
          LẠY MẸ MARIA, XIN CẦU CHO CHÚNG CON! 
 

Bà Maria Recce cùng hiền phu là ông Pasquale tín hữu Công Giáo Ý đang sống tại thành phố 

Melbourne bên Úc Châu. 

 

Cách đây 7 năm, từ ngày 18-11 đến mùng 3-12 năm 2005, Đền Thánh Đức Mẹ Pompei (Nam Ý) đã tổ 

chức Tuần Thánh Mẫu tại Sydney, với sự hiện diện của bức ảnh lành thánh Đức Mẹ Mân Côi Pompei. 

Vào thời điểm ấy, bà Maria Recce đã lâm trọng bệnh và các bác sĩ khuyên bà nên tránh tất cả các cuộc di 

chuyển đường xa. Thật thế, bà Maria đang theo các phương pháp trị liệu bằng hóa chất để tiêu diệt 

chứng ung thư vú đang hoành hành trong cơ thể bà. Thế nhưng, Đức Tin của bà Maria thì lớn lao hơn cả 

các đau đớn và bệnh tật. Mặc dầu khoảng cách giữa Syney và Melbourne khá xa, bà Maria vẫn cùng 

chồng mua vé máy bay đáp về Sydney. Lúc ấy bức ảnh Đức Mẹ Mân Côi Pompei đang được trưng bày 

cho tín hữu đến tôn kính nơi Nhà Thờ Chính Tòa Saint Mary. 

 

Khi bà Maria Recce bước chân vào nhà thờ chính tòa, ngay từ xa bà đã trông thấy bức ảnh Đức Mẹ 

MARIA. Bà đi thật nhanh về phía bức ảnh, như một người con chạy mau đến tìm kiếm nơi Mẹ Hiền vòng tay ôm ấp từ mẫu. 

Chính bà kể lại như sau. 

 

Hơn bao giờ hết tôi cảm thấy cần đến sự che chở phù trợ của Đức Mẹ! Tôi cần đến tình thương của Đức Mẹ! Tôi như được thúc 

đẩy phải mau mau đến với Đức Mẹ. Tôi đi nhanh đến độ khi đến gần bức ảnh thì tôi đã tuột mất đôi giày! Và khi đến trước bức 

ảnh Đức Mẹ, tôi phủ phục trước Đức Mẹ. Tôi đưa tay cởi bộ tóc giả đang che cái đầu trọc của tôi, hậu quả của những chữa trị hóa 

chất. Trước ảnh Đức Mẹ, tôi không xin ơn chữa lành bệnh. Tôi chỉ muốn trưng bày cho Đức Mẹ thấy trọn nỗi khốn khổ đau đớn 

của tôi. Tôi thầm thì khẩn nài cùng Đức Mẹ như sau: 

- Xin Mẹ nhìn xem tình trạng đau thương của con, xin Mẹ đón con về với Mẹ! 

 

Trong thời gian bốn ngày ròng rã ở Sydney tôi có mặt thường xuyên ở nhà thờ chính tòa Saint Mary và liên lỉ cầu nguyện trước 

bức ảnh Đức Mẹ Mân Côi Pompei. Tôi như nhận được ơn an bình thanh thản. Tôi cảm thấy Đức Mẹ ở bên cạnh. Chính Đức Mẹ 

thông truyền cho tôi sức mạnh, một sức mạnh vượt xa mọi sức lực của tôi. 

 

Điều khiến cho mọi người hết sức ngạc nhiên, đó là những ngày sau khi tôi trở về Melbourne. Chứng ung thư vú của tôi trước đó  

không để cho tôi một chút hy vọng nào, thì giờ đây, ngày qua ngày, tuần lễ này tiếp nối tuần lễ kia, tôi cảm thấy như được khoẻ 

hơn, khá hơn. Cứ mỗi lần đi tái khám người ta lại báo cho tôi biết là bệnh tình có phần thuyên giảm. Rồi tóc của tôi cũng bắt đầu 

mọc trở lại. Sáu tháng sau, hai bác sĩ từng chữa trị và theo sát tôi, chính thức báo cho tôi biết là chứng ung thư đã biến mất. Tôi 

hoàn toàn bình phục. 

 

Tháng 11 năm 2011, Tuần Thánh Mẫu Đức Mẹ Mân Côi Pompei lại được tổ chức bên Úc Châu và lần nầy cũng tổ chức tại 

Melbourne từ mùng 9 đến 11 tháng 11. Bà Maria Recce hân hoan đến tạ ơn Đức Mẹ MARIA. Cùng đi với bà có hiền phu 

Pasquale và hai đứa con gái, 3 đứa cháu và hai bào tỷ Lucia và Celina là hai nữ tu Đaminh Nữ Tử Rất Thánh Mân Côi Pompei. 

Mọi người hân hoan chúc tụng và tạ ơn Hiền Mẫu MARIA Thiên Quốc. 

 

Chứng từ khỏi bệnh lạ lùng của bà Maria Recce như muốn nói cách riêng với các bệnh nhân trên toàn thế giới: 

- Hãy mạnh dạn lên và đừng sợ, bởi vì Đức Mẹ MARIA luôn ở với anh chị em và có rất nhiều người đang cầu nguyện cho 

anh chị em! 
 

... 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 128, N 3, Marzo 2012, trang 22-23) 

 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 


