
THƯ CHỊ LUCIA DOS SANTOS KHUYÊN LẦN CHUỖI MÂN CÔI 

 

Chúa Nhật 13-2-2005 Chị Lucia Dos Santos êm ái trút hơi thở 

cuối cùng nơi Đan Viện Kín Cát-Minh Coimbra bên nước Bồ-

Đào-Nha hưởng thọ 98 tuổi. 

Chị Lucia sinh ngày 22-3-1907 tại làng Fatima nước Bồ-Đào-Nha. 

Chị Lucia cùng với 2 em họ Phanxicô và Giaxinta Marto được 

diễm phúc trông thấy Đức Mẹ MARIA hiện ra lần đầu tiên tại 

Fatima ngày 13-5-1917 và lần cuối ngày 13-10-1917, cách đây 

đúng 90 năm. Phanxicô Marto qua đời năm 1919 hưởng dương 

11 tuổi và Giaxinta Marto qua đời năm 1920 hưởng dương 10 

tuổi. Hai anh em Phanxicô và Giaxinta Marto được Đức Thánh 

Cha Gioan Phaolo II (1978-2005) tôn phong chân phước ngày 13-

5-2000, Đức Thánh Cha Phanxico tôn phong hien thanh ngày 13-

5-2017 trong Thánh Lễ trọng thể cử hành tại đền thánh Đức Mẹ ở Fatima. 

Lúc sinh thời, Chị Lucia Dos Santos viết một bức thư gởi các Cộng Đoàn Thánh Mẫu về tầm quan trọng, 

quyền lực và sức hữu hiệu của việc lần hạt Mân Côi. 

Anh chị em rất thân mến. Tôi khuyến khích anh chị em đọc lại và suy gẫm sứ điệp Đức Mẹ MARIA gởi 

đến chúng ta trong đó Đức Mẹ nhấn mạnh quyền lực và sức hữu hiệu của Kinh Mân Côi. Kinh Mân Côi 

đạt mức thành công rất lớn trên Trái Tim THIÊN CHÚA và Trái Tim Con Chí Thánh của Ngài. 

Vì vậy mà trong những lần hiện ra, chính Đức Mẹ MARIA cũng dự phần vào việc lần hạt Mân Côi như nơi 

Hang Đá Lộ-Đức với thánh nữ Bernadette Soubirous (1844-1879) vào năm 1858, và tại Fatima khi hiện ra 

với tôi và Phanxicô cùng Giaxinta vào năm 1917. 

Và chính trong lúc lần hạt Mân Côi mà Đức Mẹ MARIA xuất hiện nơi đám mây rồi đứng trên cây sồi xanh 

và nói chuyện với chúng tôi từ trong ánh sáng của Đức Mẹ. Về phần tôi, từ Đan Viện Kín Cát-Minh ở 

Coimbra này, tôi hiệp ý với tất cả anh chị em để chúng ta cùng nhau tạo thành một mặt trận hùng mạnh 

đại đồng của kinh nguyện và của lời cầu xin. 

Tuy nhiên xin anh chị em ghi nhớ rằng không phải chỉ riêng tôi góp lời cầu nguyện với anh chị em mà còn 

có toàn thể triều thần thiên quốc cùng hợp chung tiếng hát hòa điệu với các tràng kinh Mân Côi nhịp 

nhàng anh chị em đọc. Thêm vào đó cũng có các Đẳng Linh Hồn nơi Lửa Luyện Tội kết hợp lời nguyện xin 

tha thiết của các vị với lời khẩn cầu của anh chị em. 

Ngoài ra ngay mỗi khi bàn tay anh chị em mân mê tràng chuỗi Mân Côi và bắt đầu lần hạt Mân Côi thì 

tức khắc các Thánh Thiên Thần và Các Thánh Nam Nữ cũng hòa nhịp với anh chị em trong lời Kinh. 



