
KINH MÂN CÔI ĐƯỢC TOÀN THỂ THIÊN QUỐC QUÝ CHUỘNG 
 

Cha Sebastiano Dal Campo là Linh Mục dòng Tên người Ý. Cha bị bắt làm nô lệ đưa sang lục địa 

Phi Châu bởi nhóm rợ hồi giáo Mori. 

 

Trong đau khổ tột cùng Cha kín múc sức mạnh từ Tràng Chuỗi Mân Côi mà Cha luôn mang theo 

trong người. Với trọn lòng tin-cậy-mến Cha khẩn thiết van nài Hiền Mẫu MARIA Thiên Quốc cứu 

giúp chở che. 

 

Đức Mẹ MARIA đáp lời kêu cầu của người con Linh Mục yêu dấu đang bị lưu đày nơi miền xa xôi 

trong tay quân rợ như một nô lệ. Một hôm Đức Mẹ đích thân hiện ra để an ủi Cha và cùng lúc, Đức 

Mẹ xin Cha hãy lưu tâm săn sóc các tù nhân khác đang sống cảnh khốn khổ y như Cha. Đức Mẹ nói: 

- Các tù nhân ấy cũng là con cái yêu dấu của Mẹ. Vậy Mẹ mong muốn con hãy giảng dạy cho họ 

biết về Đức Tin Công Giáo. 
 

Cha Sebastiano liền thưa với Đức Mẹ rằng: 

- Mẹ biết rõ là họ không muốn nghe cũng không muốn biết gì về Kitô Giáo mà! 

 

Nhưng Đức Mẹ vẫn nói: 

- Không sao hết con à! Con đừng chán nản ngã lòng. Nếu con bắt đầu dạy cho họ cầu nguyện với Kinh Mân Côi thì từ từ họ 

sẽ trở thành những người rất dễ uốn nắn, ngoan hiền. Chính Mẹ sẽ tìm và trao cho con các tràng chuỗi Mân Côi. Con biết 

không, Kinh Mân Côi được toàn thể triều thần thiên quốc quý mến ưa chuộng! 
 

Sau cuộc Đức Mẹ MARIA hiện ra, Cha Sebastiano Dal Campo cảm thấy lòng tràn ngập hân hoan và can đảm. Cha càng sung 

sướng hơn nữa khi Đức Mẹ trở lại và trao cho Cha rất nhiều tràng chuỗi Mân Côi. 

 

Quả thật, công cuộc tông đồ phổ biến việc lần hạt Mân Côi giữa nhóm tù nhân nô lệ đã thay đổi hẳn tâm lòng và cuộc sống của 

họ. Đức Mẹ rất hài lòng trước thành quả này và tưởng thưởng người con Linh Mục thánh thiện ngoan hiền bằng nhiều ơn lành 

hồng phúc. Một trong những hồng phúc này là được giải phóng cách diệu kỳ thoát khỏi vòng nô lệ. Thật vậy, một ngày, chính 

Đức Mẹ MARIA hiện ra và cầm tay Cha Sebastiano Dal Campo rồi đưa Cha trở về với Cộng Đoàn các anh em tu sĩ dòng Tên. 

 

Một trong những đặc điểm tuyệt vời và hiệu lực nhất của Kinh Mân Côi là tín hữu Công Giáo có thể đọc Kinh Mân Côi bất cứ 

nơi đâu và vào bất cứ lúc nào. Cầm Tràng Chuỗi Mân Côi trong tay và lần từng hạt để đọc Kinh Mân Côi là chuyện thật giản dị 

có thể làm trên đường đi, lúc ngồi xe lửa, khi đang ở phòng đợi hoặc đứng nơi trạm xe buýt, lúc xếp hàng chờ ngoài bưu điện nơi 

nhà băng hoặc khi đang lái xe. 

 

Thánh Antonio Maria Claret (1807-1870), người Tây-ban-nha, lúc còn thanh niên, khi điều khiển các máy dệt vải cùng với 

một nhóm thợ thường lần hạt Mân Côi chung với họ. 

 

Một hình ảnh khác về việc lần hạt Mân Côi được đặc biệt nhắc đến đó là Chân Phước Giacomo Alberione (1884-1971) Linh 

Mục người Ý. Khi tham dự các phiên nhóm của Công Đồng Chung Vatican II 1962-1965, vào giờ nghỉ giải lao, tất cả các nghị 

phụ Công Đồng thường ra khỏi phòng họp để đi dạo hoặc đi uống cà-phê thì Cha Giacomo Alberione vẫn ở yên tại chỗ, quỳ gối 

xuống và lần hạt Mân Côi! 

 

... 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 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”, 1 Ottobre 2011 - 31 Dicembre 2011, Anno V/A, vol.IV, Casa Mariana Editrice, trang 64+141) 
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