
Lịch Sử Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Và Các Ơn Lành Mẹ Ban Cho Con Cái 

 

Tất cả các tín hữu Công Giáo đều yêu 

mến và tôn kính Bức Ảnh Đức Mẹ 

Hằng Cứu Giúp. Bức ảnh được đưa từ 

đảo Creta thuộc đông nam nước Hy-

Lạp, trong biển Égée, đến Roma vào 

cuối thế kỷ XV, trong khoảng 1495-

1497. Câu chuyện như sau. 

 Một ngày, Bức Ảnh bị đánh cắp khỏi 

đền thánh tại đảo Creta, do một thương 

gia, hằng năm vẫn đi buôn định kỳ ở 

nước Ý. Tạm gọi thương gia là Anrê. 

Ông Anrê dấu kín Bức Ảnh Đức Mẹ 

Hằng Cứu Giúp trong hàng hóa của 

mình và xuống tàu vào nước Ý. Con tàu dừng lại nơi nhiều cảng khác nhau, đổ hành khách lên 

bờ. Ngày kia, giông tố bất ngờ nổi lên khiến các thuyền bè phải mau lẹ tìm bến đậu gần nhất để 

lánh nạn. Chiếc tàu có thương gia Anrê không kịp giờ tiến vào đất liền. Mọi người trên tàu, từ 

thủy thủ đoàn đến hành khách, ai nấy đều tưởng giờ cuối cùng đã điểm. Với trọn niềm tin tưởng, 

họ cùng nhau khẩn nài THIÊN CHÚA và kêu xin Đức Mẹ MARIA ra tay cứu giúp. Bỗng chốc, 

bầu trời trở lại trong xanh và biển lặng như tờ. Mọi người thở phào và xác tín đây là phép lạ đến 

từ Trời Cao. Riêng thương gia Anrê âm thầm hiểu rằng chính Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 

dấu trong hành lý là tác giả của hồng phúc kỳ diệu này. Tuy nhiên, ông không dám tiết lộ chuyện 

kín đó với ai. Ông sợ rằng nếu người ta khám phá ra việc ông ăn trộm Bức Ảnh hẳn ông sẽ bị 

ném xuống biển như tiên tri Giona ngày xưa! 

 Sau nhiều tháng trời lênh đênh từ cảng này sang cảng nọ, thương gia Anrê đặt chân lên thủ đô 

Roma, kinh thành muôn thưở của Giáo Hội Công Giáo. Ông luôn mang theo Bức Ảnh Đức Mẹ 

Hằng Cứu Giúp, bảo vật ông hằng cẩn trọng dấu kín. Công việc buôn bán hoàn tất, ông thu xếp 

trở về đảo Creta. Nào ngờ ông ngã bệnh. Ban đầu, chỉ là bệnh nhẹ. Dần dần bệnh trở nặng. Ông 

Anrê bị bắt buộc phải tìm đến nhà một người bạn - tạm gọi là ông Alessandro - và nhờ bạn chăm 

sóc. 

 Nhưng cơn bệnh không thuyên giảm, trái lại, mỗi ngày một trầm trọng thêm. Biết mình không 

thoát chết, ông Anrê ngỏ ý gặp riêng bạn. Ông tha thiết xin bạn giúp ông một công việc hệ trọng 

sau cùng. Người bạn long trọng hứa sẽ giúp đỡ tận tình. Tin lời bạn, ông Anrê tiết lộ cho bạn biết 

việc ông đã ăn cắp Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Rồi ông nói: 

 - Cái chết gần kề không cho phép tôi mang Bức Ảnh trả lại đền thánh, hầu Bức Ảnh được trưng 

bày cho mọi tín hữu đến tôn kính. Vậy tôi van xin anh, hãy mang Bức Ảnh phép lạ này, đến trao 

cho một nhà thờ nào đó của thủ đô Roma mà anh thấy là xứng hợp. Có thế, Bức Ảnh Đức Mẹ 

Hằng Cứu Giúp mới lại được tôn kính nơi công cộng! 



 Sau khi thành thật thống hối lỗi lầm, thương gia Anrê trút hơi thở cuối cùng. 

 Giữ lời hứa, ông Alessandro chuẩn bị đưa Bức Ảnh Phép Lạ ra khỏi nhà. Nhưng người vợ - tạm 

gọi bà Anna - khăng khăng ngăn cản. Bà muốn giữ Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nơi nhà 

riêng của mình .. 

 Mặc cho mọi lời chồng nói, khi dịu dàng lúc giận dữ, bà Anna vẫn giả điếc làm ngơ. Trước sự 

gan lì của vợ, ông Alessandro đành chịu thua. 

 Thấy thái độ người chồng quá yếu, Đức Mẹ phải ra tay can thiệp. Đức Mẹ hiện ra với ông 

Alessandro trong giấc mộng và nhắc lại lời ông đã long trọng hứa với người bạn quá cố. Giờ đây 

ông phải cương quyết thi hành. Đức Mẹ hiện ra ba lần, nhưng vô hiệu, vì ông Alessandro quá nể 

sợ vợ. Lần hiện ra thứ tư, Đức Mẹ nghiêm khắc nói với ông: 

 - Mẹ đã nhắc con ba lần. Nhưng vô ích. Vậy thì, cách tốt nhất để Mẹ có thể ra khỏi nhà con, là 

chính con phải ra trước! 

 Và thật thế, ông Alessandro đã tắt thở sau vỏn vẹn vài ngày lâm bệnh. 

 Cái chết thảm thương của chồng vẫn không lay chuyển tấm lòng chai cứng của người vợ. Bà 

Anna cứ giữ nguyên Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nơi nhà mình. Đức Mẹ lại kiên nhẫn 

dùng đến sự trung gian của bé gái, con bà Anna. 

 Một ngày, bé chạy đến sà vào lòng bà và nói lớn tiếng: 

 - Má ơi, Má biết không, con vừa trông thấy một Bà thật đẹp, thật sáng láng. Bà Đẹp nói với con: 

Con hãy đi gặp ngay Má con và lập lại rằng: ”Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp muốn được trưng bày cho 

các tín hữu đến kính viếng trong một nhà thờ ở Roma”. 

