
XIN CHO CON ĐƯỢC LÒNG TRÔNG CẬY MẸ NHƯ CON THẢO!  

 

 
... Con viết thư này để thông báo một sự kiện bất ngờ mà con xác tín 

đây là cuộc khỏi bệnh lạ lùng nhờ Đức Trinh Nữ Rất Thánh Pompei. Biến 

cố xảy ra vào cuối năm 2005 và những tháng đầu năm 2006. Sở dĩ con 

đợi đến hôm nay mới nhắc đến là vì con muốn kiểm xem chứng bệnh có 

tái phát không. 

 

Sự hiện diện lạ lùng của Đức Bà Mân Côi Pompei đã xuất hiện ngay từ 

những tháng ngày đầu của cuộc đời con. Thân mẫu con rất có lòng kính 

mến Đức Mẹ MARIA. Khi mới được 3 tháng, con đã lâm trọng bệnh. 

Bệnh tình nặng đến độ vị Linh Mục đến thăm con đã ban bí tích Xức Dầu 

cho con. Thân mẫu con liền khấn hứa cùng Đức Mẹ và xin Đức Mẹ cứu 

sống con. Và phép lạ đã xảy ra. Con tin như thế. Bởi vì con không có hy 

vọng sống sót và người ta đã báo tin cho thân phụ con biết, lúc ấy đang 

ở xa vì là thời đệ nhị thế chiến. 

 

Thật thế con chào đời vào tháng Giêng năm 1940 tại Napoli (Nam Ý). Thành phố lúc bấy giờ lâm cảnh 

khốn đốn. Con không được chữa trị nơi nhà thương mà là ở gia đình. Vị bác sĩ được mời đến thấy rõ 

con không sống được bao lâu nên thử làm một cố gắng cuối cùng: ”còn nước còn tát!” Con bị chứng 

sưng cuống phổi mao-quản ở giai đoạn chót. Và vị bác sĩ quyết định làm một cuộc chuyền máu. Ông 

lấy máu của mẹ con chuyền cho con mà không hề kiểm xem máu của mẹ con có hợp với máu của con 

không. Nhiều năm sau này mẹ con kể lại với con rằng: Đêm hôm đó mọi người không chợp mắt. Và 

sáng sớm hôm sau không ai có can đảm đến bên chiếc nôi con đang nằm để xem con như thế nào, vì 

mọi người đinh ninh con đã tắt thở trong đêm. Thế nhưng lạ lùng thay, khi đến bên chiếc nôi thì thấy 

con đã thức giấc và đang mở mắt nằm im. 

 

Tại sao con nói đây là một phép lạ? Bởi vì 40 năm sau, khi mẹ con bị ung thư, chúng con mới khám 

phá ra máu của mẹ con thuộc nhóm B dương-tính còn con thuộc nhóm máu O âm-tính. Con có thể cho 

mọi người máu của con nhưng con chỉ có thể nhận máu cùng loại. Khi hỏi các bác sĩ thì họ trả lời việc 

chuyền máu của mẹ con cho con mà không gây tử thương quả là điều không thể giải thích được về 

phương diện y khoa. Câu nói này không gây ngạc nhiên bao nhiêu cho con, bởi lẽ từ rất lâu nay con đã 

tiến gần đến Đức Tin Công Giáo một cách vô điều kiện. Con không hề đặt câu hỏi tại sao và hết lòng 

yêu mến Đức Mẹ MARIA. Con đọc kinh kính Đức Mẹ và thường xuyên làm các việc đạo đức như thi 

hành ”20 ngày Thứ Bảy”. Con phó thác cuộc đời con trong vòng tay từ mẫu của Đức Mẹ và cảm nhận 

sự hiện diện của Đức Mẹ. 

 

Chính trong tâm tình này mà khi lâm bệnh hiểm nghèo và cần phải giải phẫu con đã van xin sự trợ 

giúp của Đức Mẹ. Và Đức Mẹ đã ra tay can thiệp và thế là cuộc khỏi bệnh lạ lùng thứ hai đã xảy ra, vì 

không thể nào giải thích được về phương diện khoa học. 

 

Con bị một cục bướu mọc ngay giữa lưỡi và mỗi ngày một chương phình lên to tướng. Con cảm thấy 

mình trải qua một thời kỳ nghiêm trọng và mạng sống lâm nguy. Cho đến lúc ấy, con vẫn gan dạ và 

thường can đảm đương đầu với mọi khó khăn. Con là người không dễ bị lung lay nao núng trước các 

biến cố dầu tiêu cực đến đâu đi nữa. Vậy mà không hiểu sao lần này con cảm thấy cái chết gần kề và 

con tha thiết cầu nguyện. 

 

Thế rồi một buổi sáng khi thức giấc con không còn cảm thấy cục bướu nơi lưỡi nữa. Con ngạc nhiên 



nhìn vào gương soi thì đúng như vậy, cục bướu đã biến mất. Con chạy nhanh đến nhà vị bác sĩ, người 

mà đáng lý ra phải mổ cục bướu cho con. Ông khám thật kỹ lưỡng và thật tỉ mỉ và công nhận cục 

bướu không còn nữa. 

 

Lại một lần nữa, chính Đức Bà Mân Côi Pompei đã cứu sống con. Con vô cùng tri ân Đức Mẹ và cảm 

thấy có bổn phận công bố hồng ân Đức Mẹ ban cho con. 

 

(Một nữ tín hữu Công Giáo Ý). 

 

... Kinh 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. 

 

(”Il Rosario e la Nuova Pompei”, Anno 129 - N.4 - Aprile 2013, trang 42-43) 
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