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Lời Nói Đầu

Kính thưa quý Cụ, quý Ông bà, anh chị em dân chúa thân mến,
Khi đặt bút viết tác phẩm này, chúng tôi đã đắn đo suy nghĩ: có nên viết hay

không viết, vì hai lý do sau đây:
1- Thời buổi chay đua với công việc làm ăn, dễ gì có ai còn thì giờ đọc những

cuốn sách đạo. Hoạ chăng có mấy ông bà già nhàn rỗi, may ra mới có thì giờ, đọc
qua cho biết.

2- Sách đạo công giáo Việt Nam quá nhiều. Các tiệm sách ứ đọng bán không
hết. Có khi biếu tặng, hoặc bán phá giá.

Nhưng khi chúng tôi đã quyết tâm xuất bản cuốn sách đặc biệt này, về các
truyện tích rất thánh Đức Mẹ Mân Côi, chỉ với mục đích duy nhất là truyền bá
lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi, và chuỗi hạt Mân Côi, thì phải thực hiện cho
bằng được. Như trước đây, chúng tôi đã có lần trình bày với quý bạn đọc: cuốn
sách “Học Thuyết Trinh Nữ Maria”, mặc dù đã được xuất bản 2 lần, hoàn toàn
nói về Đức Mẹ, đã được nhiều nam nữ tu sĩ, giáo dân nhiệt liệt hưởng ứng.
Nhưng chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn đồng ý, là vì có vẻ hơi nặng về lý luận, học
thuyết, phải cầm trí suy nghĩ. Nếu không thì chưa chắc đã lãnh hội được hết
những ý tưởng cao siêu về Đức Mẹ. Cuốn sách mà chúng tôi cho xuất bản tới
đây, thật ra cũng nói về Đức Mẹ, nhưng là một cuốn sách bình dân giản dị, ai đọc
cũng được, từ nam phụ lão ấu, ông già bà trẻ, người bắc, trung, nam, đều đọc
được một cách dễ dàng. Vì chúng tôi đã cố ý dùng những danh từ thật đơn sơ



giản dị. Đó là cuốn “TRUYỆN TÍCH RẤT THÁNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI” nói
lên tất cả những ơn lạ, phép lạ, ân sủng, mà Đức Mẹ đã ban cho con cái Mẹ qua
lòng sùng kính Đức Mẹ bằng chuỗi hạt Mân Côi.

Truyện tích về Đức Mẹ thì rất nhiều, chúng tôi không thể nào diễn tả cho
hết được. Chỉ một phần nào để làm chứng, cho chúng ta thấy Đức Mẹ Mân côi
đã, đang, và sẽ ban rất nhiều ơn lành đặc biệt cho những ai thật lòng sùng kính
Đức Mẹ, bằng chuỗi hạt Mân Côi. Do đó, các truyện tích chỉ liên quan đến chuỗi
hạt Mân Côi.

Người công giáo Việt Nam chúng ta rất có lòng sùng kính Đức Mẹ, cho đến
nỗi nhiều Hồng Y, Giám Mục Mỹ đều phải công nhận như vậy. Nhưng có lẽ từ
ngày di tản sang Mỹ, công việc đa đoan lo sinh kế, cho nên cũng có nhiều người
công giáo lơ là với việc đọc kinh cầu nguyện, nhất là rất ít khi lần chuỗi Mân
Côi, hoặc không bao giờ lần chuỗi Mân Côi, vì đa số không hiểu, hoặc chưa hiểu
những màu nhiệm, ơn ích của chuỗi hạt Mân Côi. Có những bạn trẻ, có lẽ cũng
không hiểu, hoặc không biết chuỗi hạt Mân Côi là gì nữa. Đó chính là trách
nhiệm của cha mẹ, thế hệ thứ nhất, thứ hai, không bao giờ dạy dỗ con cái, hoặc
làm gương cho chúng bằng chuỗi hạt Mân Côi. Nếu hai ông bà, vợ chồng bớt
chút thì giờ ngồi lần hạt chung với nhau. Con cái thấy sẽ bắt chước làm theo. Rồi
chúng sẽ tìm hiểu chuỗi hạt Mân Côi là gì? Tại sao lại phải đọc kinh lần chuỗi
Mân Côi? Tại sao Đức Mẹ lại hay khuyên bảo người ta năng lần chuỗi Mân Côi?
Lần chuỗi Mân Côi có ích lợi gì với đời sống con người ờ đời này và đời sau…

Tâm lý con người ta thường thích nghe truyện hơn là phải dùng trí óc suy
nghĩ. Cho nên những truyện tích, những phép lạ mà chúng tôi kể trong tác phẩm
này, đếu rất hấp dẫn, lạ lùng, đánh động tâm hồn con người. Có những câu
truyện rùng rợn rất khó tin, nhưng thực sự đã xảy ra, mà trí khôn loài người
không hiểu nổi. Thí dụ truyện Đức Mẹ hiện ra thay thế cho một nữ tu suốt 15
năm, làm mọi công việc cho chị, y như chị khi còn ở nhà dòng vậy. Quả là một



phép lạ quá lớn lao, quá đặc biệt. Giá dụ nói Đức Mẹ sai một thiên thần giả làm
nữ tu thay thế chị dòng này, thì nghe còn có lý. Truyện một cô gái điếm bị chém
đứt đầu, quẳng xuống giếng nước, mà không chết, còn cố lê thân xác mình lên
bờ giếng để được xưng tội, rước Mình thánh Chúa. Chỉ vì khi còn sống cô đã có
thói quen hằng ngày đọc 1 kinh kính mừng, do mẹ dạy khi còn tuổi thơ. Và
nhiều, nhiều nữa, không sao kể cho hết được. Đọc các truyện tích này, nhiều
người sẽ say mê, đọc mãi, đọc tiếp. Càng đọc càng cảm động, và nảy sinh ra lòng
yêu mến Đức Mẹ Mân Côi một cách bất ngờ. Tôi cũng có ý định, thay vì viết
sách thì dùng CD để phổ biến những truyện tích này. Nhưng CD không bền, dễ
bị mất, tản mát. Cho nên muốn để lưu lại thì cần phải có sách. Ai đọc cũng được.
CD thì cần phải có Radio-cassette rắc rối lỉnh kỉnh.

Trong số 266 vị Giáo Hoàng, thì phải nói là vị nào cũng có lòng sùng kính
mến Đức Mân Côi. Nhưng phải kể đến hơn phân nửa, là những vị Giáo Hoàng
đặc biệt có lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi. Trong số đó, có 3 vị Giáo Hoàng
nổi bật nhất là các Đức Pio V, đã dùng chuỗi hạt Mân Cội để chiến thắng quân
Hồi giáo tại vịnh Lepantô. Đức Leô Xlll, đã viết 12 tông thư, tông huấn, ca ngợi
chuỗi hạt Mân Côi. Đức Joan Phaolô II đã viết Tông thư rất đặc sắc “Rosarium
Virginis Marioe” cắt nghĩa và phân tách các màu nhiệm của chuỗi hạt Mân Côi.
Đặc biệt hơn nữa là Ngài đã thêm 5 sự Sáng vào chuỗi hạt Mân Côi cho hoàn tất
cả cuộc đời Chúa Giêsu trong chuỗi hạt Mân Côi.

Một điểm son đặc biệt, chúng ta phải ghi nhớ: Mỗi khi Đức Mẹ hiện ra bất
cứ ở đâu, và với bất cứ ai, Đức Mẹ đều khuyến khích mọi người hãy năng lần
chuỗi Mân Côi và gia nhập Hội Mân Côi để được Mẹ cứu giúp. Ngay bây giờ
cũng vậy, mỗi tháng khi hiện ra với các vị thụ khải ở Medjugorge, Đức Mẹ vẫn
khuyên bảo các con phải năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ.

Đây là bằng chứng cụ thể, 6 lần hiện ra tại Fatima, Đức Mẹ đã nhắc đi nhắc
lại nhiều lần về việc lần chuỗi Mân Côi như sau:



1- Ngày 13.05.1917, Đức Mẹ nói: “Phanxicô cũng vậy (cũng vậy là sẽ đuợc
về thiên đàng) nhưng trước đó Phanxicô phải lần chuỗi Mân Côi thật nhiều”.
Trước khi biến đi, Đức Mẹ còn căn dặn 3 trẻ: Ngày ngày các con hãy năng đọc
kinh Mân Côi, cầu cho thế giới được hoà bình.

2- Ngày 13.06.1917, Đức Mẹ khuyên các em: Các con hằng ngày hãy năng
lần chuỗi Mân Côi.

3- Ngày 13.07.1917, Đức Mẹ nói: còn các người khác, sẽ được như ý trong
năm tới, nhưng họ phải lần chuỗi Mân Côi. Mẹ không chữa kẻ què chân, nhưng
tốt nhất là gia đình ông hằng ngày phải lần chuỗi Mân Côi.

4- Ngày 19.08.1917, Đức Mẹ nói: Hãy tiếp tục lần chuỗi Mân Côi. Đức Mẹ
còn nói với Lucia: Dùng số tìền dâng cúng để tổ chức ngày lễ Mân Côi, và xây
dựng ngôi nhà nguyện Mân Côi.

5- Ngày 13.09.1917, Đức Mẹ nói: các con hãy tiếp tục lần chuỗi Mân Côi để
có hoà bình.

6- Ngày 13.10.1917, Đức Mẹ nói: Ta là Đức Mẹ Mân Côi. Ta muốn xây nhà
thờ nhỏ kính Ta tại đây. Các con hãy tiếp tục lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày…

“Xin kính dâng lên Mẹ Rất Thánh Mân Côi tác phẩm nhỏ bé này. Xin
Mẹ chấp nhận lòng thành kính của chúng con, và ban cho những ai đọc,
phổ biến, phân phát cuốn sách “Truyện tích Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi”
được nhiều ơn lành phần hồn phần xác. Xin Đức Mẹ ban cho những ai
đang có tâm hồn đau khổ, bởi thất nghiệp, nghèo khó, lạc lõng, bệnh tật
nan y, không phương cứu chữa, mà đọc cuốn sách này, và biết năng lần
chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ, được an vui, tràn đầy sức sống thiêng liêng,
an toàn khỏi mọi bệnh tật nguy hiểm, Amen”.

Sau đây là những truyện tích mà chúng tôi viết để cống hiến quý vị hầu hết
là nhũng truyện tích có thật 100%. được trích dịch và lấy ra trong các thư viện
công giáo, cũng như thư viện của nhiều dòng tu. Tuy nhiên cũng có những



truyện tích đã xảy ra với những tình tiết không được rõ ràng xuất xứ, thời gian,
không gian, nhưng xét về mặt tâm lý xã hội, tâm linh thì thật đúng với thời gian,
không gian ở thời điểm ấy. Thường thường cứ mỗi truyện tích, tác giả thường có
những lời bàn, để độc giả có thêm lòng tin tưởng và kính mến Đức Mẹ Mân Côi
hơn. Vì có rất nhiều truyện tích đã xảy ra rất xa xưa, và ngày nay, mà nếu viết
chung trong 1 tập sách thì sợ quá dài. Cho nên chúng tôi dự trù in cuốn sách như
vậy, là 100 truyện, để dễ đọc, dễ nhớ. Sách sẽ được trang trí trình bày rất đẹp, với
ý nghĩa hướng về Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi. Cũng xin lưu ý một điều rất
quan trọng là Đức Mẹ Mân Côi, cũng là Đức Mẹ Fatima, vì ngày 13.10.1917, khi
hiện ra lần cuối cùng, Đức Mẹ đã xưng mình: “TA LÀ NỮ VƯƠNG MÂN CÔI”.
Cho nên ngày nay người ta thường lấy tượng ảnh Đức Mẹ Fatima làm ảnh tượng
Đức Mẹ Mân Côi. Ngoài ra, khi diễn tả những truyện tích này, chúng tôi chỉ có ý
nói đến lòng từ bi thương xót của Đức Mẹ, chứ tuyệt nhiên không ngụ ý xúi bảo
người phạm tội cứ phạm tội, rồi chỉ đọc sơ qua mỗi ngày 1 kinh kính mừng, rồi
tin tưởng Đức Mẹ sẽ cứu mình trong giờ sau hết, thì thật là hết sức sai lầm và
nguy hiểm!

Mục đích chính của cuốn sách này là để truyền bá lòng sùng kính Đức Mẹ
Mân Côi, chuỗi hạt Mân Côi và Hội Mân Côi. Do đó, tất cả 100 truyện tích đều
nói về chuỗi hạt Mân Côi. Nếu nói về tất cả các truyện tích khác về Đức Mẹ, thì
chúng tôi e không đủ giấy bút mà diến tả. Vì như chúng ta đã biết, Đức Mẹ có
rất nhiều tước phẩm, tước hiệu khác nhau: Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Đức Mẹ Lộ
Đức, Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ Guadalupe….Tuy nhiên, để cho quý độc giả hiếu
thấu, hiểu một cách tường tận về chuỗi hạt Mân Côi, và giá trị tối cao của Đức
Mẹ trong Giáo Hội như thế nào, thì chúng tôi đưa vào tác phẩm này hai văn kiện
hết sức quan trọng. Đó là chương Vlll trong Hiến chế Ánh Sáng Muôn Dân, của
Công Đồng Vatican 2, đề cao giá trị tuyệt đối của Đức Trinh Nữ Maria, mà từ
trước tới nay, chưa có một công đồng nào làm việc này. Và Tông Thư “Rosarium



Virginis Marioe” của Đức cố Giáo Hoàng Joan Phaolô II, nói về giá trị vô cùng
cao trọng của Kinh Mân Côi, chuỗi hạt Mân Côi, và Hội Mân Côi, để cho tất cả
mọi người công giáo chúng ta, càng ngày càng mộ mến việc lần chuỗi Mân Côi,
gia nhập Hội Mân Côi. Hai văn kiện này rất quan trọng, lại cũng rất dài, cho nên
chúng tôi phải đưa xuống dưới cùng. Quý độc giả có thể xem 2 văn kiện này
trước, để hiểu thấu sự quan trọng của Chuỗi hạt Mân Côi. Nhất là chúng ta nên
bỏ chút thì giờ, vừa đọc, vừa suy nghĩ Tông Thư của Đức Giáo Hoàng Joan
Phaolô II, thì chúng ta mới thấy được Ngài là một vị Giáo Hoàng tuyệt vời, có
lòng kính mến Đức Mẹ Mân Côi, và năng lần chuỗi Mân Côi như thế nào.

Quả thật, trước đây chúng tôi cũng hiểu biết Kinh Mân Côi một cách chung
chung như nhiều người. Nghĩa là người công giáo thì phải năng lần chuỗi Mân
Côi kính Đức Mẹ. Còn hiểu thấu suốt ý nghĩa, như chúng ta cần phải hiểu, thì
thật là còn hạn chế. Nhưng từ ngày viết tác phẩm này, chúng tôi phải nghiên
cứu, sưu tra, đọc nhiều tài liệu, nhất là các Tông Thư, Tông Sắc của các Đức Giáo
Hoàng, thì mới thấy được sự vô cùng cao trọng của Chuỗi hạt Mân Côi.

Xin Chúa và Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi, trả công bội hậu cho những ai
đọc, và truyền bá cuốn sách này cho các anh chị em, bà con, thân hữu, để hết
thảy chúng ta, ai cũng được thêm lòng mộ mến chuỗi Mân Côi, mà các Đức Giáo
Hoàng từ xưa tới nay vẫn hằng khuyền khích.

Los Angeles, ngày 2 tháng 11 năm 2006

ngày lễ kính nhớ các linh hồn trong Luyện ngục

Thomas Trần khắc Khoan



TRUYỆN TÍCH 1: Đức Mẹ Đi Tu 15 Năm

Beatrice, một thiếu nữ còn trẻ xinh đẹp. Chị được ơn kêu gọi gia nhập Nữ tu
viện ở Pondro, Tây ban Nha. Khi vào dòng, chị được Mẹ Bề Trên và các chị
dòng rất yêu mến, vì Beatrice tỏ ra hiền lành, đạo hạnh, chu toàn mọi phận sự
được giao phó. Chỉ một thời gian sau, chị được giao nhiệm vụ coi sóc nhà thờ,
trưng bày hoa nến, đóng mở cửa nhà thờ cho người ta đến kính viếng. Những thì
giờ rảnh rỗi, chị thường đến quỳ dưới chân Đức Mẹ cầu nguyện và lần chuỗi
Mân Côi. Hôm ấy nhà dòng có đại hội, thiện nam tín nữ đến cầu nguyện rất
đông. Trong số đó có một chàng trai thanh niên hào hoa phong nhã, cứ chăm
chú nhìn nữ tu Beatrice, mường tượng như chàng đã gặp chị ở đâu. Rồi khi tan
lễ, chàng nán ở lại để tìm cách tâm sự với chị. Hai bên gặp nhau một, hai lần, rồi
chị đã bị lôi cuốn bởi cơn cám dỗ rất nặng nề, không sao chống trả nổi. Chị đã
quyết định cùng chàng trai bỏ nhà dòng trốn đi, xây tổ uyên ương. Trước khi ra
đi, chị đem áo dòng và chìa khóa đặt dưới chân tượng Đức Mẹ, và nói:

- Xin Mẹ tha thứ tội lỗi cho con. Con không thể ở lại và con ra đi…
Sau 15 năm, sống theo đàng tội lỗi, thỏa mãn xác thịt với chàng trai xinh

đẹp. Nhưng với thời gian trôi qua, nhan sắc tàn phai. Chàng thanh niên ruồng
rẫy và sinh lòng phản bội. Chị cảm thấy đau khổ, rồi mắc nhiều bệnh nan y,
không phương cứu chữa. Lúc ấy chị mới cảm thấy cái đau xót ê chề. Trước đây
15 năm, cuộc sống hạnh phúc, tâm hồn an vui, nhớ lại không khí êm đềm trong
nhà dòng. Chiều chiều dưới chân Đức Mẹ, chị cùng các bạn đọc kinh khấn



nguyện trong sự thinh lặng hiếm có này. Bây giờ không còn nữa!… Chị hối tiếc
dĩ vãng, nguyền rủa hiện tại, và ngã lòng ở tương lai. Rồi tình cờ một ngày kia,
chị gặp người cung cấp lương thực cho nhà dòng, chị đánh bạo hỏi thăm:

- Anh có biết dì phước Beatrice không?
Anh trả lời:
- Tôi biết. Dì là một vị thánh sống, và hiện nay là Bề Trên Tập Viện.
Hết sức ngạc nhiên, Beatrice không hiểu truyện gì đã xảy ra. Người ta có lầm

lẫn không? Chị quyết định ăn mặc sang trọng, giả làm khách ở xa đến thăm nhà
dòng. Chị bấm chuông xin gặp các nữ tu, hỏi thăm từng người và từng sự việc
xảy ra. Được nhiều người cho biết: chị dòng Beatrice năm xưa vẫn còn đó. Bỡ
ngỡ chị vội chạy vào nhà thờ, thì thấy Đức Mẹ hiện ra nói: “Con đã bỏ Mẹ 15
năm, nhưng không bao giờ Mẹ bỏ con. Để giữ tiếng tốt cho con. Mẹ đã thay thế
con coi nhà thờ. Không ai biết việc này. Bây giờ con ăn năn trở lại. Mẹ trả áo
dòng và chìa khóa cho con, tiếp tục nhiệm vụ như xưa”. Nói đoạn Đức Mẹ biến
đi. Beatrice vào tu trở lại một cách hết sức tự nhiên và thánh thiện. Trước khi
qua đời chị kể lại đầu đuôi sự việc này cho mọi người nghe, và kết thúc: Đức Mẹ
đã cứu tôi vì tôi đã lần chuỗi Mân côi hằng ngày.

Lời bàn: Câu truyện có vẻ khó tin, nhưng có thật, vì đã có hơn 10 thầy dòng Tên

xác nhân là đúng. Đó là các thầy Cesario, thầy Rho, thầy Raymond và thầy Piquet….

Dựa vào quyền lực của chuỗi Mân Côi, thì việc gì Đức Mẹ cũng làm được để bảo vệ uy

tín cho con cái Mẹ.



TRUYỆN TÍCH 2: Một Linh Hồn Hiện Về
Xin Gia Nhập Hội Mân Côi

Có một thiếu phụ khi còn sống giữ đạo bình thường. Tuy không có gì xuất sắc,
nhưng cũng không phạm lỗi lầm gì đáng Chúa phạt lâu dài trong luyện ngục.
Chẳng may lâm bệnh nặng, chị đã qua đời khi còn rất trẻ. Chị phải giam cầm nơi
luyện ngục để đền tội. Chị rất hối hận và tự nhủ: giá khi còn sống mình đã gia
nhập Hội Mân Côi như mấy người bạn, thì bây giờ đâu có phải giam cầm khổ
cực như thế này. Rồi một hôm vào ngày lễ kính Đức Mẹ. Đức Mẹ xuống luyện
ngục yên ủi các linh hồn, và dẫn đưa một số về thiên đàng. Chị vội vàng chạy
đến với Đức Mẹ than thở khóc lóc. Đức Mẹ phán bảo: khi còn sống con đã rất
khô khan nguội lạnh, và biếng trễ việc lần chuỗi Mân Côi kính Mẹ. Vậy bây giờ
Mẹ cho con về thế gian, gặp chị bạn, nói với chị là con muốn xin gia nhập Hội
Mân Côi để được hưởng các công phúc do hội viên hằng ngày lần chuỗi Mân
Côi dâng lên cho Mẹ, dù bây giờ con không còn lập công gì được nữa. Chị rất
vui mừng, nửa đêm hiện về với người bạn cũ, và nói:

- Em đang phải giam cầm nơi luyện ngục, khổ sở lắm! Đức Mẹ cho em về để
nhờ chị nói với hội Mân Côi cho em được ghi tên vào sổ Hội, để em được hưởng
các ơn phúc do hội viên đã làm, đang làm, và sẽ làm.

Chị bạn vừa sợ thấy một linh hồn hiện về, vừa cảm nghiệm được lòng
thương xót của Đức Mẹ đối với các linh hòn như thế nào? Chị yên ủi linh hồn
đó, và nói:



- Chị đã chết rồi, còn gia nhập Hội Mân Côi làm gì, để em nói với Hội cầu
nguyện cho chị.

Nhưng linh hồn ấy cứ năn nỉ:
- Chính Đức Mẹ đã bảo em như vậy. Chị cứ xin cho em được ghi tên vào sổ

Hội Mân Côi.
Nể lời một linh hồn, và cũng là một sự rất lạ từ xưa đến nay chưa bao giờ gặp

một trường hợp hy hữu thế này. Sáng hôm sau, chị dậy thật sớm, vào gặp linh
mục và ông Hội Trưởng, trình bày sự việc đã xảy đêm qua. Tất cả mọi người đều
cảm động, chấp thuận cho ghi tên chị vào sổ Hội Mân Côi. Ba tháng sau, linh
hồn ấy hiện về, vui tươi sáng láng, và nói:

- Nhờ lời cầu nguyện của các hội viên Mân Côi, mà nay em được thoát khỏi
lửa luyện tội, và được hưởng nhan thánh Chúa và Đức Mẹ trên thiên dàng. Vậy
chị hãy thông báo cho mọi người biết giá trị chuỗi hạt Mân Côi hiệu nghiệm biết
chừng nào! Và các ơn ích bởi việc gia nhập Hội Mân Côi là một phương thức cứu
các linh hồn trong luyện ngục hữu hiệu nhất.

Lời bàn: Qua nhiều thế kỷ, các thánh Đominico, chân phước Alan de la Roche đi

rao giảng chuỗi hạt Mân côi. Đi đến đâu, đều có thiết lập nhiều Hội Mân Côi nơi đó.

Các Đức Giáo Hoàng cũng đã khuyến khích giáo dân nên gia nhập Hội Mân Côi kính

Đức Mẹ, để được hưởng nhiều ơn ích bởi phép lần hạt Mân Côi.



TRUYỆN TÍCH 3: Bị Chém Đầu Mà Còn
Được Xưng Tội Rước Lễ

Alexander là một cô gái điếm xinh đẹp, ở vùng Aragon, Tây ban Nha. Nàng đã
thu hút bao nhiêu chàng trai nổi tiếng ăn chơi, lâm vào tình trạng ghen tương,
chém giết lẫn nhau. Khi còn nhỏ, nàng được mẹ dạy phải năng lần chuỗi Mân
Côi kính Đức Mẹ. Tư tưởng và thói quen ấy đã thấm sâu vào máu thịt nàng.Cho
nên mặc dù sống trong tội lỗi, nàng cũng không quên lần chuỗi Mân Côi. Ngày
kia có hai chàng thanh niên mê mệt Alexander, ghen tương, tranh dành, nên đã
chém giết lẫn nhau. Cha mẹ của hai chàng thanh niên căm thù Alexander, và
quyết chí trả thù. Ban đêm, họ xông vào nhà, dùng gươm chém Alexander cho
đến chết, rồi đem quẳng xác xuống giếng nước. Alexander chưa chết hẳn

Sáng hôm sau, thánh Đominico đi qua gần đó, nghe tiếng rên xiết trong
giếng. Ngài ngó xuống thấy một thiếu nữ đang quằn quại trong vũng máu, biết
là Alexander. Ngài gọi: Alexander, lên đây. Tức thì xác nổi lên. Nàng đặt đầu lên
bờ giếng và xin xưng tội. Thánh nhân giải tội và cho nàng rước Mình thánh
Chúa, trước đám đông người tụ họp. Thánh nhân hỏi:

- Tại sao con được ơn đặc biệt này?
Alexander trả lời:
- Con đang mắc tội trọng thì bị giết, nhưng Đức Mẹ đã cứu con thoát khỏi

hỏa ngục, vì hằng ngày con có thói quen lần chuỗi Mân Côi, như mẹ con đã dạy
khi còn nhỏ.