 Cảm kích trước lời nói ngây thơ của đứa con gái, bà Anna chuẩn bị thi hành ý muốn của Đức 

Mẹ Hằng Cứu Giúp. Nhưng rồi Satan tìm cách ngăn cản, qua một người đàn bà, bạn của bà 

Anna. Bà này, sau khi nghe bà Anna thổ lộ ý định, liền trêu chọc và cười nhạo bạn là người nhẹ 

dạ, dễ tin lời con nít! Nhưng lời nói xúc phạm của người phụ nữ bị trừng phạt tức khắc. Bà bị 

động kinh dữ dội khiến bà phải nhìn nhận lỗi lầm và van xin Đức Mẹ cứu chữa. Vừa khi tay bà 

chạm đến Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cơn động kinh ngừng ngay. 

 Đó là phép lạ đầu tiên minh chứng quyền năng của Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. 

 Trước hai sự kiện xảy ra trong thời gian khoảnh khắc - bị ngã bệnh và được chữa lành của bà 

bạn - bà Anna ngoan ngoãn tuân phục mệnh lệnh của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Nhưng vấn đề 

được đặt ra. Lúc ấy, vào cuối thế kỷ XV, tại Roma có khoảng 300 nhà thờ. Vậy phải chọn nhà 

thờ nào, để đặt cho các tín hữu đến kính viếng Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đây? 

 Để giúp bà Anna, một lần nữa, Đức Mẹ lại hiện ra với cô bé con gái bà và chỉ dẫn rõ ràng: 



 - Mẹ muốn được đặt ở nơi nằm giữa nhà thờ mến yêu của Mẹ, Đức Bà Cả, và nhà thờ quí tử của 

Mẹ, Gioan Laterano! 

 I. Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được tôn kính tại thủ đô Roma 

 Địa điểm được Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chọn, nằm trên đồi Esquilino, trung tâm thủ đô Roma. 

Đây là nơi được thánh Giáo Hoàng Cleto (80-92), người kế vị thứ hai của thánh Giáo Hoàng 

Phêrô, biến ngôi nhà từ-đường của ngài thành nhà nguyện, dâng kính thánh tông đồ Mattêô. 

Trong thời kỳ Kitô Giáo bị bách hại dữ dội dưới hai hoàng triều Nerone và Diocletiano, nhà 

nguyện Thánh Mattêô là nơi hội họp của các tín hữu Kitô. Sang thế kỷ thứ IV, nhà nguyện được 

thay thế bằng một đền thờ rộng lớn lộng lẫy. Năm 1110, đền thờ Thánh Mattêô được tu bổ và 

được Đức Giáo Hoàng Pasquale II (1099-1118) long trọng thánh hiến. Sau cùng, vào thế kỷ XV, 

đền thờ được giao cho các tu sĩ dòng thánh Augustino trông coi. Chính tại đền thờ này mà bà 

Anna đã mang Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đến giao cho Cha Bề Trên các tu sĩ thánh 

Augustino. 

 Ngày 27-3-1499, đền thờ Thánh Mattêô chật ních các tín hữu. Họ đến để cầu nguyện và chuẩn 

bị rước Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp qua các đường phố Roma .. Đang lúc rước kiệu, bỗng 

một tiếng tung hô vang lên. Một phụ nữ bị bại tay, được khỏi bệnh tức khắc, khi vừa chạm cánh 

tay bại vào Bức Ảnh phúc lành. Mọi người vui mừng khôn tả .. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã thật 

sự chinh phục cảm tình của dân thành Roma. 

 Sau cuộc rước, Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được long trọng đặt nơi bàn thờ chính của 

đền thờ Thánh Mattêô. Từ đó, Đức Mẹ không ngừng thi ân giáng phúc cho tất cả những ai thành 

khẩn chạy đến kêu cầu cùng Mẹ. Đền thờ trở thành nơi hành hương thân thương của các tín hữu, 

Roma và các vùng phụ cận. Các ơn lành Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ban cho con cái Mẹ nhiều vô 

kể. 

 Trước sự kiện này, Đức Giáo Hoàng Lêô X (1513-1521) quyết định trả lại cho đền thờ Thánh 

Mattêô tước hiệu ”hiệu tòa” của các vị Hồng Y. Một trong các vị đó là Đức Hồng Y Francesco 

Nerli (1636-1708), nổi tiếng là người sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Để tỏ tình con thảo và 

tán dương Mẹ lành ngay cả sau khi chết, Đức Hồng Y xin khắc trên mộ mấy hàng chữ: ”Trong 

đền thờ thánh Mattêô này .. dưới sự bảo trợ của Đức Nữ Trinh MARIA, thánh danh Mẹ vang dội 

khắp nơi vì các phép lạ Mẹ làm, nơi đây an nghỉ Hồng Y Nerli”. 

 Danh xưng vừa lộng lẫy vừa dịu hiền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp do chính Đức Mẹ chọn, đã hoàn 

toàn được minh xác trong vòng 3 thế kỷ. Đó là thời gian Bức Ảnh được tôn kính nơi đền thờ 

Thánh Mattêô. Sử liệu còn ghi lại rõ ràng không biết bao nhiêu phép lạ Đức Mẹ đã làm. Năm 

1600, văn sĩ Panziroli viết: Nhà thờ thánh Mattêô có được một Bức Ảnh Đức Mẹ, làm nhiều 

phép lạ đến độ có thể nói đây là ”Nhà Thờ Phép Lạ”. Năm 1618, Lupardo nói về Bức Ảnh Đức 

Mẹ Hằng Cứu Giúp: ”Đây là Bức Ảnh nổi tiếng nhờ các phép lạ Đức Mẹ làm”. 