Chính vì các lý do trên đây mà tôi khuyến khích anh chị em hãy sốt sắng lần hạt Mân Côi. Anh chị em hãy 

lần hạt Mân Côi với trọn tâm tình với Đức Tin và cùng lúc hãy suy gẫm ý nghĩa các mầu nhiệm của Kinh 

Mân Côi. 

Tôi xin nhắc nhở anh chị em rằng đừng đợi đến khuya-lắc khuya-lơ mới lẩm nhẩm lời Kinh Kính Mừng. 

Đừng lần hạt Mân Côi khi anh chị em đã mệt-nhừ sau một ngày lao công vất vả! Xin anh chị em hãy lần 

hạt Mân Côi riêng hoặc lần hạt chung nơi cộng đoàn, lần hạt trong gia đình hay ngoài gia đình, lần hạt 

trong nhà thờ cũng như khi đi lại trên đường phố. Anh chị em hãy lần hạt Mân Côi với tâm tình đơn sơ 

như bước theo từng bước đi của Đức Mẹ MARIA và của Đức Chúa GIÊSU Con Dấu Ái của Đức Mẹ. 

Anh chị em hãy lần hạt với trọn Đức Tin để cầu cho các trẻ em sắp sinh ra, cho người đau khổ, cho người 

đang làm việc cũng như xin cho người hấp hối được ơn chết lành. 

Mỗi khi lần hạt Mân Côi anh chị em hãy hiệp ý với mọi người công chính trên toàn cõi địa cầu cũng như 

với tất cả các Cộng Đoàn Thánh Mẫu, nhưng nhất là anh chị em hãy lần hạt Mân Côi với trọn tâm lòng 

đơn sơ con trẻ, bởi vì, tiếng nói trẻ thơ thường hòa nhịp êm ái với tiếng hát du dương của các Thánh 

Thiên Thần. 

Đã có không biết bao nhiêu lần, chỉ một tràng hạt Mân Côi thôi, đủ để làm nguôi cơn thịnh nộ của THIÊN 

CHÚA Chí Công khiến THIÊN CHÚA tuôn đổ Tình Yêu từ bi thương xót của Ngài trên thế giới và cứu được 

nhiều linh hồn khỏi hư mất và bị trầm luân đời đời trong Lửa Hỏa Ngục. Chính với tràng chuỗi Mân Côi, 

với việc sốt sắng lần hạt Mân Côi mà chúng ta sớm được trông thấy ngày Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ 

MARIA chiến thắng trên thế giới. 

Tôi xin ưu ái ôm hôn tất cả anh chị em. 

Ký tên: Nữ Tu Lucia Dos Santos. 

... ”Có điềm lớn xuất hiện trên Trời: một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và 

đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao .. Lại có điềm khác xuất hiện trên Trời: đó là một Con Mãng Xà, 

đỏ như lửa, có bảy đầu và mười sừng, trên bảy đầu có vương miện. Đuôi nó quét hết một phần ba 

các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất .. Bấy giờ có giao chiến trên Trời: Thiên Thần Micae và các 

Thiên Thần của Người giao chiến với Con Mãng Xà. Con Mãng Xà cùng các thiên thần của nó cũng giao 

chiến. Nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên Trời nữa. Con Mãng Xà bị 

tống ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên 

hạ. Nó bị tống xuống đất và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó .. Khi con Mãng Xà thấy 

mình đã bị tống xuống đất, nó liền đuổi bắt người Phụ Nữ đã sinh con trai .. Nhưng đất cứu giúp bà: 

đất há miệng ra uống cạn dòng sông từ miệng con Mãng Xà phun ra. Con Mãng Xà nổi giận với người 

Phụ Nữ và đi giao chiến với những người còn lại trong dòng dõi bà, là những người tuân theo các điều 

răn của THIÊN CHÚA và giữ lời chứng của Đức Chúa GIÊSU KITÔ” (Sách Khải Huyền 12,1-17). 

(”Punto Guadalupano Nostra Signora di Guadalupe”, n.4, Dicembre 2005, trang 11-12) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 