Trong suốt hai ngày, mọi người có thể đến bờ giếng xem xác Alexander cho
đến khi nàng chết hẳn. Nửa tháng sau nàng hiện về cùng đi với thánh Dominico,
diễm lệ và sáng chói như một vì sao, và nàng cũng nói thêm cho mọi người biết:
không gì hữu hiệu bằng chuỗi hạt Mân Côi kính Đức Mẹ.

Lời bàn: Câu truyện nghe rất rùng rợn, nhưng đã được Linh Mục Eusebe

Nieremberg kể lại trong dòng ba Thánh Daminh thế kỷ thứ 18. Sự việc này xảy ra, nói

nên sức mạnh của chuỗi hạt Mân Côi.



TRUYỆN TÍCH 4: Con Khỉ Trung Thành
Với Chủ Nhà

Tại thành Venise, nước Ý, có một luật sư tên là Barthelemy. Y rất gian ngoan,
dùng đủ mọi mánh khóe hiểm độc, để làm giàu trên xương máu của nhiều người.
Y thường khoe khoang với mọi người: nhà y có một con khỉ rất khôn ngoan,
lanh lợi, làm được mọi việc y như một tên đầy tớ. Có thể nói cả đời y không làm
được điều gì tốt, ngọai trừ có một việc duy nhất là hằng ngày chỉ đọc 1 kinh kính
mừng, theo thói quen bà mẹ dạy khi còn nhỏ. Lớn lên tuy cũng có đọc, nhưng là
đọc chiếu lệ cho xong, khỏi phụ lòng bà mẹ. Cũng may Barthelemy có quen thân
với Linh Mục Matthieu Bosso. Một hôm ông mời Cha Bosso đến nhà dùng cơm.
Trong bữa ăn, Luật sư nói với linh mục Bosso rằng: con có một con khỉ rất khôn
ngoan, chăm chỉ như người đầy tớ trong nhà. Nó làm mọi việc giặt giũ quần áo,
lau nhà rửa chén. Ông cho gọi con khỉ ra trình diện linh mục Bosso. Khỉ nhất
định không ra, và chạy trốn vào xó nhà, chui rúc xuống gầm giuờng, gọi thế nào
khỉ cũng không ra.

Cha Bosso sinh nghi, nói với luật sư:
- Mọi ngày có như vậy không?
Luật sư trả lời:
- Mọi bữa nó rất là ngoan, gọi bảo gì là làm ngay.
Cha Bosso càng sinh nghi, và nói:



- Đây không phải là con khỉ bình thường, mà chính là một tên quỷ dữ xâm
nhập vào nhà ông, để toan tính làm việc gì có hại cho ông và gia đình ông.

Cha Bosso theo ông xuống bếp, cúi xuống gầm giường gọi quỷ ra. Nó quyết
định không ra. Cha biết nó là quỷ, liền phán bảo:

- Ta nhân danh Thiên Chúa Ba ngôi, truyền cho ngươi phải xuất ra khỏi con
khỉ, và đi ra khỏi nhà này, mãi mãi về sau không bao giờ được trở lại.

Quỷ thú nhận: y được bố trí vào trong nhà này, và rình rập hễ khi nào ông
Luật sư bỏ đọc cái kinh “kính mừng” như đã quen, thì nó đè ra bóp cổ, và lôi linh
hồn ông xuống hỏa ngục. Cha Bosso cho phép nó được ra khỏi nhà, nhưng
không được làm điều gì thiệt hại cho gia đình. Ngài cũng cho phép quỷ được đào
một lỗ hổng ở vách nhà để chui ra, và để lỗ hổng ấy làm chứng cho mọi người
thấy về sau. Quỷ thét một tiếng rất lớn như sấm động, rồi biến ra khỏi nhà.
Người ta đã dùng mọi vật liệu để trám lỗ hổng ấy, nhưng không tài gì trám nổi,
vì càng trám, lỗ hổng càng bung ra. Về phần ông Luật sư thì hết lòng ăn năn xám
hối, xin cha Bosso giải tội cho ông, và hứa sẽ ăn năn trở lại, hằng ngày lần hạt
Mân Côi, bù lại những năm tháng mà ông đả bỏ không lần hạt Mân Côi kính
Đức Mẹ

Lời bàn: Trong thư viện dòng Capucin ờ Poverio có kể câu truyện nổi tiếng này.

Ma quỷ có thể làm được mọi việc ghê gớm hơn nữa để cám dỗ người ta sa vào tay nó,

nếu không có ơn Đức Mẹ cứu giúp.Vậy chúng ta luôn luôn mang chuỗi hạt Mân Côi

trong người để trừ ma quỷ.Xin Đức Mẹ cứu chúng ta khỏi mọi tai nạn phần hồn phần

xác, bằng 1 kinh kính mừng khi ra khỏi nhà, khi ngồi trên xe, khi trên máy bay.



TRUYỆN TÍCH 5: Ghì Chặt Tội Nhân,
Không Cho Đến Pháp Trường

Abady một thanh niên mồ côi cha từ nhỏ. Nhà nghèo, mẹ phải gửi chàng vào
giúp việc cho một ông Hoàng ở triều đình. Khi từ giã con, mẹ bắt con phải giữ
lời hứa là mỗi ngày phải đọc 1 kinh kính mừng, và lời cầu nguyện: Lạy Trinh Nữ,
xin cứu con trong giờ lâm tử. Chàng vào triều, sống một thời gian, lúc đầu còn tỏ
ra ngoan ngoãn đạo đức. Nhưng càng ngày càng bê tha trụy lạc hư đốn. Ông
Hoàng buộc lòng phải sa thải y, không cho ở trong triều đình nữa. Tuyệt vọng
không nơi nương tựa, anh bắt đầu toa rập với bạn xấu, đi cướp của giết người.
Tuy vậy, anh vẫn cứ tiếp tục đọc kinh kính mừng, và lời nguyện như mẹ đã dạy
xưa. Chàng bị nhà nước truy nã, bắt bỏ tù. Sau nhiều lần xét xử, Toà tuyên án tử
hình, vì đã cướp của, giết người.

Trước ngày thi hành bản án, chàng thấy mình quá tội lỗi, làm nhục cho mẹ
già, vì cái chết đau thương này. Quỷ lấy hình một thanh niên tuấn tú đến thăm,
và hứa sẽ cứu chàng khỏi bị chém đầu, và bắt chàng phải làm tất cả những gì mà
quỷ bảo. Chàng chấp nhận tất cả, kể cả việc từ bỏ Chúa Kitô, và các phép Bí
Tích. Sau đó quỷ buộc chàng phải bỏ Đức Trinh Nữ Maria, và cấm không còn
được đọc kinh Kính Mừng nữa. Đến đây thì chàng không nghe, và bảo quỷ: “Tao
không bao giờ làm việc ấy”. Nghe vậy tên quỷ bỏ chạy trốn, để một mình chàng
chịu trận. Abady chạy đến Đức Trinh Nữ, xin Mẹ cứu giúp tha thứ tội lỗi, vì đã
chối bỏ Chúa, với lòng ăn năn thống hối, lệ sầu chứa chan. Đến ngày ra pháp



trường, tên tử tội đi ngang qua tượng Đức Mẹ, chàng cúi đầu chào và đọc kinh
Kính Mừng và lời nguyện như mọi khi. Lạ thay! mọi người thấy tượng Đức Mẹ
cúi đầu chào lại. Vô cùng cảm động, chàng xin được đến hôn chân Đức Mẹ. Lý
hình không cho, nhưng quần chúng ồn ào hô to xin cho chàng được đến hôn
chân Đức Mẹ trước khi chết. Lạ thay! Khi chàng vừa cúi hôn chân Đức Mẹ, thì
Đức Mẹ giơ tay nắm chặt lấy chàng, chặt đến nỗi không ai có thể kéo ra khỏi
bàn tay Đức Mẹ được. Thấy sự lạ quá sức kinh ngạc. Mọi người biểu tình hô to:
Xin tha, Xin tha. Lý hình và chính quyền không chịu tha, nhưng toàn dân xô xát
biểu tình chống đối. Cuối cùng phải chịu thua. Thế là chàng Abady tội lỗi được
tha bổng. Chàng hồi hương sống cuộc đời thánh thiện và làm tông đồ cho Đức
Mẹ bằng chuỗi hạt Mân Côi.

Lời bàn: Linh Mục Razzi, dòng Biển Đức đã kể truyện này trong sách các phép lạ,

quyển 3. Như vậy là đúng. Nếu chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào quyền phép Đức Mẹ

thì những truyện tích như thế, không lấy gì làm ngạc nhiên .Có điều là ở mỗi thời gian

không gian khác nhau, Đức Mẹ làm những phép lạ khác nhau, có thể còn vĩ đại hơn

nhiều, như ở Fatima, Đức Mẹ làm phép lạ cho mặt trời nhảy múa trước hằng trăm

ngàn người thấy. Ở Medgugorje Đức Mẹ đã xuất hiện liên tục 25 năm nay, mà nay

vẫn còn tiếp tục.



TRUYỆN TÍCH 6: Chuỗi Hạt Mân Côi Với
Nhà Bác Học Louis Pasteur

Trên chuyến xe lửa từ Paris xuống mìền nam nước Pháp. Hành khách đông
nghẹt, ồn ào, kẻ lên người xuống, hàng hóa ngổn ngang. Một chàng sinh viên
khoa học đang cố gắng len lỏi tìm chỗ ngồi. Bất giác chàng thấy một Ông cụ già
đang ngồi lâm râm lần hạt Mân Côi. Chàng liền đến ngồi bên Cụ, thực chất là để
xem Ông Cụ già lẩm cẩm này làm cái gì, thời buổi văn minh bây giờ mà còn ngồi
đọc mấy cái kinh nhảm nhí. Chàng mở to tờ bào khoa học có đăng hình nhà bác
học Louis Pasteur, đang nghiên cứu về một đề tài bàn luận về vi trùng học. Anh
vội chạy lại vỗ vai Ông Cụ, và nói:

- Bác có cần sách báo gì để đọc, cho cháu địa chỉ, cháu sẵn sàng gửi đến cho
Bác. Thời nay văn minh rồi, ai còn tụng niệm như Bác nữa.

Ông Cụ gật đầu, đọc hết kinh kính mừng, Cụ mở ví ra, rút một tấm danh
thiếp đưa cho chàng sinh viên. Chàng cầm tấm danh thiếp và đọc: “Bác Học
Louis Pasteur, Giám Đốc Viện nghiên cứu vi trùng học quốc tế, Giáo sư chuyên
khoa Đại Học hoá học và sinh vật học.” Chàng sinh viên bật ngửa, kêu to lên:

- Thì ra đây là một vị đại Giáo sư mà mình đang là học trò của Ông.
Chàng lìền so sánh hình chụp trong tờ báo khoa học, và hình ông Cụ nhà

quê đang ngồi lần chuỗi Mân Côi, thì giống y chang. Chàng liền quỳ xuống bên
cạnh Ông Cụ, xin lỗi, và cúi hôn chuỗi hạt Mân Côi mà Cụ đang cầm trong tay.



Rồi chàng trở về chỗ ngồi, nét mặt đăm chiêu, suy nghĩ, và hối hận…. Còn Ông
Cụ vẫn tiếp tục lần chuỗi Mân Côi….

Lời bàn: Người đời thường có quan niệm: hễ càng văn minh, người ta càng xa

Chúa. Nhưng ngược lại nhiều nhà Bác học trứ danh lại càng tin theo Chúa. Cũng như

phi hành gia không gian Mỷ khi đặt chân lên cung trăng, Ông càng thấy vũ trụ bao la,

và Ông càng ca ngợi Thiên Chúa là quyền phép vô cùng.



TRUYỆN TÍCH 7: Tràng Chuỗi Mân Côi
Cứu Em Bé 12 Tuổi Khỏi Bị Quỷ Ám

Nhiều người công giáo ở Saigon, có lẽ ai cũng nghe nói đến Cha Nho, cha Sở
nhà thờ Ngã Sáu. Cha là một vị Linh Mục có lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi
đặc biệt. Ngài lần chuỗi Mân Côi hầu như suốt ngày. Trong tay Cha lúc nào
cũng cầm chuỗi Mân Côi. Có người hỏi: Cha lần chuỗi Mân Côi như vậy, đâu
còn thì giờ ăn uống ngủ nghỉ. Cha trả lời:

- Vì biết chuỗi Mân Côi rất quan trọng đối với tôi. Cho nên tôi không bao
giờ bỏ lỡ cơ hội mà không lần hạt.

Rồi Cha kể tiếp: “Hồi còn làm thầy, Đức Cha sai tôi đến giúp một họ đạo
cuối cùng miền nam. Ở đây chỉ có sông nước tràn ngập quanh năm, rắn rết cóc
nhái bò ngổn nghển suốt bốn mùa. Cha Sở sai tôi đến dạy đạo tại một làng xa
xôi hẻo lành. Dân thì đông, nhưng hầu hết là lương dân, theo đủ mọi tôn giáo,
ngoại trừ đạo công giáo. Tôi đến ngụ tại nhà Ông Hương Cả. Mục đích là đến
dạy đạo, nhưng không ai theo đạo cả. Vì ở đấy đã có một thầy phù thuỷ khá cao
tay. Bất cứ ai có việc gì, đau ốm bệnh hoạn, họ đều chạy đến với thầy phù thủy.
Thay vì dạy đạo, tôi mở trường dạy chữ quốc ngữ. Kết quả là có rất đông các em
trong làng đến học. Tôi thấy vui mừng, và cũng hy vọng rồi dần dần sẽ truyền bá
đức tin cho các em, và cho người lớn trong làng. Việc Đức Mẹ làm thì thật lạ
lùng. Trong lớp tôi dạy, có khoảng chừng 30 em, lẫn lộn trai gái, từ 10 tuổi trở
lên. Tự nhiên có một em trai 12 tuổi bị quỷ nhập. Nó chạy lăng xăng ngoài đồng



và chung quanh làng, mắt nó lồi ra, chảy lòng thòng trông rất sợ. Bố mẹ đưa nó
đến thầy phù thuỷ xin trừ quỷ. Thầy phù thủy trừ không được, và bảo bố mẹ nó:

- Con quỷ này dữ dội lắm, phải có thầy khác cao tay hơn tôi thì mới trừ
được.

Bố mẹ nó ngã lòng, đem đi đâu bây giờ? Ông bà đem nó đền cho tôi, và nói:
- Người ta bảo thầy là thầy đạo, cũng có thể trừ ma quỷ được…
Tôi nói với ông bà:
- Tôi là thầy đạo thực, nhưng chưa có chức thánh để trừ quỷ. Vậy để tôi cầu

nguyện cho cháu.
Khi ấy tôi sực nhớ đến cuốn sách tôi đã đọc, nói về sức mạnh và quyền uy

của chuỗi hạt Mân Côi. Thế là tôi lấy ngay chuỗi hạt Mân Côi của tôi, đeo vào
cổ cho nó, cũng không quên thầm thĩ cầu nguyện với Đức Mẹ cho cháu được
qua khỏi. Lạ thay! Khi tôi vừa đeo chuỗi hạt vào cổ cháu, thì thằng bé trở lại bình
thường, nói năng khôn ngoan tử tế. Cha mẹ nó rất mừng, nói với mọi người: ông
thầy đạo rất cao tay. Như vậy là giữa tôi và ông phù thủy sẽ có sự mâu thuẫn.
Tuy nhiên Đức Mẹ gìn giữ bảo vệ tôi cũng không có truyện gì xảy ra.

Sau đó quãng chừng một tháng, thằng bé đi chơi với bạn ngoài bờ sông. Bạn
nó hỏi:

- Mày đeo cái gì ở cổ, cho tao xem.
Nó cởi ra đưa cho bạn. Chẳng may loay hoay thế nào thằng bạn đánh rớt

chuỗi hạt xuống sông. Thế là buổi chiều hôm ấy, quỷ lại nhập vào nó. Nó lại
chạy lăng xăng ngoài đồng y như trước. Bố mẹ nó lại đem đến cho tôi, và nói:

- Nhờ thầy cứu cháu.
Tôi hỏi thì ra tại mất chuỗi hạt, mà quỷ lại nhập trở lại. Tôi thầm nghĩ trong

bụng, như vậy là đúng quyền uy của Đức Mẹ qua chuỗi hạt Mân Côi rồi. Lập tức
tôi lấy ngay chuỗi hạt Mân Côi khác đeo vào cổ cho nó, và dặn ông bà phải cột
chặt không cho nó tháo gỡ ra. Cũng lạ thay, khi tôi vừa đeo chuỗi hạt vào cổ nó,



thì thằng bé tỉnh lại ngay, nói năng bình thường. Tiếng đồn gần xa, người ta đến
xin tôi cầu nguyện rất đông. Nhờ cơ hội này, tôi mở trường dạy giáo lý, và bắt
đầu càng ngày càng phát trỉển. Cho đến khi ông thầy khác thay tôi, thì số tân
tòng cũng đã khá đông. Thằng bé được chữa khỏi bị quỷ ám, cùng bố mẹ và cả
gia đình nó đều được ơn trở lại đạo công giáo, và sống đạo rất tốt lành. Vì nhận
thấy sự hiệu nghiệm của chuỗi hạt Mân Côi, cho nên tôi đã không ngừng giảng
về chuỗi hạt Mân Côi, và luôn luôn lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ là như vậy.”

Lời bàn: Cha Nho ai cũng biết tiếng, qua đời tại bệnh viện Trưng Vương khoảng

năm 1990. Ngài có viết cuốn Nhật Ký. Trong đó có kể truyện này. Chỉ có chuỗi hạt

Mân Côi không, mà còn hiệu nghiệm như vậy. Huống hồ đọc kinh Mân Côi, thì còn

hiệu nghiệm biết bao! Nhớ lại khi xưa, tôi còn đang dạy học ở trường trung học Hoa Lư

Ninh Bình, thì cũng có em học trò ra mồ mả nghĩa trang gần đó. Không biết chúng

nghịch ngợm thế nào mà ma nhập. Nó la hét, chạy nhảy, xùi cả bọt mép. Tôi bảo phải

gọi bố mẹ nó đến ngay đem cháu về. Nhưng thời gian chờ đợi quá lâu, khi các học trò

đã về hết. Tôi lấy chuỗi hạt Mân Côi ở trong túi áo, quàng vào cổ cho em, rồi cầu

nguyện. Thằng bé êm liền không còn la hét nữa. Tôi rất mừng vì quyền phép Đức Mẹ

Mân Côi đã cứu chữa cho nó.



TRUYỆN TÍCH 8: Chuỗi Hạt Mân Côi Với
Vua Galicia

Alphonso từ ngày được tôn lên làm vua nước Galicia, đã tỏ ra rất oai phong lẫm
liệt. Nhà vua đi đâu cũng có các quan văn võ tả hữu theo hầu. Thần dân của vua
hầu hết là những người công giáo ngoan hiền đạo hạnh. Biết thế nên muốn lấy
lòng dân, vua luôn tỏ ra mình là người đạo đức, có lòng kính mến Đức Mẹ Mân
Côi, để triều đình và thần dân bắt chước. Cho nên dụng ý nhà vua là làm thế nào
cho thần dân biết mình là người năng lần chuỗi Mân Côi. Vua cho đặt một cỗ
tràng hạt thật dài để quấn vào thắt lưng, mỗi khi vua đi ra ngoài. Dân chúng ai
cũng trầm trồ khen ngợi nhà vua rất ngoan đạo. Cho nên để lấy lòng vua, các
quan cũng như thần dân, ai cũng mang tràng hạt, và cũng bắt chước vua năng lần
chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Nhưng than ôi, thực tế phũ phàng thay! Vua chỉ
giả hình vậy thôi. Chứ chẳng bao giờ ông đọc kinh cầu nguyện gì cả, chỉ lo ăn
chơi trác táng.

Một ngày kia, vua lâm bệnh nặng, trong một thị kiến vua thấy mình bị đưa
đến toà phán xét. Ma quỷ vây chung quanh tố cáo vua các tội phạm tầy đình, và
chúng chực sẵn để bắt linh hồn vua xuống hỏa ngục. Đang lúc Chúa Giêsu Đấng
Thẩm phán tối cao, sắp sửa luận phạt vua vào hỏa ngục, thì Đức Mẹ xuất hiện
biện hộ cho vua. Mẹ nói với Chúa Giêsu: Con hãy thư thả để Mẹ xem xét lại vụ
này. Đức Mẹ liền truyền cho các thiên thần đem các tội vua đã phạm khi còn
sống để trên một bàn cân, và cỗ tràng hạt vua luôn luôn đeo bên mình, cùng các



kinh Mân Côi đã được đọc do gương sáng đeo tràng hạt của vua, trên một bàn
cân khác. Kết quả là cỗ tràng hạt nặng hơn các tội vua. Rồi Đức Mẹ nhìn vua
một cách trìu mến và nói: để tưởng thưởng một chút công của con đã dành cho
Mẹ, bằng cách đeo tràng hạt Mân Côi, Mẹ đã xin Con Mẹ cho con được ơn rất
lớn lao là khỏi sa hỏa ngục. Con sẽ được sống thêm mấy năm nửa để làm việc
đền tội. Nhà vua tỉnh lại kêu lên: “Ngợi khen chuỗi hạt Mân Côi của ĐứcTrinh
Nữ Maria! Nhờ đó trẫm được giải thoát khỏi sa hỏa ngục”. Sau khi bình phục,
nhà vua đã sốt sắng truyền bá kinh Mân Côi, và lần chuỗi Mân Côi suốt ngày.

Lời bàn: Câu truyện do chính thánh Louis Marie Grignion de Montfort kể trong

cuốn Bí mật kinh Mân Côi của Ngài. Chỉ giả vờ đeo chuỗi hạt Mân côi mà còn được

Đức Mẹ thương cứu giúp như thế. Phương chi là những người đeo tràng hạt Mân Côi

thật lòng, vì lòng tôn kính, như điều kiện của hội viên hội Mân côi phải mang chuỗi

hạt Mân Côi trong mình thì còn được ơn ích biết bao!



TRUYỆN TÍCH 9 : Toan Tính Cướp Nữ
Tu Về Làm Vợ, Thi Được Ơn Ăn Năn Hối

Cải

Don Juan là một chàng thanh niên khét tiếng ăn chơi trụy lạc ở thủ đô nước Tây
ban Nha. Cha chàng là một võ tướng, được nhà Vua sủng ái, ban cho nhiều chức
tước, chỉ huy ba quân đánh bọn giặc Turc (tức là quân Hồi giáo đang cai trị Tây
ban Nha lúc bấy giờ). Dựa vào thế lực của cha, y không còn biết sợ luật pháp, tha
hố ăn chơi trác táng. Y đã dụ giỗ nhiều bà quả phụ và phụ nữ xinh đẹp, con nhà
quý phái để thỏa mãn dục tính, và giết nhiều tình địch để thoát thân. Mẹ Don
Juan là một bà đạo đức, tối sáng lần chuỗi Mân Côi cầu cho các linh hồn trong
luyện ngục. Bà mướn một danh họa vẽ bức tranh luyện ngục, trong đó lửa cháy
bừng bừng đốt linh hồn những kẻ có tội. Bên trên cửa luyện ngục có một thiên
thần và một bà đạo đức đang lần hạt Mân Côi. Thiên thần vói tay kéo một linh
hồn ra khỏi luyện ngục. Bà gọi Don Juan vào và bảo:

M ỗi lần con đọc một chuỗi hạt Mân Côi thì con cứu được một linh hồn. Vậy
khi mẹ chết con muốn cứu mẹ thì hãy lần hạt Mân Côi cầu cho mẹ.

Ý tưởng ấy ăn sâu vào tâm trí đứa bé, như tờ giấy trắng có vẽ bức tranh. Từ
đó hằng ngay Don Juan vẫn vào buồng đọc kinh với mẹ, cầu cho các linh hồn
trong luyện ngục. Cha cậu lại là một võ tướng, cho nên bắt Don Juan phải học
nghề đao binh chém giết quân thù. Bị ảnh hưởng bởi hai khuynh hướng giáo



dục, cho nên sau này, dù tội lỗi quá sức, y cũng không quên đọc kinh cầu nguyện
cho mẹ.

Một hôm y đang cùng bạn bè toan tính cướp một nữ tu xinh đẹp về làm vợ.
Nhưng đang lúc chờ đợi giờ hành động, y chợt thấy có đám ma rất đông người,
dài khoảng một cây số, toàn là các linh hồn người chết mặc áo đen, đầu đội khăn
trắng tiến vào nhà thờ. Chàng tiến lên hỏi:

- Đám ma của ai mà đông người như thế?
Một người trả lời:
- Đám ma của Don Juan.
Chàng bảo:
- Don Juan còn sống mà sao lại có đám ma?
Không tin, chàng lại hỏi người khác, thì họ cũng trả lời:
- Chúng tôi là những linh hồn được bà mẹ Don Juan khi còn sống lần hạt cầu

nguyện cho. Nay chúng tôi trả ơn bà bằng cách đưa đám ma và cầu nguyện cho
con trai bà là Don Juan.