 Xin trưng dẫn một phép lạ. Một ngày, ông từ giữ đền thờ ăn cắp một số tiền các tín hữu hành 

hương dâng cúng cho đền thờ. Sau khi cẩn thận dấu kín trong mình, ông tìm đường nhanh chân 

trở về nhà. Nhưng lạ lùng thay, ông đi mãi đi hoài mà không tới nhà. Trái lại, ông thấy mình 

đứng trước đền thờ! Hoảng hồn, ông lại chọn một con đường khác để nhanh chân về nhà. Nhưng 



lần này cũng thế, sau một hồi đi bộ, ông lại thấy mình đứng trước cửa nhà thờ. Đến lần thứ ba, 

ông cũng vẫn thấy mình trở lại trước cửa đền thờ Thánh Mattêô. Ông kinh hoàng nhận ra bàn tay 

THIÊN CHÚA. Ông thật lòng thống hối và mang trả lại cho Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tất cả 

những gì ông đã dại dột ăn cắp. Rồi ông đơn sơ kể lại cho các Linh Mục nghe câu chuyện lạ lùng 

trên đây. 

 II. Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp bị lưu lạc khỏi đền thờ Thánh Mattêô 

 Sau ba thế kỷ được tôn kính nơi đền thờ Thánh Mattêô, trên đồi Esquilino ở trung tâm Roma, 

Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lại gặp nhiều biến chuyển. 

 Cuộc cách mạng Pháp 1789 thổi một cơn lốc tàn ác vào hầu hết các nước Âu Châu. Nó gieo rắc 

kinh hoàng nơi các tín hữu Công Giáo và lôi kéo một số đông giáo dân rơi vào tình trạng khô 

khan, nguội lạnh hoặc bài xích tôn giáo. Thủ đô Roma, kinh thành muôn thưở của Giáo Hội 

Công Giáo, cũng chịu chung số phận. Đức Giáo Hoàng Pio VI (1775-1799) bị bắt và qua đời tại 

nơi lưu đày. Một đoàn quân đỏ - kẻ thù của Giáo Hội - xâm chiếm Roma. Vào một buổi sáng, 

người dân thành phố nghe tin quân Pháp chọn đền thờ Thánh Mattêô làm cứ điểm hành quân và 

sẽ phá hủy tan tành đền thánh! Các tu sĩ dòng thánh Augustino chỉ kịp giờ chạy đi lánh nạn và 

mang theo Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp quí yêu .. Quả thật, vài ngày sau, đồi Esquilino bị 

san bình địa và không để lại vết tích gì của một thời huy hoàng. Không còn nữa cái thời mà toàn 

dân Roma lũ lượt kéo đến hành hương đền thờ Thánh Mattêô và kêu cầu trước Bức Ảnh phúc 

lành Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp! 

 Bị đuổi khỏi đền thánh, Các Cha Dòng được Đức Giáo Hoàng Pio VII (1800-1823) đưa về trông 

coi đền thờ Thánh MARIA ở Posterula. Vào thời kỳ Giáo Hội Công Giáo bị bách hại dữ dội, các 

Linh Mục không dám trưng bày Bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại nơi công cộng cho các tín 

hữu đến kính viếng. Các vị chỉ đặt Bức Ảnh nơi nhà nguyện riêng của đan viện. Bức Ảnh dần 

dần bị rơi vào quên lãng. Nhưng Chúa Quan Phòng có chương trình riêng của Ngài. Ngoài ra, 

thánh ý của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là muốn được tôn kính ở địa điểm nằm giữa 2 đền thờ Đức 

Bà Cả và Thánh Gioan Latêranô. 

 Vào năm 1840, có hai người quì trước Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, nơi nhà nguyện của 

các cha dòng thánh Augustino ở Posterula. Một vị lão thành và một cậu thiếu niên. Vị lão thành 

là thầy Orsetti, ngoài 70 tuổi, tu sĩ duy nhất còn sống sót của đền thờ Thánh Mattêô. Thiếu niên 

là cậu Michele Marchi. Đang sốt sắng cầu nguyện, bỗng thầy Orsetti giơ tay chỉ Bức Ảnh Đức 

Mẹ Hằng Cứu Giúp và nói với thiếu niên: 

 - Con nên nhớ kỹ, Bức Ảnh này, trước kia đã từng được mọi người tôn kính nơi đền thờ Thánh 

Mattêô. Hàng năm đều có tổ chức một lễ lớn mừng kính Đức Mẹ. 

 Cậu Michele Marchi vừa ghé tai nghe thầy Orsetti giải thích vừa lơ đãng đưa mắt nhìn lên Bức 

Ảnh.   Vào cuối đời, thầy Orsetti gần như bị mù hẳn. Niềm vui êm ái nhất của thầy là được 

chuyện vãn với thiếu niên Michele Marchi. Và trăm lần như một, không lần nào thầy không nhắc 

đến cái thời huy hoàng đầy ân phúc của Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Thầy thường nói với 

cậu thiếu niên: 



 - Michele à, con phải biết rằng, Bức Ảnh Đức Mẹ được tôn kính lâu năm ở đền thờ Thánh 

Mattêô, cũng chính là Bức Ảnh đang được đặt nơi nhà nguyện này. Con đừng bao giờ quên điều 

ấy nhé! 

 Rồi thầy Orsetti nói thêm: 

- Đúng như vậy. Đó là điều chắc chắn. Con có hiểu lời thầy nói không? Ôi, Bức Ảnh này đã từng 

làm không biết bao nhiêu phép lạ! - O! Era molto miracolosa! 

 Cậu thiếu niên lắng nghe lời tâm sự của thầy Orsetti nhưng vẫn không hiểu tại sao thầy cứ nhắc 

đi nhắc lại cái thời huy hoàng xưa kia của Bức Ảnh. 

 Năm 1852, thầy Orsetti qua đời, không được diễm phúc trông thấy Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu 

Giúp được phục hồi về chốn cũ. 

 Một ít lâu sau, Đức Giáo Hoàng chân phước Pio IX (1846-1878) truyền cho Cha Bề Trên Tổng 

Quyền dòng Chúa Cứu Thế phải chuyển Nhà Chính của dòng từ Napoli về thủ đô Roma. Vâng 

lời Đức Thánh Cha, các tu sĩ tức khắc tìm kiếm địa điểm để xây nhà. Tháng 6 năm 1854, các 

Linh Mục mua lại Villa Caserta, một biệt thự cũ nằm trên đồi Esquilino. Trong khu vườn của 

biệt thự, người ta còn thấy tàn tích của đền thờ Thánh Mattêô. Ngôi biệt thự cũ được sửa thành tu 

viện và một thánh đường được xây cất cạnh tu viện. Thánh đường dâng kính Thánh Alphongsô, 

Ông Tổ sáng lập dòng Chúa Cứu Thế. Đền thánh mới, được xây trên chính nền cũ của đền thờ 

Thánh Mattêô, như biểu chứng nối liền dĩ vãng với tương lai .. Thêm vào đó, các tu sĩ dòng Chúa 

Cứu Thế - con cái Thánh Alphonsô - còn đặc biệt có lòng sùng kính Đức Nữ Trinh Rất Thánh 

MARIA. 

