
XIN CHO GIÁO HỘI BIẾT CÙNG VỚI MẸ HƯỚNG NHÌN VỀ ĐỨC CHÚA GIÊSU KITÔ! 

 

 

... Linh Mục Maurizio Muzzioli Cha Sở người Ý 

bày tỏ lòng tri ân dâng lên Đức Bà Mân Côi 

Pompei. 

 

Thời gian trôi qua đã gần 40 năm kể từ ngày tôi 

bắt đầu cuộc hành trình hoán cải và trở về với 

Đức Tin Công Giáo. Hồi ấy tôi là sinh viên năm 

thứ tư. 

Sau một cuộc gặp gỡ quan phòng tôi nhận món 

quà là Tràng Chuỗi Mân Côi mà không biết phải 

sử dụng như thế nào. Thế nhưng kể từ giây phút 

phúc lộc ấy, Tràng Chuỗi Mân Côi luôn theo sát 

tôi, ở trong trái tim tôi và trên đôi môi tôi! Khi ấy 

không bao giờ tôi có thể tưởng tượng được rằng 

rồi mình sẽ trở thành Linh Mục! Tuyệt đối 

Không! Vì thế, mỗi ngày trôi qua trong tư cách 

Linh Mục, tôi không ngừng hân hoan, ngỡ ngàng 

và nhất là bày tỏ lòng tri ân đối với THIÊN CHÚA 

Nhân Lành và lòng thảo mến đối với Hiền Mẫu 

MARIA thiên quốc! 

Thật tuyệt vời biết bao khi định mệnh đời tôi thay chiều đổi hướng với duy nhất vỏn vẹn Tràng Chuỗi 

Mân Côi xem ra vô cùng thô sơ và bé nhỏ! Càng nghĩ tôi càng cảm thấy hạnh phúc và lòng tôi càng dâng 

cao niềm tri ân cảm tạ! Bởi vì cùng lúc, tôi cảm thấy mình vô cùng bất xứng vì còn sống xa với ơn lành 

nhận lãnh cũng như chưa quảng đại đủ trong việc đáp trả ơn thánh! Mặc dầu thế, tận nơi sâu thẳm của 

lòng mình tôi vẫn cảm nghiệm niềm vui tràn đầy vì được hoàn toàn thuộc về Chúa với trọn cái yếu hèn 

giòn mỏng của tôi. Tôi ý thức sâu xa rằng THIÊN CHÚA luôn luôn ban cho tôi ơn biết khiêm tốn bắt đầu 

lại mỗi ngày, từng ngày, trở lại từ đầu y như ngày đầu tiên. Đó là mầu nhiệm của ơn thánh hoán cải. 

Ánh sáng của cái ngày đầu tiên ấy cách đây đúng 40 năm vẫn không bao giờ tắt lịm! Thật diệu kz! Cùng 

với ánh sáng này tôi hân hoan tiến bước ngày qua ngày hướng về cuộc gặp gỡ chung cục với Đấng là 

Tuyệt Mỹ và là Tình Yêu vô biên bất tận trung tín! 

 

 



... Bà Pierina tín hữu Công Giáo sống tại thành 

phố Napoli (Nam Ý). 

Con muốn bày tỏ lòng tri ân đối với Đức Bà Mân 

Côi Pompei và chân phước Bartolo Longo vì đã 

ban cho con một ơn lành trọng đại. Con xin gởi hai 

món tiền dâng cúng như dấu chứng lời tri ân cảm 

tạ của con. Ơn con nhận thuộc phạm vi nghề 

nghiệp trong một bối cảnh gay-go trắc-trở gần 

như không thể nào thoát ra được. Vậy mà tất cả 

đã kết thúc êm đẹp sau khi con làm Tuần Cửu 

Nhật cùng Chân Phước Bartolo Longo. Lúc ấy con 

chìm ngập trong đêm đen tăm tối. Giờ đây con 

sống trong ánh sáng chan hòa! Xin hết lòng cảm tạ 

Chân Phước Bartolo Longo! Ước gì ngài sớm được 

ghi vào sổ bộ các thánh và chiêm ngưỡng đời đời 

ánh sáng vĩnh cửu! Con xin cám ơn ngài, bởi vì trải 

qua không biết bao nhiêu năm tháng con sống 

triền miên trong đau khổ, trong trầm cảm, mà 

ngài đã cầu bầu cùng THIÊN CHÚA, cùng với Đức 

Trinh Nữ Rất Thánh Mân Côi Pompei, nên con đã 

được thoát khỏi cơn khủng hoảng. 

