
TOÀN THỂ GIÁO HỮU VIỆT NAM HẾT LÒNG TIN CẬY CHẠY ĐẾN CÙNG MẸ! 

 

... Miền Nam nước Ý có đền thánh Pompei, dâng 

kính Đức Mẹ Mân Côi. Vị tông đồ nhiệt thành gắn 

liền tên gọi với đền thánh là chân phước Bartolo 

Longo (1841-1927). 

 

Bartolo Longo chào đời tại Latiano tỉnh Brindisi 

(Nam Ý) trong một gia đình vừa nổi danh vừa giàu 

có. Bartolo hấp thụ một nền giáo dục Công Giáo 

thật nghiêm chỉnh. Giòng họ Longo mang nét đặc 

thù sùng kính Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA. Vì 

thế, ngay từ thơ ấu, Bartolo đã được hiền mẫu 

truyền đạt lòng kính mến Mẹ THIÊN CHÚA. Lòng 

kính mến sâu đậm đến độ trở thành hết sức tự 

nhiên như hít thở khí trời. Thiếu niên Bartolo được 

gia đình gởi học nơi Các Linh Mục Các Trường Công 

Giáo tại Francavilla Fontana. Trường chuyên đào tạo 

các thanh thiếu niên về đủ mọi mặt: học vấn, nhân 

bản và đạo đức. Trường cũng có một thói quen lành 

thánh là tổ chức các buổi lần hạt Mân Côi chung mỗi ngày và cử hành tất cả các lễ dâng kính Đức Mẹ 

MARIA. 

Nơi học viện Francavilla Fontana, Bartolo Longo may mắn gặp một vị thầy đặc biệt hướng dẫn về lòng 

kính mến Đức Mẹ MARIA. Như thế, Bartolo luôn ngụp lặn trong bầu khí thánh mẫu, suốt quãng đời niên 

thiếu. Năm 1858, mãn bậc trung học, Bartolo ghi danh vào đại học. Đây cũng là khúc quanh buồn thảm 

nhất trong cuộc đời chân phước Bartolo Longo. 

Bartolo chọn ngành luật và theo đuổi việc học, trước tiên tại Lecce rồi tại Napoli. Bầu khí đại học thật tự 

do phóng túng khác hẳn với khuôn phép nề nếp kỷ luật của học viện. Chẳng mấy chốc, Bartolo bị bạn bè 

xấu lôi cuốn vào con đường vô thần, phản loạn và trụy lạc. Tệ hơn nữa, chàng thanh niên Bartolo còn đi 

theo nhóm bạn trẻ chuyên việc cầu cơ và thờ ma lạy quỉ! Bartolo hoàn toàn bị tàn phá cả thể xác lẫn 

tinh thần. 

Thế nhưng, Hiền Mẫu MARIA Thiên Quốc luôn canh chừng người con dấu yêu của Mẹ. Bartolo được một 

bạn thân kéo ra khỏi vòng vây u tối của ma quỉ. Đó là thầy Vincenzo Pepe, giáo sư văn chương cổ điển. 

Vị giáo sư này tạo điều kiện để Bartolo gặp gỡ một Linh Mục dòng Đa Minh, Cha Alberto Radente. 

Cuộc gặp gỡ diễn ra vào ngày 29-5-1866, một ngày đáng ghi vào sổ vàng. Bởi vì, từ ngày đó, Bartolo 

thoát khỏi vực sâu tội lỗi. Cha Radente dần dần chinh phục được Bartolo, đưa chàng về với Đức Mẹ 



MARIA và đến gần với hội dòng Đa Minh. Vốn sẵn có 

lòng kính mến Đức Mẹ, Bartolo xin gia nhập Dòng Ba 

Đa Minh. Ngày 7-10-1871, nơi nhà thờ Mân Côi ở 

Portamedina, Bartolo Longo đọc lời khấn trong Dòng 

Ba Đa Minh với tên gọi mới là thầy Rosario. 

Kể từ đây, luật sư Bartolo Longo quyết liệt dấn thân 

sống tinh thần tông đồ, thực thi bác ái, bù đắp quãng 

đời sống trong phóng túng và tội lỗi. Luật sư cũng sẵn 

lòng giúp đỡ bà góa phụ bá tước De Fusco, trong việc 

quản trị tài sản của bà. Hẳn Đức Mẹ MARIA đã xếp đặt 

để hai người gặp nhau và thực hiện chương trình của 

Mẹ. Bởi vì, chính để trông coi đất đai dòng họ De Fusco 

mà luật sư Bartolo Longo đặt chân lần đầu tiên đến 

Pompei ngày 2-10-1872. Hồi ấy Pompei có ít dân cư và 

đa số là dân nghèo. 