 Ngày nọ, trong lúc lục lội thư viện và những bản thảo cũ của đồi Esquilino, một Linh Mục dòng 

Chúa Cứu Thế đã tìm thấy những tài liệu quí báu liên quan đến đền thờ Thánh Mattêô. Nhưng 

nhất là, các sử liệu nói về Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, nổi tiếng về các phép lạ. Vui mừng 

và ngạc nhiên về khám phá mới mẻ này, vị Linh Mục đem câu chuyện kể lại với anh em trong 

cộng đoàn. Nào ngờ, trong số các tu sĩ, có mặt Linh Mục Michele Marchi, người đã từng được 

thầy Orsetti ủy thác nhiệm vụ ghi nhớ nguồn gốc Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Cha 

Michele Marchi gia nhập dòng Chúa Cứu Thế ít lâu sau khi cộng đoàn ở Villa Caserta được 

thành hình. Cha Marchi nói ngay: 

 - Tôi biết rõ Bức Ảnh Phép Lạ này đang ở đâu. Chính mắt tôi đã trông thấy Bức Ảnh Đức Mẹ 

Hằng Cứu Giúp, được tôn kính nơi nhà nguyện của đan viện Thánh MARIA ở Posterula! 

 Nhưng rồi câu chuyện chấm dứt tại đó .. 

 Thời gian 9 năm lặng lẽ trôi qua. Vào một ngày thứ bảy trong tháng 2 năm 1863, Cha Blosi, 

Linh Mục dòng Tên, giảng thuyết về đề tài Vinh Quang Đức Mẹ MARIA. Cha nhắc đến Bức 

Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, một thời được dân thành Roma sùng kính và nổi tiếng về các phép 

lạ. Cha Blosi mở đầu như sau: 



 - Hôm nay tôi sẽ nói với anh chị em về một Bức Ảnh Đức Mẹ, xưa kia rất nổi tiếng giữa anh chị 

em, nhưng bị rơi vào quên lãng từ 60 năm qua. Có lẽ Bức Ảnh bị chôn vùi ở một nhà nguyện nào 

đó, nên không được trưng bày cho các tín hữu Công Giáo, chen chúc nhau đến kính viếng. 

 Cha Blosi không quên nhắc đến thánh ý của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là muốn được tôn kính ở 

địa điểm nằm giữa 2 đền thờ Đức Bà Cả và Thánh Gioan Latêranô. Sau cùng, Cha lớn tiếng nói 

rằng: 

 - Nếu ai trong số các thính giả có mặt tại đây, biết được Bức Ảnh Phép Lạ đó đang ở đâu, thì xin 

vui lòng báo cho những người đang giữ Bức Ảnh biết rằng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp muốn được 

trưng bày nơi công cộng cho các tín hữu đến kính viếng .. Ai biết được những ân huệ dồi dào nào 

sẽ tuôn đổ trên thế giới, nếu chúng ta biểu lộ lòng sùng kính Đức Mẹ, dưới một tước hiệu do 

chính Đức Mẹ chọn? Đó là tước hiệu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Phúc cho người nào sẵn sàng làm 

công việc tìm kiếm và chỉ dẫn này! 

 Bài giảng và lời nhắn tin trên đây của Cha Blosi đến tai các Linh Mục dòng Chúa Cứu Thế trên 

đồi Esquilino. Hẳn người ta đoán được niềm vui lớn lao của các vị. Tuy nhiên, Cha Bề Trên Cả 

dòng Chúa Cứu Thế nghĩ rằng, cần phải đợi chờ cơ hội thuận tiện. Và dịp may đã đến. 

 Ngày 11-12-1865, Cha Bề Trên Tổng Quyền Nicolas Mauron (1818-1893) được Đức Giáo 

Hoàng Pio IX tiếp kiến. Sau khi trình bày một số dữ kiện lịch sử liên quan đến Bức Ảnh Đức Mẹ 

Hằng Cứu Giúp, Cha Mauron xin Đức Thánh Cha cho phép dòng Chúa Cứu Thế được đưa Bức 

Ảnh Phép Lạ trở về chỗ cũ, bây giờ là đền thờ Thánh Alphonsô. Vốn có lòng tha thiết yêu mến 

và tôn kính Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA, Đức Giáo Hoàng Pio IX chấp nhận ngay lời xin 

của Cha Mauron. Và ngày 19-1-1866, sau 60 năm lưu đày, Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lại 

được long trọng rước về đồi Esquilino. (Đây cũng là ngày cách đây đúng 150 năm: 1866-2016). 

 Ngày 17-4-1866, Đức Hồng Y Costantino Patrizi (1841-1876), nhân danh Đức Thánh Cha Pio 

IX, phổ biến thông cáo, báo tin cho toàn dân Roma được biết, từ nay, Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng 

Cứu Giúp lại được đặt nơi đền thờ Thánh Alphonsô cho toàn thể các tín hữu Công Giáo đến kính 

viếng .. 

 Về phần các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, để tỏ lòng tri ân, các vị đã long trọng tổ chức tuần tam 

nhật tạ ơn trong 3 ngày từ 27 đến 29 tháng 4 năm 1866. 

 III. Ơn lành Đức Mẹ ban qua Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và ý nghĩa Bức Ảnh Phép 

Lạ 

 Ngày 26-4-1866, nhằm lễ kính thánh Giáo Hoàng Cleto, vị sáng lập tiên khởi của đền thờ Thánh 

Mattêô, trên đồi Esquilino. Nhân dịp này, Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được rước long 

trọng qua khắp các nẻo đường thành phố phố Roma. Quang cảnh vô cùng cảm động. Đường phố 

được trang hoàng toàn bằng các cành cây nguyệt-quế và đào-kim-nhưỡng. Các tín hữu đứng 

đông nghẹt hai bên đường chào kính Bức Ảnh. Mọi người giữ thinh lặng và sốt sắng cầu nguyện. 

