
XIN MẸ BAN ƠN PHÙ HỘ CHO ĐỨC THÁNH CHA CHO HỘI THÁNH VÀ CHO NƯỚC 

VIỆT NAM CON! 

 

Mỗi cuộc gặp gỡ của tín hữu Công Giáo với Đức Trinh Nữ Rất 

Thánh MARIA, Hiền Mẫu Thiên Quốc, luôn luôn mang lại hoa 

trái dồi dào. 

Hoa trái đầu tiên là trở về với Đức Tin và ước muốn chân thành 

sống tâm tình cầu nguyện. Cầu nguyện liên lỉ. Đó cũng là chứng 

tá đến từ một nhà tù nước Ý hay từ bất cứ nhà tù nào trên thế 

giới. Tràng Chuỗi Mân Côi là khí cụ của hồi tâm thống hối. Tràng 

Chuỗi Mân Côi là ánh sáng chiếu soi bóng tối ngục tù. 

Sau đây là câu chuyện hoán cải nhờ Tràng Chuỗi Mân Côi của 

ba tù nhân: Andrea, Ramon và Valerio. Cả ba bị giam tại nhà tù 

Opera nằm ở vùng phụ cận thành phố Milano (Bắc Ý). 

Trong cô đơn vắng vẻ của phòng giam cả ba cùng khám phá ra ý 

chí thay đổi cuộc sống. Thay đổi với dụng cụ duy nhất là siết 

chặt trong tay Tràng Chuỗi Mân Côi. Với Tràng Chuỗi Mân Côi 

họ liên lỉ cầu nguyện. Nhờ liên lỉ cầu nguyện họ tìm thấy trở lại 

lòng sùng kính Đức Mẹ MARIA mà họ bỏ quên mất từ lâu. Và 3 

câu chuyện nhỏ của ba tù nhân bỗng trở thành 3 câu chuyện 

thật lớn. Lớn trong chiều kích tâm linh. Lớn vì mang tầm mức 

hoán cải trang trọng. 

 

... Câu chuyện đầu tiên là tù nhân Andrea. Từ năm 1994 

Andrea bị giam tại nhà tù Opera. Andrea bị tống ngục vì thuộc 

thành phần tổ chức bất lương Mafia. Andrea gánh chịu hình 

phạt nặng nề nhất vì bị giam nơi canh giữ tội phạm khổ sai. 

Từ nơi tăm tối ngục tù, bị cắt đứt khỏi mọi mối giây ràng buộc yêu thương trìu mến, sống xa mái ấm gia 

đình, trong cô đơn buồn tủi, Andrea may mắn tái khám phá Đức Tin. Đức Tin bị bỏ quên từ lâu nay bỗng 

trở về trong trí nhớ. Andrea hình dung lại bao kỷ niệm êm đẹp thời thơ ấu, những ngày cầu nguyện 

chung với mẹ hiền. 



Giờ đây trong khung cảnh ngục tù, Andrea 

dành thời gian cho việc cầu nguyện, học hỏi và 

suy tư. Mỗi sáng sớm vừa thức giấc, Andrea 

lần hạt Mân Côi chung với Đài Phát Thanh 

Maria (Radio Maria). Sau đó Andrea lắng nghe 

Thánh Lễ trực tiếp truyền thanh của Radio 

Mater. Rồi liên tục trong ngày, Andrea lần mỗi 

ngày ít nhất 4 Tràng Chuỗi Mân Côi. Thời giờ 

còn lại Andrea dành cho việc trả lời thư từ. 

Andrea trả lời thư cho ai xin anh cầu nguyện 

cũng như viết thư cho gia đình. Tên tuổi 

Andrea được nhiều người biết đến như một tù 

nhân sống đạo chân thành và can đảm làm 

chứng cho Đức Tin. Đức Tin ngời sáng trong 

chốn buồn đau tăm tối của ngục tù. 

 

... Andrea không đơn độc trong cuộc sống làm chứng cho Đức Tin. Có thêm tù nhân thứ hai tên Ramon. 

Ramon thuộc thành phần di dân đến từ Nam Phi Châu. Ramon ở tù từ nửa đời mình. Giờ đây Ramon 

được ơn hoán cải và dành thời giờ cho việc cầu nguyện. Ramon biến phòng giam u-tối thành nhà nguyện 

nho nhỏ. Ông trang hoàng phòng giam bằng nhiều Ảnh Thánh và Tượng Thánh. 

 

... Tù nhân thứ ba tên Valerio. Ông Valerio trải qua những năm dài sống trong gian dối và lừa đảo. Ông 

phản bội hôn nhân và gia đình. Ông tham gia rất nhiều hoạt động bất hợp pháp và phạm không biết bao 

nhiêu tội đủ loại, đủ cỡ. Trong khung cảnh đau buồn cô đơn của nhà giam, ông bắt đầu ăn năn thống hối 

về bao tội lỗi đã phạm. Ông được ơn hoán cải nhờ lòng kính mến Đức Mẹ MARIA. Trong tăm tối, ông bắt 

đầu kêu xin Đức Mẹ trợ giúp. Trước mỗi khi bắt đầu một ngày sống mới, ông dâng ngày cho Đức Mẹ. 

Ông cảm thấy mình được Đức Mẹ MARIA cầm tay dẫn dắt. Ông không còn sợ hãi nữa. Còn gì chắc chắn 

và hạnh phúc hơn là được chính Hiền Mẫu MARIA Thiên Quốc bảo bọc yêu thương? 

 

... 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 123, N.2, Febbraio 2007, trang 25) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


