
TÂM TÌNH TRI ÂN DÂNG LÊN ĐỨC MẸ MARIA 

 

... Từ 5 năm qua, tôi làm việc trên chiếc tàu du lịch. Vì công ăn 

việc làm, mỗi năm tôi phải sống xa gia đình nhiều tháng trời. Sống 

lênh đênh trên biển cả cũng kéo theo việc tôi không được lãnh 

nhận các bí tích - đặc biệt hai bí tích Giải Tội và Thánh Thể - trong 

nhiều tháng trời. Chỉ có điều an ủi là trong những tháng ngày 

sống trên thuyền du ngoạn dạo chơi đây đó, tôi được chứng kiến 

nhiều tấm gương sống lành thánh của những cặp vợ chồng Công 

Giáo thật đạo đức. Hoặc tôi trao đổi tâm tình với những người 

cần được giúp đỡ. Ngoài ra tôi được dịp chiêm ngắm các khung 

cảnh thiên nhiên hùng vĩ tuyệt đẹp. 

Thế nhưng, song song với các điểm tích cực là những chuyện tiêu 

cực do cuộc sống nhàn hạ ăn chơi trên thuyền du ngoạn mang lại. 

Người ta sống hoàn toàn vô luân vô thần, sống như thể không có 

THIÊN CHÚA, không có đời sau mà chỉ có vui chơi hưởng lạc ở thế gian này. Thật đáng buồn! 

Trong hoàn cảnh đáng lo ngại này, mỗi ngày tôi đều đặn lần hạt Mân Côi với trọn lòng Tin Cậy Mến. Tôi 

kêu xin Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA, Hiền Mẫu MARIA Thiên Quốc che chở bảo vệ tôi. Và Đức Mẹ đã 

nghe lời tôi nài van. Chính vì thế, mặc dầu đã 5 năm qua sống trong khung cảnh sa đọa, tôi vẫn giữ 

nguyên cuộc sống mực thước của một tín hữu Công Giáo ngoan đạo và của một phụ nữ đoan trang đức 

hạnh. 

Trước ân lành trọng đại này, tôi muốn công khai bày tỏ lòng tri ân đối với Đức Mẹ MARIA. Bởi vì, tự sức 

riêng mình thật yếu đuối, tôi không thể nào sống cảnh hoa sen, gần bùn nhưng chẳng hôi tanh mùi 

bùn!!! 

Ký tên: Ornella, Genova (Tây Bắc Ý). 

... Con trai tôi từ một thời gian qua đi theo một nhóm bạn bè du-côn mất-dạy. Chúng nó la-cà rong 

chơi không biết ở những nơi đâu! Điều này gây cho tôi bao lo âu sầu khổ. Mặc cho mọi lời khuyên bảo 

nhắc nhở của tôi, con trai tôi vẫn giả điếc làm ngơ. Tôi đổ không biết bao nhiêu giọt nước mắt vì con, 

đặc biệt vào những đêm đợi hoài đợi mãi vẫn không trông thấy con trai ”lê xác” về nhà! 

Trong cơn khốn cùng, tôi ngước mắt kêu van cùng Đức Bà Mân Côi Pompei. Tôi thi hành các việc đạo 

đức kính Đức Mẹ MARIA trong vòng 15 ngày Thứ Bảy liên tiếp. Và ơn lành tuôn đổ xuống con trai tôi. 

Con tôi chấm dứt hẳn việc bỏ nhà đi theo bạn bè xấu. Nó bắt đầu tham dự các sinh hoạt của Nhóm 

Phan-Sinh trong giáo xứ. Nó hoàn toàn thay đổi, xem như trở thành một người khác! 

Trước ơn lành trọng đại này, tôi không tìm ra lời nào để bày tỏ cho cân xứng tâm tình tri ân vô bờ của tôi 

dâng lên Hiền Mẫu MARIA Thiên Quốc. Suốt đời, tôi ghi nhớ ơn lành của Đức Bà Mân Côi Pompei. 



Ký tên: Lina, Frattamaggiore, Napoli (Nam Ý). 

... Tôi cho rằng mình nhận được phúc lành khi gặp một thiếu 

nữ tuyệt vời. Từ ngày hân hạnh quen biết nàng, tôi hiểu thế 

nào là ý nghĩa đích thật của cuộc sống một tín hữu Công Giáo và 

cách thức thực hành các nhân đức. 

Đối với tôi, nàng giống như cô giáo dạy cho tôi cuộc sống thiêng 

liêng. Tôi hãnh diện khoe nàng với bạn bè với niềm vui sâu xa và 

với lòng ngưỡng mộ rộng lớn. Tôi cảm thấy mình không xứng 

đáng khi quen biết nàng. Nàng trong trắng như một thiên thần 

và luôn cư xử hòa nhã nhân hậu tốt lành. Tôi không muốn mất 

nàng và muốn cùng nàng xây dựng tổ ấm. 

Tôi cầu xin Đức Mẹ MARIA gìn giữ cho tình yêu chúng tôi 

nguyên vẹn. Tôi ước muốn thành lập một gia đình đạo đức 

thánh thiện. Vì thế, ngay từ bây giờ tôi phó dâng cuộc hôn nhân 

và gia đình tương lai của chúng tôi cho Đức Mẹ MARIA. Xin Đức 

Mẹ chúc lành và gìn giữ chúng tôi trong Tình Yêu THIÊN CHÚA. Tôi xin cảm tạ sự che chở đặc biệt của 

Đức Mẹ MARIA. 

Ký tên: Roberto, Castellaneta, Taranto (Nam Ý). 

... Tôi có người anh họ bị chứng run lẩy-bẩy có lẽ là bệnh Parkinson. Gia đình anh không sống đạo nên 

tiếp nhận thử thách với bất mãn và khó chịu. Họ bỏ rơi nạn nhân trong cảnh khốn cùng. Thậm chí gia 

đình còn buông lời than trách chống đối THIÊN CHÚA. 

Tôi rất buồn khi chứng kiến tình trạng đáng thương trên đây. Tôi tha thiết cầu nguyện cho gia đình bà 

con ăn năn trở lại, đồng thời tận tình chăm sóc người bệnh. Cùng lúc, tôi xin nhiều Đan Viện hiệp ý cầu 

nguyện cho gia đình bà con của tôi. 

Ơn lành đầu tiên Đức Mẹ ban cho gia đình là chấp nhận đặt một tượng Đức Mẹ MARIA trong nhà. Chúng 

tôi cùng cầu nguyện chung trước tượng Đức Mẹ. Chính gia đình cũng xin Đức Mẹ chữa lành bệnh cho 

người thân trong gia đình. 

Anh họ tôi chưa được khỏi bệnh, nhưng bình an đã đến với gia đình. Mọi người bằng lòng chấp nhận 

chứng bệnh của người thân trong gia đình. Giờ đây trọn gia đình sống đạo nghiêm chỉnh và hết lòng yêu 

mến Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA. 

Đây thật là ơn lành lớn lao Đức Mẹ thương ban cho gia đình bà con của tôi. Tôi xin viết lên chứng từ để 

bày tỏ lòng tri ân Đức Mẹ MARIA. 

Ký tên: Antonia, Mercato San Severino, Salerno (Nam Ý). 

 



... 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. 

(”Grande Opera Mariana GESÙ E MARIA”, n.1, Gennaio-Marzo 2006, trang 14) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 

 