 Sau cuộc rước, các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế tổ chức tuần tam nhật tạ ơn Đức Mẹ Hằng Cứu 

Giúp. Nhật Báo Roma thời đó ghi lại: 



 - Không thể nào mô tả cho hết bầu khí đền thờ Thánh Alphonsô trong ba ngày 27, 28 và 29. Các 

Vị Hồng Y, Giám Mục, Giám Chức đủ bậc, Linh Mục dòng và triều, thay phiên nhau cử hành 

Thánh Lễ trước Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Các tín hữu Công Giáo - từ muôn hướng - lũ 

lượt tiến lên đồi Esquilino. Mọi người sốt sắng tham dự Thánh Lễ và lãnh nhận Bí Tích Hòa 

Giải. Từ sáng sớm đến chiều tối, lúc nào đền thờ cũng chật ních tín hữu hành hương. Phải chứng 

kiến tận mắt mới hiểu được phần nào nhiệt tình của các tín hữu. Họ nô nức kính viếng và cầu 

nguyện trước Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Các bệnh nhân, những người tàn tật, các kẻ mù 

lòa, què quặt thì được đưa vào tận bên trong thánh đường .. 

 Giống như cuộc rước kiệu đầu tiên vào ngày 27-3-1499, lần này, tức hơn 350 năm sau, Bức Ảnh 

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cũng làm phép lạ, tưởng thưởng lòng thảo kính ngoan hiền của toàn dân 

Roma. 

 Một bé gái 8 tuổi, từ 4 năm qua bị tê bại không sử dụng được đôi chân. Bà mẹ bỗng nảy ra ý 

nghĩ giơ con lên, trình với Đức Mẹ, khi Bức Ảnh rước qua chỗ hai mẹ con đang đứng. Tức khắc, 

bé gái động đậy được đôi chân. Vài ngày sau, bà mẹ mang con tới đền thờ Thánh Alphonsô. Đến 

trước Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, bà thưa lớn tiếng như sau: 

 - Xin Mẹ hoàn tất việc Mẹ đã khởi công! 

 Vừa cầu nguyện xong, đứa bé liền đứng dậy và bước đi bình thường, trước sự kinh ngạc và vui 

mừng khôn tả của mọi người hiện diện. 

 Tháng 5 tiếp liền sau tuần tam nhật năm ấy, 1866, đã được cử hành với trọn lòng đạo đức và hết 

sức sốt sắng. Đức Giáo Hoàng chân phước Pio IX cũng đích thân đến kính viếng Bức Ảnh Đức 

Mẹ Hằng Cứu Giúp. Ngài cũng nhận một bản sao Bức Ảnh Phép Lạ và đưa về đặt nơi nhà 

nguyện riêng của ngài trong Phủ Giáo Hoàng. Lòng kính mến Đức Mẹ MARIA gia tăng đến độ, 

vào cuối tháng 5, các tín hữu Công Giáo thành Roma đã hiệp ý quyên góp tiền của và xin các tu 

sĩ dòng Chúa Cứu Thế tổ chức thêm một tuần tam nhật khác, dâng kính Đức Mẹ Hằng Cứu 

Giúp. 

 Năm sau, ngày 23-6-1867, Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được Kinh Sĩ Đoàn đền thờ thánh 

Phêrô long trọng đội triều thiên bằng vàng. 

 Các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, đồ đệ Thánh Alphonso, luôn có truyền thống kính mến Đức Mẹ 

MARIA. Nhưng kể từ khi Bức Ảnh được giao phó cho các vị trông coi, Hội Dòng Chúa Cứu Thế 

như được gắn liền với Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Các tu sĩ Chúa Cứu Thế nhiệt thành 

phổ biến lòng sùng mộ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Tính đến năm 1916 (cách đây đúng 100 năm: 

1916-2016) đã có 4000 bản sao chính thức Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, được tôn kính tại 

các nhà thờ rải rác trên toàn thế giới. Đâu đâu cũng thế, các tín hữu Công Giáo đều có chung một 

lòng kính mến và tin tưởng nơi sự trợ giúp vô biên của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. 

 Sự kiện này lôi cuốn chú ý của Tòa Thánh, đặc biệt là Đức Giáo Hoàng chân phước Pio IX, quí 

tử của Đức Nữ Trinh MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đức Thánh Cha muốn rằng, hàng năm 

vào ngày 23-6, ngày kỷ niệm Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được đội triều thiên bằng vàng, 

dòng Chúa Cứu Thế phải cử hành Thánh Lễ trọng thể mừng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. 



Ngoài ra, vào năm 1871, hiệp hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh Alphonso được thành lập. 

Chính Đức Thánh Cha Pio IX cũng ghi danh vào Hội và ban cho các Hội viên được hưởng nhiều 

ân xá. 

 Nếu quí vị có trước mắt Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hoặc vẫn ghi khắc trong trí nhớ hình 

ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hẳn quí vị đặt câu hỏi: - Hai Thiên Thần có ý nghĩa gì? - Tại sao 

Chúa Hài Nhi lộ vẽ sợ hãi? - Tại sao cái nhìn của Mẹ Ngài trông thật buồn? - Liên hệ nào gắn 

liền giữa Bức Ảnh mô tả Mẹ THIÊN CHÚA và tước hiệu ”Hằng Cứu Giúp”? Xin trích dẫn lời 

giải thích ý nghĩa của Bức Ảnh như sau. 

