
CHÚNG CON XIN DÂNG CHO ĐỨC MẸ MỌI NGƯỜI TRONG GIÁO HỘI VIỆT NAM! 

 

Trong thời đệ nhị thế chiến 1939-1945 thành 

phố Napoli ở miền Nam nước Ý đã trải qua 

những ngày tháng kinh hoàng, đổ nát và chết 

chóc. Những cuộc dội bom liên tục khiến người 

dân trong thành phố ngày đêm sống trong nơm 

nớp sợ hãi, âu lo và sầu khổ. 

Đan Viện Kín Santa Maria ai Monti vì tọa lạc 

gần bãi đậu phi cơ Capodichino nên phải hứng 

chịu nhiều thiệt hại do các cuộc dội bom gây 

nên. Sống trong Đan Viện lúc ấy có nữ chân 

phước Maria Giuseppina Đức Chúa GIÊSU 

Chịu-Đóng-Đinh (1894-1948). 

Khi có những cuộc dội bom dữ dội, các nữ tu vô 

cùng kinh hãi, nhưng Chị Maria Giuseppina thì 

không. Chị rất điềm tĩnh và không ngớt lời trấn 

an Chị Em trong Đan Viện: 

- Đức Mẹ MARIA bảo vệ gìn giữ chúng ta. Xin Chị Em đừng sợ! 

Thế rồi mỗi khi có cuộc dội bom Chị Maria Giuseppina giơ cao Áo Đức Bà chúc lành cho Chị Em và âu 

yếm nói với Chị Em: 

- Đức Mẹ sẽ cứu chúng ta! Chị Em đừng sợ! 

Thế nhưng cũng đến một ngày chính Đan Viện bị dội bom. Hôm ấy là ngày 2-12-1940. Vào ban sáng Chị 

Maria Giuseppina đã nói trước với Chị Em: 

- Chiều nay khi nghe còi báo động thì xin tất cả Chị Em hãy vào nhà nguyện và tụ họp dưới chân bàn thờ. 

Lời thông báo xem ra không có bằng chứng gì đáng tin. Thế nhưng vào ban chiều, khi nghe tiếng còi báo 

động, toàn thể Chị Em trong cộng Đoàn vội vã chạy thẳng vào nhà nguyện. Các Chị liên tục đọc Thánh 

Vịnh Sám Hối Miserere - Lạy Chúa xin thương xót con (Thánh Vịnh 51(50). 

Ít lâu sau đó, những tiếng nổ long trời lở đất vang lên làm rung chuyển nền nhà và lung lay các bức 

tường. Các nữ tu ngã ập người này chồng lên người kia trước bàn thờ do một luồng gió mạnh thổi lốc 

vào. Đã có 7 quả bom rơi xuống gần Đan Viện làm hư hại một bên hông ngôi nhà thờ mới. Nhưng Các 

Nữ Tu không hề hấn gì. Chỉ có các cửa kính của Đan Viện bị bể mà thôi. 

Chính Đức Mẹ MARIA đã gìn giữ và cứu sống các nữ Đan Sĩ, như lời Chị Maria Giuseppina quả quyết. 

Đức Mẹ đã bảo vệ những người con tận hiến cho Mẹ. 



 

 

... Thánh Bernardino thành Siena người Ý là 

Linh Mục dòng Phanxicô Hèn Mọn chào đời 

ngày 8-9-1380 và qua đời ngày 20-5-1444. 

 

Khi còn trẻ, Bernardino rất đẹp trai, dịu dàng 

và hoạt bát. Các ưu điểm này khiến bà chị họ 

cao tuổi Tobia vô cùng lo lắng vì chính bà 

chăm sóc Bernardino như người mẹ ruột. Bà 

không ngừng nhắc nhở em lưu ý về các hiểm 

nguy cám dỗ đến từ thế giới đàn bà con gái. 

