
MÓN QUÀ BẤT NGỜ DÀNH CHO CẬU BÉ MỒ CÔI 

 

... Từ tuổi lên 3, bé Michel được cơ quan Cứu Tế Công Cộng gửi 

nuôi trong một gia đình Công Giáo nông dân đạo đức tốt lành. 

Trong gia đình có hai trẻ: một trai và một gái, suýt soát tuổi với 

Michel. Mọi người trong gia đình cư xử rất tử tế với Michel. 

Nhưng càng lớn, Michel càng đủ trí khôn để nhận ra chắc hẳn 

mình không sinh ra trong gia đình này! Bấy giờ Michel được 9 tuổi. 

Tất cả những gì người ta nói cho cậu biết về gia đình thật của cậu, 

chỉ gồm tóm vỏn vẹn một câu: 

- Cha Mẹ con qua đời ngày con còn bé tí teo! 

Vào một buổi chiều trong tháng 5 - trước ngày Lễ Các Bà Mẹ - sau 

buổi đọc kinh tối chung trong gia đình, bà chủ nông trại nói với 

Michel: 

- Ngày mai, con ra vườn hái hoa và mang đến nhà thờ một bó hoa, rồi con đặt bó hoa trên bàn thờ dâng 

kính Đức Mẹ MARIA, vì Đức Mẹ là Mẹ của các trẻ mồ côi! 

Sáng hôm sau, vâng lời mẹ nuôi, Michel ra vườn cẩn thận hái những đóa hoa thật đẹp, giống như hai trẻ 

kia, rồi mang bó hoa đến nhà thờ. Michel chỉ ước ao một điều: 

- Đứng một mình trước bàn thờ dâng kính Đức Mẹ và đặt bó hoa cho Đức Mẹ. 

Nhưng khi đến nơi, Michel trông thấy một phụ nữ có mặt ở đó trước rồi. Bà đang chăm chú lần hạt Mân 

Côi. Đợi hoài đợi mãi không thấy bà lần hạt xong, cậu bé đành đặt bó hoa lên bàn thờ. Michel tìm cách 

để cho bó hoa đứng thẳng, nhưng không thể nào được, bó hoa cứ ngã xuống. 

Người đàn bà quz gối lần hạt nhưng cùng lúc theo dõi hành động của Michel. Bà tiến lại gần cậu bé, âu 

yếm nói với cậu vài lời, xong, bà lặng lẽ vào phòng thánh, lấy cái bình cắm hoa. Bà bảo Michel đi ra vòi 

nước công cộng ở quảng trường trước nhà thờ và lấy nước đổ đầy bình .. 

Bây giờ thì bó hoa được bỏ vào bình và đặt trên bàn thờ trước tượng Đức Mẹ MARIA. Người đàn bà đọc 

chung với Michel một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng và một kinh Sáng Danh. Xong cả hai cùng ra 

khỏi nhà thờ. 

Người đàn bà hôm nay đến nhà thờ để cầu nguyện cho chồng và cho cậu con trai, bị tử thương trong tai 

nạn xe cách đây 6 tháng. Bà buồn bã nghĩ rằng, năm nay, ngày Lễ Các Bà Mẹ, sẽ không có ai tặng hoa 

cho bà! Vừa nghĩ thế thì cùng lúc, một tư tưởng thoáng hiện lên trong tâm trí: 

- Sao mình không nhận cậu bé này làm con và đem về dưỡng nuôi? 



Từ sau buổi gặp gỡ đáng nhớ ấy, người phụ nữ tiến hành mọi thủ 

tục cần thiết để xin nhận Michel làm con. Nhờ vậy mà cậu bé 

Michel có một người Mẹ thật, hết lòng yêu thương chăm sóc cậu. 

Người mẹ trần gian này chính là món quà trìu mến của NGƯỜI MẸ 

THIÊN QUỐC, đầy nhân hậu và quyền năng, đã trao ban cho Michel. 

... 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. 

(René Laurentin + Albert Pfleger, ”FIORETTI DE LA VIERGE MARIE”, Mambré Éditeur Diffuseur, 1992, 

trang 52-53) 
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