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... Vào thời kz Thánh Đaminh (1170-1221) còn sống, có một 

phụ nữ nổi tiếng trắc-nết sống tại thủ đô Roma. Nàng tên 

Caterina. Nếp sa đọa của nàng gây ra không biết bao gương 

mù gương xấu và kéo theo không biết bao nhiêu đàn ông 

nghiêng ngả vì nàng. Nhưng nhờ nghe lời giảng thuyết của 

thánh Đaminh và nhất là nhờ vào lòng từ bi vô biên của THIÊN 

CHÚA, Caterina quyết định từ bỏ lối sống lăng-loàn. Rồi từ 

thái-cực sự dữ chuyển sang thái-cực sự lành. Caterina trở 

thành người say mê yêu mến Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Cùng lúc, 

trái tim nồng cháy tình yêu của nàng giờ đây dành cho Tràng 

Chuỗi Mân Côi và các Linh Hồn trong Lửa Luyện Hình. 

Để cứu giúp các Đẳng Linh Hồn, mỗi ngày Caterina lần không 

biết bao nhiêu Tràng Chuỗi Mân Côi. Chính Đức Chúa GIÊSU 

KITÔ đã muốn tỏ lộ ơn lành bao la mà tràng chuỗi Mân Côi có 

thể mang đến cho các Linh Hồn trong Lửa Luyện Ngục. 

Một ngày trong khi Caterina đang lần hạt cầu cho các đẳng Linh Hồn đến phần thứ ba của Tràng Chuỗi 

Mân Côi 150, thì Đức Chúa GIÊSU hiện ra với thánh Đaminh dưới hình dáng một Thiếu Nhi vô cùng khôi 

ngô. Từ thân mình tuyệt đẹp của Thiếu Nhi phát ra những tia sáng tương đương với 50 Kinh Ave Maria 

của phần thứ ba của Tràng Hạt Mân Côi. Các tia sáng là tia nước bắn thẳng xuống Luyện Ngục làm dịu 

mát đau đớn các Linh Hồn đang chịu vì bị các ngọn lửa thiêu đốt. Khi nhận trận mưa hồng phúc này, các 

Linh Hồn vô cùng sướng và bày tỏ lòng tri ân đối với vị ân nhân đang cứu giúp mình. Các Linh Hồn nói 

lớn tiếng: 

- Cám Ơn! Cám Ơn Caterina nhiều lắm! Vì việc lành làm cho chúng tôi qua tràng hạt Mân Côi, xin THIÊN 

CHÚA trả công bội hậu bằng ân thưởng nước Thiên Đàng! 

... Lời cầu nguyện cho các Đẳng Linh Hồn được các ngài trả ơn và bảo vệ gìn giữ. 

Một buổi tối, một chủ tiệm vàng đóng cửa để về nhà. Nhưng vì sợ kẻ trộm lẻn vào ban đêm nên ông 

quyết định mang về những đồ trang sức quí báu đáng giá nhất. Nỗi lo âu vẫn chưa chấm dứt. Trên 

đường về, sợ rằng có kẻ gian theo dõi để cướp mất của quí, người chủ tiệm liền khẩn cầu sự trợ giúp của 

các Đẳng Linh Hồn. Ông sốt sắng lần tràng chuỗi 100 kinh Requiem cầu cho kẻ qua đời. 

Đến nửa đêm khi đi vào góc đường dẫn vào nhà, ông chủ tiệm vàng bỗng kinh hãi nhận ra là xa xa có 

mấy tên gian phi đang đi theo mình. Ông không biết làm gì hơn là tha thiết khẩn cầu sự trợ giúp của các 

Đẳng Linh Hồn nơi Lửa Luyện Hình. Chính lúc ấy ông trông thấy từ ngôi thánh đường nho nhỏ ở đầu góc 

đường, lần lượt tiến ra một đoàn rước gồm các tu sĩ mặc áo dòng màu trắng. Các ngài vừa đi vừa hát 



thánh vịnh giống như đi đưa đám tang một tu huynh quá cố. Người 

chủ tiệm vàng tức tốc nhập đoàn với các tu sĩ và như thế, ông có 

thể đi tiếp chặng đường về nhà cách an toàn. 

Trong khi đó, người vợ ở nhà lo âu trông ngóng chồng. Vì trời đã 

khuya mà không thấy bóng dáng chồng đâu nên bà mở cửa sổ ra để 

nhìn. 

Vừa lúc đó thì ông chủ tiệm cũng về đến nhà. Ông vui mừng kể lại 

cho vợ nghe câu chuyện may mắn ông vừa thoát tay các tên gian 

phi. Ông nói rằng THIÊN CHÚA Quan Phòng lo liệu cho ông gặp 

đoàn ngũ các tu sĩ đưa người quá cố đi chôn nên ông nhập đoàn để 

về nhà. Bà vợ ngạc nhiên cho biết là từ cửa sổ bà chỉ trông thấy ông 

chứ không hề thấy đoàn thầy dòng đưa đám tang đâu cả! Vã lại, bà 

vợ nhận xét: đâu có đám tang nào lại tổ chức ban đêm! 

Bà vợ nói xong thì cả hai vợ chồng cùng vỡ lẽ ra rằng: 

- Đoàn thầy dòng đưa đám tang bí nhiệm ấy chắc hẳn là các Linh 

Hồn Luyện Ngục đáp lời khẩn cầu kêu xin cứu giúp. Các ngài đích 

thân tháp tùng ông về nhà bằng an. 

Đó cũng là cử chỉ Các Linh Hồn bày tỏ lòng tri ân đối với những ai 

đọc kinh cầu cho các ngài. 

... ”Lạy THIÊN CHÚA, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin 

rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ 

ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Như vậy, 

Ngài thật công bình khi tuyên án, liêm chính khi xét xử. Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm 

lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật, dạy con thấu triệt lẽ 

khôn ngoan. Xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền; xin rửa con 

cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết” (Thánh Vịnh 51(50) 3-9). 

(”La Mia Messa”, 1 Ottobre 2010 - 31 Dicembre 2010, Anno IV/C, vol.IV, Casa Mariana Editrice, trang 

211-212+247-248) 
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