
XIN TIẾP GIÚP CHÚNG CON TRONG CƠN GIAO CHIẾN CÙNG QUỶ THẦN U ÁM! 

 

... Nơi một thành phố nhỏ bên nước Ý có một bà góa nghèo, 

mẹ của 5 đứa con tuổi còn thơ. Một hôm bà buồn bã nói với 

các con: 

- Hôm nay mẹ không còn gì cho các con cả. Không một khúc 

bánh mì. Không còn bột mì. Không một quả trứng. Các con 

hãy chạy đến cùng THIÊN CHÚA và van xin Thánh Cả GIUSE 

cứu giúp. Bởi vì Thánh Cả GIUSE rất giàu. 

Một trong các đứa con trai nhỏ - bụng đói meo - trên đường 

đến trường học đã ghé vào nhà thờ, đến trước bức tượng 

Thánh Cả GIUSE và cầu nguyện lớn tiếng: 

- Mẹ con nói Thánh Cả rất giàu, vậy xin Thánh Cả đừng để 

chúng con phải chết đói. Ở nhà, mẹ không còn khúc bánh mì 

nào. Cũng không có bột mì và trứng. Vậy xin Thánh Cả ra tay 

cứu giúp chúng con! 

Tan học, cậu bé nhanh chân trở về thì ngạc nhiên biết bao 

khi thấy trong nhà đầy dẫy thức ăn. Quá mừng rỡ cậu bé cất 

tiếng ngây thơ hỏi: 

- Mẹ ơi, làm sao mà con trông thấy có nhiều bánh mì, bột mì và trứng như thế này? Chẳng lẽ đã có một 

Thiên Thần mang các thứ này đến cho mẹ sao? 

Bà mẹ cảm động trả lời: 

- Không con à! Người giúp việc của ông thị trưởng thành phố đã nghe con cầu nguyện lớn tiếng ở nhà 

thờ. Chính ông là Thiên Thần mà Thánh Cả GIUSE đã gởi đến để cứu giúp gia đình chúng ta! 

 

... Câu chuyện thứ hai vô cùng êm ái dịu ngọt đã xảy ra bên khung trời Pháp quốc. 

Trong một đan viện kia có các nữ đan sĩ chuyên chăm cầu nguyện, sống chay tịnh và nghiêm chỉnh tuân 

giữ luật lệ đan tu với trọn lòng kính yêu Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Tình Quân muôn thưở của các trinh 

nữ thánh hiến. 

Cũng tại đan viện ấy, mỗi ngày đều đặn có một vị ân nhân mang đến cho các nữ đan sĩ đầy đủ các thức 

ăn và vật dụng mà Các Chị đang cần. Mẹ Bề Trên đan viện rất đỗi ngạc nhiên trước sự chính xác, lòng ân 

cần và quảng đại của vị ân nhân, đặc biệt là sự kín đáo. Sau khi để các vật dâng cúng nơi bàn xoay ở 



phòng khách, vị ân nhân luôn luôn lặng lẽ lui gót, không nói lời nào cũng không bao giờ tỏ lộ danh tánh 

mình là ai. 

Một hôm, Mẹ Bề Trên đích thân đến phòng khách đứng đợi nơi bàn xoay. Sau khi vị ân nhân bí ẩn kéo 

chuông như thường lệ, Mẹ Bề Trên cất tiếng hỏi: 

- Ngài là ai? Nhân danh tình yêu THIÊN CHÚA, xin nói cho tôi biết ngài là ai. 

Không có tiếng trả lời. Mẹ Bề Trên cảm thấy thoáng chút sợ hãi nhưng vẫn giữ được điềm tĩnh và lập lại 

câu hỏi lần thứ hai. Sau một chút thinh lặng, một tiếng nói vô cùng êm ái dịu ngọt cất lên trả lời: 

- Thầy là Đức GIÊSU thành Nagiarét mà các con vô cùng kính yêu và phục vụ hết lòng. Phục vụ trong 

thầm lặng ẩn kín nơi đan viện thân thương này. Các con luôn luôn tưởng nghĩ đến Thầy. Và Thầy, 

Thầy lo liệu chăm sóc cho các con. 

Mẹ Bề Trên vô cùng ngỡ ngàng và bồi hồi xúc động. Mẹ đứng yên không thốt nên được lời nào. Sau đó 

Mẹ kể lại cho tất cả các nữ đan sĩ trong Cộng Đoàn nghe. Và dĩ nhiên là kể từ sau biến cố độc nhất vô nhị 

ấy, toàn thể các nữ đan sĩ trong Cộng Đoàn gia tăng lời cầu nguyện, gia tăng cuộc sống chay tịnh và 

nghiêm chỉnh tuân giữ luật dòng. Nhưng nhất là gia tăng gấp đôi gấp ba lòng yêu mến tôn thờ Đức Chúa 

GIÊSU KITÔ, Đấng Tình Quân muôn thưở đã đoái thương chăm sóc các hiền thê dấu ái với cử chỉ vô cùng 

tế nhị và tình trìu mến vô bờ. 

 

... Kinh Chúng Con Thân Lạy Thánh Cả GIUSE 

Chúng con thân lạy Thánh Cả GIUSE, chúng con lâm cơn gian nan chạy đến cùng Người, và hết lòng nài 

xin Người phù hộ chúng con, như chúng con đã kêu xin Bạn Rất Thánh Người bàu chữa, chúng con 

thiết khẩn nguyện cầu, vì đức thương yêu đã kết buộc Người cùng Đức Nữ Đồng Trinh là Mẹ Đức 

Chúa Trời chẳng hề mắc tội tổ tông, lại vì tình cha yêu con, đã bảo dưỡng Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng, 

xin thương xem phù hộ chúng con, là phần cơ nghiệp Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã lấy Máu mình mà sắm, 

cùng xin lấy công ơn phép tắc mà phù trợ chúng con mọi bề túng ngặt. 

Lạy Đấng gìn giữ Thánh Mẫu, Thánh Tử rất cẩn thận, hãy phù hộ con cái Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã 

chọn. Lạy Cha rất yêu mến, hãy khử trừ mọi tật mê lầm hư hốt ra khỏi lòng chúng con. Lạy Đấng bảo 

hộ chúng con rất mạnh mẽ bởi trời, xin xuống tiếp giúp chúng con giao chiến cùng quỷ thần u ám dưới 

đất. Lại như xưa đã cứu Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng cho khỏi cơn rất nguy hiểm, mà được sống thế 

nào, thì rày cũng xin cứu chữa Hội Thánh Chúa cho khỏi chước kẻ thù cùng mọi sự khốn khó như vậy, 

và hằng phù hộ chúng con, thảy được theo đòi gương phúc đức Người, cùng cậy nhờ công ơn Người 

giúp đỡ sanh thuận tử an, hầu được hưởng phúc trên Nước Thiên Đàng đời đời chẳng cùng. Amen. 

(”La Mia Messa”, 1 Gennaio 2014 - 31 Marzo 2014, Anno VIII, vol.I, Casa Mariana Editrice, trang 
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