
XIN ĐỨC MẸ ĐOÁI ĐẾN CON LÀ KẺ TỘI LỖI! 

 

... Bức thư ký tên Antonia và Angelo Militano viết 

từ thành phố Orchard Hills thuộc bang New 

South Wales bên nước Australia gởi đến nguyệt 

san của Đền Thánh Đức Bà Mân Côi Pompei ở 

miền Nam nước Ý. 

 

Con muốn tri ân Đức Bà Mân Côi và Chân Phúc 

Bartolo Longo về tất cả các ân huệ nhận lãnh và 

đặc biệt là ơn cho Angelo - con trai của con - thoát 

chết trong một tai nạn xe hơi rất trầm trọng: chiếc 

xe nát bấy nhưng con trai con lại không hề hấn 

gì!!! 

Đêm ấy - vào chính lúc xảy ra tai nạn - con đang 

đọc Lời Khẩn Nài dâng lên Đức Trinh Nữ MARIA 

Pompei. Bỗng chốc khi nghe tiếng cửa mở con liền 

cảm tạ Đức Mẹ vì nghĩ rằng có lẽ con trai con trở 

về nhà bằng an. Sau khi nghe kể lại tai nạn trầm 

trọng con càng dâng lời cảm tạ Đức Mẹ và Chân 

Phúc Bartolo Longo hơn nữa về ơn con trai thoát 

chết trong tai nạn xảy ra vào tháng 7 năm 2009. 

Chúng con chỉ có duy nhất đứa con này và nó vừa mới lấy vợ trước đó một năm rưỡi. Con cầu xin tha 

thiết để con trai con trở về với việc sống đạo, tham dự Thánh Lễ vào mỗi Chúa Nhật. Giờ đây con tha 

thiết xin cho hai vợ chồng con trai con sinh ra nhiều con để con có được đàn cháu nội đông đúc. 

 

... Bà Aida Bagnoli viết từ thành phố Caracas bên nước Venezuela. 

Vào Thứ Tư Lễ Tro năm 2013 con cảm thấy như bị chết ngất vì một cơn đau quá mạnh. Con gái con liền 

chở con đến cấp cứu nơi một dưỡng đường. 

Sau nhiều cuộc thử nghiệm người ta khám phá ra một cục bướu trong phổi và nói thêm rằng cần làm 

một xét nghiệm về mô thì mới định rõ được đây là bướu lành hay bướu ác. Riêng phần con, vốn có lòng 

tin tưởng nơi Đức MARIA, Hiền Mẫu Thiên Quốc của con, nên con liền dâng lời kêu xin cùng Mẹ, bởi vì 

Đức Mẹ luôn luôn là nơi nương ẩn vững vàng nhất của con, xét vì con gần 80 tuổi rồi. 



Cùng với tâm tình luôn hướng về Đức Mẹ, con tự 

động một mình đi gặp nữ bác sĩ và xin bà chụp hình 

phổi cho con. Vừa khi trở về phòng sau khi chụp 

hình phổi, thì phép lạ của Đức Bà Mân Côi tức khắc 

xảy ra. Con không còn cảm thấy đau đớn gì nữa. Con 

liền thân thưa với Đức Mẹ: 

- Con xin cám ơn Mẹ nhiều lắm. Con quả thật không 

xứng đáng với một tình yêu bao la như thế. 

Từ sau cuộc khỏi bệnh lạ lùng này con chỉ còn biết 

lập đi lập lại: 

- Con xin Cám Ơn! Con xin Cám Ơn Mẹ yêu dấu của 

con! 

Tại nước Venezuela này, với sự chấp thuận của Đức 

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II người ta đã thành 

lập phong trào đặc sủng Người Samaritano nhân 

hậu. Giáo xứ của con mang tên Đức Bà Núi Camêlô 

và Cha Sở là một vị thánh. 

Con luôn luôn ngủ với Tràng Chuỗi Mân Côi trong tay. Năm nay con hơi buồn vì bà bạn của con - vì nhiều 

l{ do ngăn trở - không đi Ý được và như thế con không thể gởi món tiền dâng cúng như thường lệ. Món 

tiền nói lên lòng tri ân thảo hiếu của con đối với Đức Bà Mân Côi. Thế rồi ngày hôm qua đây, bà bạn của 

con lại điện thoại báo tin bà sẽ đi Ý vào thứ năm tới. Con nghe mà không dám tin vì tưởng mình đang 

mơ! 

Con nhận được một niềm vui to lớn quá, làm y như thể là con được nói chuyện với Hiền Mẫu MARIA của 

con đang ở trên Trời! Con liền quz gối xuống, cầm Tràng Chuỗi Mân Côi trong tay và thân thưa như sau: 

- Ôi Tràng Chuỗi phúc lành của Đức MARIA, vòng xích dịu hiền nối liền chúng con với THIÊN CHÚA và với 

Đức Mẹ, Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, xin mãi mãi chúc phúc, hôm nay và mãi mãi, trên Trời và dưới 

đất. Xin Cám Ơn Mẹ của con! 

 

... Bà Pina Silvestri viết từ thành phố Napoli ở miền Nam nước Ý. 

Con xin viết cho tờ nguyệt san của Đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi Pompei về một ân huệ nhận được cách 

đây 28 năm. 

Con gái Paola của con vào năm lên 7 tuổi bị một ung nhọt nơi ruột già. Thế là bắt đầu chặng đường khốn 

khổ ra vào nhà thương như cơm bữa với những cuộc chữa trị đầy rắc rối cam go. 



Đến năm 12 tuổi, con bé lại lâm một chứng bệnh 

khác nơi chân. Thật hiểm nguy. Trong cơn gian 

nan tuyệt vọng, con liền ngước mắt kêu cầu 

cùng Đức Mẹ MARIA. Cho đến lúc ấy, con là tín 

hữu Công Giáo nhưng không đọc kinh, không 

cầu nguyện. Con liền thân thưa cùng Đức Mẹ 

như sau: 

- Nếu Mẹ chữa lành cái chân của con gái con, thì 

con xin hứa với Mẹ sẽ lần hạt Mân Côi mỗi ngày, 

tuy nhiên, phải chính bác sĩ tuyên bố người chữa 

lành cái chân là Đức Mẹ! 

Thế là, vào lần tái khám cuối cùng, vị bác sĩ đặt 

tay lên vai con và nói: 

- Hãy đi tạ ơn Đức Bà Mân Côi Pompei! 

Con liền hiểu rằng Đức Mẹ đã chữa lành cái chân 

cho con gái con! 

Kể từ giây phút ấy, không ngày nào mà con không lần hạt Mân Côi. Con cũng tìm cách phổ biến cho 

những người con quen biết để họ cũng đặt trọn niềm tin tưởng nơi Đức Mẹ. Mỗi năm hai lần con đến 

Đền Thánh để tạ ơn Đức Mẹ. Mỗi ngày con đều phó thác cho Đức Mẹ để Đức Mẹ phù hộ các con các 

cháu của con. Lạy Hiền Mẫu MARIA thiên quốc, con yêu mến Mẹ với trọn lòng thảo hiếu của con. 

 

... Kinh Hãy Nhớ 

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh MARIA là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người 

nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bàu chữa cứu giúp, mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy, 

con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên 

hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ 

lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen. 

 

(”Il Rosario e la Nuova Pompei”, Anno 130 - N.5 - Maggio 2014 - trang 40-43) 
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