
TOÀN THỂ GIÁO HỮU VIỆT NAM HẾT LÒNG TIN TƯỞNG CHẠY ĐẾN CÙNG MẸ! 

 

Tình ưu ái đặc biệt Đức Mẹ MARIA dành cho 

Tràng Chuỗi Mân Côi được tất cả mọi tín hữu 

Công Giáo ghi nhận trải qua không biết bao 

nhiêu biến cố diệu kz xảy ra suốt dòng thời 

gian. Xin giới thiệu một trong những biến cố 

này. 

 

Biến cố diễn ra trong tháng 5 năm 1961. Ông 

Bellis là một tín hữu Công Giáo vô cùng đạo 

đức và là nhân viên sở hỏa xa làm việc nơi một 

trong những ga xe xửa nổi tiếng nhất nước Ý. 

Ngày 15-5-1961 như thường lệ, ông lái xe lửa 

từ thủ đô Roma trực chỉ Milano ở miền Bắc 

nước Ý. Bỗng chốc - do sự lầm lẫn vô ý - ông 

trông thấy từ đàng xa một chiếc xe lửa khác 

đang ngược chiều chạy thẳng về hướng của 

mình. Chỉ còn vỏn vẹn vài phút nữa thôi và tất 

cả sẽ là tai nạn thảm khốc nhất xảy ra. Ông bắt đầu hãm tốc độ với trọn sức lực, nhưng hai chiếc xe lửa 

cứ lao đầu vào nhau mỗi lúc một gần hơn. Thế là ông Bellis - với tâm tình của một tín hữu Công Giáo 

nhiệt thành nhất - liền cho tay vào túi rút ra Tràng Chuỗi Mân Côi và siết chặt trên ngực van xin khẩn nài 

Đức Trinh Nữ Rất Thánh Mân Côi ra tay cứu giúp, rồi ông nhắm chặt đôi mắt lại. Nhưng khi ông mở mắt 

ra thì tất cả xong xuôi hết rồi. Hai chiếc xe lửa ngừng lại đối đầu nhau trong một khoảng cách chỉ vỏn vẹn 

gần một thước. 

Tất cả mọi hành khách trên cả hai chiếc xe lửa vội vàng nhào xuống reo hò mừng rỡ trước một sự kiện 

quá lạ lùng. Họ đồng thanh kêu lên: 

- Đúng là Phép Lạ! 

Trong khi đó ông Bellis, với quả tim đập liên hồi và khuôn mặt trắng nhợt vì cảm động, tìm kiếm Tràng 

Chuỗi Mân Côi vì không còn trông thấy nó nữa. Không hiểu nó rơi mất nơi đâu. Ông vô cùng ngạc nhiên 

bởi lẽ trước đó ông còn nắm chặt Tràng Chuỗi Mân Côi trong tay đặt trên ngực rõ ràng mà! Vậy thì nó 

biến mất nơi đâu??? 

Đang đưa mắt đảo quanh tìm kiếm Tràng Chuỗi Mân Côi thì một bé trai lôi kéo sự chú ý của ông cũng 

như của tất cả các hành khách khác. Mọi người vẫn còn trầm trồ chiêm ngưỡng khoảng cách thật gần 

của hai chiếc xe lửa thì nghe cậu bé reo lên: 



- Hãy đến mà xem! Hãy đến mà xem! Hãy nhìn kỹ có vật gì đó nằm giữa hai đầu chiếc xe lửa kìa! 

Cậu bé la to như thế. Mọi người nhốn nháo đặt câu hỏi: 

- Vật gì thế? 

Thì ra trên đường rầy nằm giữa đầu hai chiếc xe lửa là Tràng Chuỗi Mân Côi của ông Bellis. Mọi người 

ngỡ ngàng kinh ngạc hỏi nhau: 

- Làm thế nào mà Tràng Chuỗi Mân Côi lại rơi ngay chính giữa hai chiếc xe lửa như thế này??? 

Trước một phép lạ tỏ tường như thế tất cả mọi người đều hiểu rõ đây là cử chỉ ưu ái cách riêng Đức 

Trinh Nữ Rất Thánh Mân Côi dành để cứu sống người con dấu yêu và cùng với ông, cứu sống tất cả các 

hành khách của cả hai chiếc xe lửa. 

