
TÌNH MẪU TỬ LINH THIÊNG BẤT TẬN 

 

... Vào một buổi sáng, một sĩ quan cao cấp chuẩn bị ra đi thi 

hành tác vụ - công tước Iramond - bỗng trông thấy từ cầu thang 

bước lên một vị Linh Mục có chú bé giúp lễ tháp tùng. Cha 

mang Mình Thánh Chúa đến cho kẻ liệt. Vị Linh Mục cất tiếng 

hỏi: 

- Xin cho biết có phải đây là nơi cư ngụ của công tước 

Iramond không? 

Vị sĩ quan nhanh nhẹn đáp ngay: 

- Đúng vậy! Nhưng con nghĩ ngài đi lầm nhà. Bởi vì, nhờ ơn 

Chúa, con đang khoẻ mạnh và nơi đây không có ai khác ngoài 

con! 

Vị Linh Mục khẳng khái trả lời: 

- Tôi nghĩ không thể nào lầm được. Bởi lẽ người phụ nữ cho tôi 

địa chỉ này tỏ ra thật chắc chắn. Bà nói với tôi: ”Xin Cha mang 

ngay Mình Thánh Chúa đến cho công tước Iramond. Xin Cha làm liền, nếu không thì sẽ quá trễ, không 

còn làm gì được nữa!” 

Nghe vị Linh Mục quả quyết như thế, công tước Iramond thật hoang mang tư lự chen lẫn chút do dự 

nghi ngờ. Ông hỏi gằn từng tiếng: 

- Người phụ nữ ấy là ai? Bà ta đâu có dính dáng gì tới con? Rồi tại sao bà ấy lại xen vào chuyện riêng tư 

của linh hồn con? 

Bỗng chốc, vị Linh Mục vui mừng nói lớn: 

- A! Bà đó kìa! Chính bà này đã đến gặp tôi và xin tôi mang Mình Thánh Chúa đến cho công tước. Đích 

thực là bà! Tôi nhận ra hình bà, không thể nào sai lầm được! 

Vừa nói, vị Linh Mục vừa giơ tay chỉ vào khung ảnh có hình người đàn bà vẽ bằng tranh dầu treo trên 

tường trong căn nhà. Công tước Iramond điềm tĩnh nói: 

- Đúng thật là Cha đã lầm! Đó là chân dung của mẹ con. Người qua đời cách đây mấy năm! 

Nhưng vị Linh Mục vẫn quả quyết: 

- Hỡi người anh em rất thân mến của tôi! Người phụ nữ đến xin tôi mang Mình Thánh Chúa đến cho 

công tước đúng thật là bà! Tôi không thể nào lầm lẫn được! 



Vốn là tín hữu Công Giáo ngoan đạo, công tước Iramond sau khi 

suy nghĩ do dự một chút, liền giật mình tỉnh thức. Ông lợi dụng 

dịp tốt có Linh Mục mang Mình Thánh Chúa đến tận nơi. Ông 

nhã nhặn mời Linh Mục vào nhà. Ông dọn mình xưng tội rồi sốt 

sắng rước Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU như của-ăn-đàng. Sau 

khi vị Linh Mục lui gót ông còn nán lại một hồi lâu để cám ơn 

Chúa sau khi rước lễ. Xong xuôi đâu đó, công tước cỡi ngựa ra đi 

thi hành tác vụ quân sự. Vào chính giữa trưa hôm ấy, các bạn 

hữu mang xác công tước về nhà. Công Tước Iramond bị ngã 

ngựa và chết ngay tại chỗ! Một cái chết bất-ưng nhưng lại được 

chuẩn bị kỹ lưỡng nhờ công ơn của hiền mẫu quá cố! Thật là 

công ơn trời bể! 

... Câu chuyện sau đây được ghi trong sử liệu cuộc đời thánh 

Giuseppe Cafasso (1811-1860) người Ý. Một hôm thánh nhân 

tặng một phụ nữ một cuốn sách viết về Đức Trinh Nữ Rất Thánh 

MARIA. Người đàn bà hỏi thánh nhân giá cuốn sách bao nhiêu. 

Thánh Giuseppe Cafasso nhanh nhẹn trả lời: 

- Một kinh Kính Mừng MARIA! 

Bà ngạc nhiên hỏi lại: 

- Làm sao mà giá chỉ có một kinh Kính Mừng MARIA thôi? 

Thánh nhân ôn tồn đáp: 

- Sao bà ngạc nhiên? Một kinh Kính Mừng MARIA ít lắm sao? Bà nên nhớ rằng, thánh nữ Teresa thành 

Avila (1515-1582) trong một lần hiện ra đã nói rằng: ”Nếu tôi được phép trở lại trần gian để lãnh ân huệ 

do việc đọc một kinh Kính Mừng MARIA mang lại thì tôi sẽ làm ngay!” 

 

... Kinh THÁNH MẪU LA VANG 

Lạy Mẹ MARIA Thánh Mẫu La Vang, 

đầy muôn ơn phước, ngời chói vạn hào quang, 

muôn vàn Thần Thánh không ai sánh bằng. 

Đức Chúa Trời đã đoái thương chọn Mẹ, 

tinh tuyền thánh thiện, sinh Đấng Cứu Độ muôn loài. 

Mẹ đã chọn La Vang mà hiện đến, 



cứu giúp hộ phù tổ tiên chúng con lương giáo, 

giữa thời ly loạn cấm cách, khốn khổ trăm bề. 

Từ ấy gót chân Mẹ bước đến, 

vẫn mãi đầy ơn thiêng. 

Ơn phần hồn, ơn phần xác, 

người bệnh tật, kẻ ưu phiền, 

nào ai cầu khẩn mà Mẹ không nhậm lời. 

Lạy Mẹ MARIA, Thánh Mẫu La Vang, 

Mẹ là Thánh Mẫu Đức Chúa Trời, 

cũng là Thánh Mẫu loài người chúng con. 

Cúi xin xuống phước hải hà, 

đoái thương con cái thiết tha van nài. 

Xin cho chúng con tấm lòng từ bi nhân hậu, 

đại lượng bao dung, 

cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. 

Xin Mẹ phù hộ chúng con 

luôn sống đức hạnh, đầy lòng cậy trông. 

Và sau cuộc đời này, 

xin cho chúng con được về sống bên Mẹ, 

hưởng vinh phúc trong Chúa Ba Ngôi muôn đời. AMEN. 

(”La Mia Messa”, volume I, 29 Novembre 2009 - 31 Marzo 2010, Anno IV/C, Casa Mariana Editrice, trang 
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