
XIN MẸ BAN ƠN PHÙ HỘ CHO KẺ THÂN NGHĨA, KẺ      
THÙ NGHỊCH VÀ HẾT MỌI KẺ KHỒN KHÓ!  

 
 

... Cuộc Cách Mạng Pháp năm 1789 đưa đất nước và đặc biệt Giáo Hội Công Giáo tại 

Pháp vào một giai đoạn vô cùng khủng khiếp. Quân Cách Mạng lộng hành gieo rắc 
khủng bố và chết chóc khắp nơi nơi từ thành thị cho đến thôn quê. Câu chuyện sau 
đây xảy ra vào năm 1794 nằm trong thời kỳ khốn khổ mệnh danh là ”Terreur - Kinh 
Hoàng”! 
 
Tại một thành phố ở miền Đông Bắc nước Pháp có một phụ nữ độc dữ coi tội ác như 
niềm vui. Người phụ nữ bất hạnh này dùng thời giờ để sung sướng tháp tùng các tử 

tội đi từ nhà giam đến nơi hành quyết. Đó là các nạn nhân mà tòa án cách mạng kết 

án tử, đặc biệt là hàng giáo phẩm, các Linh Mục, Tu Sĩ nam nữ và các tín hữu Công Giáo nhiệt thành. 
Bà vừa lẽo đẽo đi theo các tử tội vừa buông lời nhiếc mắng xúc phạm cách hả hê đê tiện! 
 
Ngày 8-2-1794 một vị giáo sĩ nổi tiếng thánh thiện bị đưa đi hành quyết chỉ vì lý do duy nhất là trung 
thành với Giáo Hội Công Giáo, với Đức Thánh Cha và với THIÊN CHÚA. Đó là Linh Mục Jean-Baptiste 

Joseph Raclot (1741-1794), Cha Sở giáo xứ Nogent et Thivet, thuộc giáo phận Langres, Đông Bắc 
nước Pháp. 
 
Người phụ nữ khốn khổ trên đây dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội tháp tùng Cha Raclot đến nơi xử tử. Vì 
đây là dịp tốt để bà không tiếc lời chửi rủa. Bà tự nhủ: 
- Để xem ông ta có đáp lời mình xúc phạm ông ta không? 
 

Nghĩ xong bà làm liền. Bà đi theo Cha Raclot và cười nhạo chế diễu. Cha Raclot quay lại nhìn bà bằng 
cái nhìn tràn đầy yêu thương và với cung giọng thật dịu dàng Cha nói: 
- Xin bà vui lòng cầu nguyện cho tôi! 
 

Người đàn bà ngạc nhiên hỏi lại: 
- Ông nói gì? Nói với ai? Nói với tôi ư? Với tôi mà ông lại xin cầu nguyện cho ông thật sao? 
 

Bà lộ vẻ nghi ngờ tột độ. Nhưng Cha Raclot điềm tĩnh trả lời: 
- Đúng thế! Tôi xin bà đọc một Kinh Kính Mừng MARIA để cầu cho linh hồn tôi đang chuẩn bị 
ra trước tòa phán xét của THIÊN CHÚA Chí Công Chí Thánh Chí Lành! 
 
Chắc chắn trong lúc ấy, vị Linh Mục thánh thiện cũng lặng lẽ cầu cho người đàn bà đang bách hại mình 
bằng lời nói xúc phạm. Và không thể nào diễn tả hết được hiệu quả tỏ-tường tức-khắc lời nói của vị 

Linh Mục đáng kính. Bởi vì, ngay khi ấy, người phụ nữ đứng lại, mặt mày đỏ gay đỏ gất rồi tái xanh tái 
mét. Màu sắc thay đổi liên tục. Màu sắc diễn tả tâm trạng trái ngược ngổn ngang trong lòng bà. Bà 
ngỡ ngàng ngạc nhiên không biết phải phản ứng ra sao. Sau cùng, ơn thánh chiến thắng. Bà mở 
miệng đáp lại: 
- Vâng, thưa Cha Sở đáng kính, con sẽ đọc cầu cho ngài một Kinh Kính Mừng MARIA! 
 

Nói xong, bà làm liền. Bà cất cao giọng đọc to tiếng: 

 
Kính mừng MARIA đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, 
và GIÊSU Con lòng Bà gồm phước lạ. 
Thánh MARIA Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nầy và trong giờ lâm tử. 
Amen. 
 
Đọc xong, bà bật lên nức nở khóc, khóc như mưa. Bà tiếp tục tiến về nơi hành quyết Cha Raclot. Tại 

đây, bà quỳ gối xuống chắp đôi tay trước ngực. Mọi người có mặt kinh ngạc nhìn bà, không hiểu bà 
đang nghĩ gì. 
 



Khi cuộc hành quyết Cha Raclot chấm dứt, người đàn bà lặng lẽ trở về nhà. Vừa đi vừa khóc. Từ đó bà 

chỉ ra khỏi nhà để mua sắm những thứ tối cần thiết. Thời gian còn lại bà dành để cầu nguyện và ăn 
chay hãm mình, đền bù tội lỗi đã xúc phạm đến con người và đến THIÊN CHÚA. Cuộc sống của bà 
hoàn toàn thay đổi và trở thành mẫu gương cho lòng ăn năn thống hối. 

 
Chỉ với duy nhất một Kinh Kính Mừng đủ để Đức Mẹ MARIA ban ơn hoán cải cho một tội nhân. Ân huệ 
cao trọng biết là chừng nào! 
 
... 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. 
 
(”La Mia Messa”, 1 Ottobre 2012 - 31 Dicembre 2012, Anno VI, vol.IV, Casa Mariana Editrice, trang 

52-53) 
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