 - Đức Chúa GIÊSU đang ngủ yên trong vòng tay Đức Mẹ MARIA. Bỗng chốc, Tổng Lãnh 

Thiên Thần Gabrie, vị mặc khải mầu nhiệm Cứu Chuộc, và Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, vị 

bảo trợ Hội Thánh, hiện ra và tỏ lộ cho Đức Chúa GIÊSU thấy các dụng cụ hành hình. Tổng 

Lãnh Thiên Thần Micae cầm trong tay bình đựng đầy mật đắng. Từ bình này, dựng đứng một 

ngọn giáo giết người và một khúc lau dài, bên trên có miếng vải thấm dấm chua, nhỏ giọt. Trong 

khi Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Gabrie đưa cho Đức Chúa GIÊSU xem một khúc gỗ rợn rùng 

với ba chiếc đinh dài. Đó là thập tự của các tên ác nhân. Trên chóp của thập tự khủng khiếp này, 

Chúa Hài Nhi đọc thấy hàng chữ: ”GIÊSU thành Nagiarét”. Bị đánh thức bởi thị kiến kinh 

hoàng, Đức Chúa GIÊSU ngẩng hẳn đầu lên, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy bàn tay dịu hiền của 

Đức Mẹ MARIA và nhìn quanh quất với dáng điệu lo âu sợ hãi. Nhưng có lẽ sau đó, Ngài chấp 

nhận các dụng cụ tử hình mà Cha Ngài gởi đến, qua trung gian các Thiên Thần, nên Đức Chúa 

GIÊSU can đảm thưa: ”Lạy Cha, xin cho ý Cha được thể hiện chứ không phải ý riêng Con!”. Đó 

là lời Đức Chúa GIÊSU sẽ lập lại sau này nơi vườn cây dầu Giệtsêmani. 

 Người họa sĩ đạo đức, khi vẽ Bức Ảnh này, hẳn đã muốn biểu tượng ý tưởng, đó là, ngay từ thơ 

ấu, Đức Chúa GIÊSU đã liên lỉ nghĩ đến cuộc khổ nạn trong tương lai. Về phần Đức Mẹ 

MARIA, thông phần với Con Mẹ để cứu chuộc nhân loại, như bà Evà xưa kia đã thông phần với 

ông Adong để phản bội con cái loài người, Đức Mẹ luôn kết hiệp hy sinh của Đức Mẹ với hy 

sinh của Con Mẹ. Và thay vì nhìn Con Mẹ, Đức Mẹ lại đăm đăm nhìn chúng ta. Cái nhìn vừa dịu 

hiền vừa u buồn của Đức Mẹ như muốn nói với từng người rằng: 

 - Hỡi những người con đáng thương của Evà. Các con hãy nhìn xem các con được Chúa Cha 

trên Trời, Đức Chúa GIÊSU và Mẹ Ngài yêu thương các con là dường nào! Vì thế, các con hãy 

trọn lòng yêu mến THIÊN CHÚA, yêu mến Đức Chúa GIÊSU và yêu mến Mẹ, cũng như đặt hết 

niềm tin tưởng nơi Mẹ. Chẳng lẽ các con nghi ngờ quyền năng của Mẹ bên cạnh THIÊN CHÚA 

hay sao? Khi chấp thuận cái chết đau thương của Con Mẹ, Mẹ đã tậu cho các con những quyền 

lợi thánh thiêng và Mẹ nhận các con làm con Mẹ, thay cho Đức Chúa GIÊSU. Làm sao các con 

lại có thể nghi ngờ tình thương trìu mến Mẹ dành cho các con, khi mà, để cứu chuộc các con, Mẹ 

đã bằng lòng trao Con Mẹ, Một Người Con tuyệt hảo như thế? .. A! Các con thật quí hóa đối với 

Mẹ, quí hóa đến độ, Mẹ lại sợ bị mất các con lần thứ hai, và mất vĩnh viễn! Vậy thì, hãy chạy 

đến với Mẹ. Mẹ nắm giữ trong tay giá cứu chuộc các con, phương thế chữa trị những thói hư tật 

xấu của các con. Hãy kêu cầu Mẹ trong bất cứ hoàn cảnh khốn cùng nào, trong mọi yếu đuối sa 

ngã và trong những chán nản thất vọng nhất của các con. Hãy ngước mắt nhìn Mẹ, lúc các con 

cảm thấy nghi ngờ, khi các con đã dại dột phạm tội. Mẹ sẽ an ủi, nâng đỡ các con. Mẹ sẽ ban cho 

các con sức mạnh. Mẹ sẽ soi sáng, giúp các con chỗi dậy từ bùn nhơ. Nói tắt một lời, Mẹ hằng 



liên lỉ trợ giúp các con, mãi mãi cho đến khi nào Mẹ vui mừng đưa các con vào hưởng tôn nhan 

Chúa bất tận trên Thiên Đàng. 

 .. Đó là ý nghĩa tước hiệu ”Mẹ Hằng Cứu Giúp” vậy. 

 IV. Để tỏ lòng kính mến Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin đề nghị vắn tắt 9 việc đạo đức sau 

đây. 

 - Thứ nhất: Mỗi buổi sáng và tối, đọc ba Kinh Kính Mừng và đọc thường xuyên lời nguyện tắt: 

”Lạy Đức Mẹ MARIA không hề vướng mắc tội lỗi, xin cầu cho chúng con là kẻ chạy đến cùng 

Mẹ”. 

 - Thứ hai: Mỗi ngày lần trọn chuỗi Mân Côi. 

 - Thứ ba: Đọc Kinh Cầu Đức Mẹ. 

 - Thứ tư: Đọc một Kinh Kính Mừng trước mỗi khi làm một việc quan trọng, hoặc mỗi khi nghe 

tiếng đồng hồ đánh báo hiệu giờ. 

 - Thứ năm: Giữ thói quen tốt lành đọc Kinh Truyền Tin vào ba buổi sáng, trưa và chiều. 

 - Thứ sáu: Xem lễ và rước lễ vào các ngày lễ kính Đức Mẹ. 

 - Thứ bảy: Làm một vài việc đền tội và bác ái cũng như đi lễ vào các ngày thứ bảy. 

 - Thứ tám: Ghi tên vào các Hội Đoàn như Hội Mân Côi và Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Luôn 

mang trong mình Áo Đức Bà Camêlô hoặc Ảnh thế Áo Đức Bà. 

 - Thứ chín: Luôn chạy đến kêu cầu cùng Mẹ trong mọi nổi lo âu, khi bị cám dỗ và xin Đức Mẹ 

ra tay cứu giúp. 

