
PHÉP LẠ THÁNH THỂ TẠI AMSTERDAM 12-3-1345 

 

... Tại Amsterdam, hàng năm vào Chúa Nhật đầu tiên sau ngày 

12-3, diễn ra cuộc rước kiệu thinh lặng từ nửa đêm đến 4 giờ 

sáng. Đó là khoảng thời gian xảy ra Phép Lạ Thánh Thể vào thế 

kỷ XIV. Có rất đông tín hữu Công Giáo tham gia cuộc rước kiệu. 

Đây là dấu hiệu cho thấy Phép Lạ Thánh Thể Amsterdam vẫn còn 

tiếp diễn. Phép Lạ Thánh Thể xảy ra như sau. 

Hồi ấy là mùa đông năm 1345. Amsterdam, thủ đô nước Hòa-

Lan, lúc đó chỉ là thành phố nhỏ nằm bên bờ sông Amstel. Trong 

đêm giá lạnh 12-3, vài ngày trước Chúa Nhật Lễ Lá, Cha Sở giáo 

xứ Oude Kerk được mời đến nhà ông Ysbrand Dommer đang bị 

đau nặng, nay là đường Kalver. Cha Sở đến ngay. Sau khi ban bí 

tích Xức Dầu, Cha Sở cho bệnh nhân rước Mình Thánh Chúa như 

của-ăn-đàng. Sau khi Cha Sở ra về thì cơn bệnh nổi lên khiến bệnh nhân nôn mửa vào một cái thau nhỏ, 

trong ấy có cả Mình Thánh Chúa vừa rước vào trước đó. Vì vô tình, người vợ đem cái thau đổ vào lò 

sưởi. 

Sáng sớm hôm sau, khi tìm cách khơi lại ngọn lửa nơi lò sưởi thì người vợ bỗng ngạc nhiên trông thấy ở 

giữa đám lửa có Bánh Thánh trắng tinh vẫn còn nguyên vẹn, y như lúc vừa mới được Linh Mục truyền 

phép. Bà giơ tay vào lửa - mà không hề bị cháy - và lấy Bánh Thánh ra. Bà đặt Mình Thánh Chúa vào một 

chiếc hộp nhỏ rồi vội vàng chạy đi báo tin cho Cha Sở biết. Cha Sở đến ngay và mang Bánh Thánh Phép 

Lạ về nhà thờ. 

Tuy nhiên, ngày tiếp theo sau đó, người đàn bà tình cờ mở chiếc hộp trong đó đặt Bánh Thánh Phép Lạ 

của ngày hôm trước, thì bà ngạc nhiên biết bao khi lại trông thấy có Bánh Thánh ở trong đó! Bà báo ngay 

cho Cha Sở biết. Cha Sở đến và mang Mình Thánh Chúa về nhà thờ. Hiện tượng lạ còn xảy ra thêm một 

lần nữa. 

Trước Phép Lạ liên tục xảy ra, Cha Sở hiểu ngay là THIÊN CHÚA muốn công khai bày tỏ quyền năng Ngài. 

Cha Sở liền tổ chức cuộc rước kiệu trọng thể để mang Mình Thánh Chúa về nhà thờ. Năm sau - 1346 - 

Đức Giám Mục giáo phận Utrecht là Đức Cha Jan van Arkel chính thức công nhận Phép Lạ Thánh Thể và 

hai năm sau, ngôi nhà của ông Ysbrand Dommer được biến thành Nhà Nguyện. 

Kể từ đó, hàng năm vào giữa tháng 3, các tín hữu Công Giáo tổ chức cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa 

trọng thể để ghi nhớ biến cố xảy ra. Mỗi lần rước kiệu đều có sự tham dự của các nhân vật lỗi lạc như 

đại công nước Áo Massimiliano, sau đó thì có hoàng đế Massimiliano I. Các cuộc rước kiệu Mình Thánh 

Chúa công khai trọng thể này chỉ bị đình chỉ vào năm 1578 khi chính quyền thành phố rơi vào tay nhóm 

lạc giáo Calvinisti. 



Suốt thời gian bị ngăn cấm cử hành phụng tự công khai, các Thánh Lễ 

và những buổi bày tỏ lòng đạo đức của tín hữu Công Giáo thường diễn 

ra nơi các tư gia hoặc tại các dinh thự không phải là nhà thờ. Đặc biệt, 

trong khoảng thời gian này, gần nơi xảy ra Phép Lạ Thánh Thể, có cộng 

đoàn các phụ nữ nhân đức gọi là Beghine. Các Chị dâng hiến cuộc đời 

để phụng thờ THIÊN CHÚA và thi hành các công tác bác ái như chăm 

sóc bệnh nhân, giúp đỡ người nghèo, cô nhi quả phụ và tất cả những 

ai cần được trợ giúp. Các Chị có một Nhà Nguyện dâng kính thánh 

Gioan Baotixita và thánh nữ Orsola. Nơi Nhà Nguyện có Chầu Mình 

Thánh Chúa suốt ngày để tưởng nhớ Phép Lạ Thánh Thể 1345. 

Vào năm 1881 có một tín hữu Công Giáo tên Joseph Lousbergh khám 

phá ra tài liệu viết vào năm 1651 trong đó kể lại tỉ mỉ các cuộc rước 

kiệu trọng thể kính Mình Thánh Chúa hàng năm để tưởng nhớ Phép Lạ 

Thánmh Thể. Ông liền quyết định cùng với một người bạn làm một 

cuộc rước kiệu thinh lặng và đi lại cùng chặng đường như xưa để bày tỏ lòng kính yêu tôn thờ Đức Chúa 

GIÊSU Thánh Thể. 

Ý tưởng tốt lành được nhiều tín hữu Công Giáo Hòa-Lan đón nhận và hưởng ứng. Cứ thế, con số tín hữu 

tham gia cuộc rước kiệu Thánh Thể trong thinh lặng cứ gia tăng mãi với thời gian cho đến ngày nay. 

... Kinh CON KÍNH LẠY MÌNH THÁNH ĐỨC CHÚA GIÊSU 

Con kính lạy Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU xưa bởi lòng Rất Thánh Đức Bà MARIA trọn đời đồng trinh 

mà ra, chuộc tội chịu chết trên Cây Thánh Giá, cùng chịu lưỡi đòng đâm cạnh nương long chảy hết 

máu ra. 

Con xin ngày sau, khi con sắp qua đời, xin Chúa hằng nuôi lấy linh hồn con. Chúa khoan thay! Nhân 

thay! Con Rất Thánh Mẫu Bà MARIA! 

Con kính lạy Máu Thánh Đức Chúa GIÊSU là Máu rất châu báu vô cùng, xưa đã chảy xuống cho chúng 

con cùng cả và thiên hạ, con xin ngày sau khi linh hồn con ra khỏi xác, được lên trời sáng láng vui vẻ 

vô cùng. 

Con lạy ơn Đức Chúa GIÊSU có lòng lành vô cùng, xin cho linh hồn con được sống, xin Chúa thương 

đến con cùng. Amen. 

(”Araldi Del Vangelo” Associazione internazionale di Diritto Pontificio, Promuovendo la devozione a 

MARIA, Salvami Regina, numero 93, Gennaio 2011, trang 24-25) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 