Ngay lúc ấy, y thấy một con rắn dữ tợn đen ngòm, từ trong quan tài nhảy bổ
ra, nhào xuống đất rồi chết ngắc. Don Juan sợ quá, té nhào xuống đất bất tỉnh
nhân sự. Người ta túm lại xem, biết đó là Don Juan, thầm rủa:

- Tên đại bợm chết đáng đời.
Cảnh sát vực y dậy, xem giấy tờ, biết là bá tước Don Juan, đem về nhà cấp

cứu. Ba hôm sau tỉnh lại, chàng kể hết đầu đuôi câu truyện. Rồi tình nguyện bán
hết tài sản, xây cất một thánh đường nhỏ tạ ơn Đức Mẹ Mân Côi. Chàng xin vào
dòng khổ tu lấy tên là Ambrosio, sống khắc khổ suốt 15 năm, lao động cực nhọc,
chỉ ăn một chút bánh với rau chấm muối, uống nước lã, suốt ngày lần chuỗi Mân
Côi cầu cho các linh hồn, theo lời mẹ dạy xưa. Chàng viết di chúc để lại: sau khi
chàng chết, xin chôn xác dưới cửa ra vào thánh đường Mân Côi mà chàng đã xây



cất, với chữ đề: “Đây là mồ chôn một người tội lỗi nhất thế giới”. Nhưng sau này
người ta thêm chữ: “Nhưng đã biết ăn năn hối cải”.

Lời bàn: Câu truyện đã được diễn tả trên nhiều sách vở báo chí, tiểu thuyết. Đền

Đức Mẹ Mân Côi của Don Juan vẫn còn ở thủ đô Tây ban Nha, là một di tích lịch sử,

và cũng còn là một trung tâm hành hương cho nhiều khách du lịch. Sức mạnh của

chuỗi Mân Côi vô cùng hiệu lực đã làm cho biết bao nhiêu tội nhân ăn năn trở lại. Nói

như vậy không có nghĩa là cứ phạm tội, rồi cứ tin tưởng vào lòng nhân từ của Đức Mẹ

cho đến chết, thì thật là sai lầm và nguy hiểm!



TRUYỆN TÍCH 10: Bức Thư Không Có
Địa Chỉ

Hai thầy dòng thánh Phanxicô rất đạo đức, năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức
Mẹ. Theo tiểu sử cho biết thì các thầy thường lần chuỗi Mân Côi mỗi khi đi
đường xa, hoặc trong những thì giờ rảnh rỗi. Hôm nào các thầy không lần đủ 10
chuỗi Mân Côi mỗi ngày, thì coi như thiếu hụt. Bởi vậy đến đêm khuya mà chưa
đủ, thì cũng phải thức mà lần hạt cho xong. Các thầy thường bảo: các linh hồn
nơi luyện ngục rất cần thiết lời cầu nguyện của chúng ta, những người còn sống.
Sau này người khác cũng sẽ lần hạt cầu nguyện cho chúng ta như vậy. Một hôm
hai thầy được cha bề trên cho phép đi hành hương kính viếng Đức Mẹ. Vì đường
xa, không lường được thời giờ phải đi là bao lâu. Hơn nữa, vì lòng sốt sắng muốn
đi ngay, đi cho mau để kính viếng Đức Mẹ. Chẳng may khi hai thầy đi qua một
khu rừng thì trời tối. Vừa sợ, vừa lo, ở đây không nhà cửa, lại có nhiều thú dữ.
Hai thầy ngồi kề sát nhau lần chuỗi Mân Côi, rồi phó thác cho Đức Mẹ gìn giữ
bảo vệ. Bỗng trong đêm tối, thấy xuất hiện một ngôi nhà và một luồng ánh sáng.
Hai thầy lần mò tới nơi, quả là một ngôi biệt thự sang trọng, ở trong giữa rừng
sâu như thế này. Không thể hiểu được, nhưng cũng cứ tìm đến, và gõ cửa. Có hai
chú tiểu đồng y phục sang trọng mở cửa tiếp đón. Hai thầy hỏi xin trọ qua một
đêm, vì lỡ đường, và xin cho biết chủ nhà là ai? Hai tiểu đồng dẫn hai thầy đến
gặp Bà Chủ. Bà là một mệnh phụ oai nghi, diễm lệ, đon đả đón chào. Bà cho hai



thầy đi xem những căn phòng tráng lệ nguy nga, và tiếp đón hết sức lịch sự, với
những tiện nghi đầy đủ. Bà hỏi:

- Hai thầy đi đâu?
Hai thầy trả lời là đi kính viếng đền Đức Mẹ.
Bà nói:
- Dịp tiện quá, khi nào hai thầy đi, cho tôi gửi một phong thơ.
Hôm sau dậy thật sớm lên đường, hai thầy đến chào từ biệt bà Chủ, và cảm tạ

tấm lòng hào hiệp hiếu khách của Bà. Bà chào từ biệt hai thầy, và cũng không
quên gửi một phong thơ. Đi được một quãng xa, hai thầy mới thấy phong thơ
không có địa chỉ, biết gửi cho ai? Bèn quay lại căn nhà trọ đêm qua. Nhưng tìm
hoài mà không thấy căn nhà. Hai thầy mới mở thư ra xem nội dung nói gì, và tìm
địa chỉ. Thì ra nội dung nói: “Mẹ là Trinh Nữ Maria, thấy hai con là những người
có lòng sùng kính Mẹ cách riêng, cho nên Mẹ đã hiện ra để cứu giúp chúng con
trên quãng đường xa xôi nguy hiểm. Vậy Mẹ chúc lành cho chúng con thượng lộ
bình an”. Hai thầy quá cảm động, khóc nức nở, mà không nói được lời gì….

Lời bàn: Theo tờ Anale minorum Capucinorum thì thầy Benedettoda Gazoldo là

một trong hai thầy trong truyện này. Chúng ta hãy bắt chước hai thầy dòng trong

truyện tích. Dù không lần được 10 chuỗi Mân Côi mổi ngày, thì cũng cố gắng lần ít

nhất là một chuỗi mỗi ngày, để tỏ lòng kính mến Đức Mẹ, thì Đức Mẹ cũng sẽ luôn

luôn gìn giữ chúng ta, như đã bảo vệ gìn giữ hai thầy dòng vậy.



TRUYỆN TÍCH 11: Chuỗi Mân Côi Với
Các Danh Nhân

Khi nói đến danh nhân, hay vĩ nhân thì phải hiểu là những bậc vua chúa quan
quyền có chức quyền cao sang, hoặc là những lãnh tụ các tôn giáo, các nhà bác
học, khoa học gia đã phát minh ra đuợc một khám phá mới, nhất là các chuyên
gia khoa học kỹ thuật chuyên về vũ trụ học và phi thuyền không gian… Sở dĩ
chúng tôi viết truyện tích này là vì đã có rất nhiều người cho rằng việc đọc kinh
Mân Côi là việc sùng kính của mấy ông bà già và con nít. Nói lên như vậy là vô
tình thú nhận mình quá thiển cận. Có biết bao nhiêu vị vua chúa, các nhà bác
học trứ danh đã mộ mến chuỗi Mân Côi, nếu không nói là các vị ấy đã say sưa
với việc lần chuỗi Mân Côi hằng ngày: Hoàng đế Edouard lll nước Anh, Vua
Charles Quint, vua Sigismond, vua Casimir, vua thánh Louis lX, nước Pháp là
những ông vua rất sùng kính chuỗi hạt Mân Côi. Vua Henry VI lần chuỗi mỗi
ngày. Vua Louis XIV là một ông vua nổi tiếng nhất nước Pháp, thường lần hạt
trước mặt các quan đại thần. Một hôm vua đang lần hạt thì có quan đại thần đến
tấu trình một việc gì. Thấy vua đang cầm trong tay chuỗi Mân Côi. Ông không
dám nói ra, nhưng nghĩ thầm: một ông vua lớn như vậy, mà đọc cái kinh tầm
thường. Hiểu ý, vua trả lời: khanh ngạc nhiên thấy trẫm đang lần hạt. Trẫm cho
là một vinh dự rất lớn. Ngày nào trẫm không lần hạt, thì ngày đó đối với trẫm kể
là vô dụng.



Đức Giáo Hoàng Leo Xlll là một vị Giáo Hoàng vĩ đại, hầu như lần hạt suốt
ngày. Ngài thường nói: muốn được ơn soi sáng để điều khiển Giáo hội. Phương
pháp linh nghiệm hơn cả là đọc kinh Mân Côi. Đức Giáo Hoàng Pio Xl, dù bận
trăm công nghìn việc, cũng cố gắng mỗi ngày lần 3 chuỗi Mân Côi. Có một đêm
Ngài ngủ quên, chưa đọc đủ 3 chuỗi. Ngài thức dậy đọc tiếp. Thầy giúp việc thấy
Đức Giáo Hoàng thức dậy quá sớm, tưởng có truyện gì đến sức khỏe. Nhưng
Ngài tỉnh bơ, lấy chuỗi Mân Côi ra đọc tiếp. Đức Giáo Hoàng PIO Xll vừa đi bộ,
vừa lần hạt. Đức Mẹ cho Ngài được thấy phép lạ mặt trời nhảy múa tại Fatima
ngày 13.10.1917, ngay tại vườn hoa Vatican. Những ngày lễ kính Đức Mẹ, Ngài
thường quy tụ các em thiếu nhi thành Roma đến quỳ chung quanh Ngài để lần
chuỗi Mân Côi. Tướng Franco, tổng thống Tây Ban Nha, trước khi giải quyết
một vấn đề quan trọng, thường vào phòng riêng để lần hạt. Các thiên tài âm
nhạc Haydin và Mozart sáng tác những bản nhạc hoà tấu nổi tiếng, cũng tìm
hứng khởi ở trong chuỗi hạt Mân Côi. Frederic Ozanam, đại văn hào nước Pháp,
có lần đến Paris với một tâm hồn hoang mang về đức tin. Ông vào một nhà thờ
để suy niệm, tìm lối thoát. Tình cờ thấy một cụ già đang ngồi lần hạt trong góc
cột. Ông đến gần, nhận ra là nhà bác học điện năng Andre Ampere, một khoa
học gia lý tưởng của ông. Sau này ông viết một bài phê bình khá nổi tiếng:
“Tràng chuỗi Mân Côi của bác học Ampere tác động mạnh tâm hồn tôi, hơn cả
ngàn bài giảng và các pho sánh triết học, thần học trên thế gian này.”

Lời bàn: Khoa học và tôn giáo thường mâu thuẫn nhau. Những thí dụ điển hình

trên đây chứng minh khoa học chân chính lại bổ túc, và là điểm tựa cho tôn giáo càng

phát triển. Biết bao nhiêu phép lạ đã xảy ra ở Lourdes nước Pháp, mà giáo sư bác sỹ

Alexis Carrel vô thần, đã phải thú nhận: các phép lạ ở Lourdes là có thực. Sau cùng

Ông trở lại đạo công giáo, viết nhiều sách ca ngợi Đức Mẹ. Cũng như suối Đức Mẹ ở

Lourdes, tư nhiên chảy vọt ra, từ gần 120 năm nay, mà các kỹ sư địa chất đào bới vẫn



không tìm thấy nguyên nhân và xuất xứ của nó. Có cả triệu triệu người đến kín múc

mà vẫn không cạn…



TRUYỆN TÍCH 12: Bán Linh Hồn Cho Ma
Quỷ, Nhưng Đến Phút Chót Thì Xù...

Ở Perosa nước Tây ban Nha, có chàng thanh niên, tên Adeoda. Y ăn chơi trác
táng, cuối cùng thì theo bè bạn đi cướp của giết người. Bị ra tù vào khám nhiều
lần, nhưng chứng nào tật ấy. Bí quá, chàng phải tìm đến một chốn ăn chơi khác,
gọi là “xã hội đen” để tìm cách bán linh hồn cho ma quỷ, lấy tiền tiêu xài cho
thỏa thích, như nhiều người đã làm. Đến nơi, y gặp quỷ, và ra giá. Quỷ bảo:

- Tao sẽ cung cấp cho mày tất cả các phương tiện để ăn chơi. Mày muốn gì
được nấy, với điều kiện mày phải trung thành với chúng tao. Tuyệt đối không
được tiết lộ sự việc này với ai.

Nói xong quỷ đặt bút ký, và chàng Adeoda cũng ký. Mỗi bên giữ một bản
giao kèo.

Thấm thoát thời gian trôi qua, đã gần đến ngày chàng và quỷ phải thi hành
bản giao ước. Quỷ bảo Adeoda:

- Hôm nay mày phải đi với chúng tao ra bờ sông để thi hành bản án.
Adeoda cũng không ngần ngại gì, vì đã biết trước sự việc là như vậy. Cũng

chẳng bao giờ chàng nghĩ đến sự hiệu nghiệm của chuỗi hạt Mân Côi mà chàng
đeo ở cổ. Ra đến bờ sông, quỷ bảo Adeoda:

- Mày tự nhảy xuống sông.
Y bảo:



- Tao sợ lắm, mày có đẩy tao xuống sông, thì đẩy, chứ tao không tự nhảy
được.

Quỷ bằng lòng, bắt Adeoda cởi bỏ quần áo. Quỷ thấy ở cổ Adeoda có chuỗi
hạt Mân Côi. Quỷ bảo:

- Mày phải gỡ bỏ cái ni (cái ni là chuỗi hạt) thì tao mới đẩy được.
Adeoda bấy giờ mới biết là quỷ sợ chuỗi hạt Mân Côi, mà y vẫn có thóí quen

đeo từ trước. Cho nên đâm ra ù lỳ, không chịu thi hành bản giao kèo, cũng
không cởi bỏ chuỗi hạt Mân Côi. Hai bên cãi nhau ồn ào, căng thẳng. Nguời ta
đến xem rất đông. Được thể, Adeoda bảo quỷ:

- Trong giao kèo đâu có đề cập đến truyện cởi bỏ chuỗi hạt Mân Côi, mà mẹ
tao đã đeo vào cổ tao từ xa xưa. Tại sao mày không nói trước.

Quỷ thua, bỏ chạy, sợ người ta túm đánh. Adeoda nhờ được chuỗi hạt Mân
côi đeo ở cổ mà thoát chết. Để cảm tạ Đức Mẹ Mân Côi, đã cứu chàng khỏi mất
linh hồn, chàng ăn năn hối cải, và đi xưng tội. Rồi cho đóng khung bản hợp đồng
với quỷ, để lưu lại làm kỷ niệm tại nhà thờ Đức Trinh Nữ Maria ỡ Perosa.

Lời bàn: Câu truyện rất ly kỳ rùng rợn. Chỉ quên có chuỗi hạt Mân Côi đeo ở cổ

của người bán, mà quỷ đã thua lỗ. Câu truyện nói lên sức mạnh của chuỗi hạt Mân

Côi. Người công giáo chúng ta nên đeo thánh giá, chuỗi hạt Mân Côi, áo Đức Bà… để

xin Đức Mẹ bảo vệ chúng ta mọi nơi mọi lúc.



TRUYỆN TÍCH 13: 15 Lời Hứa Cho
Những Ai Siêng Năng Lần Chuỗi Mân Côi

Tất cả hội viên hội Mân Côi, và những ai không ở trong Hội, mà có lòng sùng
kính Đức Mẹ bằng chuỗi hạt Mân Côi, thì cũng nên hiểu biết và thuộc 15 điều
Đức Mẹ đã hứa, qua thánh Dminicô, cho những ai siêng năng đọc kinh Mân Côi.
Sau đây là 15 lời hứa: (chúng ta cần phải đọc đi đọc lại 15 lời hứa này vì nó rất
quan trọng).

1- Những ai đọc kinh Mân Côi sẽ nhận được những ơn cao cả.
2- Mẹ hứa sẽ phù trợ đặc biệt, và ban nhiều đặc ân cho những ai đọc kinh

Mân Côi.
3- Kinh Mân Côi sẽ là áo mã giáp chống lại hỏa ngục, phá tan các ngụy

thuyết.
4- Kinh Mân Côi là phương tiện thánh hóa các linh hồn.
5- Linh hồn nào đến với Đức Mẹ bằng kinh Mân Côi, sẽ không bị hư mất.
6- Ai đọc kinh Mân Côi sẽ không bị rủi ro, chết bất đắc kỳ tử.
7- Những ai tôn sùng Kinh Mân Côi sẽ được chịu các phép bí tích trong giờ

chết.
8- Ai mộ mền chuỗi Mân Côi, khi lâm tử sẽ được chia sản nghiệp trên thiên

đàng.
9- Mẹ sẽ cứu khỏi luyện ngục cho những ai siêng năng đọc kinh Mân Côi.



10- Con cái trung thành với kinh Mân Côi, sẽ được hưởng vinh quang trên
trời.

11- Nhờ lần hạt Mân Côi, Mẹ sẽ ban cho hết những gì mình xin.
12- Những ai truyền bá chuỗi Mân Côi, được Mẹ giúp đỡ trong những lúc

khó khăn.
13- Những ai truyền bá chuỗi Mân Côi, được cả thiên quốc cầu bầu khi sống

và khi chết.
14- Những ai đọc kinh Mân Côi đều là con cái Mẹ và anh em với Chúa

Giêsu.
15- Tôn sùng chuỗi Mân Côi là dấu chắc chắn được ơn cứu rỗi.
Lời bàn: Với 15 lời hứa này, thì quả là Đức Mẹ đã quá thương con cái Mẹ khi

siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Đến ngay như Chúa Giêsu, khi hiện ra với thánh nữ

Maria Allacocque truyền bá sự tôn sùng Thánh Tâm Chúa, hoặc thánh nữ Faustina

truyền bá lòng thương xót Chúa, thì Ngài cũng không đưa ra những lời hứa nào hấp

dẫn như vậy. Chúng ta hãy chịu khó lần hạt, thì được hưởng 15 ơn này nhưng không.



TRUYỆN TÍCH 14: 59 Lời Hứa Cho
Những Ai Mang Chuỗi Hạt Mân Côi

Trên đây chúng tôi có trình bày 15 lời hứa Đức Mẹ ban cho nhũng ai siêng năng
lần chuỗi Mân Côi. Còn 59 lời hứa dưới đây, Đức Mẹ đã ban cho vị thần khải,
chị Genevieve từ ngày 24-31 tháng 5 năm 1982, là Đức Mẹ dành riêng cho
những ai, vì mộ mến chuỗi Mân Côi, mà mang trong mình chuỗi hạt Mân Côi
(đeo ở cổ, bỏ túi, bỏ xắc tay, đeo ở thắt lưng như các thầy dòng…) Thực ra khi
nghiên cứu các ơn này, chúng ta cũng thấy nhiều điều giống nhau giữa 15 lời hứa
hứa, và 59 lời hứa. Là vì: nếu có mộ mến chuỗi Mân Côi và năng lần chuỗi Mân
Côi, thì mới thích thú mang chuỗi Mân Côi trong người. Do đó mà các ơn Đức
Mẹ ban cho cũng giống nhau, tuy cũng có nhiều trường hợp khác nhau. Sau đây
là tóm tắt 59 lời hứa của Đức Mẹ:

- Sẽ được Đức Mẹ dẫn đến cùng Chúa
- Được Đức Mẹ giúp đỡ trong mọi khó khăn
- Được học biết và yêu mến Chúa
- Sẽ có ý thức sâu xa về Chúa trong đời sống hằng ngày.
- Ăn mặc nết na và giữ đức trong sạch
- Hiểu biết tội lỗi và thực tình tu sửa
- Có tinh thần phổ biến và thực hiện 3 mệnh lệnh Fatima
- Mẹ là trung gian ban nhiều ơn phúc
- Luôn luôn được sống bình an trong Chúa và Đức Mẹ



- Có tinh thần yêu thích đọc kinh Mân Côi
- Được yên ủi trong những lúc đau khổ
- Luôn luôn được Chúa Thánh Thần soi sáng để tìm chân lý.
- Được sốt sắng tôn thờ Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu, và Trái Tim vẹn sạch

Đức Mẹ
- Được yêu mến Chúa Giêsu bị đóng đinh
- Được chữa khỏi lành bệnh thể xác
- Hãy mang chuỗi Mân Côi cho kẻ liệt và kẻ đang hấp hối.
- Mẹ sẽ ban cho gia đình họ được bằng an.
- Chuỗi Mân Côi là phương tiện đánh đuổi ma quỷ.
- Người ấy sẽ khuyên bảo được kẻ có tội ăn năn trở lại
- Mẹ sẽ ban cho vợ chồng chung thuỷ suốt đời
- Con cái thương yêu nhau và có lòng tôn kính Đức Mẹ
- Mẹ sẽ ban cho bất cứ điều gì họ xin
- Nếu họ túng nghèo, Mẹ sẽ ban cho có công ăn việc làm
- Khỏi phải chết bất đắc kỳ tử, được lãnh các Bí Tích trước khi qua đời
- Khi chết được thoát khỏi luyện ngục
- Được toàn thể các thánh cầu bầu khi sống cũng như khi qua đời
- Được con cái thảo kính. Con cái họ được giáo dục mộ mến chuỗi Mân Côi
- Được ơn đặc biệt khi nhìn ảnh chuộc tội, và kêu tên thánh danh Đức Chúa

Giêsu
- Mẹ sẽ ban muôn vàn ơn lành cho các em bé mang chuỗi Mân Côi
- Mẹ sẽ cứu cả thế giới bằng chuỗi hạt Mân Côi
- Mẹ sẽ bảo vệ họ khi Chúa giáng trần lần thứ 2
- Các nước độc tài sẽ trở lại, nếu có nhiểu người lần chuỗi Mân Côi
- Ai truyền bá chuỗi Mân Côi sẽ được kể là “chiến sĩ mũ xanh” của Đức Mẹ
- Sẽ được nhận là nữ tỳ của Đức Mẹ cho những bà nào mộ mến chuỗi Mân



Côi
- Được nhận là chiến sỉ của Đức Mẹ cho những ông nào quảng bà chuỗi Mân

Côi.
Lời bàn: Xem như thế chúng ta biết được chỉ nguyên mang chuỗi hạt Mân Côi

(chưa kể đọc kinh Mân Côi) mà đã được nhiều ơn ích như vậy. Chẳng bù lại với nhiều

người khi đeo chuỗi hạt Mân Côi ở cổ, sợ người ta bảo mình là mê tín, cho nên phải

giấu diếm. Ngay cả khi lần hạt Mân Côi cũng không dám lần hạt công khai, sợ người

ta bảo mình là lạc hậu. Cũng như chàng sinh viên khoa học thấy nhà bác học Louis

Pasteur lần hạt trên chuyến xe lửa. Câu truyện thiếu niên 12 tuổi trên đây, được khỏi

bị quỷ ám, là do đeo chuỗi hạt Mân Côi ở cổ, làm chứng cho 59 lời hứa này.



TRUYỆN TÍCH 15: Bỏ Lỡ Cơ Hội Mà
Không Được Gặp Đức Mẹ

Thầy Antoniô dòng thánh Phanxicô rất có lòng sùng kính Đức Mẹ bằng chuỗi
hạt Mân Côi. Thầy có thói quen mỗi khi lần hạt Mân Côi thì phải đọc cho xong,
thì mới làm việc khác. Một hôm thầy đang lần hạt sốt sắng, thì Đức Mẹ hiện ra
với thầy. Lúc ấy thầy cuống quýt mừng quá, muốn chạy ngay đến với Đức Mẹ.
Nhưng nghĩ mình đang lần hạt dở dang mà bỏ thì uổng phí, cho nên cứ nán lại
đọc cho xong, rồi mới chạy đến với Đức Mẹ. Khi thầy chạy đến, thì Đức Mẹ đã
biến đi rồi. Tiếc quá, thầy mới than thở với Đức Mẹ: Tại sao Mẹ không đến khi
con lần chuỗi xong. Con không lỡ bỏ ngang, vì Mẹ đã nói: không một việc đạo
đức nào chúng con dâng lên Mẹ, mà mẹ yêu thích bằng chuỗi hạt Mân Côi. Vậy
con xin Mẹ tha thứ cho con vì lỗi lầm này.

Tối hôm sau Đức Mẹ cũng lại hiện đến với thầy, khi thầy đang đọc kinh
Mân Côi. Thấy Đức Mẹ, thầy vội vàng bỏ đọc kinh và chạy ngay đến với Đức
Mẹ. Đức Mẹ giơ hai tay làm hiệu cho thầy phải đọc kinh cho xong, thì Đức Mẹ
mới tiếp. Đức Mẹ vẫn cứ chờ cho đến khi thầy đọc xong kinh Mân Côi. Đức Mẹ
bảo thầy: Mẹ khen con, vì con biết kính trọng chuỗi hạt Mân Côi hơn là đến với
Mẹ. Mẹ đến thăm con là vì con yêu mến Mẹ, bằng chuỗi hạt Mân Côi. Chứ
không phải Mẹ đến thăm con vì con là một thầy dòng đạo đức. Từ đó, thầy đi
đến đâu, cũng rao giảng về chuỗi hạt Mân Côi và những ơn ích bởi việc lần



chuỗi Mân Côi, không bao giờ quên nhắc lại truyện tích này, để làm chứng cho
lời mình giảng dạy.

