
XIN MẸ BAN ƠN CHO KẺ THÂN NGHĨA, KẺ THÙ NGHỊCH VÀ HẾT MỌI KẺ KHỐN 

KHÓ! 

 

... Chứng từ kính yêu của Chị Maria Voce Chủ tịch 

phong trào Focolare - Tổ Ấm đối với Đức Bà Mân 

Côi Pompei. Đền Thánh Đức Bà Mân Côi Pompei 

nằm trong tỉnh Napoli ở miền Nam nước Ý. 

 

Người ta viết rằng từ ”Pace - Hòa Bình” ở Pompei 

có một mẫu-tự độc nhất không thể so sánh được, 

trong đó chữ cái đầu tiên P là Preghiera - Cầu 

Nguyện. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý tưởng này khi 

hồi tưởng câu chuyện cuộc đời tôi. 

Thân phụ tôi gốc thành phố Calabria trong khi 

thân mẫu tôi sinh trưởng tại Molise. Nhưng hai vị 

gặp nhau ở thành phố Napoli. Sự kiện này khiến 

gia đình tôi xem Napoli là thành phố được tuyển 

chọn và vô cùng thân thương. Thêm vào đó 

Napoli không thể tách rời khỏi đền thánh Đức Mẹ 

Pompei. Từ đây nẩy sinh lòng sùng kính Đức Bà 

Mân Côi Pompei. Hằng năm vào đúng ngày 8-5 và 

vào mỗi Chúa Nhật đầu tháng 10, toàn thể gia 

đình chúng tôi quy tụ để cùng nhau đọc kinh Đức Bà Mân Côi Pompei với lời khẩn nguyện riêng dâng lên 

Đức Mẹ MARIA. Việc lần chuỗi Mân Côi chung trong gia đình cũng được chúng tôi trung tín thực hành 

một cách thật trang trọng. 

Cá nhân tôi thì ghi danh vào một hội đoàn trong đó chúng tôi dành một giờ hoặc ban ngày hoặc ban 

đêm để tháp tùng Đức Mẹ MARIA qua việc lần chuỗi Mân Côi. Tôi đã trung tín thực thi công việc đạo 

đức này trong một thời gian dài. Sau này khi có dịp tiếp xúc với linh đạo hiệp nhất do Chị Chiara Lubich 

(1920-2008) đề xướng, tôi cảm nhận đây là con đường THIÊN CHÚA muốn tôi đi nên tôi chính thức gia 

nhập Phong Trào Focolare - Tổ Ấm. 

Thỉnh thoảng vì bị ngăn trở bởi các công tác phải làm khiến tôi không thể chu toàn các tâm tình đạo đức 

dành riêng cho Đức Mẹ Mân Côi Pompei. Tôi trình bày nỗi lo âu với một Linh Mục thì ngài trấn an tôi: 

- Chị dâng cho Chúa không phải chỉ một giờ, nhưng là trọn cuộc đời Chị! 

 

 



Ngày 8-5-1964 tôi vừa có công tác ở Trường Huấn 

Luyện Quốc Tế của phong trào Tổ Ấm vừa làm giáo viên 

ở Grottaferrata. Chính vào lúc đúng 12 giờ trưa, giờ 

đọc Lời Khẩn Nài Đức Bà Mân Côi Pompei, tôi lại phải 

vào lớp dạy học. Tuy nhiên, trước khi vào lớp, tôi đi 

qua thánh đường và thân thưa cùng Đức Mẹ: 

- Mẹ biết rõ là mỗi lần lễ Mẹ con đều luôn luôn đọc Lời 

Khẩn Nài dâng lên Mẹ. Nhưng hôm nay con không làm 

được vì ý Chúa muốn con phải vào lớp dạy học, nhưng 

con tiếc biết là chừng nào .. 

Còn đang tỉ-tê nhỏ-to với Đức Mẹ như thế thì một 

người đàn bà chạy nhanh vào thánh đường. Bà vội vã đặt vào vòng tay tôi một bó hoa tươi thật đẹp và 

nói: 

- Chị làm ơn cắm hoa vào bình đặt trước tượng Đức Mẹ vì Em phải lấy xe bus ngay bây giờ! 

Tôi sững sờ cảm động nghĩ rằng có lẽ chính Đức Mẹ đến gặp tôi và nói: 

- Điều quan trọng không phải là Lời Khẩn Nài con đọc dâng lên Mẹ mà là trọn tình yêu con dành cho Mẹ. 

Tôi không bao giờ quên bài học của câu chuyện xảy vào ngày hôm ấy. 

Năm 2014  tờ nguyệt san của Đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi Pompei kỷ niệm 130 năm ngày phát hành. Tôi 

muốn nhân dịp này bày tỏ tâm tình tri ân và một lời cầu chúc chân thành. Ước gì tờ báo tiếp tục là tiếng 

vang của tất cả những công trình Đức Mẹ MARIA thực hiện cho thành phố thân yêu của chúng ta và cho 

toàn thế giới. 

... Kinh Cầu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. 

Lạy Rất Thánh Đồng Trinh MARIA, Mẹ đã vui lòng nhận 

lấy tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu Giúp, cho được giục lòng 

chúng con trông cậy vững vàng, thì con nài xin Mẹ dủ 

lòng thương, cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi 

phải các cơn cám dỗ, khi sa phạm tội, và khi gặp các sự 

khốn khó trong đời con, và nhất là trong giờ chết. Lạy Mẹ 

hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng Mẹ 

luôn luôn. Con tin rằng, con siêng năng chạy đến cùng 

Mẹ, thì làm cho Mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin Mẹ 

ban cho con ơn trọng này, là siêng năng cầu xin Mẹ, và 

được lòng trông cậy Mẹ như con thảo, ngỏ cho Mẹ nghe 

lời con hằng cầu xin, mà hằng cứu giúp con, và ban cho 

con được ơn bền đỗ đến cùng. Lạy Mẹ yêu dấu hay 



thương giúp, xin Mẹ ban phúc lành cho con, và cầu bàu cho con khi này và trong giờ lâm tử. AMEN. 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội 

Thánh, cho nước Việt Nam con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn 

khó. Sau hết cho các Linh Hồn đáng thương trong Lửa Luyện Ngục. 

Thánh MARIA, lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu bàu cho con. 

Lạy Thánh Anphongxô là quan thầy bào chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi khó ngặt thiếu 

thốn biết chạy đến cùng Đức Bà MARIA. 

Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cầu cho chúng con. 

Lạy Thánh Anphongxô, cầu cho chúng con. 

 

(”Il Rosario e la Nuova Pompei”, Anno 130 - N.2 - Marzo 2014, trang 19) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


