
Xin Mẹ Đem Tinh Thần Phúc Âm Thấm Nhuần Tất Cả Các Cơ Cấu Quốc Gia! 

 

 

 

Vào thời Cha thánh Pio thành Pietrelcina (1887-1969) 

còn sống, một thanh niên Mỹ đến gặp Cha. Đó là anh 

William Martin - sau này trở thành tu sĩ Cappuccino với 

tên dòng là Giuseppe Pio. Lúc ấy là 2 giờ chiều. Anh 

đứng nơi hành lang với Cha Pio chờ đợi tháp tùng Cha 

xuống Phòng Thánh để Cha ngồi tòa giải tội cho các tín 

hữu Công Giáo, tuốn đến từ khắp muôn phương. 

 Cha Pio giữ thinh lặng đắm chìm trong suy tư chiêm 

ngắm và không hề bị khuấy động bởi những gì diễn ra 

chung quanh. Anh Bill cũng thế. (Bill là tên cúng-cơm 

bạn bè gọi anh William Martin). Anh trầm lắng trong ý 

nghĩ riêng tư. Hay nói đúng hơn, anh đang hồi tưởng 

những chặng đường trải qua. 

 Năm ấy anh Bill từ Brooklyn của thành phố New York bên Hoa Kỳ đến Ý để học về nghệ thuật 

diễn xuất trữ-tình-ca. Một hôm anh có dịp đến thành phố San Giovanni Rotondo và trọ nơi đan 

viện các tu sĩ Cappuccini. Đây là tu viện Cha thánh Pio đang sống. Theo chương trình anh Bill sẽ 

dừng lại tu viện trong vài ngày. Nào ngờ khuôn mặt thánh thiện dịu hiền của vị tu sĩ Cappuccino 

mang tên Pio lôi cuốn quyến rũ anh. Từ đó anh thường xuyên ghé tu viện. Rồi nhận thấy các tu sĩ 

Cappuccini người Ý phải khó nhọc bận rộn với các thư từ tới tấp đến từ năm châu bốn biển với 

đủ mọi ngôn ngữ khác nhau, anh Bill ra tay phụ giúp. Anh phụ trách các thư từ viết bằng Anh 

ngữ. 

 Trong bầu khí đượm đầy tính chất thiêng liêng, anh Bill bắt đầu hướng đến siêu việt. Anh không 

còn cảm thấy thu hút bởi việc học hành đến độ quên mất mục đích tại sao anh có mặt trên đất Ý. 

Anh xin Cha phụ trách nhà trọ cho phép anh tham dự vào các sinh hoạt của tu viện để có chút 

kinh nghiệm về cuộc sống tu trì. Sau vài tháng sống thử, các Bề Trên chấp nhận anh vào số các 

tập tu và anh khoác áo tu sinh. 

 Chính trong chiếc áo tu sinh mà hôm ấy anh Bill đứng cạnh Cha thánh Pio. Trong thinh lặng, 

anh hồi tưởng chặng đường đưa anh đến cuộc thay đổi hôm nay. Anh nhớ lại lời Linh Mục Giải 

Tội - Cha Clemente thành Postiglione - nói với anh trong lần gặp gỡ vừa qua: 

 - Sau ơn thánh bí tích Rửa Tội thì Ơn Gọi vào đời sống thánh hiến là Ơn Thánh cao cả nhất mà 

THIÊN CHÚA ban cho một thọ sinh. 



 Rồi anh thắc mắc tự nhủ: 

 - Ai đã có thể cầu bầu cùng Chúa ban cho mình Ơn Gọi trọng đại dường này? 

 Tâm trí anh muốn tìm kiếm vị ân nhân để có thể nói lời tri ân. Phải chăng là Đức Nữ Trinh Rất 

Thánh MARIA??? Bởi vì Ông Ngoại - ngay khi anh còn bé - đã giao phó anh cho các Nữ Tu Kín 

của Đan Viện gần nhà anh để Các Chị cầu nguyện cho anh. Hay là Cha Pio đứng cạnh anh đây, 

chính Cha cầu nguyện cho nét lôi cuốn của Cha nơi anh trở thành hiện thực??? 

 Vừa khi anh William Martin nghĩ như thế, tức khắc anh thấy Cha Pio ngừng ngay việc lần hạt 

Mân Côi và quay sang anh. Cha nhìn anh và chỉ nói vỏn vẹn: 

 - Đức Bà! 

 Với câu nói này, Cha Pio muốn khẳng định với anh Bill hai điều chắc chắn. 

 Thứ nhất, Cha được Chúa Thánh Linh ban ánh sáng để có thể đọc những điều kín ẩn trong nội 

tâm của những anh chị em đang sống chung quanh Cha. 

 Thứ hai, Cha muốn xác quyết rằng: 

 - Chính Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA là Đấng Trung Gian ân thánh! 

 Đức Mẹ MARIA là vị bầu cử quyền năng trước tòa THIÊN CHÚA Ba Ngôi: Đức Chúa Cha, 

Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. 

 ... Kinh dâng nước Việt Nam cho Đức Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội 

 Lạy Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con toàn thể giáo hữu Việt Nam hết lòng 

tin cậy chạy đến cùng Mẹ. 

 Mẹ là Mẹ THIÊN CHÚA, là Mẹ chúng con, Mẹ là Nữ Vương Toàn Năng, là Đấng bầu cử 

cho chúng con trước tòa Chúa. Biết bao nhiêu lần, Mẹ đã cứu vãn Giáo Hội, và các dân tộc 

trong cơn nguy biến. 

 Chúng con hết lòng thành kính hiến dâng Giáo Hội và tổ quốc Việt Nam cho Trái Tim Vô 

Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Để thực hành mệnh lệnh của Mẹ, và để nhờ Mẹ che chở phù trì, 

ngày nay và mãi mãi. 

 Xin Mẹ gìn giữ Giáo Hội Việt Nam. Xin Mẹ soi sáng hàng Giáo Phẩm, dìu dắt và thánh 

hóa các Linh Mục. Xin Mẹ giúp sức cho toàn thể giáo dân được trung thành giữ luật Chúa, 

và sốt sắng làm việc tông đồ. Xin Mẹ nâng đỡ và ủi an những anh chị em của chúng con, 

đang phải khốn khó vì Đạo Chúa. 

 Xin Mẹ chúc lành cho tổ quốc Việt Nam. Xin Mẹ hướng dẫn các nhà lãnh đạo dân tộc, xin 

Mẹ đem tinh thần Phúc Âm thấm nhuần tất cả các cơ cấu quốc gia, xin Mẹ cho toàn thể 

dân Việt biết đoàn kết, để cùng nhau xây dựng lại giang sơn. 

 Nhất là xin Mẹ cứu chúng con thoát nạn Cộng Sản vô thần, để mọi người được sống trong 

tự do, hòa bình, ngõ hầu Nước Chúa được mở rộng khắp nơi. 



 Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ ơn Mẹ, và cùng nhau xây dựng một đền thờ hay một 

công tác nào khác dâng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, để lưu truyền cho hậu 

thế ơn che chở đặc biệt của Mẹ. 

 Lạy Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con thành khẩn kêu đến Mẹ, vì chúng con 

biết Mẹ sẽ nhậm lời chúng con. Và mặc dầu mọi nỗi khó khăn hiện tại, chúng con tin chắc 

Trái Tim Mẹ sẽ thắng. AMEN. 

 (”Il Settimanale di Padre Pio”, 7 giorni di formazione e di informazione cattolica, Anno IX, 5 

Dicembre 2010, n.48, trang 2) 

 Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 
 

 