Lời bàn: Câu truyện này cũng giống như truyện vua thánh Louis nước Pháp, khi

có người báo với vua: Chúa Giêsu đang hiện ra trong Bí Tích Thánh Thể, khi một linh

mục dâng lễ. Mời vua đến xem. Vua trả lời: ngày nào trẫm cũng thấy Đức Chúa

Giêsu, cần gì phải xem. Điều đó chứng tỏ đức tin vua rất mạnh. Thầy dòng này cũng

thế, khi thấy Đức Mẹ hiện ra với mình, mà cứ tỉnh bơ lần chuỗi Mân Côi cho xong, thì

thật là quá sức tưởng tượng. Chỉ có những người biết được sức mạnh màu nhiệm của

chuỗi hạt Mân Côi, mới có thể làm được như vậy. Thầy cũng làm gương cho chúng ta

khi lần chuỗi Mân Côi phải hết sức cầm trí suy niệm những màu nhiệm Chúa Giêsu

và Đức Mẹ.



TRUYỆN TÍCH 16: Thầy Bùa Ngải Lần
Chuỗi Mân Côi

Câu truyện khó tin mà có thật. Có thầy bùa ngải rất cao tay. Y đã dùng mọi
phương pháp thư yếm để dụ giỗ nhiều phụ nữ sa vào tay y để thỏa mãn dục tính.
Người ta đã tố cáo y với chính quyên, có biện pháp trừng trị hầu tránh một tai
họa. Nhưng không ai dám đứng ra tố cáo, vì sợ bàn tay thư yểm của y. Vả lại
chính quyền cũng lờ đi, sợ đụng chạm đến tôn giáo, dù sao y cũng là một thầy
phù thuỷ có hạng trong vùng. Nhân cơ hội y dùng tà ma, khiến âm binh để chữa
bệnh cho một thiếu phụ. Chẳng may thiếu phụ này chết, không biết có phải tại
ma quỷ, hay là tại bệnh. Nhưng chính quyền cũng cứ cho là tại y, chữa bệnh mà
không có giấy phép hành nghề. Y bị bắt và bị truy tố. Nhân cơ hội này đã có rất
nhiều đơn tố cáo y, lợi dụng bùa phép để làm hại nhiều phụ nữ. Thầy phù thủy bị
cáo trước pháp luật vì nhiều tội danh bất chánh. Kết quả là Toà kêu án chung
thân. Y rất lo sợ buồn phiền vì những việc làm bất chính của y. Vào tù được ít
tháng, thì y lâm bệnh nặng. Biết mình sắp chết, cho nên y nói với người bạn tù
rằng: Tôi sẽ chết. Và trước khi chết, tôi trối lại cho anh tất cả những gì tôi có
trong nhà tù này. Vậy khi nào anh có dịp được gặp gia đình, thì nhờ anh thông
báo cho vợ con tôi nên từ bỏ cái nghề mạt rệp của tôi đã làm, vì nó chẳng có ích
lợi gì cho ai, nếu không chỉ làm hại người ta. Hơn nữa, tôi cũng nhân cơ hội này,
dám hỏi anh một bí quyết: tại sao từ ngày anh vào tù, tôi thấy anh lúc nào cũng
vui vẻ hồn nhiên, như không có truyện gì xảy ra. Tương lai, mạng sống sức khỏe,



anh coi như pha. Lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, còn hát xướng được. Tôi thấy
anh lấy dây dài thắt nút từng khúc, và ngồi nghiêm trang lâm râm khấn vái, tay
thì đếm từng nút dây. Mặt anh lúc nào cũng tươi vui. Tôi thấy mà thèm, tiếc cho
cái thân phận của tôi.

Được cơ hội, anh bạn tù trả lời hết, và giải đáp tất cả mọi vấn đề mà anh phù
thuỷ thắc mắc: Sỡ dĩ tôi an tâm là vì tôi là người công giáo. Sống chết đã có số
phận. Cuộc sống ở thế gian này chỉ là phù du, nay còn mai mất. Sinh ra ở trên
trái đất này, sống ở nhà, hay sống trong tù cũng chỉ là sống trên trái đất mà thôi.
Có gì phải quan tâm. Chúng tôi tin vào quyền năng của Thiên Chúa, và tin vào
Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng tôi. Đức Mẹ đã hiện ra
nhiều nơi trên trái đất và truyền cho chúng tôi phải năng lần chuỗi Mân Côi
kính Đức Mẹ, thì Đức Mẹ sẽ cứu thoát khỏi tù đầy, được sớm trở về với gia đình,
sống thánh thiện cho đến chết. Cái dây mà anh thấy tôi thắt nút, đó chính là
chuỗi hạt Mân Côi. Ở ngoài người ta làm bằng gỗ, bằng kim khí, óng ánh sáng
láng rất đẹp. Còn trong tù thì quy chế không cho đem đồ đạo vào, sợ mình lợi
dụng để tự vận. Cho nên tôi đã phải thắt nút dây, để làm tràng chuỗi Mân Côi,
và đọc kinh Kính Mừng. Nhờ đó mà tôi đã sống an vui, bình thản. Nếu đêm nay
người ta đem tôi ra pháp trường bắn bỏ cững được. Tôi đã phó dâng tất cả cho
Đức Mẹ gìn giữ. Thầy phù thuỷ nghe nói rất cảm động, tự nhiên thấy phấn khởi,
và muốn nhờ anh bạn dạy đạo, và cũng tập lần chuỗi Mân Côi. Anh cũng bắt
chước người bạn tù, lấy dây thắt nút làm chuỗi hạt Mân Côi và học để được lần
chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Từ đó anh cảm thấy tươi vui, không còn muốn
chết nữa. Anh đã khỏe trở lại, vui vẻ nói truyện hát xướng. Hai đôi bạn càng
ngày càng thân thiết trìu mến nhau lạ thường. Cho đến một ngày, đúng là do lời
cầu nguyện bằng chuỗi hạt Mân Côi của cả hai anh tù. Chính phủ có sự thay đổi
chính thể, đã tuyên bố khoan hồng cho các tù nhân, kế cả những người tù chung
thân, đã ở được hơn 10 năm. Thầy phù thuỷ cũng được tha, trở về gia đình cùng



với anh bạn. Cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa và của Đức Mẹ Mân
Côi, thầy đã bỏ tất cả, bán hết của cải, xin vào dòng tu để chuộc lại những tội lỗi
suốt mấy chục năm qua. Thầy đã sống thánh thiện 15 năm trong tu viện, lao
động cực nhọc, chỉ ăn cơm với muối, và năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ
cho đến chết.

Lời bàn: Câu truyện được kể lại trong tu viện dòng thánh Đominicô. Nhờ gương

sáng của một chiến sĩ công giáo mà một tội nhân, một thầy phù thuỷ bùa ngải khét

tiếng, đã được ơn ăn năn trở lại. Nếu không có vụ bị bắt, bị tù thì làm sao mà một thầy

phù thuỷ có thề được ơn cải tử hoàn sinh như vậy. Gương sáng rất quan trọng, như

chúng ta đã biết, chuỗi hạt Mân Côi của nhà bác học Andre Ampere có giá trị hơn

1000 bài giảng rất hay và hùng biện.



TRUYỆN TÍCH 17: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Đức Mẹ

Chắc bạn đọc thắc mắc: tại sao lại có truyện: chuỗi hạt Mân Côi với Đức Mẹ? Vì
chuỗi hạt Mân Côi không thể tách rời khỏi Đức Mẹ được. Từ trước tới nay,
nhiều người trong chúng ta không hiểu, hoặc chưa hiếu được sư quan trong của
chuỗi hạt Mân Côi với Đức Mẹ như thế nào? Phải nói một thí dụ rất dễ hiếu:
Mình Thánh Đức Chúa Giêsu quan trọng thể nào với Đức Chúa Giêsu khi ta
rước lễ, thì chuỗi hạt Mân Côi Côi cũng quan trọng với Đức Mẹ cũng gần như
thể ấy khi ta sốt sắng đọc kinh Mân Côi. Hay nói một cách khác Mình thánh
Đức Chúa Giêsu cũng chính là Đức Chúa Giêsu, thì chuỗi Mân Côi cũng luôn
luôn gắn liền với Đức Mẹ. Nơi nào có sự hiện diện của Đức Mẹ, thì nơi đó có
chuỗi hạt Mân Côi. Câu nói này có vẻ liên quan đến lý luận thần học một chút:
chuỗi hạt Mân côi diễn tả cả cuộc đời Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ, trọn vẹn
trong Tân Ước. Mà Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời thật. Do đó, có sự liên
quan mật thiết giữa Con và Mẹ. Mẹ trở nên vai chính cùng với Đức Chúa Giêsu
trong cuộc cứu chuộc. Chính vì vậy mà trong Hội Thánh mới có danh xưng:
“Đức Mẹ đồng công cứu chuộc”. Đối với Đức Chúa Giêsu, Thánh thể là quan
trong nhất. Ai nói tôi kính mến Đức Chúa Giêsu, mà không bao giờ rước Mìmh
thánh Chúa, thì đâu có phải là kính mến Chúa. Cũng vậy, ai nói tôi yêu mến Đức
Mẹ, mà không bao giờ lần chuỗi Mân Côi, thì đâu có phải là yêu mến Đức Mẹ.
Bởi thế, chuỗi hạt Mân Côi gắn liền với Đức Mẹ như bóng với hình. Yêu mến



Đức Mẹ là phải đọc kinh Mân Côi, thì mới gọi là yêu mến Đức Mẹ được. Hiểu
thấu như vậy, ta thấy chuỗi hạt Mân Côi đối với Đức Mẹ quan trọng như thế
nào!

Lý luận này làm cho những ai còn thờ ơ với chuỗi hạt Mân Côi, cần phải xét
lại. Chính vì thế, mà ngày 7.10.1979 khi hiện ra với Linh Mục Don Stefar Gobbi
tại Lộ Đức, Đức Mẹ đã nói: “Chuỗi Mân Côi mà các con đọc lên trong những
buổi cầu nguyện, để đáp trả lại lời mời gọi thiết tha của Mẹ, sẽ như dây xích vĩ
đại, kết bằng tình yêu và sự cứu rỗi. Các con hãy tiếp tục lần chuỗi Mân Côi, gia
tăng lời cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi. Mẹ đã hiện ra ở Lộ Đức với tư cách là
Mẹ Vô Nhiễm. Mẹ nhắc lại các con hãy trung thành, và gia tăng lần chuỗi Mân
Côi. Chuỗi Mân Côi là kinh mà từ trời Mẹ đem xuống cho các con. Với chuỗi
Mân Côi, các con có thể phát hiện những cạm bẫy của Satan. Với Chuỗi Mân
Côi, các con có thể thoát khỏi bao nhiêu lừa bịp của nó, chống trả được nhiều
nguy hiểm mà nó dựng nên quanh các con. Chuỗi Mân Côi bảo vệ các con khỏi
mọi sự dữ, và đem các con đến gần Mẹ. Ngày nay Giáo Hội vẫn được Mẹ bảo vệ
cứu thoát nhờ sức mạnh mà các con dâng lên Mẹ qua việc lần chuỗi Mân Côi.

Lời bàn: Đọc truyện trên đây, chúng ta thấy chuỗi hạt Mân Côi quan trọng như

thế nào? Đức Mẹ bảo: Chuỗi hạt Mân Côi là sở hữu riêng của Mẹ, nhưng Mẹ đã ban

phát xuống cho nhân loại, để họ nhờ đó mà được cứu rỗi. Vậy tràng hạt Mân Côi cũng

chính là khí cụ, là vũ khí chúng ta dùng để chiến đấu với quân thù. Người lính ra trận

phải mang khí giới súng đạn. Cũng vậy, người công giáo muốn chiến thắng quân thù,

thì phải mang khi giới, đó là chuỗi hạt Mân Côi. Nói yêu mến Đức Mẹ mà không biết

lần hạt Mân Côi, thì không phải là yêu mến Đức Mẹ.



TRUYỆN TÍCH 18: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Người Lính Lê Dương Pháp

Tại chiến trường thuộc đệ nhị thế chiến, tình hình chiến sự rất căng thẳng cao
độ giữa hai binh đoàn hùng mạnh Pháp và Đức. Bên nào cũng muốn bảo vệ,
hoặc chiếm giữ chiến luỹ Magino. Một người lính lê dương Pháp đã bị trúng đạn
ngay tại mặt trận. Anh bị thương trầm trọng, được đồng đội đem vào trạm quân
y số 9 để cấp cứu. Sau đó anh được chuyển về quân y viên Anvers, gần thủ đô
Paris. Thấy bệnh tình và các vết thương của anh quá trầm trọng, không hy vọng
cứu nổi, một nữ tu y tá săn sóc bệnh nhân, liền trao cho anh 1 chuỗi Mân Côi, và
dạy anh cách cầu nguyện bằng lần hạt Mân Côi, xin Đức Mẹ cứu chữa hoặc được
ơn chết lành. Thấy chuỗi hạt Mân côi, anh kêu to: Nếu tôi biết được như vậy, tôi
đã lần hạt mỗi ngày rồi. Bây giờ sắp chết đến nơi. Còn làm gì được nữa!

Tuy nhiên anh cầm chuỗi hạt và đọc kinh khấn xin Mẹ cho anh được bình
phục, và hứa nếu được Đức Mẹ cho qua khỏi, anh sẽ tích cực lần chuỗi Mân Côi
trong suốt cuộc đời còn lại. Cầu được ước thấy, nhờ kinh Mân Côi mà anh đã
được khoẻ trở lại. Đức Mẹ đã ban cho anh sống thêm ba năm nữa. Từ đó anh cố
gắng đọc mỗi ngày 20 chuỗi Mân Côi, bù lại với những ngày mà trước đây anh
đã bỏ đọc kinh cầu nguyện. Cuối năm thứ ba khi anh đã đọc được 21.900 chuỗi
Mân Côi, khi đến câu: “cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm
tử”, thì anh trút hơi thở êm ái trong bàn tay Đức Mẹ. Như vậy trong ba năm cuối



đời, anh đã đọc được 1.900.000 kinh kính mừng với câu: khi nay và trong giò
lâm tử.

Lời bàn: Như chúng ta đã biết bao nhiêu bệnh nan y, mà loài người hết phương

cứu chữa. Nếu có lòng tin, trông cậy vào quyền phép Đức Mẹ, thành tâm thiện chí đến

với Mẹ thì đều được Đức Mẹ cứu giúp cả. Chúng ta hãy đến Lourdes, thấy bao nhiêu

nạng chống xe lăn được để lại, làm chứng cho những phép lạ chữa khỏi bệnh.



TRUYỆN TÍCH 19: Chuỗi Mân Côi Với
Cô Y Tá Đức Quốc Xã

Dưới thời Hitler, Đức quốc xã đã bắt không biết bao nhiêu giáo sĩ, tu sĩ nam nữ
và giáo dân tập trung vào các trại, mà người ta gọi là “lò sát sinh”. Hễ ai bị bắt tập
trung như vậy, thì coi như trước sau gì cũng phải chết. Linh mục Tito Brandsma,
dòng Camêlô cũng bị bắt tập trung taị trại Dachau, gần Muechen, Tây Đức. Ngài
đã bị án hành quyết ngày 26.07.1942. Biết mình sắp chết, do một cô y tá Đức
quốc xã, chuyên môn làm cai nghề độc ác là chích thuốc độc cho tử tội. Cha đã
chuẩn bị sẵn, lợi dụng lúc cô đang chích thuốc độc cho mình, thì ngài đưa cho cô
xâu chuỗi Mân Côi, mà cha đã làm trong tù để kỷ niệm, hoặc sau này, nhờ cô là
nhân chứng, để đem chuỗi hạt gửi lại cho người thân trong gia đình... Cha nói
với cô y tá: cô hãy dùng xâu chuỗi này để cầu nguyện. Cô ta đáp:

- Tôi không cần, vì tôi không biết cầu nguyện.
Cha nói:
- Cô cứ thử xem đi. Ít là cô hãy đọc câu: “cầu cho chúng tôi là kẻ có tội khi

nay và trong giờ lâm tử”.
Đó là những lời cuối cùng của Linh Mục Brandsma trước khi chết. Dù vậy,

cô cũng cứ cầm lấy chuỗi hạt Mân Côi mà vị tử tù cho để làm kỷ niệm.
Sau khi chế độ Đức quốc xã sụp đổ, cô y tá phải đổi tên, đổi họ đi sinh sống

tại một vùng xa xôi hẻo lánh khác, để khỏi bị cảnh sát quốc tế lùng bắt, vì cô đã
góp phần sát hại hàng ngàn tù nhân dưới chế độ Đức quốc xã. Chính nhờ xâu



chuỗi Mân Côi của linh mục Brandsma, mà cô y tá đã tìm lại được đức tin. Năm
1955, khi Toà thánh lập Hồ sơ phong Chân Phước cho cha Brandsma. Cô cảm
thấy hối hận, và quá cảm động, cô đã tự ý ra trình diện với chính quyền sở tại,
thuật lại tất cả những gì đã xảy ra 10 ngày cuối cùng của cha Brandsma, để bổ
túc hồ sơ phong chân phước.

Lời bàn: Một nữ y tá chuyên môn làm cáí nghề chích thuốc độc cho tử tù, đáng lẽ

cũng phải đền tội theo chế độ Đức quốc xã. Nhưng vì rất may cô đã giữ được xâu chuỗi

Mân Côi, mà Đức Mẹ đã ban cho cô được ơn ăn năn trở lại. Quyền lực của chuỗi hạt

Mân Côi như thế đấy.



TRUYỆN TÍCH 20: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Tên Tử Tù Đức Quốc Xã

Báo giới tây phương trước đây, đăng tin Đức quốc xã thanh trừng người công
giáo hết sức nghiệt ngã. Lưu lượng máu các anh hùng tử đạo đã gieo lên những
vườn hoa xum xuê cho Giáo Hội Đức sau này. Và quả thế, người ta thấy Giáo hội
công giáo Đức, càng ngày càng phát triển. Nếu đem so sánh trước đây, thì giáo
hữu Đức chỉ bằng 1/3 dân số. Nhưng ngày này người ta đã phải nói đến con số
Kitô hữu có phần tăng trưởng mạnh. Có nghĩa là đã tới hơn phân nửa là người
công giáo Đức. Đương kim Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI cũng là người Đức.
Do đó, họ rất hãnh diên có người Đức, làm Giáo Hoàng. Dưới thời Đức quốc xã,
Hitler ra lệnh tống giam nhiều giáo dân Đức. Nam nữ tu sĩ, giáo dân, rất nhiều
người bị giết, chỉ vì mình là người công giáo. Có một chiến sĩ vô danh đã bị bắt
vào trong tù, giam chung với nhiều người. Dù là người công giáo với nhau, cũng
không ai dám xưng mình là người công giáo, vì sợ có nội tuyến. Chàng hết sức
dè dặt từng lời ăn, tiếng nói, cử chỉ, sợ có kẻ xấu báo cáo lên ban giám thị, thì
đương nhiên là phải chịu chết trước. Cứ đêm đêm thấy xe đến chở hàng mấy
trăm tù binh ra đi, mà không bao giờ trở lại. Do đó những tù nhân công giáo ai
cũng phải dọn mình sẵn, vì biết đâu đêm nay đến phiên mình… Tất cả đồ đạc
của anh, khi vào trại, đều bị khám xét kỹ lưỡng, và bị tịch thu hết ảnh tượng:
tràng hạt, thánh giá… Nhưng anh hết lòng tin tưởng vào Đức Mẹ, ngày đêm cầu
xin Mẹ cho anh được vâng theo thánh ý Chúa cho trọn. Để tỏ lòng kính mến



Đức Mẹ Mân Côi, anh đã lấy dây thắt nút làm tràng hạt kính Đức Mẹ. Nhưng rồi
cũng có kẻ báo cáo với giám thị. Anh lại bị khám xét. Một đêm kia ban giám thị
lại thình lình đi khám xét các phạm nhân để tịch thu các đồ đạo còn dấu. Họ
khám phá được tràng hạt bằng dây thắt nút của anh. Thế là anh bi ghi vào sổ
đen, trong trường hợp gia trọng. Với tội trạng này, bất cứ lúc nào anh cũng có
thể bị đem ra hành quyết. Nhưng anh không sợ, vì đã phó thác cho Chúa cho
Đức Mẹ tất cả. Thay vì lần chuỗi Mân Côi bằng dây có nút, thì anh lần chuỗi
Mân Côi bằng 10 đốt ngón tay.

Sau một thời gian, bỗng ban đêm thấy lao xá mở cửa, điểm danh. Anh được
gọi tên ra đi. Trên quãng đường đêm khuya, xe lao vút vào không gian tĩnh
mịch, tựa như đem anh vào cõi chết. Riêng anh cứ bình tĩnh cầu nguyện: “Thánh
Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay, và trong giờ
lâm tử”. Đến một nới vắng vẻ, anh được lệnh bước xuống… Người đầu tiên anh
đối diện, là viên giám thị đã tịch thu chuỗi hạt Mân Côi bằng dây của anh.
Nhưng thay vì hầm hầm nét mặt, viên giám thị lại mỉm cười, kéo anh ra một bên,
và nói nhỏ:

- Tôi cũng là một chiến sĩ công giáo, ẩn mình làm giám thị lao xá, để cứu anh
em nạn nhân công giáo. Vậy anh hãy đi ngay.

Thấy anh còn có vẻ nghi ngờ, ông liền giơ chuỗi hạt Mân côi đang nắm chặt
trong tay làm bằng chứng. Hai người hiểu nhau, bắt tay chào từ biệt, và hứa sẽ
quyết chí chiến đấu cho lý tưởng đức tin và Đức Mẹ Mân Côi.

Lời bàn: Đọc qua câu truyện kể trên, ta thấy dưới chế độ độc tài nào, thì đối với tù

nhân cũng giống nhau. Người chiến sỉ công giáo trên đây, quả là oanh liệt, gan dạ.

Anh đã biết phó thác tất cả cho Chúa và cho Đức Mẹ. Cái tinh thần đáng khen ngợi

của anh, là ở bất cứ trường hợp nào, anh cũng hoàn toàn tin tưởng vào quyến phép

Đức Mẹ, và tràng chuỗi Mân Côi. Chính vì đức tin vào chuỗi hạt Mân Côi, mà Đức

Mẹ đã cứu anh.



TRUYỆN TÍCH 21: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Kẻ Ốm Liệt

Tại nữ tu viện ở Tây ban Nha, có một dì phước bị tê liệt trầm trọng đã nhiều
năm. Dì ốm o gầy gò, không thể cử động được. Hơn hai năm liệt giường, dì chỉ
nằm lấn chuỗi Mân Côi, và suy niệm các sự thương khó Đức Chúa Giêsu, nên đã
can đảm chịu đựng được những sự đau đớn. Một hôm Đức Mẹ soi sáng cho Bà
Bề Trên tu viện, nảy sinh ra ý kiến là khiêng dì phước ra nằm trước tượng Đức
Mẹ trong nhà thờ. Cả dòng lần chuỗi Mân Côi cầu cho chị dòng được thuyên
giảm, nếu đẹp lòng Chúa và sáng danh Đức Mẹ. Một sự lạ đã xảy ra: khi đọc
chuỗi 5 sự Vui, dì cố gắng theo dõi, và cảm thấy hết sức mệt nhọc. Khi đọc chuỗi
5 sự Thương, dì cảm thấy phấn khởi, sức khoẻ dần dần hồi phục. Khi đọc chuỗi 5
sự Mừng, dì tươi vui hẳn lên, và coi như bình phục. Dì tự đứng lên, và quỳ gối
cảm tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ đã cứu dì.

Mọi người ngơ ngác, thấy phép lạ nhãn tiền... Nhiều người hết sức cảm
động. Cả nhà thờ đều oà lên khóc vì phép lạ đặc biệt, mà Đức Mẹ đã ban cho dì
phước liệt giường lâu năm. Sau tràng chuỗi 150, cả nhà dòng đứng lên hát kinh
Magnificat tạ ơn Đức Mẹ.

Lời bàn: Linh Mục Joakim Soler dờng Đaminh đã chứng kiến phép lạ này, và

Ngài đã kể lại trong cuốn Nhật ký. Phép lạ Đức Mẹ Mân Côi cứu kẻ liệt thì không sao

kể cho xiết được. Chỉ nguyên các phép lạ Đức Mẹ đã cứu kẻ liệi ở Lourdes thì đủ đế

chứng tỏ những ai mắc bệnh nan y mà tuyệt đối tin thưởng ở quyền phép Mẹ, thì hầu



như được khỏi cả. Chính bản thân chúng tôi đã đến Lourdes năm 2000, chúng kiến tận

mắt không biết bao nhiêu là phép lạ, hoặc được người ta kể lại. Rất nhiều nạng chống,

xe lăn được treo đầy trên vách núi, làm chứng cho những phép lạ được khỏi bệnh.



