
CHUỖI MÂN CÔI CỨU BRAZIL THOÁT ÁCH CỘNG SẢN VÔ THẦN 

 

Cha Patrick Peyton là vị Linh Mục tông đồ của Tràng Chuỗi Mân Côi. 

Cha chào đời ngày 9-1-1909 trong gia đình Công Giáo nghèo thật 

nghèo bên nước Ái-nhĩ-lan. Năm 18 tuổi, Patrick cùng với hiền huynh 

Tom sang Hoa Kz tìm kế sinh nhai. Nhưng rồi ơn Chúa gọi, Patrick từ 

giã anh, gia nhập chủng viện. 

Lúc gần chịu chức Linh Mục, thầy Patrick bỗng lâm bệnh lao phổi 

trầm trọng. Các bác sĩ cho biết vô phương cứu chữa! Giấc mơ Linh 

Mục trong phút chốc tan thành mây khói .. Thầy Patrick chán nản 

buông tay bỏ cuộc. Nhưng rồi một vị Linh Mục lão thành xuất hiện. 

Cha nói với Thầy: 

- Hãy xin Đức Mẹ MARIA chữa lành bệnh. Đức Mẹ là suối nguồn sự 

sống. Hãy tin tưởng nơi Người và yêu mến Người như Mẹ thật. 

Hãy kiên trì kêu xin Đức Mẹ và tin tưởng vững chắc Đức Mẹ sẽ 

chữa lành. Đức Mẹ sẽ tỏ ra vô cùng nhân hậu với Thầy. Chính vì chúng ta tin tưởng quá ít nơi Đức Mẹ, 

nên Đức Mẹ không ban được cho chúng ta nhiều ơn! 

Nghe vị Linh Mục lão thành nói thế, Thầy Patrick bỗng nhớ lại chuỗi ngày niên thiếu, nơi quê hương Ái-

nhĩ-lan thân yêu. Thầy cũng nhớ đến ”liều thuốc thần” hiền mẫu Thầy vẫn dùng trong cơn gian nan khốn 

khó. Đó là Tràng Chuỗi Mân Côi. Cứ chiều đến, cả gia đình tụ họp và cùng nhau sốt sắng lần chuỗi Mân 

Côi. 

Giờ đây, vì hết hy vọng nơi các phương thuốc chữa trị trần gian, Thầy Patrick hướng về Trời Cao và kêu 

van Hiền Mẫu Thiên Quốc MARIA qua Tràng Chuỗi Mân Côi. Và Thầy được lành bệnh thật. 

Năm 1941 - 32 tuổi - Thầy Patrick Peyton hân hoan lãnh nhận thiên chức Linh Mục trong dòng Thánh 

Giá. Từ đó Cha thâm tín rằng: 

- Thế giới cầu nguyện là thế giới hòa bình và Gia đình cầu nguyện là gia đình hiệp nhất. 

Có lần Cha Patrick Peyton (1909-1992) nói với danh ca Bing Crosby (1903-1977) rằng: 

- Tôi đạt đến sự hiểu biết và yêu mến Đức Mẹ MARIA là nhờ lần hạt MÂN CÔI. Chính tràng chuỗi MÂN 

CÔI dạy tôi phải đặt tin tưởng nơi Đức Mẹ MARIA. Vì thế, để tỏ lòng ghi ơn Tràng Chuỗi MÂN CÔI, tôi 

quyết định dâng hiến trọn đời tôi để cổ võ mọi người yêu thích việc lần hạt MÂN CÔI. Nếu mọi người 

đáp lời tôi kêu gọi, mỗi ngày dành ra thời gian ngắn, rồi cả gia đình cùng nhau lần hạt MÂN CÔI, thì tôi 

có thể bảo đảm với các gia đình ấy rằng: các tổ ấm đó sẽ trở thành vườn địa đàng! 



Sau khi chịu chức Linh Mục trong dòng Thánh Giá, Cha Peyton 

hiến toàn thân cho việc cổ võ các tín hữu đọc kinh Mân Côi. Cha 

mong muốn có 10 triệu gia đình Công Giáo cũng như không 

Công Giáo đọc kinh này. 

Tháng 10 năm 1991 - 8 tháng trước khi qua đời - Cha Patrick 

Peyton còn cổ động chiến dịch quyên góp một triệu chuỗi Mân 

Côi cho các tín hữu ở Nga và các nước cựu cộng sản Đông Âu. 

Cho đến giữa tháng Giêng năm 1993, đã có 670 ngàn chuỗi Mân 

Côi gởi sang các nước thuộc khối Liên Sô trước kia, và phân phát 

cho các tín hữu, qua trung gian các cơ quan cứu trợ và các Nữ 

Tu Thừa Sai Bác Ái của mẹ Têrêxa Calcutta. Ngoài ra, 330 ngàn 

chuỗi Mân Côi khác cũng được gửi sang các nước thuộc miền Đông và Trung Âu. 

Vì chiến dịch vượt quá mục tiêu ấn định ban đầu, ban tổ chức quyết định lạc quyên thêm một triệu 

chuỗi Mân Côi để gửi cho các tín hữu Công Giáo các nước cựu cộng sản (CNS 12-1-1993). 

