
XIN CHÚA LẤY LÒNG NHÂN HẬU XÓA TỘI CON ĐÃ PHẠM! 

 

... Thánh nữ Maria Francesca delle Cinque Piaghe (1715-1791) 

tục danh là Anna Maria Rosa Gallo sinh ra và qua đời tại thành 

phố Napoli, miền Nam nước Ý. Thánh nữ thuộc dòng Ba 

Phanxicô và có lòng đặc biệt yêu mến cứu giúp Các Đẳng Linh 

Hồn trong Lửa Luyện Hình. 

Không tuần lễ nào qua đi mà thánh nữ Maria Francesca không 

đánh mình đến chảy máu để đền tội thay cho Các Đẳng Linh 

Hồn. Thánh nữ cũng dâng trọn các lần ăn chay trong năm để 

cầu cho Các Đẳng Linh Hồn. Chưa hết. Thánh nữ còn lãnh không 

biết bao nhiêu là ân xá - đại xá và tiểu xá - với ý chỉ nhường lại 

cho Các Đẳng Linh Hồn. Thánh nữ cũng khuyến khích nhiều 

người khác làm giống như mình. Rồi thánh nữ xin các Linh Mục 

dâng Thánh Lễ cầu cho Các Đẳng Linh Hồn. 

Với tất cả việc lành phước đức làm với ý chỉ cầu cho Các Đẳng 

Linh Hồn trong Lửa Luyện Tội, thánh nữ Maria Francesca vẫn 

chưa lấy làm đủ. Thánh nữ còn van xin THIÊN CHÚA cho phép mình đền thay các hình khổ của vài Linh 

Hồn phải chịu trong Lửa Luyện Hình. Trước lời thỉnh cầu anh dũng, THIÊN CHÚA nhậm lời ngay. Tức khắc 

thánh nữ phải chịu đau đớn khôn lường, hàng giờ, cả ngày và đôi khi hàng tháng. Thánh nữ phải nằm 

liệt giường đau đớn đến độ không cử động, không nhúc nhích được. Thân thể giống y như một xác chết. 

Ai nhìn thấy cũng phải cảm thương xúc động. 

Có không biết bao nhiêu Linh Hồn được giải thoát khỏi Lửa Luyện Hình nhờ lời cầu xin, nhờ các việc lành 

phước đức và ăn chay hãm mình nhiệm nhặt của thánh nữ Maria Francesca. Thánh nữ còn đặc biệt cứu 

thoát khỏi Lửa Luyện Ngục các Linh Hồn các Linh Mục và những người khi còn sống công khai chống đối 

việc làm của thánh nữ hoặc bách hại thánh nữ cách bất công. 

Trong lòng nhân hậu vô biên, THIÊN CHÚA cho phép vài Linh Hồn hiện về xin thánh nữ Maria Francesca 

cầu nguyện và làm việc đền tội thay cho mình. 

Chẳng hạn có Linh Hồn xin thánh nữ lãnh ơn toàn xá qua việc Đi Đàng Thánh Giá hoặc tham dự Thánh Lễ 

v.v. Các Linh Hồn này một khi được giải thoát khỏi Lửa Luyện Ngục và trước khi về Thiên Đàng lại được 

phép THIÊN CHÚA hiện ra với thánh nữ có Thánh Thiên Thần Bản Mệnh tháp tùng. Các Linh Hồn hết lòng 

tri ân thánh nữ đã cứu giúp mình mau chóng về hưởng phúc vĩnh cửu. 

... Thánh nữ Gertrude thành Helfta (1256-1302) là nữ đan sĩ Xitô người Đức cũng đặc biệt có lòng yêu 

mến cứu giúp Các Đẳng Linh Hồn trong Lửa Luyện Hình. 



Một hôm trong lúc tham dự Thánh Lễ với ý chỉ cầu nguyện cho Linh 

Hồn viện mẫu thì thánh nữ trông thấy viện mẫu đang ở trong vinh 

quang và được Đức Chúa GIÊSU KITÔ ôm vào Thánh Tâm Ngài. Thị kiến 

giúp thánh nữ hiểu rằng có mối liên hệ giữa Thánh Tâm Đức Chúa 

GIÊSU KITÔ, Thánh Lễ và Linh Hồn các người hấp hối và người quá cố. 

Thánh nữ Gertrude cũng chứng kiến cái chết của nữ tu Matilde là 

người có nhiệm vụ xướng hát kinh trong Đan Viện. Thánh nữ trông 

thấy Đức Chúa GIÊSU KITÔ đưa Trái Tim mang thương tích của Ngài và 

áp vào môi của nữ tu đang hấp hối. 

Một lần khác thánh nữ Gertrude cầu nguyện cho bào huynh là một tu 

sĩ vừa qua đời cách đó không lâu. Thánh nữ liền trông thấy Linh Hồn 

của bào huynh dưới hình dạng một con cóc quái dị ghê tởm và bị dày 

vò khủng khiếp vì đủ thứ tội đã phạm lúc còn sống. Thật vậy, tu huynh 

đã lỗi lời khấn vâng lời và đức khó nghèo. Tu huynh làm việc thêm ngoài các giờ được Bề Trên chỉ định 

và số tiền lãnh được ngoài các giờ làm việc này thì tu huynh giữ riêng cho mình và sử dụng tùy ý. 

Sau khi đọc vài Thánh Vịnh với ý chỉ cầu cho bào huynh quá cố, thánh nữ Gertrude liền xin Chúa cho biết 

anh mình có nhận ơn ích gì không. Đức Chúa GIÊSU trả lời: 

- Chắc chắn rồi, các Linh Hồn luôn luôn nhận được ơn lành do việc đọc kinh mang lại. Đặc biệt, các kinh 

đọc dầu ngắn ngủi nhưng đọc với trọn lòng sốt sắng thì càng mang lại nhiều lợi ích cho Các Đẳng Linh 

Hồn hơn! 

... ”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 2011 - 31 Dicembre 2011, Anno V/A, vol.IV, Casa Mariana Editrice, trang 

257-258+281-282) 
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