TRUYỆN TÍCH 22: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Lửa Hoả Ngục

Câu truyện thật lỳ kỳ rùng rợn. Nhưng đó là sự thật. Vì nếu chúng ta có đức tin,
hiếu biết được thiên đàng, luyện ngục, hỏa ngục. Thiên đàng là nơi Chúa thưởng
kẻ có công. Luyện ngục là nơi Chúa dùng để tẩy rửa kẻ có tội. Hỏa ngục là nơi
Chúa phạt trầm luân những kẻ bội phản với Thiên Chúa. Khi suy ngắm về hỏa
ngục, và các hình phạt trong hỏa ngục, thì có nhà thần học đã nói: Có lẽ Chúa là
Đấng tốt lành nhân từ vô cùng. Có thể sau một thời gian nào đó. Chúa cũng sẽ
đối án phạt trong hỏa ngục… Đó là sự suy luận vô căn cứ. Giáo hội công giáo đã
dạy rõ ràng trong sách Giáo lý, câu 1033 rằng: chết trong khi đang phạm tội
trọng, mà không xám hối, thì sẽ phải mãi mãi lìa xa Chúa… Và những hình phạt
trong đó quả là ghê gớm! Benite, một kỹ nữ rất nổi tiếng ở Florence, nước Ý.
Nàng đã dùng nhan sắc mình, phạm không biết bao nhiêu là tội ác dâm ô. Nàng
đã khuynh đảo phá tán không biết bao nhiêu gia đình đang có hạnh phúc. Nhiều
bà ghen tương có âm mưu toan sát hại nàng cho thỏa lòng ghen tức. Một hôm
cha thánh Đominicô đến giảng ở Florence. Rất nhiều người công giáo đến nghe.
Lẽ tất nhiên là Cha giảng về kinh Mân Côi, và quyền lực của chuỗi hạt Mân Côi.
Benite đi qua, thấy người ta đến quá đông. Tò mò, nàng vào nghe, xem Ông này
nói gì? Nhưng không ngờ Chúa thương, bài giảng về quyền lực của chuỗi hạt
Mân Côi, đánh động lòng nàng cho đến tận xương tủy. Nàng khóc sướt mướt
khi nghĩ đến những tội ác của mình đã phạm đến Chúa, đến Đức Mẹ, làm hại



biết bao người và biết bao gia đình. Benite ăn năn thống hối, và xin xưng tội với
cha Dominico. Cha giải tội xong, truyền dạy lần chuỗi Mân Côi để đền tội.

Được một thời gian sống trong ơn nghĩa Chúa. Ma quỷ lại đến cám dỗ phá
quấy nàng. Chạnh lòng nhớ cảnh giang hồ, ngựa theo đường cũ. Benite lài trở lại
với con đường tội lỗi năm xưa. Nghe tin Benite lại theo con đường giang hồ như
cũ. Ngài đến khuyên răn, nhưng vô ích. Cha bảo: thôi bây giờ để mộ mến chuỗi
Mân Côi kính Đức Mẹ, con đi đâu cũng mang chuỗi hạt Mân Côi bên mình.
Ngài nghĩ thầm rằng dù thế nào, Benite cũng sẽ ăn năn trở lại với chuỗi hạt Mân
Côi. Và quả thật, trong một đêm ngủ say, nàng được thị kiến thấy hỏa ngục và
các hình phạt rất ghê sợ trong đó. Nàng thấy các linh hồn đang phải thiêu đốt
với rất nhiều hình phạt không thể nào diễn tả ra cho xiết, bằng ngôn ngữ loài
người được. Sợ quá, nàng nghĩ ngay đến chuỗi hạt Mân Côi mà nàng đang mang
trong mình, cũng như các phép màu nhiệm của chuỗi hạt này, mà nàng đã được
nghe giảng nhiều lần. Benite rút ngay chuỗi hạt Mân Côi trong túi áo, và quẳng
xuống hỏa ngục. Tức thì lửa hỏa ngục liền tắt ngúm! Tỉnh dậy, nàng thấy chuỗi
hạt Mân Côi còn đang trong túi. Mừng quá! Nhưng mồ hôi toát ra như tắm, vì
quá sợ. Mấy ngày sau, nàng không dậy, và cũng không ăn uống gì được. Benite
kêu van Đức Mẹ cứu nàng khỏi chết trong lúc này, và hứa sẽ ăn năn hối cải, chừa
dứt mọi tội lỗi. Nàng nghĩ chỉ có cách lần chuỗi Mân Côi, mới có thể dập tắt
được lửa tình. Từ đó Benite hằng ngày lần chuỗi Mân Côi và sống đạo thánh
thiện cho đến chết, mặc dù có rất nhiền cơn cám dỗ đến với nàng.

Lời bàn: Mặc dù câu truyện trên đây chỉ là thị kiến. Đã là thị kiến thì không mấy

khi thật. Nhưng cũng có rất nhiều thị kiến được kiểm chứng là do hồng ân của Thiên

Chúa ban cho, để họ được ơn ăn năn trở lại. Cũng như vua nuớc Galicia trên đây, đã

được thấy thị kiến mình chết, bị luận án trước Toà phán xét. Rồi Đức Mẹ hiện ra cứu

giúp. Tỉnh dậy vua biết mình quá tội lỗi, nên ăn năn trở lại cho đến chết. Do đó, thị

kiến hay giấc mơ cũng là những báo mộng thuận lợi cho mình, biết được hậu vận. Thị



kiến của Benite thấy hỏa ngục và quyền lực của chuỗi Mân Côi, làm cho nàng được ơn

ăn năn trở lai. Điều này nói lên ý nghĩa rất quan trọng là Chuỗi hạt Mân Côi dập tắt

được lửa hỏa ngục, thì tại sao chuỗi hạt Mân côi không cứu được những thiên tai, thảm

trạng? Sóng thần ở Indonisia, và bão Katrina ở New Orleans đã làm chứng cho những

sự lạ này. Khi sóng thần tràn vào hơn 30 cây số trong đất liền, tàn phá hủy diệt hầu

như tất cả, chỉ trừ có một thánh đường kính Đức Mẹ đang có nhiều người tụ tập lần

chuỗi Mân Côi, thì được thoát khỏi. Bão lụt tràn vào New Orleans, tất cả mọi nhà đều

ngập lụt phải vội vàng di tản. Riêng chỉ có một gia đình vợ chồng con cái họp nhau lần

hạt thì được bằng an vô sự. Kinh nghiệm bản thân cũng nói lên được những ân huệ do

chuỗi hạt Mân Côi: Xe Jeep tôi đậu sát lề bên cầu xi măng. Hao bánh xe chúi về phía

trước nghiêng hẳn một bên, chỉ còn tic-tăc là xe lộn nhào xuống sông, sẽ có chết hoặc bị

thương. Một lần khác xe qua khỏi chừng 5 giây đồng hồ, thì mìn claymore nổ tung một

đoạn đường. Lần khác trời mưa tầm tã, xe Jeep đang đi nhanh, bốn bánh xe quay tròn,

được trớn đâm thẳng vào khu vườn, bay qua hai đợt vòng rào dây kẽm gai, chúi xuống

một hố nước sâu 3 thước, nằm gọn lỏn. Dân làng kéo ra biết chắc thế nào cũng có người

chết hay bị thương. Nhưng tất cả được bình an vô sự. Kiểm điểm lại thấy trong người

có đeo chuỗi hạt Mân Côi. Trong túi quần cũng còn 1 chuỗi hạt Mân Côi nữa. Đó là

Đức Mẹ Mân Côi đã cứu mình khỏi tai nạn chỉ trong gang tấc.



TRUYỆN TÍCH 23: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Cô Gái Điếm

Helena, một kỹ nữ nổi tiếng ăn chơi sa đọa trong vùng. Nàng đã mang kiếp cầm
ca và kỹ nữ khi còn rất nhỏ tuổi. Mẹ chết sớm, nàng ở đợ cho một người bà con
bên mẹ. Vì quá cực nhọc đau khổ, đêm ngày bị người ta hành hạ. Nàng bỏ nhà
trốn đi, ở chung với bè bạn xấu. Vì có nhan sắc, chẳng mấy chốc Helena trở
thành một giai nhân tuyệt sắc, làm cho nhiều người say mê. Cuộc đời cứ thế kéo
dài hết năm nọ sang năm kia. Sống trong tội lỗi quá, rồi cũng chán, thấy lòng
mình trống rỗng không nơi nương tựa, khi tuổi đã xế chiều. Một hôm nàng theo
bè bạn vào nhà thờ, chủ yếu là đi chơi, chẳng có ý đọc kinh cầu nguyện gì cả.
Tình cờ được nghe một bài giảng về lợi ích của chuỗi hạt Mân Côi, và màu
nhiệm kinh Mân Côi. Ra khỏi nhà thờ, nàng quyết chí đi tìm mua cho bằng được
một chuỗi hạt Mân Côi để trong xắc tay. Vị linh mục giảng: mỗi khi bạn cảm
thấy cô đơn, buồn chán trong tâm hồn thì đọc kinh Mân Côi, sẽ được Đức Mẹ
ngự đến an ủi. Nếu không tin, bạn cứ thử thì sẽ thấy lời chúng tôi nói là chính
xác. Helena làm y như vậy.

Lúc đầu, nàng cảm thấy không hứng thú, nhưng lần hồi càng ngày càng thấy
tràn ngập vui sướng thiêng liêng. Helena thấy đời mình tội lỗi quá sức, ghê tởm
và nhức nhối, khi nghĩ đến kiếp giang hồ bấy lâu nay. Nàng đi xưng tội, và quyết
tâm chừa bỏ mọi tội lỗi, để trở về với Chúa với Đức Mẹ. Một hôm lần chuỗi hạt
xong, nàng đến quỳ gối trước tượng Đức Mẹ mà than thở:



- Kính thưa Mẹ, con chỉ là một tên ác phụ, nhưng Mẹ đã cứu giúp con, cho
con được ơn ăn năn trở lại qua chuỗi hạt Mân Côi của Mẹ. Con xin phó trót linh
hồn và thân xác dơ dáy của con cho Mẹ. Từ nay con quyết chí ăn năn thống hối,
xin Mẹ phù trì hộ giúp.

Nghe lời cầu xin của nàng, Đức Mẹ liền phán bảo Helena:
- Con đã phạm tội nặng nề, làm mất lòng Chúa và Mẹ. Nay con bắt đầu cuộc

sống mới. Mẹ sẽ ban ơn dồi dào cho con.
Helena can đảm bán hết của cải phân phát cho người nghèo, và sống một

cuộc đời khổ hạnh, ăn chay hãm mình đền tội. Những cơn cám dỗ như những
đợt sóng cuồng loạn tới tấp vây hãm và tấn công nàng. Nhưng với khí giới là
chuỗi hạt Mân Côi, nàng đã lướt thắng tất cả. Sau một thời gian chịu bệnh để
đền tội, Helena đã được Chúa và Đức Mẹ đến thăm, và đưa linh hồn nàng về
hưởng phúc trên thiên đàng.

Lời bàn: Những người đuợc ơn ăn năn trở lại qua chuỗi hạt Mân côi thì rất nhiều.

Nhưng mỗi trường hợp lại có tình tiết khác nhau. Một cô gái điếm chuyên nghiệp như

Helena mà được ơn ăn năn trở lại thì phải nói là ơn đặc biệt. Có biết bao nhiêu cô gái

điếm, ngựa theo đường cũ, không bao giờ chịu ăn năn trở lại. Có nói đến, các cô chỉ

quay đi, và còn tỏ vẻ khinh bỉ nhạo báng: thời buổi bây giờ còn nói đến truyện cầu

kinh, lần chuỗi Mân Côi của mấy ông bà già nhà quê!



TRUYỆN TÍCH 24: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Chàng Công Tử Quý tộc

Georgia con nhà giàu sang. Với tuổi chàng, đáng lẽ người ta ăn chơi phung phí.
Nhưng Georgia lại không phải vậy. Ngay từ thuở thiếu thời, chàng đã được cha
mẹ giáo dục rất sớm, chăm chỉ học hành, ngoan ngoãn giữ đạo. Chàng thường
theo mẹ đến nhà thờ đọc kinh, và cùng mẹ lần chuỗi Mân Côi trước tượng Đức
Mẹ. Ảnh hưởng tốt đẹp ấy đã ăn sâu vào trí óc của chàng. Lớn lên, chàng lập gia
đình với một cô gái làng bên. Cả hai sống trong một gia đình hạnh phúc, có thể
nói là không ai sánh bằng! Nhà của chàng rộng rãi, vườn trước vườn sau, trông
như một cái nông trại. Chàng cho thiết kế một căn phòng rất khang trang rộng
rãi, trang trí sang trọng. Lúc đầu vợ hỏi, thì chàng trả lời:

- Đây là căn phòng của anh, là nơi để tiếp đón bạn bè, và khách sang trọng.
Nhưng thực chất không phải vậy. Georgia dùng căn phòng này để tôn vinh

Đức Mẹ. Chàng cho đặt một tượng Đức Mẹ cao lớn, trang hoàng hoa nến. Hằng
đêm cứ khoảng 2, 3 giờ sáng, trong lúc mọi người còn đang ngủ yên, thì chàng
lén lên đài Đức Mẹ, đọc kinh lần hạt cho đền 4, 5 giờ sáng mới về. Thói quen này
kéo dài hết tháng này qua tháng khác, mà vợ chàng cũng chẳng để ý. Một hôm,
cứ thấy chồng đi như vậy, rồi lại về lúc 4, 5 giờ sáng… Chị cảm thấy buồn, sinh
nghi mới hỏi thật:

- Sao anh cứ đi đâu ban đêm, rồi lại trỏ về lúc sáng sớm như vậy.
Chàng nói với vợ:



- Anh có quen một bà, bà này đẹp lắm. Đêm nào anh cũng phải đến với bà.
Nếu không đến với bà, thì anh nhớ lắm, không sao ngủ yên được.

Bà vợ lấy làm lạ, cho nên đâm ra ghen. Ghen mà không dám nói, sợ chồng
buồn, rồi trong gia đình mất hạnh phúc. Ghen quá mất khôn, Hôm ấy cũng như
mọi khi, chồng vừa đi khỏi, nàng chụp ngay lấy con dao bếp, cắt cổ tự tử. Máu
chảy thấm cả chăn mền. Chàng đi đọc kinh về, đến gần giường vợ, thấy máu
chảy lênh láng. Lay gọi, thì chị vợ coi như đã chết, không còn cử động nhúc
nhích gì được nữa. Chàng vội chạy đến đài Đức Mẹ, vừa khóc vừa kêu xin:

- Lạy Đức Mẹ, vì lòng kính mến Đức Mẹ, mà hằng đêm con đến đây với Mẹ,
đọc kinh lần chuỗi Mân Côi. Bây giờ Mẹ thấy sự thể đau thương như thế này.
Xin Mẹ thương liệu cách nào cho được sự ổn thỏa, kẻo con bị mang tiếng là giết
vợ.

Đang khi chàng còn gục đầu trước tượng Đức Mẹ, thì con nhỏ đầy tớ chạy
đến gọi ông về ngay cho bà hỏi. Chàng ngạc nhiên, vợ đã chết mà bây giờ lại gọi?
Vội vàng chạy về phòng thì thấy vợ quỳ lên ôm chầm lấy chồng xin lỗi, và nói:

- Đức Mẹ đã cứu em khỏi sa hoả ngục, nhờ lời cầu nguyện hằng đêm của
anh.

Hai vợ chồng ôm nhau khóc, và cùng chạy đến bàn thờ, phủ phục suốt đêm
dưới chân Đức Mẹ để cảm tạ, vì những chuỗi Mân Côi hằng đêm mà chàng dâng
lên cho Đức Mẹ.

Lời bàn: Câu truyện do Thánh Alphônsô kể trong kho tàng kinh Mân Côi, có ý

nói lên những người thật tâm có lòng kính mến Đức Mẹ bằng chuỗi hạt Mân Côi, thì

dù gặp khó khăn thế nào, Đức Mẹ cũng ban cho những ơn đặc biệt như đã ban cho anh

Georgia này. Có điều đáng trách là Georgia khi đi đọc kinh kính Đức Mẹ, thì cứ đi,

việc gì mà phải lén lút giấu vợ, để vợ sinh nghi, rồi sinh ra nhiều phiền phức. Khi ta

làm việc gì kính Đức Mẹ thì cứ can đảm làm công khai, không sợ một ai hết. Nói đến

đây tôi lại nhờ đến Bác sĩ Lê thiện Điền, một Hiệp sĩ Đức Mẹ, ở trong tù, Ông vẫn hiên



ngang vừa đi bộ vừa lần hạt kính Đức Mẹ mà chẵng sợ ai hoặc sợ dư luận gì cả. Đại tá

Hồ Tiêu, nguyên tư lệnh quân binh chủng nhảy dù, khi vào tù, ông được ơn trở lại đạo

công giáo, và gia nhập Tổng Hội Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima. Ông tỏ ra rất can đảm giữ

đạo công khai, không sợ bất cứ ai, bất cứ dư luận nào. Khi trở về nhà, bà vợ là một

phật tử, nói với một Thượng tọa, xin khuyên bảo chồng trở lại Phật Giáo như trước

đây. Thượng Toạ khuyên bà: để tùy ý ông lưạ chọn, vì đạo nào cũng tốt. Ông nói với

vợ: tôi chỉ ước nguyện có 1 tượng Đức Mẹ Fatima, và 1 chuỗi tràng hạt Mân Côi.

Chiều chồng, bà đi mua bằng được hai thứ đó đem về để trước mặt ông. Hằng ngày ông

lần chuỗi Mân Côi trước tượng Đức Mẹ Fatima, cho đến khi ông chết. Bà vợ ông Hồ

Tiêu hiện nay vẫn còn sống, đang cư ngụ tại quận Cam, California.



TRUYỆN TÍCH 25: Chỉ Đọc 1 Kinh Kính
Mừng Mà Thoát Khỏi Quỷ Bóp Cổ

Có hai thằng bạn bợm nhậu, ăn chơi trác táng, thường rủ nhau la cà đến chốn
bình khang. Một tên là Richard. Một hôm hai đứa rủ nhau đến chơi tại nhà một
con điếm. Sau khi ăn nhậu và thoả mãn thú vui xác thịt. Richard về nhà trước, để
thằng bạn ở lại một mình về sau. Loạng choạng về đến nhà, chưa kịp cởi quần
áo, đã lăn ra ngủ. Nhưng chàng nhớ lại hôm nay chưa đọc kinh kính mừng, kinh
mà mẹ chàng dạy từ khi còn nhỏ. Chàng cố gắng ngồi dậy đọc trệu trạo cho
xong. Vì quá say sưa, cho nên ngủ như vùi. Tỉnh giấc, chàng nghe có tiếng gõ cửa
rất mạnh. Chưa kịp ra mở, thì chàng sửng sốt thấy thằng bạn đứng sững trước
mặt, với bộ mặt biến dạng, trông rất ghê gớm. Richard kêu kên:

- Ai đây?
- Tao là bạn của mày, không nhớ à!
- Sao hình thù mày ghê gớm quá!
- Khốn thân tao, vừa ra khỏi nhà con điếm, tao bị thằng quỷ chặn lại bóp cổ.

Xác tao còn nằm sóng sượt ngoài phố, nhưng linh hồn tao đã bị quăng xuống
hỏa ngục. Còn mày, tao bảo cho biết, nhờ Đức Mẹ đồng trinh gìn giữ mày, nhờ
có mấy kinh kính mừng mày đọc hằng ngày, mà được thoát khỏi nanh vuốt quỷ
dữ. Nói rồi hắn mở áo ngoài ra, lửa bốc cháy ngùn ngụt, khét lẹt mùi diêm sinh.
Rồi hắn biến mất.



Richard vội vàng sấp mình xuống đất, ăn năn thống hối các tội mình đã
phạm từ xưa. Đức Mẹ đã cứu mình khỏi bị chết trong tay quỷ dữ là nhờ quyền
lực của kinh kính mừng. Từ đó chàng quyết chí cải tạo cuộc đời, sống đạo đức
thánh thiện. Bỗng chốc nghe tiếng chuông báo hiệu hát kinh sớm mai trong tu
viện thánh Phanxicô. Chàng biết là có ơn Chúa kêu gọi. Richard lập tức xin vào
dòng tu, và trình bày mọi sự việc cho các thầy dòng. Hai cha dòng liền đến quan
sát hiện trường. Và quả thật, xác của bạn chàng bị bóp cổ cháy đen như hòn than.
Richard đã xin vào dòng thánh Phanxicô, sống cuộc đời hết sức thánh thiện.
Được cử đi giảng đạo ở Ấn Độ, rồi qua Nhật Bản. Bị án thiêu sinh, được phúc tử
đạo. Năm 1867, Hội thánh đã tôn phong chân phước cho chàng, tức là chân
phước Richard de Hamme-sur-hawre.

Lời bàn: Câu truyện đã xảy ra năm 1604 tại tỉnh Flandres, phía đông nước Bỉ.

Chân Phước Richard là một bằng chứng nói lên quyền lực của kinh kính mừng. Thánh

Louis Marie Grignion de Montfort thường khuyên chúng ta mỗi khi đi qua tượng ảnh

Đức Mẹ, hãy đọc 1 kính kính mừng để chào kính Mẹ. Truyện tích kể trên cho ta thấy

chỉ 1 kinh kính mừng mà Đức Mẹ đã cứu giúp như vậy. Huống hồ hằng ngày lần hạt 1

chuỗi Mân Côi, thì còn được Đức Mẹ ban nhiều ơn lành biết bao! Tại thành phố

Napoli nước Ý, giáo dân có thói quen dựng tượng Đức Mẹ ngay các ngã tư, góc phố để

người ta qua lại, chào kính Đức Mẹ bằng 1 kính mừng.



TRUYỆN TÍCH 26: Cả Bầy Gái Điếm Sợ
Chuỗi Mân Côi

Tờ Vers Demain của Canada, có đăng một câu truyện rất hy hửu sau đây:
Moriendo là một trang thanh niên rất đẹp trai, hào hoa phong nhã, con nhà quý
phái sang trọng. Vóc dáng anh rất khôi ngô tuấn tú: cao lớn mạnh khỏe, mái tóc
bồng bềnh lượn sóng, với cặp chân mày đen nháy, miệng lúc nào cũng tươi vui,
ăn nói lịch thiệp. Ai trông thấy anh cũng phải nể, cũng muốn gần anh để trò
truyện. Khi còn nhỏ, Moriendo là một đứa trẻ rất ngoan, thường đi nhà thờ,
cùng mẹ lần chuỗi Mân Côi trước bàn thờ Đức Mẹ. Có khi ban đêm. chưa đọc
kinh Mân Côi, mà mẹ đã ngủ, anh thường đánh thức mẹ dạy, và cùng mẹ lần
chuỗi Mân Côi, rồi anh mới chịu đi ngủ. Biết con có lòng đạo như thế, một hôm
mẹ bảo Moriendo: Sau này mẹ chết, con phải luôn luôn lần hạt cầu nguyện cho
mẹ, sớm lên thiên đàng hưởng nhan thánh Chúa. Và để cho con nhớ đời, mẹ sẽ
tặng cho con một vật lưu niệm. Mỗi khi thấy vật lưu niệm này là con nhớ đến
mẹ. Anh hỏi mẹ:

- Vật lưu niệm mẹ cho con là cái gì? Có bền lâu hay không? Có dễ bị mất cắp
không?

Bà mẹ trả lời:
- Vật lưu niệm mà mẹ định cho con là 1 chuỗi Mân Côi rất đẹp, mà con đeo

suốt đời ở cổ, sẽ không bao giờ được tháo ra, cho đến khi con chết. Khi con chết,
người ta cũng sẽ đem con đi chôn cùng với kỷ vật đó.



Vì còn quá nhỏ, anh cũng không hiểu được hết ý nghĩa mẹ nói, nhưng anh
vẫn trông mong hôm nào mẹ cho anh vật lưu niệm đó. Rồi một hôm bà mẹ cho
mời người thợ kim hoàn đến nhà. Bà đặt làm 1 chuỗi hạt Mân Côi bằng đá quý
cẩm thạch, kết bằng dây kim khí rất bền và chắc chắn, không bao giờ có thể đứt
được. Khi làm xong, bà định ngày đem con lên bàn thờ, dâng con cho Đức Mẹ,
rồi bảo người thợ kim hoàn đeo vào cổ cho con trai chuỗi hạt cẩm thạch. Đeo
chuỗi hạt vào cổ xong, bà nói với con:

- Đây là chuỗi hạt Mân Côi mà mẹ tặng cho con, để sau này con luôn nhớ
đọc kinh cho mẹ, khi mẹ đã qua đời. Con không bao giờ được tháo ra, dù có phải
trèo non lặn suối, lao động cực nhọc. Dù sau này túng nghèo, con cũng không
bao giờ được bán lấy tiền tiêu xài. Nếu con làm sai ý mẹ, thì chắc mẹ sẽ không
hài lòng với con.

Nghe lời mẹ căn dặn thật kỹ, Moriendo hứa sẽ tuân theo ý mẹ cho đến trọn
đời.

Ngày tháng trôi qua mau chóng, chẳng mấy chốc mà Moriendo trở thành
một trang thanh niên vạm vỡ to lớn. Nhưng chàng nhất quyết không lập gia
đình, ở vậy thờ mẹ, tối sáng đọc kinh cho mẹ. Các cô gái con nhà giàu sang phú
quý cũng muốn ngấp nghé, tìm cơ hội đến với chàng. Nhưng rồi cô nào cũng
thất vọng, ra về tay không. Đôi khi buồn cảnh gia đình, mồ côi, đơn chiếc.
Chàng cũng đi tìm thú vui ở các hộp đêm, phòng trà, tiệm nhảy. Mỗi khi chàng
đến đâu là các cô vũ nữ lao xao chạy đến bên chàng, để nói truyện. Chàng tiếp
đón tất cả các cô ngang nhau, không hề để ý cô này hoặc cô kia. Nhưng cô nào
cũng say mê chàng, vì lời ăn tiếng nói lịch thiệp lễ độ. Hộp đêm phòng trà đóng
cửa thì chàng cũng ra về bình thản, không hề vướng mắc với bất kỳ cô vũ nữ
nào. Thời gian cứ thế kéo dài khá lâu, mà không cô gái nào cám dỗ được chàng.
Một hôm quỷ hiện ra lấy hình một cô gái nhan sắc tuyệt trần, bảo với các cô vũ
nữ:



- Chị nghe thấy Moriendo là một trang thanh niên tuấn tú đẹp trai nhất
vùng này, mà các em không đứa nào mồi chài được nó, thì thật là yếu quá. Để chị
ra tay giúp các em.

