
          THƯA BÁC, CHÍNH ĐỨC MẸ ĐẾN THĂM BÁC! 
 

Một trong những tục lệ lành thánh và mang lại nhiều hoa quả tông đồ nhất tại các xứ đạo nước Ý là 

Tuần Đại Phúc. Thời gian của Tuần Đại Phúc thường kéo dài tối đa là hai tuần lễ. Trong hai tuần lễ 

này, vào ban sáng có Thánh Lễ như thường lệ. Vào ban chiều, luôn luôn có buổi Chầu Thánh Thể và 

có các Linh Mục ngồi tòa giải tội. Đặc biệt, có buổi rước đèn vào ban tối, bày tỏ tâm tình con thảo 

kính mến và tri ân, dâng lên Mẹ THIÊN CHÚA và cũng là Mẹ của từng tín hữu Công Giáo. Ngoài ra 

vào ban sáng, có các Nữ Thừa Sai Đức Mẹ Vô Nhiễm đi thăm viếng từng gia đình để nói về Đức Tin 

và cuộc sống chứng tá Tin Mừng .. Xin trích dẫn một trường hợp xảy ra trong Tuần Đại Phúc nơi xứ 

đạo Cotignola, thuộc tỉnh Ravenna, miền Trung nước Ý. Một Nữ Thừa Sai kể lại như sau. 

 

Nơi cổng ra vào một chung cư, tôi gặp một bà cụ. Vừa chào hỏi xong, bà cụ chỉ tay vào cánh cửa bên 

cạnh và thì thầm: 

- Đừng gõ cửa căn nhà ấy! Trong đó có một người đàn ông sinh sống. Ông nhăn nhó khó chịu với hết 

mọi người. Kể cả ông phát thư mà cũng chả thèm gõ cửa nhà ông nữa, thì biết là như thế nào rồi! 

 

Tôi nghiêm trang nhìn bà cụ và nói: 

- Thưa cụ, cháu rất tiếc phải làm ngược lại lời khuyên của cụ. Theo thiển ý cháu, cháu cần phải vào thăm ông ta. Rồi cụ sẽ thấy là 

mọi chuyện đều êm đẹp. Xin cụ an tâm và xin kính chào cụ. 

 

Giã từ bà cụ, tôi thầm cầu nguyện cho bà và cho người đàn ông tôi sắp viếng thăm. Xong, tôi điềm tĩnh tiến về phía cánh cửa kia. 

Vừa đi tôi vừa cẩn thận lựa lời để mở đầu câu chuyện. Tôi nghĩ, có lẽ mình nên nói: 

- Chào bác! Cháu là Nữ Thừa Sai Đức Mẹ Vô Nhiễm .. 

hoặc nói câu khác như: 

- Chào bác! Giáo xứ đề cử cháu đến thăm bác. Hẳn bác biết rõ là trong xứ đạo chúng ta đang diễn ra Tuần Đại Phúc? 

 

Chuẩn bị xong xuôi, tôi gõ nhẹ cánh cửa và đứng đợi. Một lúc sau tôi mới nghe tiếng bánh xe lăn, rồi cánh cửa mở ra. Tôi đứng 

đối diện với một người đàn ông tàn phế, mất cả hai chân, đang ngồi trên xe lăn. Hai cánh tay ông cũng nhăn nhúm, co quắp vì 

chứng sưng khớp xương. Trên gương mặt biểu lộ nét đau đớn, già nua. Nhưng nhất là đôi mắt phóng ra những tia nhìn lạnh lùng 

và cau có khó chịu .. 

 

Người đàn ông mở lời ngay, không mất giờ vô ích: 

- Cô là ai và muốn gì? 

 

Thú thật, tôi hơi lúng túng trước thái độ tiếp đón nhát gừng của ông chủ nhà. Nhưng tôi trấn tĩnh ngay và bất ngờ buông ra câu 

nói mà tôi không hề chuẩn bị trước: 

- Thưa bác, này đây, chính Đức Mẹ MARIA đến viếng thăm bác! 

 

Vừa nói, tôi vừa giơ bức ảnh Đức Mẹ, ngang với tầm đôi mắt của ông. Tức khắc, đôi mắt người đàn ông chợt sáng lên. Ông nhìn 

đăm đăm vào bức ảnh Đức Mẹ MARIA. Và rồi với giọng run run cảm động, ông nói với tôi: 

- Chỉ duy nhất Đức Mẹ MARIA là còn nhớ đến tôi .. Mời Dì vào nhà! 
 

Tôi sung sướng nhanh nhẹn theo người đàn ông vào nhà. Cuộc đàm thoại đã diễn ra trong bầu khí ân cần thoải mái và đã kéo dài 

đến hai tiếng rưỡi đồng hồ! Ông cảm động kể cho tôi nghe cuộc đời buồn thảm của ông. Góa vợ và bị các con bỏ rơi, trong khi 

ông bất lực không tự làm được điều gì. Tất cả đều tùy thuộc vào người khác. Ông sống nhờ vào sự giúp đỡ duy nhất của một phụ 

nữ, do thị xã gởi đến. Bà này quét dọn trong nhà và nấu thức ăn cho ông. Còn lại, ông hoàn toàn cô đơn, một mình nghiền ngấu 

nỗi đớn đau và giận dữ. Do đó ông đâm ra oán hận và ghét hết mọi người! 

 

Tôi lặng lẽ lắng nghe lời ông tâm sự, giúp ông trút bỏ nỗi lòng. Sau đó, dựa vào Phúc Âm, tôi cố gắng khơi động trong ông 

những dấu chỉ còn sót lại của tình yêu. Tôi mời ông trở về với Đức Tin Công Giáo và dọn mình lãnh các Bí Tích, bắt đầu là bí 

tích Giải Tội. Từ 40 năm qua, ông không bao giờ xưng tội và rước lễ. Ông vui vẻ nhận lời đề nghị của tôi. Trước khi từ biệt, tôi 

nhẹ nhàng hỏi ông có cần gì không. Ông trả lời nhấn mạnh từng tiếng: 

- Tôi không cần gì, chỉ cần sự sống! Sự sống này, chính Dì đã mang đến cho tôi ngày hôm nay! Tôi sẽ ghi ơn Dì mãi mãi suốt 

đời! 

 

Tôi ra về lòng tràn đầy tâm tình ghi ơn. Tôi dâng lời cảm tạ THIÊN CHÚA và Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA. Chính Đức 

Mẹ MARIA đã phù hộ cách riêng cho cuộc gặp gỡ của chúng tôi ngày hôm ấy. 

 

... Kinh TRÔNG CẬY 

 

Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu 



thốn: Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. 

Thưa: Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. 
 

Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa GIÊSU, thương xót chúng con. 

 

Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà MARIA, cầu cho chúng con. 
 

Lạy Thánh GIUSE, là Bạn thanh sạch Đức Bà MARIA, trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. 
 

(P. Luigi Faccenda, ”Italia: una presenza Mariana”, Edizioni dell'Immacolata, 1995, trang 45-47) 

 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 


