
ĂN CHAY CẦU NGUYỆN CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN 

 

Đấng đáng kính người Ý - Graziano Ponzoni - vô cùng nhiệt 

thành trong việc lo phần rỗi Linh Hồn cho người còn sống 

và lo cứu thoát các Đẳng Linh Hồn ra khỏi nơi đền tội trong 

Lửa Luyện Hình. 

Khi được chỉ định làm hạt trưởng Arona (Bắc Ý), Cha 

Graziano càng hăng say hơn trong việc cầu cho các Đẳng Linh 

Hồn. Cha không ngừng đọc kinh, phạt tạ và làm phúc. Chính 

tay Cha an táng người nghèo, kẻ bị bỏ rơi và những ai bị xã 

hội khinh rẻ. 

Vào thời kỳ ấy, bệnh dịch xuất hiện và gieo rắc chết chóc 

kinh hoàng. Một số đông binh lính đang đồn trú trong thành 

phải thiệt mạng. Vì sợ bị lây, ông phu đào huyệt trốn biệt 

tăm. Nhưng Cha Graziano đích thân đi kiếm ông. Ngài khuyến khích ông can đảm và phụ ngài trong việc 

chôn cất các nạn nhân bệnh dịch. Trước đó, Cha thăm viếng các người hấp hối và giúp họ dọn mình chết 

lành, lãnh các Bí Tích sau hết. 

Một ngày, Cha Graziano có dịp đi ngang nghĩa trang cùng với ông Alfonso Sanchez, thị trưởng thành phố 

Arona. Đang đi, Cha bỗng dừng hẳn lại, đôi mắt đăm đăm nhìn về phía các ngôi mộ, như đang chiêm 

ngắm một cảnh tượng lạ lùng. Ông thị trưởng cũng kinh hoàng đưa mắt về hướng đó. Cha Graziano 

quay lại hỏi: 

- Ngài có trông thấy đoàn ngũ người chết đang tiến vào nhà thờ không, mặc dầu cửa nhà thờ đóng kín? 

Ông thị trưởng trả lời: 

- Đúng thế! Con cũng trông thấy cảnh tượng y như Cha và con không dám tin là mắt mình nhìn đúng! 

Vị Linh Mục thánh thiện hiểu ngay là các Linh Hồn này cần lời cầu nguyện. Cha tức tốc cho giật chuông, 

kêu gọi giáo dân đến nhà thờ. Khi mọi người có mặt đông đủ, Cha loan báo: 

- Ngày mai, tôi sẽ long trọng cử hành Thánh Lễ cầu cho các Đẳng Linh Hồn. Xin anh chị em đến tham dự. 

Xin mọi người sốt sắng cầu nguyện và làm rất nhiều việc lành đạo đức với ý chỉ cầu cho các Linh Hồn 

mau giải thoát khỏi chốn Luyện Hình. 

Cha Graziano không quên kể lại việc Cha trông thấy các Đẳng Linh Hồn lũ lượt tiến vào nhà thờ. Theo 

Cha, có lẽ đây là Linh Hồn các binh sĩ quá cố. 

Cha Graziano Ponzoni dành trọn cuộc đời cầu nguyện cho các Đẳng Linh Hồn. Cha hăng say phổ biến 

lòng kính mến các Đẳng Linh Hồn bằng cách khuyến khích các tín hữu Công Giáo luôn nhớ cầu nguyện 



cho các vị. Cha nhắc mọi người làm các việc lành phúc đức và 

ăn chay với ý chỉ nhường lại cho các Đẳng Linh Hồn. 

... ”Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, 

xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý nghe lời 

con tha thiết nguyện cầu. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, 

nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng 

tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài. Mong đợi Chúa, con 

hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người. Hồn con trông chờ 

Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông. Hơn lính canh 

mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi, Israel hỡi, bởi Chúa 

luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người Chan chứa. 

Chính Người sẽ cứu chuộc Israel cho thoát khỏi tội khiên 

muôn vàn” (Thánh Vịnh 130 (129). 

”Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào Chúa 

ơi! Đường cao vọng, chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt sức, chẳng cầu; hồn con, con vẫn trước 

sau giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình. Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con, hồn lặng lẽ an 

vui. Cậy vào Chúa, Israel ơi, từ nay đến mãi muôn đời muôn năm” (Thánh Vịnh 131 (130). 

(Jean-Marie Girardin, ”Le Mois des Âmes du Purgatoire”, Éditions du Parvis, 1999, trang 10-32) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 


