
MÁU THÁNH TUÔN RA TỪ MÌNH THÁNH CHÚA 

 

... Ngày 13-7-1857, Đức Chân Phúc Giáo Hoàng Pio IX (1846-

1878) đến hành hương tại Ferrare, Trung Bắc nước Ý. Chiều hôm 

ấy, cùng với đoàn tùy tùng gồm các Hồng Y, Tổng Giám Mục và 

Giám Mục, Đức Pio IX trang nghiêm tiến vào đền thờ Santa Maria 

del Vado nơi có thánh tích Phép Lạ Thánh Thể xảy ra trước đó 

gần 7 thế kỷ. 

Thánh đường nhân dịp này được thắp sáng trông thật uy linh lộng 

lẫy. Đức Pio IX đến quì trước Nhà Tạm, thờ lạy Đức Chúa GIÊSU 

Thánh Thể. Xong, ngài bước sang bàn thờ bên cạnh, nơi có thánh 

tích Máu Thánh Đức Chúa GIÊSU ghi trên các tấm đá. Đức Pio IX 

lặng lẽ quì gối thờ lạy Máu Châu Báu Cực Thánh của Đức Chúa GIÊSU KITÔ. 

Sau khi thờ kính, Đức Thánh Cha tiến lại gần quan sát kỹ lưỡng các Vết Máu. Rồi ngài quay sang nói với 

mọi người hiện diện: 

- Các Giọt Máu này giống y các Giọt Máu Phép Lạ ghi trên Khăn Thánh thành Orvieto vào năm 1263. 

Câu nói chứng tỏ sự thật hiển nhiên của Phép Lạ Thánh Thể tại cả hai nơi: Ferrare và Orvieto, đều thuộc 

nước Ý. 

14 năm sau, 1871, nhân kỷ niệm đúng 700 năm xảy ra Phép Lạ Thánh Thể Ferrare (1171-1871), Đức 

Thánh Cha Pio IX đã ban cho thành một ân huệ đặc biệt. Đó là hàng năm vào Chúa Nhật thứ 5 sau Phục 

Sinh, toàn thể giáo phận Ferrare được cử hành các nghi lễ trọng thể để kính nhớ Phép Lạ Thánh Thể. 

Sau đây là diễn tiến Phép Lạ được ghi trong sử liệu của Giáo Hội Công Giáo. 

Chúa Nhật Phục Sinh 26-3-1171, nơi nhà thờ Santa Maria del Vado, cử hành Thánh Lễ trọng thể mừng 

Chúa Phục Sinh. Chủ tế Thánh Lễ hôm ấy là Cha Pietro di Verona, một Linh Mục nổi tiếng thánh thiện. 

Hiện diện trong Thánh Lễ còn có một số Linh Mục khác và đông đảo giáo dân thành Ferrare đến tham 

dự. 

Sau lời truyền phép khi vị chủ tế giơ cao Mình Thánh Chúa cho giáo dân thờ lạy. Bỗng toàn thể cộng 

đoàn trông thấy rõ ràng hình ảnh Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng xuất hiện trong Bánh Thánh. Toàn Thân Đức 

Chúa GIÊSU Hài Đồng nằm trọn trong Bánh Thánh. Vào thời kz đó, tại nước Ý, Bánh Thánh lớn thường có 

chiều kích lớn gấp 4,5 lần Bánh Thánh lớn hiện nay. Do đó, toàn thể cộng đoàn có thể chiêm ngắm rõ 

ràng hình ảnh Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng xuất hiện trong Bánh Thánh. 

Thánh Lễ được tiếp tục trong sự xúc động sâu xa của toàn thể cộng đoàn. Thế nhưng, sự lạ êm ái nhẹ 

nhàng đầu tiên lại tiếp nối một sự lạ thứ hai, oai hùng và đáng kính sợ hơn. Đó là, khi vị chủ tế cầm lấy 

Bánh Thánh và bẻ ra làm đôi, bỗng Máu Thánh Chúa dồi dào tuôn ra từ Bánh Thánh. Máu Thánh chảy ra 



lênh láng. Chưa hết, Máu Thánh còn phun vọt lên khiến trần đền thờ lấm tấm các giọt Máu Thánh. Mọi 

tín hữu có mặt đều khiếp kinh hồn vía .. 

Sau đó, người ta nghĩ rằng, Phép lạ Máu Thánh tuôn ra từ Bánh Thánh như câu trả lời cho những người 

Do Thái lúc ấy đang có mặt tại thành Ferrare. 

Những người Do Thái này thường rêu rao từ chối không tin Đức Chúa GIÊSU hiện diện thật sự trong 

Bánh Thánh. Không tin đã đành, họ còn dám chế nhạo và xúc phạm đến Đức Tin của các tín hữu Công 

Giáo. 

Phép Lạ Thánh Thể quá hiển nhiên. Tin đồn Phép Lạ loan nhanh trong thành phố và các vùng phụ cận. 

Mọi người tức tốc chạy đến chứng kiến tận mắt Phép Lạ Máu Thánh Đức Chúa GIÊSU tuôn ra từ Bánh 

Thánh. Chính Đức Cha Amato, Giám Mục Ferrare, đích thân đến ngay nhà thờ Santa Maria del Vado. 

Chứng kiến hiện tượng diệu kz, Đức Giám Mục giáo phận long trọng tuyên bố trước toàn thể các tín 

hữu: 

- THIÊN CHÚA đã thực hiện một công trình cao cả và trọng đại! 

Về phần Đức Cha Gerardo, Tổng Giám Mục giáo phận Ravenna, khi nghe tin đồn Phép Lạ Thánh Thể 

cũng mau mắn đến ngay Ferrare. Trước Máu Thánh phép lạ, Đức Cha quz gối thờ kính thật lâu. Sau đó, 

Đức Cha ban ân xá cho tín hữu nào đến kính viếng Máu Thánh Đức Chúa GIÊSU với trọn lòng tin yêu. 

Đức Tổng Giám Mục cũng không ngần ngại tuyên bố: 

- Quả thật, chính THIÊN CHÚA đã làm một điều kz diệu! 

... Ca Tiếp Liên - Lauda Sion - Lễ Mình Máu Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ. 

Hỡi Sion, hãy ca tụng trong lời ca tiếng hát, hãy ca tụng Đấng Cứu Tinh, 

là Thủ Lãnh, là Mục Tử. 

Hãy ca tụng ngần nào có thể được, vì không bao giờ đủ: Người vượt mọi lời ca. 

Này là Bánh Thiên Thần nên lương thực muôn dân. Bánh thật của con cái, đừng ném cho cẩu thú. 

Hình bóng xưa ám chỉ: Isaac thiêu sinh, Chiên vượt qua tế lễ, Manna xuống trên rừng. 

Đức Chúa GIÊSU, Bánh Hằng Sống, Người Mục Tử trung thành, xin thương xót chúng con. Xin nuôi, xin 

nâng đỡ, xin dẫn dắt chúng con vào Đất kẻ hằng sống. 

Chúa hiểu biết mọi sự, Chúa làm được mọi sự. Chúa nuôi nấng chúng con trên cõi đời hay chết: Xin 

cho chúng con được ngồi cùng bàn, cùng hưởng, cùng làm bạn với công dân các thánh trên Nước 

Chúa. Amen. Alleluia. 
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