
LẠY RẤT THÁNH TRÁI TIM ĐỨC CHÚA GIÊSU XIN CHO CON ĐƯỢC ƠN CHẾT 

LÀNH! 

 

... Câu chuyện xảy ra tại nước Tô-cách-lan 

Vào thời kz ấy, nổi lên cuộc bách hại dữ dội chống 

lại Giáo Hội Công Giáo, gây nguy hiểm cho Đức 

Tin. Một Giám Mục Công Giáo bị bắt buộc phải 

tìm cách chạy trốn. Ngài cải trang thành một nông 

dân và vượt qua các rặng núi Tô-cách-lan. Bỗng 

giông tố bất ngờ đổ ập xuống, vị Giám Mục buộc 

lòng phải ghé vào xin trú ẩn nơi một gia đình nông 

dân. Gia đình này mở rộng cửa đón tiếp với tâm 

tình bác ái và mời khách lạ dùng một ít thức ăn. 

Bỗng vị Giám Mục để ý thấy nơi một góc nhà có 

một người đàn bà cao tuổi đang ngồi với dáng 

điệu vô cùng ủ rũ. Tiến lại gần vị Giám Mục âu 

yếm hỏi cho biết lý do tại sao. Cụ bà liền trả lời: 

- Đó là, nơi phòng bên cạnh có ông chồng của tôi 

sắp chết và thay vì nghiêm chỉnh chuẩn bị cho 

chuyến đi chung kết thì ông cứ một mực xác tín rằng ông chưa có thể chết được! 

Vị Giám Mục vẫn còn đang cải trang là người thường, ngỏ lời muốn thăm viếng cụ ông đang nằm liệt. Cụ 

bà vô cùng sung sướng liền đưa người khách lạ vào phòng của ông chồng. 

Đó là một người đàn ông cao tuổi đang nằm ẹp trên tấm nệm rơm. Nhưng với chút hơi tàn, ông lập đi 

lập lại rằng ông chưa có thể chết trong lúc này. Vị Giám Mục Công Giáo, với sự dịu hiền và lòng nhân ái, 

tìm lời lẽ tế nhị khuyên ông nên sẵn sàng đón nhận thánh { THIÊN CHÚA. Đến lúc này thì ông cụ ngạc 

nhiên hỏi: 

- Hẳn bạn là tín hữu Công Giáo phải không? 

Vị Giám Mục gật đầu khẳng định: 

- Phải, tôi là người Công Giáo! 

Cụ ông liền nói: 

- Thế thì tôi xin nói với bạn là tôi không thể chết lúc này. Bởi vì, tôi đã van xin cùng Đức Mẹ MARIA là cho 

tôi được chết với sự trợ giúp của một Linh Mục Công Giáo! 

Nghe vậy, Vị Giám Mục Công Giáo vô cùng xúc động. Ngài hiền từ nói: 



- Thưa bạn, Đức Mẹ MARIA đã nhận lời bạn cầu 

xin. Bởi vì không phải chỉ bởi một Linh Mục mà là 

một Giám Mục .. 

Thế là, cụ ông êm ái trút hơi thở cuối cùng, rời 

trần gian đi về thiên quốc, sau khi lãnh đủ các bí 

tích sau cùng từ tay một vị Giám Mục Công Giáo, 

nhờ sự can thiệp từ mẫu của Đức Trinh Nữ Rất 

Thánh MARIA. 

 

... Câu chuyện thứ hai mang nét đẹp tình phụ 

tử bao la của Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU KITÔ 

Nơi thành phố Trapani, thủ phủ tỉnh Sicilia, miền 

Nam nước Ý, có một bệnh nhân ở giai đoạn cuối 

đời nhưng là một tín hữu khô đạo và cứng lòng 

tin. Nghe tin không lành, Cha Sở vội vàng đến 

thăm. Nhưng vừa trông thấy Cha Sở, người hấp 

hối la lớn tiếng: 

- Hãy xéo đi! Ai gọi ai mời ông đến đây? 