Ngược dòng thời gian, chiến dịch đọc kinh Mân Côi do Cha Patrick Peyton cổ động đã mang lại kết quả 

không ngờ: 

- CỨU DÂN TỘC BRAZIL THOÁT NẠN CỘNG SẢN VÔ THẦN! 

Brazil là quốc gia rộng lớn, có diện tích hơn 8 triệu rưỡi cây số vuông, tức chiếm phân nửa diện tích Nam 

Mỹ. Đầu thập niên 1960, Brazil có gần 80 triệu dân. Con số này hiện nay tăng gấp đôi và số tín hữu Công 

Giáo chiếm đến 88%. 

Vào đầu thập niên 1960, Cha Peyton đã cổ động được tại thủ đô Rio de Janeiro gần 2 triệu tín hữu Công 

Giáo gia nhập phong trào đọc kinh Mân Côi. Đây cũng là thời kz chính trường Brazil giao động mạnh vì bị 

khủng hoảng và vì những hoạt động phá rối của đảng cộng sản! 

Bất cứ nơi đâu có nghèo đói, có bất công, thì tức khắc, cộng sản lợi dụng ngay để tuyên truyền chủ nghĩa 

xã hội và giả dối hứa hẹn thiên đàng cho người dân! Đó cũng là trường hợp xảy ra tại Brazil. 

Từ năm 1961, Brazil sống dưới quyền cai trị của ông João Goulart (1918-1976). Ông này muốn chính 

thức áp đặt ý thức hệ cộng sản trên quốc gia. Hiểu rõ { đồ gian ác của ông, các thành viên phong trào 

”đọc kinh Mân Côi trong gia đình”, quyết tâm dùng tràng chuỗi Mân Côi để ngăn chặn hiểm họa cộng 

sản vô thần. 

Đảng Cộng Sản Brazil vừa khinh thường vừa chế nhạo chiến dịch!!! Làm sao mà kinh Mân Côi lại có thể 

chặn đứng được làn sóng vô thần đang lan nhanh và lan rộng??? 

Đầu năm 1964, đảng cộng sản chuẩn bị nhóm đại hội tại Belo Horizonte. Theo chương trình dự định, thì 

đây là kz đại hội quan trọng, quyết định tương lai sống còn của đất nước Brazil!!! 



Nhưng rồi biến cố bất ngờ xảy ra. Vào chính ngày khai mạc 

đại hội đảng cộng sản, hàng trăm ngàn người dân Brazil, tay 

cầm tràng chuỗi Mân Côi, tuốn ra đầy đường. Họ cùng nhau 

đọc to tiếng kinh Mân Côi. Xong, họ tiến vào xâm chiếm 

trong và ngoài phòng họp, nơi sẽ diễn ra đại hội, mấy giờ 

trước khi đại hội bắt đầu .. Các đảng viên cộng sản đã không 

thể nào vào được phòng họp. 

Kz đại hội đảng cộng sản Brazil năm đó bị thất bại. Ông João 

Goulart cùng với các cán bộ đảng cộng sản phải bỏ trốn ra 

nước ngoài. Nhờ thế mà nước Brazil rộng lớn, được thoát 

ách cộng sản vô thần, thoát một chủ nghĩa xã hội chỉ mang 

đến khốn khổ và nghèo đói cho dân cho nước!!! 

Và dĩ nhiên, mọi người dân Brazil đều biết rõ: 

- ĐÂY LÀ PHÉP LẠ CỦA TRÀNG CHUỖI MÂN CÔI! 

... Có điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và 

đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. Lại có 

điềm khác xuất hiện trên Trời: đó là một con rồng lớn, đỏ như lửa, có 7 đầu và 10 sừng, trên 7 đầu 

đều có vương miện. Đuôi nó quét hết một phần ba các ngôi sao trên Trời mà quăng xuống đất. Rồi 

con rồng đứng chực sẵn trước mặt người Phụ Nữ sắp sinh con, để khi Bà sinh xong là nó nuốt ngay 

Con Bà. Bà đã sinh được một Người Con, một Người Con Trai, Người Con này sẽ dùng trượng sắt mà 

chăn dắt muôn dân. Con Bà được đưa ngay lên THIÊN CHÚA, lên tận ngai của Người. Còn người Phụ 

Nữ thì trốn vào sa mạc; tại đó THIÊN CHÚA đã dọn sẵn cho Bà một chỗ ở, để Bà được nuôi dưỡng ở 

đó, trong vòng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày. 

Bấy giờ có giao chiến trên Trời: Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và các Thiên Thần của Người giao 

chiến với con Mãng-Xà. Con Mãng-Xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến. Nhưng nó không đủ 

sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên Trời nữa. Con Mãng-Xà bị tống ra, đó là Con Rắn xưa, 

mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ. Nó bị tống xuống đất, và 

các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó. Và tôi nghe có tiếng hô to trên Trời: 

”THIÊN CHÚA chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ, 

giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, và Đức KITÔ của Người, 

giờ đây cũng biểu dương quyền bính” (Sách Khải Huyền 12,1-10). 

(Albert Pfleger, ”FIORETTI DE LA VIERGE MARIE”, Mambré Editeur Diffuseur, 1992, trang 107-108) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 