Chị bàn một kế hoạch:
- Các em tổ chức một bữa tiệc rất sang trọng, với đầy đủ sơn hào hải vị, và

rượu ngon nhất. Tiếp cho chàng ăn uống thật no say. Rồi lợi dụng cơ hội khi
chàng đã say xỉn, thì khiêng vào phòng. Rồi lúc ấy các em tha hồ mà tán tỉnh…
Khi chàng tỉnh dậy thì mọi việc coi như đã xong.

Kế hoạch được thi hành đúng như tên quỷ bày ra. Chàng Moriendo được
bọn gái điếm trịnh trọng mời chàng có vẻ rất chân thật. Cô gái nhan sắc tuyệt
trần lộng lẫy kiêu sa, thay mặt cho các em kỹ nữ nói với chàng:

- Hôm nay chúng em mời anh đến chơi, trước lạ sau quen, để rồi chúng ta
cùng tâm giao, tâm sự từ đây.

Moriendo cũng rất vui vẻ nhận lời, cùng các nàng ăn uống truyện trò vưi
đùa. Đang khi ăn, chàng được nàng vũ nữ kiều diễm nhất, rót rượu cho chàng
hết ly này đến ly khác, với dụng ý là để chàng say xỉn, theo kế hoạch của bọn
chúng đề ra. Nhưng chàng cứ tỉnh bơ, uống hết chai này đến chai khác. Đến nỗi
bọn gái phải khiếp sợ, vì phải trả tiền rượu quá đắt, lại nếu chàng quá say, lại
phải thuê xe chở chàng về, thì thật là phìền phức. Bọn gái liền thuê ngay một căn
phòng cho chàng nghỉ đêm. Bọn chúng cứ tưởng chàng say xỉn. Các cô thay
phiên nhau vào tán tỉnh, nhưng đều vô ích. Cô nào đến gần chàng đang ngủ say,
cũng bị sức phản xạ vô hình nào đuổi ra, kể cả cô gái đẹp đẽ kiêu sa nhất. Cô
bảo:

- Thằng cha này nó có cái bùa hộ mệnh mạnh lắm, mình không thể làm gì
được. Phải nhờ một thầy phù thủy cao tay nhất, thì mới dứt được nó.

Ngày hôm sau các cô đến tìm thầy phù thủy, trình bày sự việc đêm qua như
vậy. Thầy bảo:



- Các cô không biết gì hết. Moriendo là người bên đạo công giáo, y luôn
luôn mang trong người chuỗi hạt Mân Côi của Bà Maria. Bà này là Trinh Nữ có
quyền thế nhất trên trần gian này. Muốn đánh đổ được chàng, thì chỉ rình khi
nào chàng bỏ chuỗi hạt Mân Côi đeo ở cổ, thì lúc ấy các cô muốn làm gì thì làm.
Còn khi nào y còn đang đeo chuỗi hạt, thì không ai làm gì nổi, kể cả tôi. Do đó,
đừng dại mà mất công vô ích, tốn tiền cho hắn ăn chơi phí phạm.

Con quỷ giả dạng cô gái kiêu sa, cũng biến mất. Moriendo tỉnh lại sau một
giấc ngủ ngon. Chàng tỉnh bơ về nhà, không quên chào mấy cô gái điếm. Về đến
nhà chàng mở cửa bước vào, thì thấy ngay một lá thơ của ai vứt vào bên trong
nhà. Mở ra chàng đọc: “Nhờ chuỗi Mân Côi con đeo ở cổ, mà Đức Mẹ đã cứu con.

Nếu không thì đêm qua con đã sa vào tay bọn quỷ dữ, chết mất linh hồn. Mẹ yêu dấu

của con”. Chàng gấp bức thơ, niêm phong thật kín, rồi lên toà Giám Mục, trình
bày cặn kẽ sự việc. Rồi chàng cũng nhờ Toà Giám Mục thông báo công khai cho
mọi người biết: “đeo chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ là một ơn rất trọng, bảo đảm
cho linh hồn mình suốt đời!” Từ đó, chàng hằng ngày đọc kinh Mân Côi rất sốt
sắng, và làm tông đồ truyền bá chuỗi Mân Côi cho mọi người.

Lời bàn: Câu truyện kể trên đây cũng khá ly kỳ. Một chàng thanh niên đẹp trai

tuấn tù đã sa vào bọn gái điếm như vậy, mà tuyệt nhiên không sa ngã. Người ta

thường bảo: lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Thế mà Moriendo trong truyện này lại

không cháy, mới hay. Nguyên do cũng chỉ vì chuỗi hạt Mân Côi, mà mẹ vì thương đã

đeo vào cổ cho chàng từ khi còn nhỏ. Có khi lớn lên cũng chẳng nhớ đến nữa. Nhưng

những ơn cứu rỗi cứ âm thầm đổ tràn đầy xuống cho chàng, mà chàng không hề hay

biết. Cho đến khi về nhà nhận được thơ của người mẹ gửi cho, mới ngã ngửa ra. Chàng

mới tỉnh lại đem lên Toà Giám Mục nhờ phổ biến cho mọi người. Bức thơ của mẹ

chàng cũng do chính Đức Mẹ đã ban cho để gửi cho con. Vì Mẹ chàng đã chết từ lâu

rồi. Đó cũng lại là một phép lạ! Trong quân ngũ, anh em rất dè dặt về vấn đề tín

ngưỡng, sợ mất lòng nhau. Cho nên có nhiều sĩ quan binh lính khi ra trận, thường



mang trong mình chuỗi hạt Mân Côi, áo Đức Bà, đeo ở cổ, hoặc để trong túi áo túi

quần, thi đều được thoát nạn. Vì tính cách tế nhị, không muốn nói ra công khai, nhưng

họ đã âm thầm trình bày sự kiện đã xảy ra với Linh Mục Tuyên Uý. Rồi vào nhà thờ

đọc kinh đền tạ Đức Mẹ.



TRUYỆN TÍCH 27: Chuỗi Mân Côi Còn
Nguyên Vẹn, Sau Khi Bị Hỏa Thiêu

Chắc chúng ta ai cũng biết, họ đạo Lái Thiêu thuộc tỉnh Bình Dương là một họ
đạo rất lớn có đến hơn 10 ngàn giáo dân. Ở đây có nhiều di tích lịch sử về các
thánh Tử Đạo miến nam Việt Nam. Và một nghĩa trang rất rộng lớn, đã chôn cất
không biết bao nhiêu là giáo dân, giáo sĩ. Thi hài cựu Tổng Thống Ngô đinh
Diệm và bào đệ Ngô đình Nhu, cững đã được an táng tại đây, sau khi nghĩa trang
Đô thành bị giải toả. Giáo dân Lái Thiêu cũng rất ngoan đạo, theo truyền thống
xa xưa, cũng như giáo dân vùng Cái Mơn, thuộc tỉnh Bến Tre. Tại Lái Thiêu, có
một bà già rất đạo đức, nhưng rất nhà quê, chẳng biết đọc biết viết. Khi đi nhà
thờ tham dự thánh lễ, bà chỉ biết làm có hai việc: rước lễ, rồi lần hạt Mân Côi. Bà
cứ ngồi lần hạt cho đến khi cha ra làm lễ. Thấy người ta lên bàn thờ rước Mình
Thánh, thì bà cũng lên. Rước lễ xong, bà xuống lại tiếp tục lần chuỗi Mân Côi.
Có người nói với bà: xem lễ là xem lễ, lần hạt là lần hạt, hai việc khác nhau.
Nhưng bà chẳng hiểu gì cả. Cho nên cứ lấy viêc lần chuỗi Mân Côi làm chính. Ai
bảo sao nghe vậy. Đối với bà, chỉ có hai vấn đề, sống thì phải ăn uống, còn phần
hồn thì phải lần hạt kính Đức Mẹ. Chỉ có vậy, bà chẳng hiếu giáo lý gì hết.
Người ta thấy bà già rồi, cũng chẳng muốn cắt nghĩa làm gì. Để đầu óc bà được
tho mái.

Thấy bà bị bệnh nặng, người ta bảo đem đi nhà thương. Nhưng bà nhất định
không nghe, cứ xin ở lại, và chết ở nhà, có hàng xóm lo liệu. Mấy ngày trước khi



chết, người ta đến thăm, vẫn thấy bà nằm lần chuỗi Mân Côi. Họ mời Cha đến
giải tội, xức dầu, để bà được chết lành và ra đi bằng an. Có một điều rất lạ, là bà
cứ nhắm mắt gần như đang hấp hối, mà tay vẫn lần chuỗi, miệng mấp máy, cho
đến khi tắt thở. Chứng tỏ một sự chết an lành, không hề biết đau đớn. Để lo việc
hậu sự, người ta bàn đem chôn ở nghĩa trang nhà xứ. Nhưng khi còn sống, bà đã
trối trăng, nếu khi chết, xin thiêu xác lấy tro đem vào nhà thờ để, vì bà không có
con cháu, lấy ai thăm viếng mồ mả. Người ta đem xác bà đi hỏa thiêu. Xác được
đặt y nguyên với chuỗi hạt Mân Côi mà bà vẫn đeo ở cổ. Một sự lạ xảy ra, được
nhiều người chứng kiến. Sau khi hỏa thiêu, xương cốt cháy tan tành. Khi xúc tro
cốt để vào bình, thì lạ thay, chuỗi hạt Mân côi mà bà vẫn đeo, và đọc kinh khi
còn sống, vẫn được giữ y nguyên. Xin nhớ rằng với sức công xuất điện năng rất
mạnh, chỉ trong nháy mắt là thân xác xương cốt hoàn toàn tiêu hủy. Thế mà
chuỗi hạt Mân Côi không hể bị hề hấn gì. Đây cũng là một phép lạ, hay là một
ơn lạ đặc biệt, mà Đức Mẹ muốn tỏ cho con cái Mẹ biết: sự lần chuỗi Mân Côi
và chuỗi hạt Mân Côi rất quan trong đối với chúng ta khi còn sống ở thế gian
này là dường nào!

Lời bàn: Sự lạ mà chuỗi hạt Mân côi không bị cháy khi hỏa thiêu, đối với chúng ta

là người có đức tin, tin vào quyền phép của Đức Mẹ thì thật dễ hiểu. Nhưng đối với

người vô thần thì họ bảo có gì mà không hiểu. Chuỗi hạt Mân Côi làm bằng vật cứng,

kim loại, thì không thể bị cháy. Sức điện năng 1000 W thì vật gì mà không cháy. Nếu

là kim loại thì cũng phải chảy lỏng ra. Đây ta chỉ có thể kết luận: đó là phép lạ do Đức

Mẹ ban xuống cho những người có lòng kính mến Đức Mẹ Mân Côi. Bà già nhà quê

rất chân thật chất phác, không biết gì cả, chỉ biết lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ, mà

bà vẫn có thể nên thánh. Vì có lần Đức Chúa Giêsu khi hiện ra với chị Margarita đã

nói: con càng kính mến Mẹ Cha bao nhiêu, thì con càng kính mến Cha bấy nhiêu.

(Tình yêu nhân hậu). Như vậy bà già khi lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ, thì đồng

thời bà cũng kính thờ Đức Chúa Giêsu nữa.



TRUYỆN TÍCH 28: Chuỗi Mân Côi Với Bà
Vợ Thượng Tọa Nhật Bản

Ở Nhật Bản, số người công giáo rất ít. Cả nước may ra mới có đủ 500.000 người.
Nhưng ai là người công giáo, thì đức tin rất vững mạnh. Natalia khi còn nhỏ
được theo học trường công giáo do các bà phước dạy, đã được rửa tội. Năm 17
tuổi, được xưng tội rước lễ, và chịu đầy đủ các phép Bí Tích cần thiết, do các bà
phước hướng dẫn, nhất là năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Lớn lên, đến
tuổi lập gia đình, theo tục lệ Nhật Bản thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Chồng
Natalia là một vị sư Thượng Tọa, tu ở chùa cách nhà chừng 7 cây số. Theo chồng
về chùa, Natalia làm những công việc bình thường, như tiếp khách hành hương,
thắp nến đốt nhang. Hai vợ chồng sinh hạ được 8 người con, vừa trai vừa gái.
Thời gian trôi qua, bà đã ở với chồng được 70 năm. Các con cũng lần lượt chết
hết, đứa thì chết trận, đứa thì chết bệnh. Sau cùng chồng bà cũng chết. Nửa năm
sau, có một vị Thượng Tọa đến tiếp thu ngôi chùa. Bà phải ra đi tìm nơi sinh
sống. Cũng may bà tìm được dưỡng đường của chính phủ, để sống trong cảnh cô
đơn đã 10 năm.

Suốt trong thời gian 7, 8 chục năm, dù ở trong chùa, bà không bao giờ bỏ
đọc 1, 2 kinh kính mừng, và đôi khi còn lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ nữa.
Bà cầu xin Đức Mẹ cho được gặp linh mục chịu các phép đạo trước khi chết. Đức
Mẹ đã nhận lời cầu xin của Bà. Một hôm, khoảng hai giờ sáng, chuông điện
thoại của cha Goldman reo vang. Cô y tá trực đêm ở dưỡng đường, mời cha



Goldman đến gấp, vì có một người sắp chết muốn gặp linh mục. Cha vội vã đến
ngay, lên lầu 3, phòng F.320, thì là một bà cụ đi lương. Nhưng cha cứ vào hỏi
thăm. Bà mới thổ lộ tâm tình tất cả, như vừa kể trên. Bà giơ chuỗi hạt trong tay
và tỏ ý muốn xưng tội, rước lễ. Thấy bà quá yếu mệt, cha giải tội, cho bà rước lễ,
và xức dầu. Khi làm thủ tục vừa xong, đang khi ban ơn toàn xá, thì bà tắt thở, tay
vẫn còn nắm chuỗi hạt Mân Côi …

Lời bàn: Ai đọc câu truyện này cĩng rất cảm động. Lầy chồng là một Thượng Tọa

Phật giáo, ở trong chùa suốt 70 năm, gõ mõ tụng kinh, thắp hương đốt nến, ăn chay

tụng niệm, mà vẫn còn giữ được chuỗi hạt Mân Côi trong mình. Lại còn mỗi ngày đọc

1, 2 kinh kính mừng kính Đức Mẹ, thì kể là tuyệt vời. Đức tin người Nhật là thế đó.

Nhưng phải nói chính là nhờ ơn Đức Mẹ cứu giúp phù trì ban ơn. Khi vào dưỡng

đường, đôi khi muốn gặp linh mục, nhưng ngại, vì tự ái, vì mặc cảm. Đã 80 năm xa

Chúa, thì còn gì nữa mà trở lại. Nhưng chính là nhờ quyền lực của chuỗi Mân Côi mà

bà đã được ơn trọng này.



TRUYỆN TÍCH 29: Chuỗi Mân Côi Là
Hạt Giống Còn Sót Lại Trên Đất Nước Phù

Tang

Nhật Bản là một nước rất truyền thống, chỉ có hai tôn giáo: Phật Giáo được
truyền từ Trung Quốc, Thái dương thần giáo là tôn giáo quốc gia. Người Nhật
cho mình là con cháu của thần Thái Dương (tức là thần Mặt trời). Có thể nói
không một tôn giáo nào ở ngoài, được dễ dãi truyền vào Nhật Bản cả. Nếu
không thì cũng bị bách hại, bị tiêu diệt. Lịch sử đạo công giáo Nhật cho biết vào
thế kỷ thứ 15, Thánh Phanxicô Xavier đã sang giảng đạo Phương Đông. Trước
hết Ngài đến thành Goa nước Ấn Độ để giảng đạo. Sau thì đáp tàu sang Nhật
Bản vào khoảng năm 1550-1552, để tiếp tục hành trình giảng đạo. Ở Nhật
khoảng hai năm, thì Ngài đi Trung Quốc. Giữa đường thánh nhân qua đời. Theo
lịch sử, thì ở Nhật Bản có nhiều người đã được Thánh nhân rửa tội, và giữ đạo
rất bền vững. Nhưng sau khi Ngài đi rồi, thì một cuộc cấm đạo đã xảy ra. Rất
nhiều người công giáo đã bị bắt và được phúc tử đạo. Nhiều người công giáo còn
sót lại, phải trốn tránh đi các vùng xa xôi hẻo lánh để giữ đạo.

Truyện kể rằng: Có một nhóm người công giáo đến định cư tại vùng
Urakami, nơi hoang vu, rừng sâu, nước độc để giữ đạo. Sau này con cháu chỉ còn
biết tiếp tục đọc kinh lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Họ cho rằng lấn chuỗi
Mân Côi, là giữ đạo công giáo. Ngoài ra họ không biết gì hết. Lớn lên làm bất cứ



công việc gì, theo bất cứ tôn giáo nào: quốc gia hay Phật Giáo, thì cũng vẫn lần
chuỗi Mân Côi là đạo truyền thống của cha ông để lại. Thời gian trôi qua đã gần
3 thế kỷ như vậy. Tình trạng những người này không có gì thay đổi. Một hôm có
khoảng 12 người trong số những người này, được dịp về thành phố Nagasaki du
lịch. Họ đến viếng thăm nhà thờ chính toà Nagasaki mới xây cất xong. Họ xin
phép được vào kính viếng thánh đường. Được Đức Giám Mục Petijean tiếp đón
và hỏi thăm. Họ nói: ông cha họ trước kia là người công giáo. Nay chỉ còn biết
lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ Maria. Xin Đức Cha chỉ cho biết: Ở đây có Đức
Mẹ Maria không? Đức Cha dẫn họ vào nhà thờ, và chỉ cho họ tượng Rất Thánh
Đức Mẹ Maria, trên tay Mẹ có cầm chuỗi hạt Mân Côi. Một bà kêu lên: Đây rồi,
chính là Đức Mẹ Maria, mà cha ông chúng ta tôn kính và năng lần chuỗi Mân
Côi. Từ đây chúng ta sẽ bắt đầu trở lại đạo công giáo theo đúng truyền thống
của ông cha chúng ta.

Lời bàn: Gần 300 năm mà còn giữ được truyền thống cha ông để lại, là lần chuỗi

Mân Côi. Đây là một phép lạ, nếu không thì họ đã bỏ đạo. Chuỗi hạt Mân Côi có hiệu

lực mạnh mẽ như vậy. Tôi cũng đã đọc cuốn truyện “La main gauche de Dieu” diễn tả

một viên phi công Mỹ bị bắn. Anh cố bay đến một vùng xa xôi để trốn tránh, sợ dân

quân bắt giết. Giữa đường anh gặp xác mộ linh mục chết nằm cạnh bờ suối. Anh lột áo

chùng thâm của cha để mặc, giả làm một linh mục, rồi vào một làng xin trú ngụ, mà

không ngờ đây là toàn những người công giáo đã được truyền đạo rất lâu đời. Người ta

đón tiếp chàng như là một linh mục thật. Không ngờ trong suốt 10 năm làm linh mục

giả, anh lại dạy giáo lý cho giáo dân rất chu đáo, lập ra các hội đoàn. Người đứng đầu

họ đạo ở đây là một ông trùm vẫn kéo chuông hằng ngày tập họp giáo dân đọc kinh lần

chuỗi Mân Côi. Vào mỗi buổi sáng, ông cũng cứ làm lễ như một linh mục thật đã đến

mấy chục năm như vậy. Linh mục giả về, họ rất yêu mến chàng phi công vừa đẹp trai

vùa khôn khéo, cho nên không ai biết chàng là một linh mục giả … Truyện dài lắm…

nói lên chuỗi hạt Mân Côi mà giáo dân vẫn tiếp tục đọc tối sáng đã giữ vững được tin



cho họ, và nhờ đó mà Đức Mẹ đã ban xuống cho họ nhiều ơn lành, làm ăn khá giả,

bằng an. Bọn cướp chung quanh không dám làm gì, lại còn phải sợ, và nể nang nữa.



TRUYỆN TÍCH 30: Chuỗi Mân Côi Tại
Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả

Roma

Vương Cung thánh đường Đức Bà Cả tại Roma, là một đền thờ lớn nhất thế giới
để tôn kính Đức Mẹ. Nếu ai có dịp đến hành hương tại Roma mà không đến
viếng đền thờ này thì chưa kể là đi hành hương. Theo tương truyền thì một nhà
quý tộc La Mã có ý xây dựng một thánh đường thật nguy nga để dâng kính Đức
Mẹ. Ban đêm Đức Mẹ hiện ra bảo ông: sáng mai con ra khu vực đất trống ở đồi
Esquilin, chỗ nào có tuyết phủ thì chỗ đó là nơi con sẽ xây cất thánh đương dâng
cho Mẹ. Sáng sớm, nhà quý tộc ra thăm, thì quả nhiên một khu đất có lớp tuyết
bao phủ thật. Phép lạ xảy ra vào đúng mùa hè. Ông liền cho xây một thánh
đường nguy nga đồ sộ, danh xưng là thánh đường Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.
(Theotokos). Nhà thờ này, sau bị hoả hoạn, được Đức Giáo Hoàng Liberio cho
trùng tu dâng kính Đức Mẹ với danh xưng là đền thờ Đức Bà Cả, hay còn gọi là
đền thờ Đức Bà chiến thắng, hoặc đến thờ Đức Mẹ xuống truyết. Theo lịch sử,
thì giáo dân La Mã thường đến kính viếng và họp nhau đọc kinh Mân Côi tại
đây.

Năm thánh 2000, chúng tôi đã đến kính viếng đền thờ này. Một điều rất lạ,
chúng tôi thấy ai cũng đang lần chuỗi Mân Côi. Hỏi ra mới biết ai đến đây đọc
kinh Mân Côi, thì được hưởng ơn đại xá. Chúng tôi cũng đã đọc rất nhiều tài



liệu về sự tích đền thờ này. Trong đó có một tài liệu cho biết: trần đền thờ Đức
Bà Cả, được dát toàn bằng vàng lá, do nhà thám hiểm Christopher Columbus
đem từ tân Mỹ châu về dâng cúng. Quả là vĩ đại. Chúng tôi hết sức tỉ mỉ quan
sát, thì thấy đúng là vàng lá thật. Cả trần nhà óng ánh màu vàng, sáng láng thật
tuyệt với. Truyện tích cũng được kể lại: hằng năm cứ đến ngày lễ Đức Mẹ Hồn
Xác lên Trời, thì có rất nhiều linh hồn đang bị giam cầm nơi luyện ngục, được
Chúa cho hiện về dự thánh lễ Misa, để được giảm bớt các hình phạt trong luyện
ngục. Hôm ấy có hai bà thông gia, khi còn sống vẫn thường đi lễ với nhau tại nhà
thờ này. Một bà chết trước. Hôm lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, bà còn sống thấy
bà bạn đã chết ngồi ngay trước mặt mình, đọc kinh xem lễ y như khi còn sống.
Bà này nghĩ hay là bà bạn chưa chết. Lễ xong, bà theo bà bạn đã chết, đến cửa
nhà thờ mới hỏi:

- A, em cử tưởng chị đã chết rồi, không ngờ chị còn sống.
Bà bạn nói:
- Tôi đã chết thật rồi, nhưng hôm nay Đức Mẹ cho về dự thánh lễ. Có rất

nhiều linh hồn cũng được về, đang đọc kinh cầu nguyện chung quanh đây, mà
người mắt trần không thấy.

Chị bạn có vẻ không tin, thì bà nói: nếu chị không tin, thì sang năm, đúng
ngày lễ Đức Mẹ Hồn xác lên Trời, chị sẽ chết. Quả thật đúng ngày lễ Đức Mẹ
Hồn xác lên trời năm sau, bà bạn chết thật.

Lời bàn: Truyện Chúa cho các linh hồn về thì rất nhiều. Nhưng tùy từng trường

hợp. Có khi rất cần thiết thì Chúa cho về. Không phải linh hồn nào cũng được về.

Truyện trên đây chứng tỏ Đức Mẹ cho thấy ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời là ngày lễ rất

quan trọng đối với chúng ta. Ngày lễ này cũng còn là ngày lễ Bổn Mạng cho tất cả

những cô, bà nào có tên thánh là Maria. Và cũng là ngày mà Đức Mẹ xuống luyện

ngục yên ủi các thánh, và đem rất nhiều linh hồn về thiên đàng. Vậy khi còn sống,



chúng ta cần phải luôn luôn tỏ ra lòng tôn kính Đức Mẹ. Muốn tôn kính Đức Mẹ như

Đức Mẹ đã yêu cầu mỗi khi hiện ra, thì chúng ta cần phải năng lần chuỗi Mân Côi.