Cha Sở nhẫn nại tìm lời lẽ thuyết phục. Rồi Cha 

Sở được biết bệnh nhân đã ngoài thất tuần và từ rất lâu bỏ hẳn việc xưng tội cùng rước lễ. 

Cha Sở kiên trì tiếp tục nói với người hấp hối về THIÊN CHÚA, về lòng lân tuất vô biên của THIÊN CHÚA, 

về Thiên Đàng về Hỏa Ngục. Nhưng bệnh nhân vẫn một mực lòng chai dạ đá và trả lời: 

- Ông vẫn còn tin mấy cái thứ ấy sao? Ngày mai tôi sẽ chết và tất cả sẽ chấm hết mãi mãi .. Bây giờ là lúc 

phải dẹp hết mấy cái chuyện ấy! Ông hãy xéo đi! 

Cha Sở đành phải ra về. Nhưng Cha Sở huy động toàn thể giáo xứ van xin cùng Thánh Tâm Đức Chúa 

GIÊSU KITÔ để Người thương ban ơn hồi tâm sám hối cho bệnh nhân. Rồi Cha Sở nhờ một Linh Mục 

khác tìm cách đến thăm nhưng bệnh nhân vẫn cương quyết không để cho vị Linh Mục bước chân vào 

nhà. 

Thời gian nặng nề trôi qua trong vòng 7 ngày và người bệnh tiến gần đến giây phút cuối cùng. Thế rồi 

trước sự ngạc nhiên của mọi người, bệnh nhân xin mời Cha Sở đến. Ông tỏ ra vô cùng hối hận. Ông thật 

lòng ăn năn thống hối. Rồi trước sự hiện diện của nhiều người, ông sốt sắng lãnh các bí tích sau hết. Rồi 

với nước mắt dàn dụa, ông kính cẩn hôn Thánh Giá Đức Chúa GIÊSU KITÔ và thân thưa: 

- Ôi lạy Đức Chúa GIÊSU dấu ái, xin thương xót con! Lạy THIÊN CHÚA Nhân Lành, xin thương xót con và 

xin tha thứ mọi tội lỗi của con! 



Sau đó không lâu ông êm ái trút hơi thở cuối cùng, ghi 

dấu chiến thắng lòng lân tuất vô biên của Thánh Tâm 

Đức Chúa GIÊSU KITÔ! 

 

... Ớ RẤT THÁNH TRÁI TIM ĐỨC CHÚA GIÊSU 

Ớ Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa GIÊSU, ớ mạch mọi sự 

lành, con thờ lạy Trái Tim Chúa. Con yêu mến Trái Tim 

Chúa và hết lòng ăn năn thảm thiết vì tội lỗi con, mà 

dâng trái tim khốn nạn con cho Trái Tim Chúa. Xin hãy 

làm cho lòng con trở nên khiêm nhượng nhịn nhục sạch 

sẽ và ăn hiệp theo ý Chúa mọi đàng. 

Lạy Đức Chúa GIÊSU rất nhân lành xin hãy làm cho con 

được sống trong Chúa và sống vì Chúa. Xin che chở con 

trong cơn nguy hiểm. Xin an ủi con trong hồi khốn cực. 

Xin cho phần xác con được ơn khoẻ mạnh, xin giúp đỡ 

con mọi khi thiếu thốn ở đời này. Xin xuống phước cho 

con làm nên các việc và được ơn chết lành. Amen. 

Lạy Đức Chúa GIÊSU rất nhân lành dịu dàng, xin hãy làm cho lòng con nên giống như Rất Thánh Trái 

Tim Chúa. 

 

(”La Mia Messa”, volume II, 1 Aprile - 30 Giugno, Anno VIII/A - 2014, Casa Mariana Editrice, trang 475-

476/526-527) 
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