
TRI ÂN ĐỨC MẸ FATIMA 

 

... Tôi - nữ tín hữu Công Giáo Ý - vô phúc mắc phải chứng ham mê 

chơi ”xổ số bingo”. Vì ham chơi ”xổ số” nên tan gia bại sản và rơi 

vào tình cảnh túng thiếu. Gia đình tôi sống cảnh chật vật. Các con 

tôi gặp khủng khoảng tinh thần trầm trọng, cũng chỉ vì mẹ chúng 

ham mê xổ số! 

Nhưng đối với tôi lúc ấy thì càng nghèo càng phải chơi ”xổ số” cầu 

may hầu mong gỡ gạc đôi chút hoặc may mắn hơn thì trúng số to! 

Đó là cái vòng l{ luận luẩn-quẩn của ai mắc phải chứng đam mê xổ 

số .. 

Cho đến một ngày sau khi thua gần cạn túi, tôi đi ngang ngôi thánh 

đường. Trước cửa thánh đường có thiếu niên đứng phân phát các 

Kinh đọc kính Đức Mẹ FATIMA. Trông thấy tôi, cậu bé nhanh nhẹn, 

vui vẻ và lễ độ trao cho tôi tờ Kinh. Nhận tờ Kinh xong, tôi bước 

vội vào nhà thờ. Tôi đi thẳng đến trước bức tượng Đức Mẹ MARIA. Tôi quz gối xuống và đọc lời van lơn: 

- Lạy Mẹ dấu ái của lòng con, xin Mẹ ra tay cứu giúp con! Con là một phụ nữ. Vậy mà con lại vừa làm 

mẹ vừa làm cha. Nhưng con không thể tiếp tục kéo lê cuộc sống khốn khổ như thế này! 

Ra khỏi nhà thờ, trở về nhà, tôi mở máy vi-tính, vào địa chỉ www.salvamiregina trên mạng lưới Internet 

và viết thư xin Hiệp Hội Đức Mẹ FATIMA phân bộ Ý cầu nguyện cho. Sau đó tôi lấy tràng chuỗi ra và lần 

hạt Mân Côi. Kể từ lúc ấy, tôi bắt đầu cảm thấy ghê tởm và xấu hổ về nạn ham mê xổ số của mình, 

nhưng vẫn chưa dứt khoát từ bỏ hẳn. 

Tình trạng tài chánh gia đình tôi xuống dốc thê thảm. Nợ nần nuốt trửng gần hết tiền lương hàng tháng 

của tôi. Thế là tôi lại phải chơi xổ số để kiếm chút ”tiền còm” sống sót cho đến cuối tháng. Có lúc tôi bị 

bắt buộc phải chơi xổ số trong hai ngày liên tiếp. Sau đó thì tôi bỏ hẳn tật ham mê chơi xổ số trong các 

”sòng bingo”! 

Và nhờ ơn lành Đức Mẹ ban, tôi nhận một số tiền người ta trả cho tôi vì một công việc mà tôi không nhớ 

mình đã làm ở thời điểm nào. Nhưng với số tiền, tôi có thể thôn tính tất cả nợ nần nơi nhà băng cũng 

như trang trải các món nợ tôi còn mắc nơi các tiệm hàng. 

Đây là may mắn vô cùng to lớn và thật bất ngờ! Tôi cảm thấy mình bất xứng trước lòng nhân lành bao la 

của THIÊN CHÚA vì tôi là kẻ tội lỗi quá mà! Ý thức này khiến tôi không ngừng dâng lời cảm tạ THIÊN 

CHÚA. Cảm tạ Đức Mẹ MARIA. Cảm tạ Đức Chúa GIÊSU. Cảm tạ muôn vạn ngàn lần! Và để đền đáp ơn 

lành trọng đại Chúa ban, tôi dốc lòng không bao giờ chơi xổ số cầu may trúng nhiều tiền nữa! Tôi cũng 

đoan hứa từ nay đem hết nhiệt tâm truyền bá lòng kính mến Đức Mẹ FATIMA qua việc lần hạt Mân Côi 

mỗi ngày. 



... Tôi - nam tín hữu Công Giáo Ý - bắt đầu hút thuốc năm lên 16 

tuổi và từ đó không tài nào bỏ được tật hút thuốc. Tôi lập gia 

đình và chỉ cân nặng 52 kí. Tháng 10 năm 2004 hiền thê tôi mang 

về nhà một tờ giấy hay đúng hơn là một tờ đơn, xin thủ đắc một 

tràng chuỗi Mân Côi. Tôi vui vẻ điền vào đơn, dán tem rồi bỏ bưu 

điện. Đơn gởi đi ít lâu sau thì chúng tôi nhận món quà Tràng Hạt 

Mân Côi. 

Từ ngày nhận được Tràng Chuỗi, tôi bắt đầu lần hạt Mân Côi. Mỗi 

ngày tôi lần hạt và van xin Đức Mẹ giúp tôi bỏ tật hút thuốc. Đúng 

ngày 10-1-2005 tôi quyết định ngưng hút thuốc. Và chuyện lạ lùng 

đã xảy ra. Kể từ ngày đáng ghi nhớ ấy, tôi không bao giờ đụng 

đến một điếu thuốc. 

Thật là chuyện khó tin nhưng có thật. Đúng thế. Từ đó đến nay 

hơn một năm trôi qua, tôi bỏ hẳn tật hút thuốc. Năm nay tôi 28 

tuổi và cân nặng 62 ký tức là tăng được 10 ký trong vòng một 

năm. Tôi chụp hình phổi và kết quả cho thấy phổi tôi hoạt động 

bình thường. 

Với ơn lành Đức Mẹ ban, tôi thề hứa không bao giờ hút thuốc nữa. Tôi xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa 

GIÊSU và Hiền Mẫu MARIA Thiên Quốc. Tôi cũng tri ân Hiệp Hội Đức Mẹ FATIMA cổ động lòng sùng kính 

Đức Mẹ MARIA qua việc lần hạt Mân Côi mỗi ngày, hoặc riêng hoặc chung trong gia đình. 

... ”Chỉ trong THIÊN CHÚA mà thôi, hồn con mới được nghỉ ngơi yên hàn. Ơn cứu độ con bởi Người 

mà đến, duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của con, là thành lũy chở che: con chẳng hề nao núng .. Chỉ 

trong THIÊN CHÚA mà thôi, này hồn con hãy nghỉ ngơi yên hàn. Vì hy vọng của con bởi Người mà đến 

.. Nhờ THIÊN CHÚA, con được cứu độ và vinh quang. Người là núi đá vững vàng, ở bên THIÊN CHÚA 

con hằng ẩn thân” (Thánh Vịnh 62). 

(”Araldi del Vangelo”, Associazione Internazionale di Diritto Pontificio, numero 37, Ottobre 2006, trang 

23-25). 
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