TRUYỆN TÍCH 31: Chuỗi Mân Côi Với
Thiếu Niên Tàn Tật 26 Năm

Đây là một bằng chứng sống động. Em Phêro Sửu thuộc giáo xứ Thanh Xá, Bảo
Lộc, thuộc Giáo phận Đà Lạt. Năm lên 14 tuổi, cha mẹ cho đi học. Tự nhiên một
hôm em cảm thấy hai chân bị đau nhức, tê tê. Ngồi xuống đứng lên không được.
Về nhà mách với cha mẹ. Nhưng không ai để ý, cho là em vật nhau chơi với mấy
thằng bạn, sinh ra như vậy. Nhưng bệnh càng ngày càng trầm trọng. Lúc bấy giờ
cha mẹ mới để ý thì bệnh đã phát nặng rồi. Nhà nghèo, cha mẹ phải chạy thầy
thuốc tốn kém mà bệnh không hết. Em đành phải chịu tật kinh niên. Đi đâu em
cũng phải ngồi bệt xuống, lấy hai tay tì xuống đất, chống mà đi, như con cóc
nhảy. Thật tội nghiệp! Cha em cũng già yếu không làm gì được, chỉ chăm lo việc
nhà thờ: đọc sách yên ủi kẻ liệt, đưa rước Mình thánh Chúa cho bệnh nhân. Một
hôm ông đi giúp một người bệnh, nhà giàu. Ông này tặng cho ba em một tượng
Đức Mẹ Hồn Xác lên Trời. Ông đem tượng về nhà, bảo Sửu sửa soạn bàn thờ,
trưng bày hoa nến. Rồi bảo con từ nay mỗi ngày phải đến bàn thờ đọc kinh lần
chuỗi Mân Côi, khấn cho được khỏi què quặt đi đứng với người ta. Sửu nghe lời
cha dặn, và cứ ngày 3 buổi sáng, trưa, tối, đến trước bàn thờ Đức Mẹ đọc kinh
lần chuỗi Mân Côi rất sốt sắng. Mỗi lần Sửu đi đâu là vất vả lắm, hai tay tì xuống
đất và nhảy như con cóc. Ai thấy cũng tội nghiệp. Bọn trẻ thì cười chọc. Một
hôm đi lễ, vì nhà thờ quá xa, anh không thể nào nhảy như vậy được. Mẹ anh phải
cõng. Nhưng bà già yếu mệt, dọc đường phải bỏ lại. Anh cố gắng nhảy đến nhà



thờ. Lên rước lễ anh cũng phải nhảy, làm cho cả nhà thờ chia trí. Có người bảo
mẹ anh, cháu bệnh thì bà bắt cháu đi nhà thờ làm gì?

Từ đấy, Sửu cứ ở nhà đọc kinh và khấn xin Đức Mẹ cứu anh được khoẻ lại, đi
làm giúp đỡ gia đình. Anh sốt sắng lần chuỗi Mân Côi và hoàn toàn tin tưởng
vào quyền phép Đức Mẹ Mân Côi. Một hôm có lễ trọng, anh phải cố gắng đi
xem lễ và rước lễ. Anh cũng nhảy đến nhà thờ, nhưng lần này anh lại đến trú ngụ
tại nhà một ngưới quen. Chờ khi cha ra làm lễ, thì anh mới nhảy đến tựa một góc
cột. Khi lên rước lễ, anh cố gắng nhảy lên và rước Mình Thánh Chúa hết sức sốt
sắng. Lúc anh đang tưạ vào cột để cám ơn Chúa, thì anh cảm thấy tự nhiên hai
chân bớt đau nhức. Anh duỗi chân ra, rồi cố gắng đứng lên được. Mừng quá anh
tự nghĩ chắc Đức Mẹ cứu mình. Rồi anh đứng thẳng như người không có bệnh
tật gì. Để cho ai nấy khỏi bỡ ngỡ, anh lại cũng nhảy ra nhà trọ và không nói gì
cho ai hay cả, kẻo ồn ào. Anh có ý để sự vui mừng này cho cha mẹ anh trước, rồi
mới tuyên bố cho mọi người biết Đức Mẹ đã làm phép lạ cứu anh. Từ ngày Sửu
bị tật què chân cho đến khi được Đức Mẹ cứu khỏi bệnh, là đúng 26 năm. Sửu đã
lập gia đình và sống đạo thánh thiện, hoạt động tông đồ trong giáo xứ rất là tốt
đẹp. Để cảm tạ Đức Mẹ, anh đã đăng tin phép lạ đặc biệt này trên các báo chí
công giáo, và thông báo cho mọi người biết: hãy hoàn toàn tin tưởng vào chuỗi
hạt Mân Côi, mỗi khi gặp sự khó khăn hay bệnh tật nan y.

Lời bàn: Phép lạ đặc biệt này là một chứng nhân sống rõ ràng. Hiện nay Anh Sửu

còn đang sống ở Việt Nam. Qua chuỗi hạt Mân Côi Đức Mẹ đã cứu không biết bao

nhiêu là bệnh nan y. Nhưng phải có đức tin vững bến. Chứ không phải chỉ mới lần hạt

1, 2 lần rồi ngả lòng. Đi Bác Sĩ, đi nhà thương cứ đi, nhưng cứ phải tin tưởng vào

quyến năng Đức Mẹ và cứ tiếp tục lần chuỗi Mân Côi. Anh Sửu trên đây được Đức Mẹ

cứu cũng phải trải qua 26 năm đền tội.



TRUYỆN TÍCH 32: Chuỗi Mân Côi Với
Một Bộ Lạc Ở Trung Quốc

Nếu ai đã đọc cuốn lịch sử tiểu thuyết “La main gauche de Dieu” tạm dịch là
“Cánh tay trái của Thiên Chúa”, thì sẽ biết được câu truyện rất hy hữu sau đây:
Trung úy phi công Mỹ Donald được lệnh tham gia chiến đoàn không quân, sang
Trung Quốc giúp đồng minh, chiến đấu với quân Mao trạch Đông. Chàng lái
chiếc phi cơ oanh kích. Sau khi đã dội bom ở một địa điểm thuộc quyền kiểm
soát của Mao Trạch Đông. Phi cơ chàng bị trúng đạn phòng không. Biết mình sẽ
phải hạ cánh xuống một địa điểm rất nguy hiểm, có đầy dân quân du khích.
Chàng sẽ bị bắt hoặc bị giết. Dù với bất cứ giá nào, Donald cũng phải bay rất xa,
đễ hạ cánh xuống một khu rừng hoang vu, may ra thoát khỏi bọn dân quân du
kích. Vừa hạ cánh xuống đất, thì phi cơ bốc cháy. Chàng nhảy ra khỏi phi cơ, lấy
vội hành lý cá nhân, chạy thẳng vào rừng sâu, rồi cứ đi đi mãi. Cho đến một nơi
hoang vắng, chàng thấy xác một linh mục người tây phưong. Cảm động trước cái
chết đau thương của vị linh mục. Chàng đào đất và chôn cất đàng hoàng. Rồi lấy
chiếc áo dài đen của Linh mục (soutane) đã chết, mặc vào giả làm linh mục. Nếu
có bị bắt, chàng chỉ nói là đi lạc đường. Có thể sẽ không bị giết, và may ra còn
được dẫn giải về Toà Giám Mục gần nhất. Lúc ấy sẽ trình bày hoàn cảnh.

Đi được một quãng thật xa, chàng thấy có toán trẻ đang chăn bò. Chàng đến
gần xem, nếu có làng mạc ở đây, thì xin vào trú ngụ. Dù sao thì họ cũng sẽ tiếp
đón, hoặc cho ở nhờ 1, 2 hôm. Không ngờ một sự an bài rất lạ lùng. Mấy đứa trẻ



chăn bò lại là những đứa trẻ người công giáo. Em nào cũng đeo tràng chuỗi Mân
Côi có cây thánh giá ở cổ. Ngạc nhiên ở giữa rừng sâu như thế này, tại sao có
xóm đạo? Một đứa trẻ thấy linh mục đến, chúng tri hô lên, và chạy về làng báo
tin. Dân làng kéo ra thật đông, vui vẻ đón tiếp chàng như một linh mục. Họ kể lể
cha ông trước đây là người công giáo, nhưng đã bao thế hệ, họ chỉ biết giữ đạo
theo truyền thống cha ông để lại, nghĩa là sáng nào cũng nghe tiếng kẻng, tập
họp tại nhà thờ đọc kinh lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ Maria, rồi xem lễ rược
lễ, do ông tộc trưởng cử hành thánh lễ y như một linh mục thật…

Thời gian kéo dài như vậy suốt mấy thế hệ. Đạo đối với họ, kể như là đạo
truyền thống cha truyền con nối. Ai cũng đeo chuỗi hạt Mân Côi và cây thánh
giá, chứng tỏ mình là người công giáo. Những bộ lạc chung quanh cũng biết như
thế, và cùng sống hoà hợp với nhau, như anh em trong một khu vực, và còn bảo
vệ nhau, mỗi khi có giặc cướp đến. Bất đắc dĩ phải làm linh mục trong hoàn cảnh
đặc biệt này. Chàng đã tỏ ra đạo đức, đứng đắn, nghiêm trang, đóng vai như một
linh mục thật. Nhờ khi còn nhỏ, chàng cũng đã là chú bé giúp lễ, cho nên biết
được các thủ tục hành lễ và các phép Bí Tích. Sáng nào cũng kéo chuông tập họp
giáo dân, đọc kinh lần chuỗi Mân Côi, làm lễ, giải tội y như một họ đạo thật.
Chàng cũng cho lập các hội đoàn và giảng dạy rất chu đáo, đến nỗi không ai biết
được chàng là một linh mục giả. Thời gian trôi qua cũng đã mấy năm. Vì là trung
úy phi công, chứ không phải là một linh mục thật, cho nên đôi khi cũng bị cám
dỗ, thấy những bông hoa rừng thật đẹp, gợi tình cảm lãng mạn. Nhưng nhìn
xuống thấy mình là một linh mục, phải cố giữ sao để khỏi hoen ố tâm hồn, và
làm gương cho giáo dân. Cho nên chàng đã phải sống như một tu sĩ thật.

Toà Giám Mục địa phận Nam Kinh được báo cáo có một linh mục về coi xứ
đạo ở bộ lạc, cho nên cử phái đoàn đến điều tra cho biết sự thực. Chàng biết nếu
sự việc đổ bễ, sẽ gây ra không biết bao nhiêu là gương xấu. Cho nên một hôm
chàng đã xin về Toà Giám Mục trình bày tất cả sự thực, và xin sẽ đi khỏi nơi đây.



Nhưng để giữ uy tín với giáo dân đơn sơ mộc mạc này, Toà Giám Mục sẽ cử một
linh mục khác đến thay thế, và tuyệt đối không nói gì đến truyện chàng là một
linh mục giả. Rồi sau khi hai cha bàn giao, chàng sẽ âm thầm ra đi một cách hết
sức êm can. Toà Giám Mục đã chấp thuận đề nghị này của chàng. Đó là “la main

gauche de Dieu”.
Lời bàn: Chuỗi hạt Mân Côi là hạt giống còn sót lạ tại đây cũng như tại Nhật

Bản, mà trong bài trước chúng tôi có đề cập đến. Khoảng thế kỷ thứ 14, 15 cũng đã có

các linh mục thừa sai sang giảng đạo ở phương đông, có đến Trung Quốc, nhưng rồi vì

lệnh cấm đạo, cho nên đã có linh mục trốn tránh đến vùng xa xôi hẻo lánh. Ở đây các

ngài dạy đạo cho giáo dân tân tòng, và truyền bá lòng sùng kính Đức Mẹ bằng chuỗi

hạt Mân Côi. Do đó tập tục lần chuỗi Mân Côi có từ thời đó. Cũng như chúng ta thấy

khi sang giảng đạo tại Việt Nam, ở đâu các cha thừa sai, hoặc các cha dòng Dominico,

đều truyền bá trước hết là lòng tôn sùng Đức Mẹ, bằng tràng chuỗi Mân Côi. Do đó

cũng không lấy làm lạ khi các người công giáo ở bộ lạc này, chỉ biết lần chuỗi Mân Côi

là đúng với thời kỳ ấy.



TRUYỆN TÍCH 33: Chuỗi Mân Côi Với 1
Bà Bỏ Đạo Lâu Năm, Đang Hấp Hối

Linh mục Baron đang đọc kinh Nhật Tụng thì có người gõ cửa. Cha mở cửa thì
một nữ sinh mời cha đến giúp một người đàn bà bệnh nặng đang hấp hối, ngỏ ý
muốn gặp linh mục trước khi chết. Cha vội vàng đi ngay đến chung cư, phòng số
28. Nhưng vì lầm số, cha đã vào phòng số 18. Chủ căn phòng là một người đàn
ông, và vợ đang nằm trên giường. Cha hỏi thì người đàn ông trả lời có vẻ bất
bình:

- Chúng tôi có mời ông đến đây bao giờ. Mời ông đi ngay cho.
Ông này rất ghét đạo, không bao giờ muốn cho vợ mình tiếp xúc với bất cứ

một linh mục nào. Bà vợ đang nằm bệnh, thấy bất ngờ có linh mục đến. Bà mừng
quá, kêu lên:

- Thưa cha, đúng Chúa đưa cha đến đây. Đã 10 năm nay, ông ấy giận con,
không bao giờ mời một linh mục nào đến cho con được xưng tội rước lễ. Con
muốn trở về với Chúa với Đức Mẹ, là Đấng hằng thương xót con. Hôm nay thật
tình cờ, cha nhầm buồng mà lại có lợi ích cho con.

Ông chồng nhất định không nghe vợ, không cho vợ xưng tội rước lễ. Nhưng
cha bảo:

- Ông không có quyền gì đến phần hồn của bà. Ông phải ra ngay khỏi đây,
để tôi làm các phép đạo cho bà, theo lời yêu cầu của bà. Nếu không, tôi gọi cảnh



sát đến can thiệp. Vì đây là quyền lợi cá nhân của bà vợ ông, quyền tự do tín
ngưỡng.

Đuối lý, anh chồng bất đắc dĩ phải ra khỏi buồng.
Ông chồng vừa đi ra, thì bà vợ khóc lóc trình với cha:
- Đây là vật đã cứu con.
Rồi chỉ tràng hạt treo ở đầu giường và nói:
- Đã hơn 11 năm nay con bỏ các việc đạo, vì sợ chồng hơn là sợ Chúa, nhưng

con vẫn không bỏ Đức Mẹ. Hằng ngày vẫn lần hạt giữ lòng yêu mến Đức Mẹ.
Chính Đức Mẹ đã dẫn cha đến đây. Chính Đức Mẹ đã cứu linh hồn con.

Cảm động vì những lời nói chân thành đó. Cha giải tội, cho rước lễ, và xức
dầu cho bà, để bà được dọn mình chết lành trong tay Đức Mẹ. Khi cha sang
phòng số 28. Mới chính là phòng bệnh nhân mà cha được mời tới. Bà già đang
ngồi chờ để linh mục đến. Cha cũng đã làm thủ tục các phép cho bà trước khi bà
được dọn mình chết lành. Cha hết sức cảm động vì sự ngộ nhận phòng 18 và 28
mà đã cứu được một linh hồn trở về với Chúa, nhờ quyền phép của chuỗi hạt
Mân Côi. Cha vừa về đến nhà, thì có chuông điện thoại reo, báo tin bà ở phòng
số 18 đã qua đời an lành.

Lời bàn: Kể câu truyện trên đây, ta thấy rõ là có sự an bài của Chúa và của Đức

Mẹ, vì tràng chuổi Mân Côi. Nếu linh mục Baron không lầm lẫn, thì đâu có truyện bà

ở phòng số 18 được ơn ăn năn trở lại, vì ông chồng rất ghét đạo. Do vậy, chúng ta cứ

phải tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh chuỗi hạt Mân Côi. Có đôi khi chúng ta coi

thường, vì thấy đọc kinh Mân Côi hoài, mà chưa thấy Đức Mẹ ban cho ơn gì. Những

ơn Đức Mẹ ban cho ta hằng ngày mà ta đâu có biết. Chính vì lòng kính mến Đức Mẹ

bằng lần chuỗi Mân Côi hằng ngày mà Đức Mẹ đã xui khiến cho linh mục đến cứu bà.

Vậy chúng ta phải hết sức thành thực và tuyệt đối tin tưởng vào quyền phép rất thánh

Đức Mẹ Mân Côi. Trong các câu truyện mà chúng tôi kể trên đây hầu hết là các ơn

Đức Mẹ ban cho, đều qua chuỗi hạt Mân Côi cả.



TRUYỆN TÍCH 34: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Ni Cô Sư Bà

Đêm khuya thanh vắng, mọi người đang ngủ yên, thì có tiếng chuông điện thoại
nhà thương Hồng Bàng gọi. Cha Nho, cha Sở nhà thờ Ngã Sáu Saigon nhấc ống
nghe. Có tiếng y tá trực, mời Cha đến gấp, có một ni cô Sư Bà xin được gắp linh
mục trước khi bà chết. Cha nghĩ bụng chắc đây là một sự lầm lẫn thế nào. Làm gì
có truyện một ni cô xin gặp linh mục trước khi qua đời. Dù sao Cha cũng đi
ngay. Được sự chỉ dẫn của cô y tá trực, cha đến ngay phòng bệnh nhân, thấy bà
Sư đang nằm liệt giường vì bệnh thổ huyết quá nặng. Cha chỉ hỏi vắn tắt mấy
câu, xem có phải là người công giáo không? Bà trả lời phều phào:

- Tên thánh là: Maria Anna.
Cha biết ngay là người công giáo, cho nên cha đã làm các phép liền, kẻo

không kịp. Trước khi về cha dặn cô y tá:
- Nếu mai mốt bà tỉnh lại, thì phải cho cha biết, để dạy giáo lý thêm.
Quả thực bốn hôm sau, ni cô sư bà đã tỉnh lại, cha đến và cho bà xưng tội. Bà

kể hết lai lịch: nguyên quán Cái Nhum, quận chợ Lách. Nơi đây cũng rất nhiều
người công giáo. Khi còn nhỏ. Bà học trường đạo. Được giữ nhiệm vụ ca đoàn
trưởng ca đoàn giáo xứ, đã tham gia hội con cái Đức Mẹ, và rất năng lần chuỗi
Mân Côi kính Đức Mẹ. Rồi vì tình duyên trắc trở, bà lưu lạc ở Saigon. Do vấn đề
sinh kế, đã phải vào làm việc trong một ngôi chùa ở Chợ Lớn. Thời gian trôi
qua, bà được giới thiệu ra tu ở một ngôi chùa ngoài Huế. Tu ở Huế 20 năm, thì



được Vua Bảo Đại ban Sắc lệnh là bậc chân tu, được lệnh vào Saigon lập Chùa Sư
Nữ khác.

Ở Saigon được thời một gian ngắn, thì bà bị bệnh lao phổi và thổ huyết quá
nặng. Nằm ở bệnh viên mỗi khi thấy cha đi qua, cũng muốm gặp để trình bày
cặn kẽ mọi viêc. Nhưng hình như ma quỷ nó ngăn cản thế nào, muốn gặp cha
cũng không được. Nhưng dù sao trong suốt thời gian bỏ Chúa bỏ Đức Mẹ, thỉnh
thoảng bà cũng đọc 1, 2 kinh kính mừng nhớ đến Đức Mẹ. Mãi hôm nay mới
đánh bạo nói với cô y tá trực, vì biết cô này cũng là người công giáo. Cho nên bà
đã được chịu các phép Bí Tích theo nghi thức công giáo. Ni cô sống thêm được
hai tuần nữa thì qua đời rất sốt sắng trong bàn tay của Đức Mẹ. Sau khi sư bà
chết, có một nhà sư khác đến trách móc cha Nho: thiếu chi người, mà cha đã
cướp một sư bà của chúng tôi. Ngài đã phải giải thích: trước kia bà là người công
giáo. Nay có ý muốn trở lại để được chết theo nghi thức của công giáo, và mời
chúng tôi đến để cho bà được toại nguyện. Sau khi khám xét tử thi, người ta thấy
trong ví da của sư bà có các giấy tờ chứng minh bà là người công giáo: một lá thơ
trối trăng cho thân nhân cha mẹ biết: bà đã được chịu các phép Bí Tích trước khi
chết. Đám tang của Ni cô Sư Bà đã được cả hai tôn giáo tổ chức rất long trọng.
Có rất nhiều thượng toa, đại đức, tỳ kheo, và các ni cô, chú tiểu, đi dự đám tang
thật đông đủ, nói lên ý nghĩa một con người ăn ngay ở lành thì luôn luôn gặp
được phước hạnh.

Lời bàn: Câu truyện khó tin mà có thật. Hoàn cảnh con người ta đã bị xô đẩy đến

một khúc quanh, mà mình không muốn đến rồi cũng phải đến. Phật Giáo thì gọi là

nhân quả. Công giáo thì gọi là thánh ý Chúa. Một cô gái rất xinh đẹp chẳng may bị sa

vào chốn thanh lâu, hay vào tay một tên thảo khấu. Người ta cho là duyên kiếp.

Nhưng nếu có sự kiên trì tin vào một Đấng Tối Cao nào đó, mà ăn ngay ở lành, cũng

có thể đổi được duyên kiếp. Ni cô Sư Bà này, đã chứng minh điều đó. Bị tình nhân phụ

bạc, sống leo lắt ở Saigom, có biết bao nhiêu cạm bẫy, chị đã không sa vào cảnh giang



hồ, mà lại vào tu ở trong một ngôi chùa, dù khác tôn giáo của mình. Nhưng cảnh chùa

thinh lặng, êm đềm với câu kinh tiếng kệ, đã gợi nên tấm lòng từ bi bác ái của chị. Chị

đã tu hơn 20 năm, lại còn được giao nhiệm vụ tổ chức một ngôi chùa sư nữ khác, cho

các tín nữ ở Saigon, thì quả là một con người có đức độ cao cả, bền vững. Nhưng cuối

cùng nhờ 1, 2 kinh kinh mừng kính Đức Mẹ, mà chị đã được Đức Mẹ đoái thương đến

trong giờ sau hết. Vậy chúng ta cứ phải kính mến Đức Mẹ, dù đến đâu thì đến. Ngay

bây giờ có khi như thất vọng, nhưng rồi ơn Đức Mẽ sẽ đến với chúng ta mà ta không

biết.



TRUYỆN TÍCH 35: Chuỗi hạt Mân Côi
Với Công Nương Diana

Chúng tôi hết sức dè dặt khi viết câu truyện này. Không hề chú trọng đến tiểu sử
công nương Daina. Vì như chúng ta đã biết, sau cái chết nghiệt ngã của nàng, thì
đã có biết bao nhiêu báo chí sách vở, đưa nhiều tin giật gân về mối tình éo le của
Diana. Chúng tôi chỉ vắn tắt sơ qua: Diana là phu nhân của Thái Tử Charles, con
trai Nữ Hoàng Elisabeth nước Anh. Theo quy chế nước Anh, thì nhà Vua chỉ là
cột trụ cho một quốc gia. Mọi quyền hành chánh, tư pháp, an sinh xã hội, đều
giao cho một chính phủ cai quản, tùy theo sự thắng lợi của đảng cầm quyền hay
đảng đối lập. Nếu bình thường thì Diana sẽ là hoàng hậu của nước Anh, khi
chồng lên làm vua, và cũng có thể tương lai sẽ là Hoàng Thái hậu, khi con trai
của nàng lên làm vua nước Anh. Nhưng định mệnh trớ trêu thay! Nàng Diana đã
gặp muôn vàn trắc trở trong cuộc đời tình ái, tình cảm. Nhiều báo chí cho Diana
là gái “hồng nhan bạc phận” Mà quả thật, nàng bạc phận thiệt. Tự nhiên Thái tử
Charles sinh lòng phản bội, kết duyên với một thiếu phụ khác, làm cho hoàng
gia thất điên bát đảo, gây ra không biết bao nhiêu gương mù gương xấu trong
hoàng cung.

Từ khi ly dị hẳn với tháí tử Charles, Diana đã đi tìm thú vui trong công cuộc
từ thiện bác ái. Nàng thường bắt chước Mẹ Teresa Calcuta, đi thăm viếng các
viện mồ côi, cô nhi quả phụ, bệnh viện, nhà dưỡng lão. Diana đã nhiều lần gặp
gỡ Mẹ Teresa Calcuta. Được bà khuyến khích an ủi và cầu nguyện. Có lần Mẹ



Teresa Clacuta đã trao tặng cho Diana một chuỗi hạt Mân Côi kính Đức Mẹ.
Nàng đã giữ chuỗi hạt Mân Côi luôn bên mình. Diana là người Anh giáo, chắc là
không biết lần hạt, nhưng cử chỉ giữ chuỗi Mân Côi cũng là một người có thiện
chí và biết tôn kính Đức Mẹ (như chúng tôi đã trình bày trên đây, nguyên việc
giữ chuỗi Mân Côi trong mình, cũng được Đức Mẹ đoái thương). Tuy nhiên
Diana còn rất trẻ, cũng không đi ra ngoài quy luật tình yêu, cho nên nàng cũng
có một tình nhân người Ai Cập. Dody Fayet đã tặng cho Diana chiếc nhẫn kim
cương trị giá 205,000 đô. Đeo chiếc nhẫn mới được 2 giờ đồng hồ, thì nàng đã
qua đời trên chíếc xe định mệnh vào lúc 10 giờ đêm ngày 31 tháng 8 năm 1997.
Ôi, cuộc đời như gió thoảng mây bay, như nước chảy qua cầu, như bóng ngựa
qua cửa sổ. Định mệnh của Diana nói lên ý nghĩa câu: “đời là sầu mà tình là giấc
mộng huyền”. Sau khi khám nghiệm tử thi, bất giác người ta còn thấy chuỗi hạt
Mân Côi do Mẹ Teresa tặng năm xưa, mà Diana vẫn còn giữ trong người. Đây
quả là một sự lạ, mà đã có rất nhiều người bình luận, phê bình khác nhau. Nhưng
dù sao thì đây cũng là một ơn đặc biệt mà Đức Mẹ đã ban cho Diana trước khi
vĩnh viễn từ bỏ cuộc đời phù vân giả trá này.