Rồi vào một ngày, kể sao xiết sự kinh ngạc và 

nỗi buồn lo khi bà Tobia nghe Bernardino 

dõng dạc tuyên bố là chàng đã có ”người 

yêu”, đã tìm ra ý-trung-nhân rồi! Tin này gieo 

vào tâm hồn bà chị họ cao niên một khắc-

khoải vô bờ. 

Một hôm bà Tobia quyết định lén đi theo sau 

Bernardino mãi cho đến cổng Porta Camollia. 

Tại đây bà trông thấy Bernardino dừng lại và 

cầu nguyện thật lâu thật sốt sắng trước Bức 

Ảnh Đức Mẹ MARIA. Chứng kiến cảnh tượng 

này bà chị họ đạo đức cảm thấy xúc động sâu xa. 

Chiều đến, khi Bernardino trở về nhà, bà Tobia quyết định hỏi cho ra lẽ: 

- Ai là người đã chiếm được quả tim của chàng??? 

Trước khi trả lời, Bernardino ra điều kiện là chị họ phải giữ kín điều chàng sắp nói, bởi vì đây là một bí 

mật của trái tim chàng. Rồi Bernardino tươi cười nói: 

- Xin Chị nhớ kỹ cho rằng em đã si-tình Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA. Đã từ rất lâu rồi em yêu mến 

Mẹ và đặt trọn niềm hy vọng nơi Mẹ. Em tìm kiếm Mẹ, yêu mến Mẹ và ước ao nhìn thấy Mẹ. Nhưng bởi 

vì không thể chiêm ngắm Mẹ khi còn ở trần gian này nên em quyết định mỗi ngày đến trước Bức Ảnh ấy. 

Đây là Bức Ảnh em thích nhất so với các bức ảnh khác trong thành phố. Khi đến trước bức ảnh, em quì 

gối và phó thác đời em trong tay Đức Mẹ. Em hy vọng nhận được từ Đức Mẹ ân sủng và lòng từ bi. 

 



... Kinh Dâng Giáo Hội Việt Nam cho Đức Bà 

MARIA Đồng Trinh 

 

Lạy Rất Thánh Đức Bà là Mẹ Đức Chúa Trời và 

Mẹ chúng con, nay chúng con sấp mình xin 

dâng cho Mẹ rất nhân từ, trót mình chúng con 

là thân xác, sự sống, các việc làm và mọi sự 

thuộc về chúng con. Lại chúng con cũng lấy lòng 

con cái mà dâng cho Đức Mẹ mọi người trong 

Giáo Hội Việt Nam nầy. 

Trước là xin Đức Bà làm Mẹ các Thầy Cả, cùng 

các kẻ giúp việc giảng Đạo Thánh, để mọi đấng 

bậc được lòng sốt sắng, làm gương sáng và 

chịu khó lập công cho bền lòng. 

Lại xin Đức Bà làm Mẹ các bổn đạo và phù hộ 

cho các con cái hằng được thêm nhiều và tấn 

tới đi đàng nhân đức một ngày một hơn. 

Sau hết xin Đức Bà làm Mẹ các kẻ còn ở ngoài Hội Thánh mà đưa về sự sáng thật là đạo thánh Đức 

Chúa Trời. Chớ chi hết mọi người nhờ Máu cực châu báu Con Đức Mẹ đã đổ ra mà cứu chuộc và nhờ 

công nghiệp Đức Mẹ cầu bầu, mà được tìm đến cùng Trái Tim cực trọng Đấng Cứu Thế, là cội rễ sự 

nên lành nên thánh, để sau nên một đoàn chiên, theo một Chúa chiên. 

Đức Bà phù hộ kẻ có đạo 

Cầu cho chúng con. 

Đức Bà thông ơn THIÊN CHÚA 

Cầu cho chúng con. 

Nữ Vương nước Việt Nam ngự trên Trời 

Cầu cho chúng con. AMEN 
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