
TÂM TÌNH TRI ÂN ĐỨC BÀ THÁNH TÂM 

 

Dòng Thừa Sai Thánh Tâm do Cha Jules Chevalier (1824-1907) 

thành lập ngày 8-12-1854 tại Issoudun, miền Trung nước Pháp. 

Sau đó, Cha Chevalier thành lập thêm hai chi nhánh nữ là Nữ Tử 

Đức Bà Thánh Tâm và Nữ Tu Thừa Sai Thánh Tâm. Cả ba hội dòng 

đều có mục đích truyền bá lòng sùng kính Đức Mẹ MARIA và nhờ 

Đức Mẹ dẫn đưa con người đến Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU. Sau 

đây là tâm tình tri ân của Cha Perjean - Thừa Sai Thánh Tâm - đối 

với Đức Bà Thánh Tâm về ơn chữa lành em trai út. 

Hồi ấy là cuối năm 1930. Gia đình tôi nghèo thật nghèo, nghèo 

như bao gia đình Pháp khác, sống trong khu xóm thợ thuyền. 

Nghèo, nhưng chúng tôi là gia đình hiệp nhất, đùm bọc thương 

yêu nhau. Niềm hạnh phúc lớn lao nhất của chúng tôi lúc bấy giờ 

là sống với Ba Má và ngày ngày nô đùa với nhau. 4 đứa con trai 

chúng tôi nghịch phá như giặc, nhưng không cứng đầu cứng cổ 

và luôn luôn ý hợp tâm đồng. Tuổi thơ êm ả trôi qua thì đùng 

một cái, Matthêô - em trai út - ngã bệnh. Có lẽ bệnh tình phải nặng lắm nên Cha Mẹ chúng tôi mời ngay 

bác sĩ đến nhà chẩn bệnh. 

Sau khi cẩn thận xem bệnh, bác sĩ tuyên bố: ”Em bị bệnh yết hầu!” Vào thời kz ấy, chưa có thuốc trụ sinh 

mạnh như bây giờ. Cho nên, bệnh yết hầu đồng nghĩa với cái chết. Và trong khu xóm lao động nghèo 

nàn đã có nhiều trẻ em qua đời. Tôi vẫn còn khắc ghi trong trí nhớ thơ trẻ hình ảnh chiếc quan tài phủ 

đầy hoa của cô bé hàng xóm 4 tuổi, chết vì bệnh yết hầu. 

3 anh em chúng tôi được Cha Mẹ tức tốc gởi sang nhà ông bà nội và cuộc chạy đua với tử thần khởi đầu 

với Matthêô dấu ái. Ba Má tha thiết cầu nguyện, truyền cho anh em chúng tôi phải cầu nguyện và kêu 

xin bạn hữu xa gần hiệp ý cầu nguyện cho bé Matthêô tai qua nạn khỏi. Nghe tin buồn, Cha Phó giáo xứ 

vội đến thăm. Cha mang đến gia đình một tia sáng hy vọng. Cha nói: 

- Chúng ta hãy cầu nguyện cùng Đức Bà Thánh Tâm. Chắc chắn cậu bé sẽ khỏi bệnh! 

Lời nói và cử điệu của Cha mang đầy vẻ xác tín! Cha như cầm chắc phép lạ. Toàn thể giáo xứ sốt sắng cử 

hành các tuần Cửu Nhật kính Đức Bà Thánh Tâm. 

Tuần Cửu Nhật kéo dài hết tuần này sang tuần khác. Vị bác sĩ đều đặn đến chữa bệnh cho bé Matthêô. 

Ông không quên trấn an Cha Mẹ chúng tôi là ông không lấy đồng xu nào cho các lần thăm bệnh này. 

Phần chúng tôi, chúng tôi tiếp tục tha thiết cầu nguyện trước bức tượng Đức Bà Thánh Tâm mà Cha sở 

mang đến cho gia đình. 



Đùng một cái, có người đến nhà ông bà nội loan tin bé 

Matthêô khỏi bệnh, chúng tôi có thể trở về nhà Cha Mẹ. Khỏi 

bệnh! Bé Matthêô thực sự lành lệnh! Lành bệnh mà không ai 

biết lý do tại sao, cũng không có dấu hiệu báo trước! 

Cuộc sống trở lại bình thường. Cha Mẹ tôi hứa sẽ đi hành 

hương Đức Bà Thánh Tâm ở Issoudun để tạ ơn Đức Mẹ 

MARIA. Nhưng vì gia cảnh nghèo, rồi thế chiến thứ hai 1939-

1945 bùng nổ. Vì thế, Cha Mẹ tôi chỉ có thể thực hiện lời hứa 

sau khi chiến tranh chấm dứt, nghĩa là mãi đến hơn 15 năm 

sau! Hành hương với ba đứa con trai trẻ tuổi nhất, trong đó 

có Matthêô, cậu bé được phép lạ Đức Mẹ chữa lành bệnh. 

Còn hai anh em chúng tôi lúc bấy giờ đã vào tiểu chủng viện 

các Cha Thừa Sai Thánh Tâm. 

Tôi không bao giờ quên hình ảnh Đức Bà Thánh Tâm đi vào cuộc sống gia đình chúng tôi. Tôi cũng không 

bao giờ quên ơn Đức Mẹ chữa lành bệnh cách lạ lùng đứa em trai út dấu yêu. Vì thế, từ khi trở thành 

Linh Mục Thừa Sai Thánh Tâm, tôi không bỏ qua dịp nào mà không nói đến lòng sùng kính Đức Bà Thánh 

Tâm. 

Sau 20 năm phục vụ Giáo Hội tại Pháp, tôi lên đường truyền giáo tại một lục địa xa xôi. Em trai kế tôi 

cũng trở thành Linh Mục Thừa Sai Thánh Tâm và lên đường phục vụ Giáo Hội tại Phi Châu. Hai anh em 

chúng tôi không ngừng phổ biến lòng sùng kính Đức Bà Thánh Tâm, Hiền Mẫu MARIA Thiên Quốc của 

hết mọi người, không trừ ai. 

... ”Lạy Chúa, Ngài là Đấng công chính, mọi việc Ngài làm đều chính trực, tất cả đường lối Ngài đều là 

từ bi và chân thật; chính Ngài xét xử thế gian. Và giờ đây, lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, xin đoái 

nhìn và chớ phạt con vì những tội con đã phạm và những điều ngu muội của con cũng như của cha 

ông con .. Vâng, các phán quyết của Ngài thì nhiều và chân thật; Ngài đối xử như thế với con vì tội lỗi 

con, bởi chúng con đã không thi hành mệnh lệnh Ngài, và đã chẳng sống theo chân lý trước nhan 

Ngài” (Sách Tobia 3,2-3+5). 

(”Annales d'Issoudun”, Mai/1999, trang 8-9) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt  

 

 

 

 

 


