
THỐNG HỐI NHỜ ẢNH VẢY ĐỨC MẸ BAN ƠN 

 

Tommaso Vitali - người Ý - là tên khủng bố khét tiếng. 

Cướp của và giết người như trò chơi. Khi bị bắt và bị 

kết án tù, Tommaso khinh-khỉnh nhìn mọi người với nụ 

cười khiêu khích. Vậy mà, sau 25 năm ngồi tù, ông bỗng 

hồi tâm thống hối. Ông sợ hãi nghĩ về quá khứ đồng thời 

tin tưởng vững mạnh nơi lòng nhân lành của THIÊN 

CHÚA Từ Bi và Hiền Mẫu Rất Thánh MARIA .. Phép lạ nào 

hoán cải đời ông? Chính ông Tommaso Vitali đã tức tốc 

xin gặp vị Linh Mục Công Giáo Tuyên Úy nhà giam và 

tường thuật tất cả với ngài, vào một buổi tối tháng Năm 

như sau. 

Xin Cha tha thứ cho con vì con phạm rất nhiều tội. Từ 

hơn mấy chục năm qua, con không hề xưng tội và rước lễ. Trong thời niên thiếu, con vô phúc rơi vào 

vòng tay bạn bè xấu. Họ lừa dối phỉnh gạt con. Năm 14 tuổi, con bỏ nhà ra đi sống bụi đời, lang thang 

trên các vĩa hè đường phố. Con phạm đủ thứ tội nghịch các điều răn của Chúa. Bàn tay con dính đầy 

máu vô tội của anh chị em con. Con ăn trộm ăn cướp và sống sa đọa nhơ nhớp như một con thú vật. Con 

là một đại tội nhân. Chỉ có điều đáng nói là suốt trong thời gian này, con luôn mang trong mình Ảnh Vảy 

Phép Lạ. Đó là Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn do thân mẫu con tặng. Mẹ con mất sớm vì quá buồn sầu tủi nhục. 

Phần con, ngoài việc mang Ảnh Vảy Phép Lạ, tối nào con cũng trung thành đọc một Kinh Kính Mừng 

MARIA kính Đức Mẹ. Đó là niềm tin Công Giáo duy nhất còn sót lại nơi tâm hồn tràn đầy tội lỗi khốn khổ 

của con. 

Ngày hôm nay đây, trong một phút giây tuyệt vọng tột cùng, con quyết định kết liễu cuộc đời cho xong. 

Khi con đưa hai tay lên cổ để siết mạnh vòng dây tử thần, bỗng thình lình tay con chạm đến Ảnh Vảy 

Đức Mẹ Ban Ơn. Ngay sau đó con nghe tiếng Chuông Chiều báo hiệu Kinh Truyền Tin. Tiếp đến là tiếng 

chuông báo tin có người qua đời. Tất cả các diễn biến đó lần lượt tiếp liền nhau như một phương thuốc 

thần diệu giúp con ra khỏi cơn ác mộng. Con hồi tâm thống hối và bật lên khóc nức nở. Khóc như một 

đứa con nít. Khóc như chưa từng bao giờ được khóc. Những giọt nước mắt ăn năn. Những giọt nước 

mắt tri ân cảm tạ. Con hết lòng cám ơn Đức Mẹ MARIA và Ảnh Vảy Phép Lạ đã cứu sống con. Bây giờ, 

con thật lòng đau đớn vì các tội lỗi đã phạm. Con xin THIÊN CHÚA tha thứ cho con và con xin Cha ban 

phép giải tội cho con. 

Nói đến đây, ông Tommaso Vitali khiêm tốn quz xuống, bắt đầu xưng thú mọi tội lỗi đã phạm trong mấy 

chục năm trời. Sau đó Cha Tuyên Úy giơ tay ban phép lành xá tội cho ông. Sáng sớm hôm sau, vào đúng 

lúc chuông nhà thờ báo hiệu Kinh Truyền Tin, tội nhân thống hối Tommaso Vitali êm ái trút hơi thở cuối 

cùng, trên đôi môi mấp máy danh thánh GIÊSU và MARIA. 

 



 

 

... Lạy Nữ Vương, Mẹ Nhân Lành, làm cho chúng con được sống, 

được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con con cháu Evà, ở chốn 

khách đày kêu đến cùng Bà; chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu 

khẩn Bà thương. Hỡi ơi, Bà là Chúa bàu chúng con, xin ghé mắt 

thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được 

thấy Đức Chúa GIÊSU Con lòng Bà gồm phước lạ. Ôi! khoan thay! 

nhân thay! dịu thay! Thánh MARIA trọn đời đồng trinh. Amen. (Kinh 

Lạy Nữ Vương - Salve Regina) 

 

(P. Giuliano FERRINI, o.f.m, ”Maggio con MARIA”, Edizioni Francescane, 22a Edizione 1995, trang 102-

103) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 

 

 

 


