ông tươi cười nói với tôi: 

- Ngày đó con muốn tiếp rước Đức Chúa GIÊSU Nhân Hậu với trọn lòng ghi ơn. Con sẽ nói hiền thê con 

cắm hoa trong phòng và treo màng thật đẹp nơi cửa sổ. Con muốn đền bù phần nào những vong ân bội 

nghĩa của con đối với lòng từ bi vô biên của Đức Chúa GIÊSU KITÔ và lòng mẫu tử bao la của Đức Mẹ 

MARIA. 

Thế nhưng ông Luigi không thực hiện được ước nguyện sau cùng đó. Trước ngày 21-6, ông êm ái ra đi 

sau khi thành tâm thống hối và xưng thú mọi lỗi lầm .. Chính Đức Mẹ MARIA cứu ông thoát khỏi Lửa Hỏa 

Ngục vì lời kinh Thánh MARIA ông vẫn trung tín đọc mỗi ngày. 

... ”Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con và cho Con Chúa ra đời 

chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn 

cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa 

dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen” (Kinh Ăn Năn Tội).         (Sac. Pietro Ceccato, ”Alla Scuola 

della Madonna”, Centro Mariano Montfortano, 1961, trang 220-221)      Sr. Jean Berchmans Minh 

Nguyệt 


