
XIN ĐỨC BÀ MÂN CÔI FATIMA CỨU CHÚNG CON! 

 

Cha Francesco Bonaventura Vitale (1866-1950) chào đời tại Messina 

trên đảo Sicilia ở miền Nam nước Ý. Cha là người kế vị đầu tiên của 

thánh Annibale di Francia (1851-1927) trong chức vụ Bề Trên Tổng 

Quyền dòng Rogazionisti. Cha kể lại như sau. 

Lúc còn là đại chủng sinh tôi được lệnh nhập ngũ. Một đêm một người 

bạn có nhiệm vụ canh gác gọi tôi đến đồn canh với anh cho có bạn. Rồi 

anh nói: 

- Lát nữa đây, nhờ anh canh dùm để tôi có thể rút vào một góc kín .. ở 

đó trong bóng tôi tôi sẽ ăn những gì gia đình gởi đến rồi tôi ngả lưng 

một chút trên nệm rơm và sẽ lần chuỗi Mân Côi! 

Trong thời đệ nhị thế chiến 1939-1945, đúng vào ngày 8-2-1943, Cha Bề Trên Vitale cùng với các tu sĩ 

chạy vào hầm trú để tránh cuộc dội bom dữ dội của quân đội đồng minh. Bom nổ bên cạnh tu viện. Cha 

Bề Trên liền giơ cao tràng chuỗi Mân Côi và khẩn cầu cùng Đức Mẹ MARIA: 

- Lạy Đức Bà Mân Côi Fatima, xin cầu bầu cùng THIÊN CHÚA cho chúng con! 

Và Cha cứ giữ nguyên tư thế ấy mãi cho đến khi thấy hiểm nguy đã qua đi. 

Cha Leo vị Linh Mục sống đồng thời với Cha Bề Trên kể lại rằng. Ngày 3-9-1943 quân đồng minh đổ bộ 

lên đảo Sicilia rồi tới thành phố Calabria. Buổi chiều cùng ngày, Các Linh Mục trong Cộng Đoàn nài nĩ Cha 

Bề Trên hãy đi lánh nạn nghỉ ngơi đôi chút nơi Cộng Đoàn các Nữ Tu ở San Pier Niceto. Tôi được chỉ định 

tháp tùng Cha Bề Trên. Suốt cuộc hành trình chúng tôi lần trọn Chuỗi Mân Côi 150. Sau đó mỗi ngày 

chúng tôi đều đặn lần trọn Chuỗi Mân Côi 150. 

Trong thời gian giữ trách vụ Bề Trên Tổng Quyền, trong mọi lá thư luân lưu gửi đến các tu sĩ, Cha 

Francesco Bonaventura Vitale luôn luôn nhắn nhủ mọi người sốt sắng lần chuỗi Mân Côi để bày tỏ lòng 

kính mến con thảo đối với Hiền Mẫu MARIA Thiên Quốc. Vào những ngày cuối đời, khi không còn đủ sức 

để tham dự các buổi đọc Kinh Thần Vụ - và được phép chuẩn - Cha Vitale chuyên chăm lần hạt Mân Côi 

để thay cho Kinh Nhật Tụng. 

... Tràng Chuỗi Mân Côi của Cha Tito Brandsma (1881-1942), Linh Mục dòng Cát-Minh. Cha chào đời 

(23-2-1881) tại Frisia bên nước Hòa Lan. Trong thời đệ nhị thế chiến 1939-1945 Cha bị bọn đức quốc xã 

bắt và đưa đến trại tập trung Dachau ở miền Nam nước Đức. 

Ngày 26-7-1942 trước khi bị giết chết Cha Tito Brandsma rút tràng chuỗi Mân Côi thô sơ cũ kỹ Cha vẫn 

dùng để lần hạt và trao tặng cô y tá trẻ tuổi người Hòa Lan. Cô này có nhiệm vụ chích thuốc độc cho Cha 

chết. Vừa trao tràng chuỗi Mân Côi Cha vừa nói: 

- Cô hãy dùng Tràng Chuỗi này để cầu nguyện! 



Cô y tá lắc đầu trả lời:                - Tôi không cần! Tôi không biết cầu nguyện! 

Cha Tito Brandsma vẫn nhẹ nhàng nói:          - Không sao hết! Ít ra là cô thử lập đi lập lại: ”Cầu cho chúng 

con là kẻ có tội .. ” 

Đó là những lời cuối cùng của Cha Tito Brandsma. 

Cô y tá Hòa Lan này sau khi đệ nhị thế chiến chấm dứt cô phải trốn chui trốn nhủi và mang một tên giả 

để tránh thoát cuộc bố ráp lùng bắt của cảnh sát thuộc phân nửa Âu Châu. Cô bị theo đuổi vì can tội giết 

chết không biết bao nhiêu tù nhân. Thế nhưng cùng lúc đó cô đã tìm thấy trở lại Đức Tin Công Giáo nhờ 

Tràng Chuỗi Mân Côi của Cha Tito Brandsma. 

Vào năm 1955 cô y tá bỗng bất ngờ xuất hiện và được sự canh giữ cẩn mật của một nhóm đặc nhiệm để 

đến làm chứng trước Ủy Ban điều tra tôn phong chân phước cho Cha Tito Brandsma. Cô tỉ mỉ kể lại 

những gì xảy ra trong thời gian 10 ngày trước khi Cha Tito Brandsma bị cô chích thuốc độc kết liễu mạng 

sống. 

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn Cha Tito Brandsma lên bậc chân phước ngày 3-11-1986 tại Roma. 

... 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. 
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