 V. Một số phép lạ của Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 

 1/ Một thanh niên lúc gần chết, nhất định không chịu xưng tội. Vì bị thân mẫu nài nĩ mãi, chàng 

tức giận không cho bà đến gần giường. Người mẹ hiền đức không bỏ cuộc. Bà khẩn khoản kêu 

xin cùng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Rồi bà kín đáo dấu một ảnh vảy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 

dưới chiếc gối của con. Lòng tin tưởng của người mẹ đau khổ đã được Đức Mẹ nhậm lời. Hai 

ngày sau, chính người thanh niên xin gặp Linh Mục để xưng tội. Chàng lãnh nhận các Bí Tích 

sau cùng và ra đi bằng an trong ân thánh Chúa .. (Câu chuyện xảy ra tại Bruxelles, thủ đô vương 

quốc Bỉ). 

 2/ Một thanh niên thuộc gia đình Công Giáo đạo đức, lâm trọng bệnh. Từ khi sống ăn chơi 

buông thả, chàng bỏ hẳn việc đọc kinh, xem lễ và xưng tội. Biết mình sắp chết, nhưng chàng vẫn 

khăng khăng không chịu ăn năn thống hối. Mẹ và các chị em chàng buồn sầu đến thổ lộ niềm 

đau với vị Linh Mục thừa sai. Cha nói ngay: ”Hãy đeo cho chàng ảnh vảy Đức Mẹ và kêu cầu 

cùng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp”. Bà mẹ làm theo lời khuyên của vị Linh Mục. Lạ lùng thay, khi 



chàng thanh niên bằng lòng đeo ảnh Đức Mẹ, tức khắc chàng thay đổi thái độ. Chàng xin gặp 

Linh Mục và sẵn sàng xưng tội. Vài ngày sau, chàng êm ái trút hơi thở, sau khi đã giao hòa cùng 

THIÊN CHÚA, nhờ ơn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. 

 3/ Một người trẻ, 20 tuổi, thành thật kể lại rằng. Trước đây gần một năm rưỡi, tôi thường bị ma 

quỷ liên tục tấn công, cám dỗ tôi phạm tội, lỗi đức trong sạch. Biết mình luôn bị quấy phá, tôi 

thấy không còn phương thế nào khác, ngoài việc chạy đến ẩn nương trong vòng tay dịu hiền của 

Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA. Mẹ là Người Mẹ Thiên Quốc, không bao giờ từ chối lời van 

nài của bất cứ ai. Thêm vào đó, với tư cách là thành viên Hội Đức Bà Hằng Cứu Giúp, tôi 

thường kêu cầu Đức Mẹ dưới tước hiệu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đức Mẹ đã nghe lời tôi kêu 

cầu và đã giải thoát tôi khỏi vòng vây của tên ”quỉ dâm dục”. Tuy nhiên, để biết chắc mình được 

Đức Mẹ che chở trọn đời, tôi bèn giao kèo với Đức Mẹ: ”Nếu trong vòng một năm, con không hề 

mảy may bị cám dỗ về điều răn thứ sáu, thì con sẽ quyết tâm sùng kính Mẹ, cùng lúc, con sẽ phổ 

biến lời cao rao ngợi khen quyền năng Mẹ, Người Nữ quyền uy, đã đạp tan đầu con rắn hỏa 

ngục!”. 

 Đức Mẹ MARIA đã nhận lời tôi cầu xin. Phần tôi, tôi cũng giữ lời đã hứa với Đức Mẹ. Tôi xin 

làm chứng trước mặt mọi người rằng: ”Khi kêu cầu Đức Mẹ Cứu Giúp, chắc chắn sẽ được Đức 

Mẹ nhận lời”.   4/ Phép lạ do một phụ nữ kể lại. Từ hơn mười sáu năm nay, tôi bị chứng kinh 

phong hành hạ. Cứ hai tháng một lần, tôi bị lên cơn động kinh, thật khủng khiếp. Sau khi tốn phí 

không biết bao nhiêu tiền của, các bác sĩ tuyên bố bệnh tình tôi vô phương cứu chữa. Họ còn cho 

gia đình tôi biết là rất có thể tôi sẽ bị điên. Trong hoàn cảnh thảm thương đó, tôi liền đặt trọn 

niềm tin tưởng nơi Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Tôi cũng đi hành hương đền thánh Đức Mẹ Hằng 

Cứu Giúp và xin các thành viên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hợp lời cầu nguyện với tôi và cho 

tôi. 

 Tại đền thánh, tôi long trọng hứa với Đức Mẹ: ”Nếu trong vòng một năm, con không còn bị lên 

cơn động kinh nữa, thì để tỏ lòng tri ân Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, con sẽ tham dự Thánh Lễ và 

rước lễ, vào mỗi ngày thứ bảy trong tuần, và dâng cúng một số tiền nơi bàn thờ kính Mẹ”. 

 Lời cầu và lời hứa của tôi đã được Đức Mẹ thương nhậm lời. Từ hơn một năm qua, tôi không 

còn bị chứng kinh phong tàn phá. Trái lại, tôi vui vẻ khoẻ mạnh. Khỏi cần nói, bạn cũng biết 

rằng, tôi đã nghiêm chỉnh thi hành mọi lời tôi đã hứa cùng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Vào mỗi 

ngày thứ bảy, tôi đều đến đền thánh Đức Mẹ để dự lễ, rước lễ và dâng cúng một số tiền. Nhưng 

có lẽ của lễ đẹp lòng Đức Mẹ nhất, chính là việc tôi sốt sắng rước Mình Thánh Đức Chúa 

GIÊSU KITÔ. 

 5/ Phép lạ xảy ra tại Valparaiso, một thành phố nằm về phía Tây Bắc thủ đô Santiago của nước 

Chí-Lợi. Một phụ nữ Công Giáo kể lại như sau. 

 Cách đây 6 tháng, vì công việc buôn bán, chồng tôi phải lên thủ đô. Tôi ở nhà một mình với 7 

đứa con dại, mà đứa lớn nhất mới 12 tuổi. Một cửa tiệm, đầy ứ hàng hóa, ở một nơi hẻo lánh, đó 

là những điểm thuận lợi lôi kéo sự chú ý của bọn cướp, vốn khét tiếng trong vùng. 