Luật sư Bartolo Longo viết trong nhật ký: 

- Linh hồn tôi mãnh liệt tìm kiếm Chúa. Một ngày, tôi 

buồn bã đi lang thang bất định trên các nẻo đường 

Pompei.. Bỗng tôi nghe một tiếng nói thân ái rót vào 

tai: ”Nếu con tìm ơn cứu rỗi, hãy truyền bá Kinh Mân 

Côi. Đó là lời Đức Mẹ hứa”.. Tiếng nói như một luồng 

chớp, loé sáng trong bóng tối của một đêm đen bão tố. Lấy toàn lực của một kẻ tuyệt vọng, tôi giơ hai 

tay lên cao, ngước mắt nhìn Trời Cao và thân thưa cùng Đức Trinh Nữ MARIA thiên quốc: ”Nếu đúng 

như lời Mẹ hứa cùng thánh Đa Minh rằng, kẻ nào truyền bá Kinh Mân Côi được cứu rỗi, thì con cũng sẽ 

được cứu rỗi, bởi vì, con sẽ không rời khỏi đất Pompei này khi chưa truyền bá Kinh Mân Côi của Mẹ!”. 

Giữ đúng lời thề, luật sư Bartolo Longo đã tức khắc trở nên vị tông đồ nhiệt tâm truyền bá việc lần hạt 

Mân Côi. Ngài đã trung thành với công tác này cho đến khi trút hơi thở cuối cùng vào ngày 5-10-1927, 

một ngày trong tháng Mân Côi. 

 

... Kinh dâng nước Việt Nam cho Đức Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội 

 

Lạy Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con toàn thể giáo hữu Việt Nam hết lòng tin cậy chạy đến 

cùng Mẹ. 

Mẹ là Mẹ THIÊN CHÚA, là Mẹ chúng con, Mẹ là Nữ Vương Toàn Năng, là Đấng bầu cử cho chúng con 

trước tòa Chúa. Biết bao nhiêu lần, Mẹ đã cứu vãn Giáo Hội, và các dân tộc trong cơn nguy biến. 



Chúng con hết lòng thành kính hiến dâng Giáo 

Hội và tổ quốc Việt Nam cho Trái Tim Vô Nhiễm 

Nguyên Tội Mẹ. Để thực hành mệnh lệnh của Mẹ, 

và để nhờ Mẹ che chở phù trì, ngày nay và mãi 

mãi. 

Xin Mẹ gìn giữ Giáo Hội Việt Nam. Xin Mẹ soi 

sáng hàng Giáo Phẩm, dìu dắt và thánh hóa các 

Linh Mục. Xin Mẹ giúp sức cho toàn thể giáo dân 

được trung thành giữ luật Chúa, và sốt sắng làm 

việc tông đồ. Xin Mẹ nâng đỡ và ủi an những anh 

chị em của chúng con, đang phải khốn khó vì Đạo 

Chúa. 

Xin Mẹ chúc lành cho tổ quốc Việt Nam. Xin Mẹ 

hướng dẫn các nhà lãnh đạo dân tộc, xin Mẹ đem 

tinh thần Phúc Âm thấm nhuần tất cả các cơ cấu 

quốc gia, xin Mẹ cho toàn thể dân Việt biết đoàn 

kết, để cùng nhau xây dựng lại giang sơn. 

Nhất là xin Mẹ cứu chúng con thoát nạn Cộng 

Sản vô thần, để mọi người được sống trong tự 

do, hòa bình, ngõ hầu Nước Chúa được mở rộng 

khắp nơi. 

Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ ơn Mẹ, và 

cùng nhau xây dựng một đền thờ hay một công 

tác nào khác dâng kính Trái Tim Vô Nhiễm 

Nguyên Tội Mẹ, để lưu truyền cho hậu thế ơn che chở đặc biệt của Mẹ. 

Lạy Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con thành khẩn kêu đến Mẹ, vì chúng con biết Mẹ sẽ 

nhậm lời chúng con. Và mặc dầu mọi nỗi khó khăn hiện tại, chúng con tin chắc Trái Tim Mẹ sẽ thắng. 

AMEN. 

 

(P. Stefano MARIA Manelli, ”I Santi e La Madonna”, Casa Mariana Editrice, 1996) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 


