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... Thánh thiếu niên Domenico Savio là học trò của Cha thánh 

Gioan Bosco (1812-1888). Savio chào đời ngày 2-4-1842 tại thành 

phố San Giovanni di Riva gần Chieri (Đông Bắc Ý) và qua đời ngày 9-

3-1857. Gần đúng 100 năm sau, Domenico Savio được Đức Giáo 

Hoàng Pio XII (1939-1958) tôn phong hiển thánh ngày 12-6-1954. 

Khi rước lễ lần đầu năm 7 tuổi, Savio vạch chương trình sống thánh: 

- Con sẽ thường xuyên xưng tội và rước lễ mỗi khi Cha Giải Tội cho 

phép. 

- Con muốn thánh hóa mọi ngày lễ trọng. 

- Bạn hữu con sẽ là Đức Chúa GIÊSU và Đức Mẹ MARIA. 

- Thà chết chứ không thà phạm tội. 

Một ít lâu sau khi qua đời, Domenico Savio hiện về với Cha Gioan 

Bosco. Chính Cha Gioan Bosco kể lại cho các bạn trẻ và các bề trên 

của hội dòng nghe như sau. 

Lúc đó tôi ở Lanzo và đang ở trong phòng. Bỗng chốc tôi thấy mình được đưa lên một ngọn đồi. Tôi thấy 

chung quanh một quang cảnh bao la bát ngát, có hồ lớn và có vườn rộng. Trong vườn có cây, trái và hoa 

thật đẹp. Tất cả đều hòa điệu và tuyệt vời. 

Đang chiêm ngắm phong cảnh tuyệt đẹp thì tai tôi nghe một thứ âm nhạc dịu dàng như được đánh lên 

bởi hàng trăm ngàn nhạc cụ khác nhau. Hòa với tiếng nhạc là tiếng ca thánh thót của một ca đoàn đông 

vô kể. 

Còn đang ngây ngất trước lời ca tiếng hát và tiếng đàn, tôi bỗng trông thấy một đoàn đông vô kể các bạn 

trẻ đi về phía tôi. Dẫn đầu đoàn trẻ là Domenico Savio. Khi đến gần tôi khoảng 8-10 bước, đoàn người 

trẻ ngừng lại. Ngay lúc đó, một đèn sáng được bật lên và mọi tiếng hát tiếng đàn ngưng lại. Tất cả trở 

thành im lặng như tờ. Rồi một mình Domenico Savio tiến thêm vài bước và đứng lại, gần bên tôi. Cậu 

thiếu niên trông tuyệt đẹp. Áo cậu mặc trông thật lạ. Savio mặc chiếc áo trắng tinh, phủ tới gót chân. 

Chiếc áo trang hoàng bằng kim cương và gắn những sợi dây bằng vàng. Nơi cổ mang dây chuyền kết 

bằng những loại hoa chưa bao giờ thấy, gần giống như kim cương. Trên đầu, đội một vòng hoa hồng. 

Mái tóc vàng óng ả phủ xuống bờ vai khiến cậu thiếu niên trông thật dễ thương, thật mĩ miều và đẹp 

như một vị thiên thần. 

Tôi kinh ngạc đến độ không thốt nên lời nào. Thấy vậy, Domenico cất tiếng nói: 

- Sao Cha đứng im và tỏ ra kinh hãi như thế? 



Tôi trả lời: 

- Vì Cha không biết nói gì! Nhưng con có phải là Domenico Savio không? 

Savio đáp: 

- Chính con đây! Cha không nhận ra con sao? 

Tôi hỏi: 

- Nhưng sao con lại ở đây? 

Savio thưa: 

- Con đến để nói chuyện với Cha. Cha hỏi con vài điều đi! 

Tôi liền hỏi: 

- Quang cảnh tuyệt đẹp Cha trông thấy đây có phải là cảnh thiên nhiên không? 

Savio trả lời: 

- Đúng thế, nhưng nó được bàn tay vạn năng THIÊN CHÚA làm cho đẹp gấp ngàn lần. 

Tôi liền nói: 

- Đối với Cha thì quang cảnh này giống thiên đàng quá! 

Savio kêu lên: 

- Thiên đàng không giống như vậy đâu Cha, vì mắt trần không thể nào chiêm ngắm vẻ đẹp thiên quốc! 

Tôi hỏi: 

- Thế thì các con vui hưởng gì nơi thiên đàng? 

Savio đáp: 

- Giải thích cho Cha hiểu là chuyện không thể được! Một người còn xác phàm không thể hiểu thế nào là 

thiên đàng bao lâu người đó vẫn còn sống và chưa kết hiệp mật thiết với Đấng Tạo Hóa. 

Tôi hỏi câu cuối: 

- Vậy thì, Savio yêu dấu, con hãy nói cho Cha biết điều gì làm cho con an ủi nhất lúc con sắp trút hơi thở 

sau cùng? 

Domenico Savio trả lời: 



- Điều an ủi nhất lúc con sắp chết là nhận được sự trợ giúp vạn năng 

và khả ái của Đức Mẹ MARIA Chí Thánh, Mẹ Đấng Cứu Thế. Xin Cha 

nói với các bạn trẻ rằng: ”Đừng bao giờ quên kêu cầu Đức Mẹ 

MARIA, bao lâu còn sống trên trần gian!” 

... 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. 

(P. Gnarocas, N.I., ”L'Aldilà, Stupenda Realtà: Il Paradiso”, Editrice Comunità, trang 192-194) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 