 Biết rõ hiểm nguy rình chờ, tôi vô cùng sợ hãi và lo lắng. Tôi bỗng nẩy ra ý tưởng, xin Đức Mẹ 

Hằng Cứu Giúp làm Người canh giữ nhà. Nghĩ xong, tôi tức khắc treo Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng 



Cứu Giúp nơi cánh cửa, thông thương giữa kho chứa hàng và phòng ngủ của chúng tôi. Vào buổi 

đọc kinh chung ban tối, tôi bảo các con tôi hãy sốt sắng kêu cầu cùng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 

xin Đức Mẹ gìn giữ chúng tôi qua khỏi đêm nay bằng an. Xin Đức Mẹ cứu chúng tôi khỏi bọn 

cướp của và giết người. 

 Nghe lời tôi, các con tôi liền ngước mắt nhìn lên Bức Ảnh và thưa: “Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu 

Giúp, xin Đức Mẹ canh chừng và bảo vệ chúng con”. Đứa bé út, chưa đầy hai tuổi, không hiểu rõ 

hiểm nguy là gì, nhưng bắt chước anh chị, bé cũng chắp tay lại và ngước mắt van nài nhìn lên 

Bức Ảnh. Cảnh tượng đó khiến tôi thật cảm động. Hẳn Đức Mẹ cũng cảm động không kém, nên 

đã ra tay cứu giúp chúng tôi. 

 Đêm hôm ấy, khoảng một giờ sáng, tôi giật mình thức giấc vì tiếng động. Tôi nghe rõ tiếng 

những người đàn ông xầm xì, đang rảo quanh nhà. Tôi lạnh điếng người. Tôi thầm nghĩ: ”Chúa 

ơi, xin thương xót chúng con. Lạy Đức Mẹ, xin cứu con và các con của con”. Tôi chỉ nói được 

bấy nhiêu. Nỗi lo sợ làm tôi như bị chết cứng trong giường. Chẳng mấy chốc, tôi nghe tiếng cuốc 

xẻng. Bọn cướp định phá tung cửa nhà kho. Nhưng không được vì cửa cài thanh sắt rất kỹ. Họ 

bèn quay sang đục tường nhà. Tường nhà thô sơ nên dễ đục. Nhờ lỗ đục, họ chui vào nhà kho 

cách dễ dàng. Không thể nào tả hết nổi kinh hoàng của tôi. Giữa nhà kho và phòng ngủ, chỉ ngăn 

cách bởi một cánh cửa, không ổ khóa. May mắn thay, chúng tôi có được một khí giới an toàn 

duy nhất: đó là Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp treo trên tường!. 

 Bỗng cánh cửa hé mở. Ôi thôi, lạy Chúa, cuộc sống, danh dự, tiền của, tất cả rồi sẽ tiêu tan hết. 

Tôi chỉ còn biết phó thác linh hồn tôi trong tay Chúa. Nhưng rồi, cánh cửa đóng lại tức khắc. Ba 

lần như vậy. Trong khi đó, bọn cướp dọn sạch nhà kho, không để lại một thứ gì. Sau đó là im 

lặng như tờ .. cho đến sáng. 

 Sáng sớm hôm sau, khi vào nhà kho, tôi bàng hoàng thấy bọn cướp mang đi tất cả những gì có 

giá trị. Chúng chỉ để lại mạng sống cho chúng tôi. Nhưng chính vì mạng sống, mà chúng tôi 

dâng lời cảm tạ THIÊN CHÚA và Đức Mẹ MARIA, đã thương gìn giữ chúng tôi thoát chết. 

 Và Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã tưởng thưởng lòng đơn sơ phó thác của chúng tôi cách bội hậu. 

Vào gần trưa, một người cỡi ngựa dừng lại trước nhà, nói với tôi: ”Thưa bà, bọn cướp đang ở 

trong rừng. Chúng đang chia nhau các vật ăn cắp. Tôi sẽ chạy ngay báo cảnh sát”. Nói xong, ông 

thúc ngựa phóng đi. 

 Được báo, cảnh sát tức tốc đến nơi và bắt trọn ổ, gồm 6 người. Đó là bọn cướp nguy hiểm nhất 

trong vùng. Tên đầu đảng đã từng giết trên 30 người và khét tiếng về những hành động tàn ác vô 

cùng dã man. Ông đặc biệt bắt cóc trẻ em rồi sát hại chúng bằng những cực hình khủng khiếp. 

 Nơi tòa án, vị thẩm phán cất tiếng hỏi tên đầu đảng: ”Là một tên khát máu, làm sao ông lại 

không giết chết phụ nữ này cùng với các con của bà?”. Hắn ta trả lời: ”Đúng ra đó là ý định của 

tôi. Tôi lăm le bước vào phòng ngủ với con dao. Nhưng khi đẩy cánh cửa bước vào, một bàn tay 

cản tôi lại và một tiếng nói vang lên: ”Đừng vào”. Hai lần nữa tôi thử bước vào, nhưng cả hai lần 

tôi đều bị cùng một bàn tay cản lại và nghe cùng một tiếng nói ”Đừng vào”. Hoảng sợ, tôi không 

dám bước vào nữa và nói với đồng bọn: ”Chúng mình rút lui”. 



 Quan tòa kết án tù 6 tên cướp và truyền trả lại cho chúng tôi tất cả những gì họ đã ăn cắp. Diễn 

tả sao cho hết, trọn tâm tình tri ân của gia đình chúng tôi đối với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. 

Chúng tôi chỉ biết dâng lên Hiền Mẫu MARIA Thiên Quốc lời nguyện đơn sơ: ”Sau khi giải 

thoát chúng con khỏi cái chết ở đời này, xin Mẹ cũng cứu chúng con thoát khỏi cái chết vĩnh 

viễn ở đời sau. Chúng con xin mãi mãi ghi ơn Mẹ”. 

 ... 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. 

 (Saint Alphonse de Liguori, ”Gloires de Marie”, Edition populaire, 1929, trang 237-262) 

 Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 