 

... Câu chuyện thứ hai mang nét đẹp dịu hiền khác. Trong 

niên sử của thánh nữ Têrêxa Hài Đồng GIÊSU (1873-1897) 

người ta đọc thấy câu chuyện sau đây. 

Vào năm 1911 một mục sư tin lành người Tô-cách-lan sau 

khi đọc cuốn ”Truyện Một Tâm Hồn” của thánh nữ Têrêxa 

liền đem lòng mộ mến vị thánh trẻ tuổi và thường kêu xin 

thánh nữ trợ giúp. Tuy nhiên, một hôm thánh nữ Têrêxa 

hiện ra và nói: 

- Sao mục sư cứ xin tôi cầu nguyện cho mục sư mà lại 

không muốn biết đến và khẩn cầu cùng Đức Mẹ 

MARIA??? 

Vị mục sư tin lành thông minh hiểu ngay rằng thật là 

chuyện vô lý khi khẩn cầu cùng vị thánh trẻ Têrêxa Hài 

Đồng GIÊSU mà lại lơ-là lòng sùng kính Đức MARIA, Mẹ 

THIÊN CHÚA. 

Kể từ ngày ấy, vị mục sư luôn luôn thân thưa cùng Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA và cảm nghiệm trong 

tâm hồn tràn ngập một Tình Yêu dịu hiền khôn tả xiết. Tình Yêu mỗi ngày một lớn mãi cho đến một ngày 

vị mục sư quyết định gia nhập Giáo Hội Công Giáo thánh thiện duy nhất tông truyền và trở thành vị đại 

tông đồ rao giảng lòng sùng kính Đức Mẹ MARIA, Hiền Mẫu Thiên quốc. 

 

 

 



 

... Kinh dâng nước Việt Nam cho Đức Mẹ MARIA Vô Nhiễm 

Nguyên Tội 

 

Lạy Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con toàn thể 

giáo hữu Việt Nam hết lòng tin cậy chạy đến cùng Mẹ. 

Mẹ là Mẹ THIÊN CHÚA, là Mẹ chúng con, Mẹ là Nữ Vương 

Toàn Năng, là Đấng bầu cử cho chúng con trước tòa Chúa. 

Biết bao nhiêu lần, Mẹ đã cứu vãn Giáo Hội, và các dân 

tộc trong cơn nguy biến. 

Chúng con hết lòng thành kính hiến dâng Giáo Hội và tổ 

quốc Việt Nam cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Để 

thực hành mệnh lệnh của Mẹ, và để nhờ Mẹ che chở phù 

trì, ngày nay và mãi mãi. 

Xin Mẹ gìn giữ Giáo Hội Việt Nam. Xin Mẹ soi sáng hàng 

Giáo Phẩm, dìu dắt và thánh hóa các Linh Mục. Xin Mẹ giúp sức cho toàn thể giáo dân được trung 

thành giữ luật Chúa, và sốt sắng làm việc tông đồ. Xin Mẹ nâng đỡ và ủi an những anh chị em của 

chúng con, đang phải khốn khó vì Đạo Chúa. 

Xin Mẹ chúc lành cho tổ quốc Việt Nam. Xin Mẹ hướng dẫn các nhà lãnh đạo dân tộc, xin Mẹ đem tinh 

thần Phúc Âm thấm nhuần tất cả các cơ cấu quốc gia, xin Mẹ cho toàn thể dân Việt biết đoàn kết, để 

cùng nhau xây dựng lại giang sơn. 

Nhất là xin Mẹ cứu chúng con thoát nạn Cộng Sản vô thần, để mọi người được sống trong tự do, hòa 

bình, ngõ hầu Nước Chúa được mở rộng khắp nơi. 

Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ ơn Mẹ, và cùng nhau xây dựng một đền thờ hay một công tác 

nào khác dâng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, để lưu truyền cho hậu thế ơn che chở đặc biệt 

của Mẹ. 

Lạy Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con thành khẩn kêu đến Mẹ, vì chúng con biết Mẹ sẽ 

nhậm lời chúng con. Và mặc dầu mọi nỗi khó khăn hiện tại, chúng con tin chắc Trái Tim Mẹ sẽ thắng. 

AMEN. 

 

(”La Mia Messa”, volume II, 1 Aprile - 30 Giugno 2014, Anno VIII/A, Casa Mariana Editrice, trang 337-

338/298) 
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