 

... Bà Anna Maria sống tại thành phố Salerno (Bắc Ý). 

Chân phước Bartolo Longo đã cầu bầu cùng THIÊN CHÚA cho con trai Pasquale của con, bởi vì sau không 

biết bao nhiêu thăng trầm vẫn không thể nào thi đậu cũng không cách nào tìm được việc làm, mặc dầu 

đã 32 tuổi đời. Rồi nhờ ơn soi sáng của Trời Cao, con cầu nguyện, cầu nguyện rất nhiều. Mỗi ngày, sau 

khi lần hạt Mân Côi, con đọc thêm kinh cầu cho chân phước Bartolo Longo sớm được tôn phong hiển 

thánh. Và sau cùng thì một cánh cửa hy vọng mở ra. Từ hơn bốn tháng qua con trai con tìm được việc 

làm nơi một hãng ở thành phố Milano với giao kèo vô hạn định. Chưa hết, con trai con cũng đậu hai kz 

thi với kết quả khả quan. Trước mắt con trai con đã mở ra một tương lai tươi sáng, tương lai mà trước 

đó nó không bao giờ dám mơ ước hoặc nghĩ tới. 

Toàn gia đình con luôn luôn ở dưới sự bảo trợ của Đức Bà MARIA Mân Côi Pompei. Lần này chúng con 

lại ở thêm dưới sự bảo trợ của Bartolo Longo, vị chân phước vô cùng thân thương của Đền Thánh 

Pompei. 

Giữ lời đã hứa, con xin viết thư này để công khai bày tỏ lòng tri ân thảo mến đối với Đức Bà Mân Côi 

Pompei và chân phước Bartolo Longo. Con muốn khuyến khích tất cả những ai đang gặp khó khăn, đừng 

nản lòng trông cậy nhưng hãy cầu nguyện thật nhiều và thật nhiều. Xin chân thành cảm tạ. 



... ĐỨC TRINH NỮ MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI 

 

Lạy Đức Trinh Nữ MARIA, Đức Bà Hồn Xác Lên 

Trời, nơi Mẹ, trong xác Mẹ và trong hồn Mẹ, 

hoàn tất chiến thắng của THIÊN CHÚA trên cái 

chết. Mẹ sống trong ánh sáng của Con Mẹ 

Sống Lại và Mẹ mở cho chúng con con đường 

Phục Sinh của Người. Lạy Đức Bà Hồn Xác Lên 

Trời, xin Mẹ canh giữ chúng con, đưa cái nhìn 

và lòng chúng con hướng về chân trời của 

Vương Quốc THIÊN CHÚA, nơi Tình Yêu Chúa 

CHA sẽ chiến thắng mọi bạo lực, mọi biến 

dạng và mọi sợ hãi. Xin Mẹ ban cho Giáo Hội 

của Mẹ đang trên đường lữ thứ, giữa tăm tối 

và thử thách, biết cùng với Mẹ nhìn về Đức 

Chúa GIÊSU KITÔ để học biết tái sinh từ THIÊN 

CHÚA và để cho hành trình của chúng con 

được nâng đỡ bởi niềm hy vọng của cuộc 

sống mới này được hứa ban cho chúng con và 

đang chờ đợi chúng con. Lạy Đức Trinh Nữ 

MARIA, xin làm cho Chúa Thánh Linh có thể 

đặt trong xác và hồn chúng con niềm ước 

muốn thanh sạch, niềm ước muốn mạnh mẽ 

về cuộc sinh ra mới này mà Mẹ từng kinh 

nghiệm. Amen. 

 

(”Il Rosario e la Nuova Pompei”, Anno 129 - N.5 - Maggio 2013, trang 40-43) 
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