
LẠY MẸ MARIA, XIN CẦU CHO CHÚNG CON ĐANG CHẠY ĐẾN CÙNG MẸ! 

 

... Câu chuyện xảy ra vào thời Cha thánh Pio thành Pietrelcina 

(1887-1968) còn sống. 

Một bà đạo đức người Ý vừa mất một bào huynh đáng kính. Bà 

buồn vô kể. Thêm vào đó người anh lại là tín hữu Công Giáo 

ngoan đạo tốt lành. Một đêm kia bà nằm mơ trông thấy Cha 

thánh Pio đến an ủi bà và nói: 

- Con hãy lần 200 tràng chuỗi Mân Côi và anh con sẽ được vào 

ngay Thiên Đàng! 

Tỉnh dậy, bà nhớ rõ giấc mơ, nhưng không quan tâm cho lắm về 

lời căn dặn của Cha Pio. Tuy nhiên, ngay sáng hôm ấy bà lên xe 

đến San Giovanni Rotondo để gặp Cha Pio. Vừa trông thấy Cha bà liền khóc như mưa nhưng quên bẵng 

giấc mơ. Nước mắt đầm đìa bà nghẹn ngào hỏi Cha Pio cho biết hiện giờ Linh Hồn của người anh yêu 

dấu đang ở đâu và bà có thể làm gì để cứu giúp anh. Cha thánh Pio trả lời ngay: 

- Cha đã không nói với con đêm nay rồi sao? .. Hãy lần 200 tràng chuỗi Mân Côi và anh con sẽ vào ngay 

Thiên Đàng! 

Cũng chính Cha thánh Pio thành Pietrelcina một hôm khi tặng một Tràng Chuỗi Mân Côi cho một người 

con thiêng liêng đã nói với cung giọng vô cùng nghiêm trọng: 

- Cha ký thác cho con một kho tàng và hãy biết tích trữ kho tàng này. Chúng ta hãy giải thoát tất cả Các 

Linh Hồn ra khỏi Lửa Luyện Hình. 

... Câu chuyện ghi rõ trong Án phong chân phước của thánh Gioan Massias. Thánh nhân là tu sĩ dòng ba 

Đa Minh. Ngài chào đời ngày 2-3-1585 tại Rivera del Fresno bên nước Tây Ban Nha và qua đời ngày 16-9-

1645 tại Lima, thủ đô nước Perù. 

Ngài là vị thánh đặc biệt kính mến Đức Mẹ MARIA và hăng say cổ động việc lần hạt Mân Côi. Người ta 

đọc thấy rằng chính Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA đã hiện đến bên giường chết và tiết lộ rằng thánh 

nhân - nhờ việc lần hạt Mân Côi liên lỉ - đã giải thoát 1.400.000 (một triệu bốn trăm ngàn!) Linh Hồn ra 

khỏi Lửa Luyện Ngục. 

Khi quyết định tôn phong á thánh cho thầy Gioan Massias, Đức Giáo Hoàng Gregorio XVI (1831-1846) 

truyền phải ghi vào Sắc Chỉ Chân Phước rõ ràng con số tuyệt vời 1.400.000 với chủ ý khích lệ tất cả 

những ai có lòng yêu mến và sốt sắng lần hạt Mân Côi. 

Tu sĩ Gioan Massias được Đức Gregorio XVI nâng lên hàng á thánh vào năm 1837 cùng với một tu sĩ Đa 

Minh cùng dòng là thầy Martino De Porres (1579-1639) người Perù. Chân phước Gioan Massias được 

phong hiển thánh ngày 28-9-1975. 



... Thánh nữ Têrêsa thành Avila (1515-1582) viết trong một tác phẩm như sau. 

Một hôm lúc bắt đầu lần hạt Mân Côi, thánh nữ bỗng được ơn xuất thần và trông thấy Chốn Luyện Ngục 

có hình dạng một khu vực mênh mông bọc kín, trong đó Các Linh Hồn phải chịu cực hình giữa các Ngọn 

Lửa Thanh Luyện. Ngay khi Kinh Kính Mừng đầu tiên vừa đọc lên, thánh nữ bỗng trông thấy tức khắc 

một luồng nước mát được dội xuống Các Linh Hồn. Cứ thế tiếp tục đến Kinh Kính Mừng thứ hai .. rồi thứ 

ba .. rồi thứ tư .. 

Thánh nữ Têrêxa Avila liền hiểu rằng Tràng Kinh Mân Côi quả có sức mạnh lớn lao thoa dịu và giải thoát 

Các Linh Hồn ra khỏi Chốn Luyện Hình. Kể từ ngày đó thánh nữ Têrêsa Avila không bao giờ sao lãng 

trong việc lần hạt Mân Côi. 

... Kinh cầu cùng Đức Mẹ MARIA 

(Đọc trong Tuần Cửu Nhật (từ 30-11 đến 8-12) chuẩn bị mừng Lễ Trọng Đức Trinh Nữ MARIA Vô Nhiễm 

Nguyên Tội).  

Lạy Mẹ MARIA, Nữ Trinh Vô Nhiễm, THIÊN CHÚA đã nhìn Mẹ: Ngài cúi xuống trên Nữ Tỳ khiêm hạ của 

Ngài và chúng con chúc tụng Mẹ thật diễm phúc. 

Mẹ nhìn Đức Chúa GIÊSU với niềm âu yếm vì Mẹ là Mẹ Ngài. Dưới chân thánh giá, Chúa nhìn Mẹ để 

trối giao toàn thể nhân loại. 

Tại Lộ Đức, Mẹ đã nhìn Chị Bernadette với tư cách là một con người. 

Xin Mẹ nhìn chúng con đây với bao nỗi khốn cùng, những tiếng kêu than cùng bao niềm hy vọng. 

Xin Mẹ nhìn thế giới đang bị xâu xé và tìm kiếm tương lai. 

Xin Mẹ nhìn Hội Thánh mà Mẹ chứng kiến ngày sinh ra vào Lễ Hiện Xuống và đang cần Linh Mục để 

chu toàn sứ mệnh. 

Xin Mẹ ban cho chúng con cái nhìn thơ trẻ, một ánh nhìn trong sáng, minh bạch như nước nguồn để 

chiêm ngắm Con Mẹ. 

Xin Mẹ ban cho chúng con chính ánh nhìn của Mẹ hầu cho đôi mắt chúng con không bao giờ nhắm lại 

không nhìn tha nhân. 

Xin Mẹ ban cho chúng con biết tự nhìn chúng con và giúp chúng con luôn luôn sống đúng tư cách Kitô-

hữu và sống trung thành với Phúc Âm. 

”Lạy Mẹ MARIA, không hề vướng mắc tội lỗi, xin cầu cho chúng con đang chạy đến cùng Mẹ”. 

(”La Mia Messa”, 1 Ottobre 2013 - 31 Dicembre 2013, Anno VII, vol.IV, Casa Mariana Editrice, trang 247-

248/265-266) 
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