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Ngày 15-9-1793, trong tuần bát nhật lễ Sinh Nhật Đức Mẹ MARIA, 

ngôi làng bé nhỏ Pézilla-de-la-Rivière, thuộc giáo phận Perpignan, 

miền Nam nước Pháp, vui mừng trông thấy thánh đường mở cửa. Lý 

do là vì cuộc cách mạng 1789 vẫn còn ghi đậm nét kinh hoàng. Các Linh 

Mục, Giám Mục, Hồng Y - những vị trung thành với Giáo Hội Công Giáo 

Hoàn Vũ và với Đức Thánh Cha - bị bắt, bị giết hoặc bị lưu đày. Đoàn 

chiên vắng bóng chủ chăn, bơ vơ tang tác thật tội nghiệp thảm thương. 

Linh Mục Jacques Pérone, Cha Sở họ đạo, từ nơi trú ẩn can đảm trở 

về giáo xứ. Cha muốn lợi dụng trong chớp nhoáng thời gian yên tĩnh 

để mang lại cho đoàn chiên niềm an ủi tham dự Thánh Lễ. Được mật 

báo, toàn thể tín hữu có mặt nơi nhà thờ. Mọi người vừa sốt sắng vừa 

trang nghiêm. Diễn tả sao cho hết lòng hân hoan của bổn đạo. Nhưng 

niềm vui chỉ diễn ra trong vòng vỏn vẹn 3 hôm. Ngày 17-9-1793, với 

con tim đau thắt, Cha Jacques Pérone đành lên đường trở về nơi lưu đày tận bên nước Tây-Ban-Nha. 

Trước khi khuất hẳn, Cha đau đớn quay lại nhìn giáo xứ thân yêu lần cuối. Đôi mắt đẫm lệ, Cha buột 

miệng kêu lên: ”Ôi, nếu có thể, thì không gì mà tôi không đánh đổi để chỉ trở lại đó một khắc đồng hồ 

thôi!” 

Lời thì thào của Cha Jacques Pérone đã lọt tai một thiếu nữ can đảm, đạo đức và khiêm tốn. Đó là cô 

Rose Llorens. Cô đoán chắc có lẽ Bánh Thánh còn bị bỏ quên trong Nhà Tạm ở nhà thờ. Với lòng tin 

tưởng vững vàng nơi sự trợ giúp của THIÊN CHÚA, cô thầm cương quyết sẽ giải thoát Đức Chúa GIÊSU 

Thánh Thể khỏi các bàn tay xúc phạm của quân cách mạng vô luân vô thần. 

Ngày 26-12-1793 ông Jean Bonafos về nhậm chức tân thị trưởng Pézilla. Ông là kẻ hiền đức và là người 

kính sợ THIÊN CHÚA. Thấy cơ hội thuận tiện, cô Rose liền đem ước nguyện trình bày với tân thị trưởng. 

Ông Jean Bonafos tức khắc chấp thuận. Ngày 7-2-1794, cùng với một người thứ ba, ông thị trưởng và cô 

Rose đến nhà thờ. 

Ông thị trưởng tự tay mở cửa Nhà Tạm. Quả thật, ông trông thấy Bánh Thánh lớn nằm trong Mặt Nhật 

và 3 Bánh Thánh nhỏ còn nguyên với Bánh Thánh thứ tư bẻ đôi. Cả 4 Bánh Thánh nhỏ đặt trong Bình 

Thánh. Với đức tính cẩn trọng, ông Jean Bonafos lấy 4 Bánh Thánh nhỏ bỏ vào Khăn Thánh rồi ông đưa 

tất cả cho cô Rose cùng với mặt nhật có Bánh Thánh lớn. 

Cô Rose Llorens trao mặt nhật với Bánh Thánh lớn tận tay bà Thomase, phu nhân thị trưởng. Chính ông 

thị trưởng Jean Bonafos đặt mặt nhật có Bánh Thánh vào một rương bằng gỗ rồi dấu kín trong nhà. 

Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU ở tại nơi trú ẩn khiêm tốn này gần trọn 7 năm, tức từ 7-2-1794 đến 9-12-

1800. Đức Chúa GIÊSU KITÔ không bị lãng quên. Cả hai vợ chồng ông thị trưởng luôn luôn dâng kính Đức 

Chúa GIÊSU Thánh Thể lòng tôn thờ yêu mến thâm sâu. 



Trong khi đó cô Rose trao 4 Bánh Thánh nhỏ cho thân 

mẫu là bà Anne-Marie Llorens Estéva. Theo lời khuyên 

của Mẹ Joséphine de Romanya, Bề Trên tu viện Chúa 

Cứu Thế ở Perpignan, bà Anne-Marie đặt 4 Bánh Thánh 

trong một bình bằng thủy tinh, hoàn toàn trắng, rồi bọc 

kín với chiếc bị nhỏ bằng tơ lụa màu đỏ. Xong, bà đặt 

vào một ngăn tủ nhỏ dấu kín trong tường. 

Nếu vì lý do cẩn trọng, gia đình ông thị trưởng Bonafos 

không thể tiếp rước nhiều người đến tôn thờ Đức Chúa 

GIÊSU Thánh Thể, thì trái lại, gia đình cô Rose Llorens 

mở rộng cửa cho mọi người. Các tín hữu Công Giáo đạo đức, kín đáo đến thờ lạy Đức Chúa GIÊSU KITÔ 

đang ẩn mình trong Bánh Thánh. Sau này, các giáo dân cao niên trong xứ đạo kể lại rằng, họ thường 

đem các trẻ em đến nhà cô Rose. Họ bảo chúng quì trước ngăn tủ có dấu Mình Thánh Chúa và dạy 

chúng cầu nguyện. Hàng năm đến ngày Thứ Năm Tuần Thánh giáo dân trong làng thường dựng một bàn 

thờ trước ngăn tủ và trang hoàng hoa tươi thật đẹp. Rồi họ cùng nhau quì im lặng chầu Mình Thánh 

Chúa. 

Cuối năm 1800 là thời điểm đáng ghi nhớ đối với dân làng Pézilla-de-la-Rivière: chấm dứt những ngày bị 

bách hại tang thương và cuộc rước khải hoàn Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể trở về ngôi thánh đường thân 

yêu. 

Ngày 5-12-1800 Cha phó Honoré Siuroles từ nơi trú ẩn trở về trước đã đến nhà bà Anne-Marie Llorens. 

Cha trang trọng mở ngăn tủ nhỏ để lấy ra Bình Thánh bằng thủy tinh đựng 4 Bánh Thánh. Chính lúc này 

đây, Cha phó vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy 4 Bánh Thánh vẫn giữ nguyên nét trắng tinh toàn vẹn và 

Bình Thánh bằng thủy tinh lại được mạ vàng! Mạ vàng ngay bên trong lớp thủy tinh! Phép lạ trong phép 

lạ! 

4 ngày sau, đến phiên Cha Sở Jacques Pérone trở về. Cha đến nhà ông thị trưởng Jean Bonafos lấy Bánh 

Thánh lớn và long trọng rước về thánh đường. Thật là một đại lễ cho toàn thể giáo xứ Pézilla-de-la-

Rivière. Cha sở đặt Bánh Thánh lớn và 4 Bánh Thánh nhỏ vào trong Bình Thánh mới và để vào Nhà Tạm 

nơi bàn thờ chính. Gần một thế kỷ sau, tức năm 1875, khi thay Bình Thánh mới và đặt ra bên ngoài cho 

các tín hữu Công Giáo đến thờ lạy và kính viếng, giáo quyền lại một lần nữa có dịp ghi nhận rằng, các 

Bánh Thánh vẫn được bảo tồn nguyên vẹn, y như lúc được cất vào Nhà Tạm ngày 15-9-1793. 

(P. Eugène COUET, ”Les Miracles Historiques du Saint Sacrement”, Éditions D.F.T, Réédition 1998, trang 

150-161) 
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