
HOÁN CẢI NHỜ KINH MÂN CÔI 

 

Tại thành phố Firenze (Bắc Ý) gia đình Liverani sống trong cảnh buồn 

thương. Gia đình gồm Ba Má Antonio và Rosa cùng hai con Francesco 

12 tuổi và Valeria 10 tuổi. 

Điều đáng nói: Ông Antonio là người vũ phu thường nặng tay đánh đập 

vợ con. Ông không chịu tìm kiếm việc làm nhưng chỉ thích lang thang 

nơi các quán rượu và các phòng trà. Ngày nào cũng thế, ông trở về nhà 

sau nửa đêm, khi đã say mèm. Ông càu nhàu, mắng nhiếc vợ. Bà Rosa 

nhẫn nhục chịu đựng tất cả một cách anh hùng. Mỗi buổi tối, sau một 

ngày làm việc vất vả, bà gọi Francesco và Valeria đến, rồi cả ba mẹ con 

cùng quz gối lần hạt Mân Côi, cầu nguyện cho người chồng và người 

cha, sớm hồi tâm trở về với nghĩa vụ gia đình. 

Một buổi chiều, sau khi la cà nơi các quán rượu, ông Antonio cảm thấy mệt. Ông không muốn gặp bạn 

bè quen nên trở về nhà sớm hơn thường lệ. Vừa tung cửa chính bước vào nhà, ông sửng sờ trước cảnh 

ba mẹ con bà Rosa đang quz trước ảnh Đức Mẹ MARIA. Đúng lúc đó, hai đứa con Francesco và Valeria 

đang đọc lời kinh: 

- Lạy Mẹ yêu dấu, xin Đức Mẹ bảo trợ gia đình chúng con và ngay chiều hôm nay đây, xin Mẹ hoán cải 

lòng Ba chúng con để Ba quay trở về nhà, tìm lại Đức Tin và tình yêu thương. Chúng con thành khẩn 

kêu van cùng Đức Mẹ ban cho chúng con ơn trọng đại này, ngay ngày hôm nay! 

Ông Antonio lặng lẽ nghe hai con cầu nguyện, lòng bồi hồi thổn thức. Ông thực sự xúc động. Ông bước 

hẳn vào nhà, đến quz bên vợ con và cùng hiệp ý cầu nguyện với vợ con. Ông đã được Đức Mẹ MARIA 

ban ơn hoán cải. 

Sau buổi đọc kinh, ông Antonio khiêm tốn xin vợ tha thứ cho thái độ bất xứng trong tư cách làm chủ gia 

đình của mình. Ông cũng xin hai con tha thứ cho gương xấu ông làm cho chúng. 

Kể từ giây phút đó, nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ MARIA, căn nhà của đôi vợ chồng Antonio và Rosa cùng 

hai con Francesco và Valeria tràn ngập an bình, niềm vui cùng ơn cứu rỗi. Mỗi người chuyên chăm với 

công việc riêng của mình. 

... Tại bệnh viện thành phố Torino (Bắc Ý) có một bệnh nhân cao tuổi ở trong thời kz thập tử nhất 

sinh. Nhưng điều đáng nói là cụ già cương quyết không gặp Cha Tuyên Úy để lãnh các bí tích sau cùng. 

Cụ còn lớn tiếng chửi rủa mọi người. 

Nữ Tu y tá có nhiệm vụ săn sóc cụ bắt đầu nản lòng không hy vọng gì cụ sẽ ăn năn trở lại trước khi chết. 

May mắn là phòng của cụ già nằm bên trên nhà nguyện của bệnh viện. Chị nữ tu nghĩ ra một diệu kế. Chị 

quy tụ một số trẻ trai, rồi đưa chúng vào nhà nguyện. Tất cả cùng quz gối, sốt sắng lần hạt Mân Côi để 

cầu nguyện cho cụ già được ơn chết lành. 



Giọng đọc kinh trong trẻo ngây thơ của các trẻ trai vang đến tai cụ già. Cụ già thật cảm động. Cuốn phim 

dĩ vãng hiện lên trong trí nhớ. Cụ thấy mình trở lại những ngày còn bé, vào những tháng kính Đức Mẹ 

MARIA, cũng sốt sắng quz gối đọc kinh Mân Côi. 

Sau cùng, cụ quyết định xin gặp Cha Tuyên Úy nhà thương. Cụ thưa với Cha: 

- Thưa Cha, đã mấy chục năm qua, con sống xa Chúa, xa Giáo Hội. Con không bao giờ xưng tội và tham 

dự Thánh Lễ. Nhưng hôm nay Đức Mẹ khuyên con phải trở về với THIÊN CHÚA, vậy xin Cha giúp con. 

Sau đó, cụ già sốt sắng xưng tội và rước Mình Thánh Chúa như của-ăn-đàng. Rồi cụ lãnh bí tích xức dầu 

bệnh nhân lần cuối cùng. Cụ không ngừng lập đi lập lại danh thánh GIÊSU và MARIA, trước khi êm ái trút 

hơi thở cuối cùng. 

Lời kinh Mân Côi do các trẻ em đọc, quả có sức mạnh phi thường, xin được ơn lành THIÊN CHÚA ban 

cho người tội lỗi ăn năn trở lại, nhờ lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA. 

Kinh dâng Giáo Hội Việt Nam cho Đức Bà MARIA Đồng Trinh 

Lạy Rất Thánh Đức Bà là Mẹ Đức Chúa Trời và Mẹ chúng con, nay chúng con sấp mình xin dâng cho 

Mẹ rất nhân từ, trót mình chúng con là thân xác, sự sống, các việc làm và mọi sự thuộc về chúng con. 

Lại chúng con cũng lấy lòng con cái mà dâng cho Đức Mẹ mọi người trong Giáo Hội Việt Nam nầy. 

Trước là xin Đức Bà làm Mẹ các Thầy Cả, cùng các kẻ giúp việc giảng Đạo Thánh, để mọi đấng bậc 

được lòng sốt sắng, làm gương sáng và chịu khó lập công cho bền lòng. 

Lại xin Đức Bà làm Mẹ các bổn đạo và phù hộ cho các con cái hằng được thêm nhiều và tấn tới đi đàng 

nhân đức một ngày một hơn. 

Sau hết xin Đức Bà làm Mẹ các kẻ còn ở ngoài Hội Thánh mà đưa về sự sáng thật là đạo thánh Đức 

Chúa Trời. Chớ chi hết mọi người nhờ Máu cực châu báu Con Đức Mẹ đã đổ ra mà cứu chuộc và nhờ 

công nghiệp Đức Mẹ cầu bầu, mà được tìm đến cùng Trái Tim cực trọng Đấng Cứu Thế, là cội rễ sự 

nên lành nên thánh, để sau nên một đoàn chiên, theo một Chúa chiên. Đức Bà phù hộ kẻ có đạo 

Cầu cho chúng con. 

Đức Bà thông ơn THIÊN CHÚA 

Cầu cho chúng con. 

Nữ Vương nước Việt Nam ngự trên Trời 

Cầu cho chúng con. AMEN 

(P. Giuliano Ferrini, ”Maggio con Maria”, Edizioni Francescane, 1995, trang 123+131) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 


