
MỖI NGÀY ĐỌC MỘT KINH KÍNH MỪNG TRƯỚC TƯỢNG ĐỨC MẸ 

 

Câu chuyện trích từ Tập Sách ”Gương Lành và Phép Lạ của Đức Nữ 

Trinh MARIA Mẹ THIÊN CHÚA” xuất bản tại Roma trong các thập 

niên 1672-1700. Tác giả là Cha Carlo Bovio (1614-1705), Linh Mục 

Dòng Tên và là văn-thi-sĩ người Ý. 

Nơi thành phố Dormans ở vùng Champagne thuộc miền Trung nước 

Pháp có một ông, mặc dầu đã lập gia đình, vẫn lang thang dan-díu 

với một bà khác. Người vợ vô cùng ghen tức. Bà không thể nào chịu 

đựng cảnh sống ngang trái ngoại tình như thế, nên không ngừng 

nguyền rủa chúc dữ và mong muốn THIÊN CHÚA nghiêm khắc trừng 

phạt cả hai người! 

Một ngày, người vợ vào thánh đường và đến trước bàn thờ dâng 

kính Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA. Bà xin Đức Mẹ phân xử công 

minh chống lại người đàn bà dám ngang nhiên cướp mất chồng của 

mình. 

Trớ trêu thay, cũng trước bức tượng Đức Mẹ này, người đàn bà tội 

lỗi kia vẫn thường đến đây mỗi ngày đọc một Kinh Kính Mừng MARIA để chào kính Đức Mẹ. 

Một đêm kia, Đức Mẹ hiện ra cùng người vợ trong giấc chiêm bao. Vừa trông thấy Đức Mẹ, bà vợ vội 

vàng lập lại lời van xin xét xử công minh. Đức Mẹ trả lời ngay: 

- Con dám xin Mẹ xét xử sao? Con hãy đi kiếm người nào khác làm cho con việc ấy! Phần Mẹ, Mẹ không 

thể nào làm được. Bởi vì, con nên nhớ rằng người đàn bà tội lỗi kia mỗi ngày đều đến đây chào kính Mẹ. 

Mà hễ bất cứ ai chào kính Mẹ thì đều được Mẹ gìn giữ che chở và không bị trừng phạt vì tội lỗi của 

mình! 

Ngày hôm sau, người vợ đi tham dự Thánh Lễ nơi nhà thờ dâng kính Đức Mẹ. Lễ xong khi ra khỏi nhà 

thờ, bà gặp ngay tình-nhân của chồng. Cơn giận bốc cao, bà không tiếc lời nguyền rủa và thóa mạ: 

- Mày là mụ phù thuỷ! Mày còn dám bỏ bùa quyến rũ ngay cả Đức Mẹ nữa! 

Nghe vậy, mọi người đứng đó lên tiếng trách mắng và bảo bà vợ hãy im đi. Nhưng bà vợ càng tức giận 

và la to hơn: 

- Tôi phải im đi sao? Không, tôi không im! Bởi vì những gì tôi nói là sự thật. Đêm vừa qua Đức Mẹ hiện ra 

với tôi. Tôi liền xin Đức Mẹ hãy xét xử công minh và hãy trừng phạt người đàn bà đã cướp mất chồng 

tôi. Nhưng Đức Mẹ cho biết không thể nào làm chuyện này, bởi vì ”một lời chào kính” mà người đàn bà 

này vẫn hàng ngày dâng cho Đức Mẹ! 



Mọi người vừa ngạc nhiên vừa tò mò vây quanh người đàn bà tội lỗi và hỏi cho biết đó là ”lời chào” 

nào? Bà này cảm động trả lời: 

- Ave MARIA - Kính Chào MARIA! 

Về phần người đàn bà tội lỗi, sau khi nghe biết sự việc, bà thật sự xúc động. Bà cảm nhận lòng nhân lành 

bao la của Đức Mẹ đối với mình, mặc dầu bà chỉ đọc duy nhất mỗi ngày một Kinh Kính Mừng MARIA 

chào kính Đức Mẹ. 

Bà đi ngay vào nhà thờ, đến quz gối trước bức tượng Đức Mẹ dấu ái. Và trước sự hiện diện của mọi 

người, bà khiêm tốn xin mọi người tha thứ cho gương mù bà đã gây nên. Bà cũng long trọng thề hứa từ 

nay sẽ giữ trinh khiết trọn đời. 

Sau biến cố hy hữu trên đây, người đàn bà tội lỗi khoác áo tu và ẩn mình nơi căn phòng nhỏ bên cạnh 

thánh đường. Ở đó bà sống những ngày còn lại trong thống hối chay tịnh và trung tín với lời thề hứa cho 

đến khi trút hơi thở cuối cùng trong hương thơm thánh thiện. 

... 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. 

 (”La Mia Messa”, volume II, 1 Aprile 2010 - 30 Giugno 2010, Anno IV/C, Casa Mariana Editrice, trang 

345-347) 
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