Lời bàn: Ở đây chúng tôi không đề cập đến đời tư của công nương Diana, mà chỉ

chú trọng đến khía cạnh mang chuỗi Mân Côi trong mình. Theo truyện tích số 14 trên

đây thì Đức Mẹ đã hứa cho những ai mang chuổi Mân Côi, được “Đức Mẹ dẫn đến

cùng Chúa”. Dù vậy, công nương Diana đang ở trong tình trạng thế nào đi chăng nữa,

thì Đức Mẹ cũng sẽ tìm cách này hay cách klhác để cứu nàng trong giò lâm tử. Riêng

chúng tôi hoàn toàn tin tưởng Đức Mẹ, vì lời cầu bầu của Mẹ Teresa, cùng với sức

mạnh của chuỗi hạt Mân Côi, sẽ dẫn dắt Diana đến cùng Chúa. Dẫn dắt cách nào thì

chúng ta không biết được ý màu nhiệm của Đức Mẹ. Chỉ biết rằng Diana sẽ được ơn

cứu rỗi.



TRUYỆN TÍCH 36: Chuỗi Mân Côi Với
Một Pháp Sư

Ở một xóm lao động, gần xứ đạo Chợ Đũi, Saigon, có hai vợ chồng thầy Pháp rất
nổi tiếng. Cả ngày khách thập phương đến xin ếm bùa trừ tà, xin lập đàn cúng
kiếng. Bà vợ của thầy Pháp là một người công giáo đã bỏ đạo lâu năm. Bà có cái
nghề làm thuốc viên, cao đơn hoàn tán. Cho nên cũng có nhiều người dân nghèo
đến mua thuốc của bà. Biết được như vậy, cho nên có mấy anh chị trong nhóm
tông đồ thuộc giáo xứ Chợ Đũi, thường hay lui tới thăm bà, để khuyến khích
may ra bà sẽ trở lại đạo công giáo. Tuy nhiên bà cũng rất cứng lòng. Bà thường
nói đã bỏ đạo lâu năm không biết Chúa có tha thứ không. Thôi thì cứ để vậy, cây
xiêu đàng nào thì đổ về đàng ấy. Có nghĩa là bà đã ngã lòng trông cậy. Nhưng
các anh chị tông đồ cứ bền lòng cầu nguyện. Thỉnh thoảng anh chị đến thăm, rồi
ngồi tán thuốc, viên thuốc giúp bà. Cử chỉ ấy làm bà cảm động. Bà kể hết đời tư:
bà là đạo dòng, nhưng từ khi theo ông thầy pháp, bà đã bỏ hết lề luật đạo. Tuy
nhiên bà vẫn giữ chuỗi Mân Côi trong mình. Có nhiều khi đơn độc một mình,
ngồi viên thuốc, bà vẫn đọc kinh Mân Côi. Bà phàn nàn gia đình nghèo, phải
làm cái nghề phù thủy pháp môn này, sống cho qua ngày. Tuy nhiên các anh chị
tông đồ vẫn tiếp tục cầu nguyện cho gia đình này được ơn ăn năn trở lại.

Chỉ ít lâu sau ông chồng ngã bệnh nặng. Thấy cảnh cô đơn, con cái không
có, cho nên các anh chị phải đến săn sóc, đưa ông vào bệnh viện, lo chạy thuốc
thang. Cảm động trước cử chỉ bác ái của anh chị em, ông đã hối hận vì những



việc làm ma quái của mình trước đây. Cho nên ông đã hứa nếu Bề Trên cho ông
khỏi bệnh, ông sẽ bỏ hẳn nghề thầy bói pháp môn này. Nhờ lời cầu nguyện của
anh chị em tông đồ, và sự hiệu nghiệm của chuỗi hạt Mân Côi mà bà vợ vẫn còn
giữ bên mình cho đến nay. Chúa và Đức Mẹ đã cho ông hoàn toàn ăn năn hối
cải. Ông đã nói công khai trước mọi người: Từ nay tôi thuộc về Chúa rồi. Tôi sẽ
từ bỏ tất cả, dẹp bỏ bàn thờ ma quỷ, và thay vào đó là một bàn thờ của Chúa và
Đức Mẹ. Ngay ngày hôm sau cha phó nhà thờ Chợ Đũi đền dạy giáo lý cho ông
những điều cần thiết, rồi rửa tội, làm phép giao cho hai ông bà theo phép đạo.
Mấy ngày sau, ông đã qua đời thánh thiện trong bàn tay Thiên Chúa và Mẹ
Maria. Riêng bà vợ còn sống giữ đạo sốt sắng cho đến chết. Sở dĩ được như vậy,
là dù đã bỏ đạo, nhưng bà vợ vẫn còn giữ được chuỗi hạt Mân Côi. Chính nhờ
chuỗi hạt Mân Côi này, mà đã cứu được gia đình ông thầy pháp.

Lời bàn: Cả nhà ông thầy pháp coi như đã sa vào bàn tay của ma quỷ rồi. Bà vợ

là người công giáo đã bỏ đạo lâu năm. Trong sách dẫn đàng nhân đức có nói: Cây xiêu

đàng nào thì đổ vè đàng ấy. Điều đó đúng. Khi sống mà theo ma quỷ, thì khi chết cũng

sẽ về sống với quỷ ma. Đó là nguyên lý tất yếu. Gia đình này đúng ra là phải chết theo

ma quỷ. Nhưng chỉ còn nhờ được một cây cọc, để bám víu mà sống. Cây cọc đó, chính

là chuỗi hạt Mân Côi của bà vợ. Mặc dù đã bỏ đạo, nhưng đôi khi bà còn nhớ đọc kinh

Mân Côi để tưởng nhớ lại năm xưa… mình là người công giáo! Chính vì thế mà Đức

Mẹ đã cứu cả nhà. Ôi! màu nhiệm thay chuỗi hạt Mân Côi của Đức Mẹ.



TRUYỆN TÍCH 37: Chỉ Có Mấy Bông
Hồng Mà Cứu Được Một Linh Hồn Khỏi

Sa Hỏa Ngục

Nước Pháp là một nước truyền thống theo đạo công giáo, hầu như toàn tòng.
Cho nên ngày xưa đã có câu nói bất hủ: Nước Pháp là con gái của Hội Thánh.
Điều đó rất đúng, vì nước Pháp sản xuất ra rất nhiều vị thánh nổi tiếng khắp
hoàn cầu. Tuy nhiên ngày nay giáo hội Pháp có phần sa sút hơn trước. Hằng năm
cứ đến tháng Năm (May) là tháng Đức Mẹ, thì giáo dân nô nức tổ chức dâng hoa
rước kiệu. Tại các tư gia, người ta cũng tổ chức bàn thờ cung kính Đức Mẹ. Tối
đến cha mẹ vợ chồng con cái họp nhau đọc kinh lần hạt kính Đức Mẹ. Cho nên
tháng năm đối với người Pháp là một tháng rất quan trọng. Tôi còn nhớ câu hát:
“C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau. À la Vierge Marie, disons un chant

nouveau” có nghĩa: Đây là tháng Đức Bà, là tháng đẹp nhất, chúng ta hãy hát một
bài thánh ca mới”. Do đó có truyện tích sau đây: Ở tỉnh Nancy nước Pháp có
một gia đình thuộc hạng trung lưu. Bà vợ thì rất ngoan đạo, nhưng ông chồng
rất khô khan bê bối, chẳng bao giờ đọc kinh chung với vợ con, cứ tìm cách đi
đây đi đó cho hết ngày giờ. Bà vợ hằng cầu nguyện cho chồng được ơn ăn năn
trở lại. Năm ấy đầu tháng Đức Mẹ, bà vợ mua hoa nến, lập bàn thờ để mẹ con
họp nhau lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Ông chồng chẳng ngõ ngàng gì đến.
Rồi một hôm Chúa nhật, ông đi chơi cả ngày. Tối về đi qua cửa tiệm bán hoa



hồng. Ông nghĩ bụng những bông hồng này đem về, chắc vợ mình thích lắm.
Cho nên ông đã mua mấy bông hồng đem về cho bà vợ trưng bày trên bàn thờ
Đức Mẹ. Bà vợ lấy làm ngạc nhiên, và hỏi:

- Anh mua mấy bông hồng này ở đâu mà đẹp thế?
Ông trả lời:
- Đi qua chợ, thấy về chiều mà còn bán hoa, anh đã vào mua mấy bông đem

về cho em để trưng bày trên bàn thờ. Vì mấy hôm nay anh cứ thấy em ra vườn
nhà hái mấy bông hoa trứng cáy, hoa dại trưng bày, thấy tội nghiệp quá!

Bà vợ cũng rất cảm động về những cử chỉ ưu ái này của chồng, vốn rất khô
khan nguội lạnh từ trước. Bà cảm tạ Chúa và Đức Mẹ, có lẽ vì lời cầu khẩn của
mẹ con, mà Chúa và Đức Mẹ nhận lời chăng!

Tuy nhiên, đến ngày 15 tháng 5 (tức là giữa tháng Đức Mẹ) thì ông bị tai nạn
chết bất đắc kỳ tử, không kịp gặp linh mục để chịu các phép trong giờ sau hết.
Bà rất lo âu buồn phiền, vì chắc chồng mình sẽ mất linh hồn. Lo quá, bà sinh ra
trọng bệnh, phải đi xa cho khuây khỏa. Khi đi ngang qua xứ Ars, là nơi cha Joan
Vianney đang làm cha sở. Bà vào để xin cha khấn cho chồng mình được ơn cứu
rỗi. Bà gặp cha, vừa khóc vừa nói:

- Xin cha cầu nguyện cho chồng con được ơn cứu rỗi, vì anh ấy chết mà
không được xưng tội rước lễ.

Cha Joan Vanney điềm nhiên bảo bà:
- Thôi, bà cứ về đi, ông ấy đã được cứu rỗi rồi. Bà còn nhớ cách đây mấy

tuần lễ, ông ấy đã có thiện chí mua mấy bông hoa hồng dâng kính Đức Mẹ
không? Cử chỉ ấy làm đẹp lòng Đức Mẹ. Cho nên trong lúc gặp tai nạn, ông đã
được Đức Mẹ cứu giúp ăn năn tội cách trọn. Hiện nay ông đang ở trong luyện
ngục. Vậy bà và các con hãy cầu nguyện cho ông được sớm về thiên đàng hưởng
nhan thánh Chúa.

Tại sao cha Joan Vianney biết trước được sự kiện này? Là vì cha là người rất



mộ mến chuỗi Mân Côi, cho nên Đức Mẹ đã cho Ngài biết trước sự việc này, để
giảng giải cho người ta thêm lòng sùng kính Đức Mẹ, nhất là tháng 5 tháng hoa,
và tháng 10 là tháng Mân Côi.

Lời bàn: Có nhiều linh hồn hiện về cho biết: khi đi qua nhà thờ có Mình Thánh

Chúa mà quỳ bái gối, qua tượng Đức Mẹ mà đọc 1 kinh kính mừng, đi qua nhà thờ mà

làm dấu thánh giá, đều được thiên thần bản mệnh ghi công hết. Các ngày lễ trọng kính

Đức Mẹ hay trong các tháng 5 (tháng Hoa) tháng 10 (tháng Mân Côi) mà chúng ta

làm đuợc việc gì tỏ ra tôn kính Đức Mẹ, thì sẽ được Đức Mẹ trả công bội hậu. Hãy đọc

truyện tích trên đây: ông chồng khô khan, mà chỉ vì một cử chỉ rất nhỏ nhoi, mà Đức

Mẹ đã thương cứu ông khỏi mất linh hồn. Suy ra, bất cứ một tư tưởng thầm lén nào,

một cử chỉ bất chính nào đều được Chúa phán xét hết. Lời nói đi đôi với việc làm. Làm

tốt mà nghĩ xấu thì cũng xấu. Làm xấu mà nghĩ tốt thì cũng tốt. Thiên Chúa lòng lành

vô cùng, thương kẻ có lòng khiêm nhường, và hủy diệt kẻ kiêu căng.



TRUYỆN TÍCH 38: Chuỗi Mân Côi Cứu
Cả Thành Phố Milan Nước Ý

Nước Ý có nhiều thành phố rất lớn và có nhiều di tích lịch sử. Ngoại trừ Roma là
thủ đô, và là trung tâm công giáo thế giới, thì Milan là thành phố lớn thứ nhì. Ở
đây dân giàu, của cải vật chất dư thừa, nhiều học giả trí thức nổi tiếng. Cho nên
có câu tục ngữ: “Vật chất vào, thì tinh thần đạo đức đi ra”. Đúng vậy, giáo dân và
hàng giáo sĩ ở Tổng Giáo Phận Milan càng ngày càng xuống giốc thê thảm. Giáo
sĩ thì lười biếng trễ nải chỉ lo tích trữ tiền của làm giàu. Giáo dân thì khô khan
nguội lạnh, bỏ cả ngày lễ trọng vàChúa nhật. Đứng trước tình trạng đen tối như
vậy. Đức Giáo Hoàng đã phải lo đến việc chỉnh đốn Tổng Giáo Phận Milan này.
Do đó Ngài đã cử một vị Giám Mục còn trẻ, nhưng rất có lòng kính mến Đức
Mẹ, và năng lần chuỗi Mân Côi, làm Giám Mục cai quản Tổng giáo Phận này.
Đó là Đức Cha Carolô Bôromeô. Khi được bổ nhiệm về làm Giám Mục Milan,
Ngài chỉ mới có 22 tuổi. Nhưng sau bốn năm, được cử làm Tổng Giám Mục, cai
quản cả Tổng Giáo phận.

Đức tân Tổng Giám Mục cầu xin Đức Mẹ cho Ngài được can đảm cải tổ mọi
hệ thống từ trên xuống dưới. Để làm gương cho mọi người, Đức Tổng Giám
Mục đã sống bằng gương sáng: bác ái, khổ hạnh và yêu mến Đức Mẹ. Ngài siêng
năng lần hạt, và đọc kinh Officium kính Đức Mẹ hằng ngày, ăn chay các ngày
thứ bảy, và các ngày lễ kính Đức Mẹ. Ngài giao phó mọi sự cải tổ Tổng Giáo
Phận cho Đức Mẹ. Đối với hàng giáo sĩ, Ngài tổ chức các giáo xứ rất chu đáo.



Các cha sở nào ở một chỗ quá lâu, thì được đổi đi nơi khác. Chương trình huấn
luyện các tiểu chủng viện và đại chủng viên, cũng được thay thế cho phù hợp với
tình thế hiện tại. Các dòng tu phải được sống khắc khổ cho phù hợp với luật
dòng. Ngài đã tổ chức nhiều hội Mân Côi cho giáo dân hưởng nhờ, và khuyến
khích mọi người siêng năng lần chuỗi Mân Côi, tổ chức rước kiệu trong các
ngày lễ trọng kính Đức Mẹ. Đặt Đức Mẹ làm bổn Mạng cho Tổng Giáo phận, và
các dòng tu. Đặt tượng Đức Mẹ trong các cửa ra vào nhà thờ, tại các công viên để
giáo dân chào kính khi đi qua. Tập cho toàn thể Giáo phận có thói quen khi
nghe chuông 12 giờ trưa, thì tất cả đọc kinh Truyền tin. Bất kỳ ai ở đâu, ngoài
đường, trong nhà, ngoài cánh đồng, đang lao động, đều quỳ xuống đọc kinh
truyền tin kính Đức Mẹ. Củng như bây giờ ở Vatican, ngày nào Đức Giáo Hoàng
cũng đọc kinh truyền tin cùng với giáo dân. Với lòng trông cậy và phó thác vào
Mẹ như con thảo, Ngài đã cải tổ được hàng giáo sĩ, chinh phục được nhiều kẻ tội
lỗi trở về với Chúa với Đức Mẹ.

Ngày nay Tổng Giáo Phận Milan là một giáo phận lớn thứ nhì nước Ý, đã và
đang sản xuất ra rất nhiều anh tài cho Giáo Hội công giáo Âu Châu, và toàn thế
giới. Tổng Giám Mục Boromeo đả được giáo hội phong hiển thánh, và ngày lễ
kính Ngài vào ngày 4/11 hằng năm.

Lời bàn: Xem qua câu truyện trên đây, ta thấy bất cứ chỗ nào có tình trạng bê bối,

người ta sống bê tha tội lỗi, mà biết cậy trông Đức Mẹ, năng lần chuỗi Mân Côi, thì

Đức Mẹ sẽ cứu. Ở trong nhà tù cộng sản, các anh em hết sức chán nản ngã lòng. Có

nhiều người đã nghĩ đến tự tử, để kết thúc cuộc đời cho yên một bề, cho vợ con được an

phận lo tương lai cho mình và con cái. Ngay trong lúc này, thì chúng tôi kịp thời phát

động chiến dịch lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ, xin Mẹ giải quyết mọi vấn đề cho tất

cả các anh em quân cán chính chế độ cũ. Quả nhiên Đức Mẹ đã cứu thật. Cứu thế nào

thì các anh em đã biết rồi! Trong các nhà tù, tự nhiên khởi sắc vui hẳn lên. Anh em

sống tin tưởng và có tinh thần đạo đức, năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Kết quả



là hằng năm, có 2, 3 đợt gọi trả tự do cho nhiều anh em quân cán chính. Rồi cuối cùng

là tha hết. Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ còn tạo điều kiện để anh em được di tản

sang Hoa Kỳ sinh sống. Dân chúng thì vưọt biên bằng đường biển, đường bộ, rất nguy

hiểm. Còn anh em thì đuợc hàng không Hoa kỳ chở đi an toàn đến nơi đến chốn. Vậy

có phải là Đức Mẹ đã cứu chúng ta không?



TRUYỆN TÍCH 39: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Vua Thánh Louis lX, Nước Pháp

Nước Pháp rất tự hào vì thánh địa Lộ Đức, nơi Đức Mẹ đã hiện ra năm 1958
tuyên bố: “Ta là Nữ Vương Vô nhiễm nguyên tội” (“I am the Immaculate

Conception”) để xác định lập trường của Đức Giáo Hoàng PIO IX khi tuyên bố tín
điều “Đức Mẹ chẳng hề mắc tội tổ tông”, năm 1854. Họ cũng rất tự hào vì đã có
một ông vua là thánh vương Louis IX. Ngài sinh ngày 25.04.1214 (đúng ngày lễ
Sinh Nhật Đức Chúa Giêsu), con vua Louis VIII, mẹ là bà Blanche de Castille.
Lên ngôi lúc còn rất trẻ, mới chỉ có 12 tuổi đời. Sau khi đánh bại được quân Anh
năm 1242, vua trở thành một vị vua nổi tiếng cả về phương diện đạo đức, và
mưu lược chiến tranh.

Năm 1244 và 1245, vua tổ chức hai cuộc thập tự chinh thứ VII và thứ VIII,
sang thành thánh Jerusalem chiếm lại Mồ Thánh Chúa Giêsu. Ở đây chúng tôi
không chú trọng đến tiểu sử của vua, mà chỉ chú trọng đến lòng sùng kính Đức
Mẹ, và việc vua rất mộ mến chuỗi hạt Mân Côi. Truyện kể rằng: thánh nhân
được Đức Tin hướng dẫn cả về đời tư, cũng như đời công. Là một người chồng
gương mẫu trong gia đình, là một người cha biết dạy dỗ 11 đứa con nên thân nên
người đạo hạnh. Vua đọc sách nguyện mỗi ngày, sống đạm bạc chay tịnh, hay
thăm viếng người nghèo, và các bệnh phong cùi. Vua đã cho xây trong hoàng
cung một thánh đướng nguy nga, gọi là thánh đường Saint-Chapelle để đặt mão
gai Đức Chúa Giêsu, mà chính vua đã chiếm lại được trong tay quân Hồi Giáo.



Vua có lòng kính mến Đức Mẹ cách đặc biệt. Vua ăn chay các ngày thứ 7 trong
tuần, và mời gọi 13 người nghèo nhất vào đền. Chính tay vua dọn bàn tiệc thiết
đãi họ, và còn cho tiền bạc khi ra về. Ngày nào cũng như ngày nào, vua dậy thật
sớm, vào nhà nguyện, đọc kinh lần hạt, hát ca vịnh, dự thánh lễ. Vua đã tỏ ra rất
hãm mình, quỳ gối suốt buổi lễ, và dọn mình rước lễ thật sốt sắng. Chính vì đức
tin của vua mạnh mẽ như vậy, nên có một câu truyện sau đây: một hôm có linh
mục đến làm lễ tại nhà nguyện hoàng cung. Đến khi dâng mình thánh, thì Chúa
Giêsu lấy hình Chúa Hài Đồng hiện ra trên tay linh mục. Mọi người ngạc nhiên,
thấy phép lạ nhãn tiền, có người chạy đi báo cho vua biết. Vua bình tĩnh trả lời:
hằng ngày trẫm vẫn thấy Đức Chúa Giêsu, cần gì phải xem!

Vì lòng kính mến Đức Mẹ, vua ước ao chết ngày thứ 7, để theo chân Mẹ về
trời. Đức Mẹ đã nhận lời cầu xin của con cái Mẹ. Vua đã băng hà đúng vào ngày
thứ 7, năm 1270 hưởng thọ 55 tuổi. Vua được phong hiển thánh ngày 11 tháng 8
năm 1297 do Đức Giáo Hoàng Bonifacio Vlll

Lời bàn: Thói thường thì làm vua là phải độc tài chuyên chế thì mới cai trị được

dân. Chúng ta thấy có ít ông vua được như vua thánh Louis lX này. Hãm mình khiêm

nhường ăn chay các ngày thứ 7 để tôn kính Đức Mẹ, hằng ngày lần chuỗi Mân Côi

kính Đức Mẹ. Như vậy làm sao vua giải quyết được vấn đề triều đình? Đức Mẹ đã

giúp đỡ vua. Khi người ta có lòng kính mến Đức Mẹ thật sự, thì rồi việc gì Mẹ cũng sẽ

giải quyết giúp chúng ta, mà chúng ta không biết.



TRUYỆN TÍCH 40: Chuỗi hạt Mân Côi
Bắt Ma Quỷ Phải Nói Sự Thật

Tại thành phố Carcassonne, nước Pháp, có một thanh niên khô đạo, ngạo mạn,
thường xúc phạm đến Chúa và Đức Mẹ. Không những thế, y còn chê bai phép
lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Thánh Dominico đã khuyên bảo y nhiều lần,
nhưng vô dụng. Chứng nào vẫn tật ấy. Sau đó, y bị quỷ ám, nói năng lung tung,
chạy nhảy khắp nơi, làm cho ai cũng sợ hãi khi trông thấy y. Cha mẹ và người
nhà rất lấy làm buồn, vì có đứa con tội lỗi làm nhục nhã cho gia đình. Anh em bà
con thân thuộc, nghĩ chỉ còn cách dẫn dắt y đến xin thánh Dominico trừ quỷ,
may ra mới cứu vãn được. Khi gặp tên bị quỷ ám này, thánh nhân biết ngay là y
bị quỷ ám, vì tội xúc phạm đến chuỗi hạt Mân Côi, mà thánh nhân đang giảng
giải cho người ta. Vậy để làm sáng danh Đức Mẹ Mân Côi, thánh nhân truyền
đem y vào nhà thờ, trước mặt thiên hạ, và hỏi: Trên trời dưới đất này, mày sợ ai
nhất? Ma quỷ không chịu trả lời, tru trếu khóc, xin cho được nói thầm với thánh
nhân. Thánh nhân bắt quỷ phải nói to, nói công khai cho mọi người biết. Ma quỷ
bất đắc dĩ phải nói: Chúng tao là kẻ dối trá. Xin đừng tin chúng tao. Xin hãy hỏi
các thiên thần chỉ bảo cho. Thánh nhân không chịu, bắt ma quỷ phải nói rõ công
khai trước mặt mọi người. Lúc ấy ma quỷ mới chịu nói: Hỡi mọi người hãy nghe
đây: Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, có quyền phép giữ gìn kẻ làm tôi kính mến
Người cho khỏi sa hoả ngục. Ai tôn sùng Người thật tình, thì thoát khỏi ban tay
chúng tao. Ai sắp mất linh hồn sa hoả ngục, mà kêu tên MARIA, thì thế nào cũng



được cứu giúp… Nếu không có Đức Maria, thì chúng tao đã phá được đạo công
giáo từ lâu rồi. Ai siêng năng lần chuỗi Mân Côi, thì được khỏi mọi sự dữ, được
ăn năn thống hối mọi tội lỗi, và được hưởng phúc thanh nhàn.

Quỷ nói xong, mọi người nghe rất sợ. Tất cả mọi người đều vào nhà thờ ăn
năn xám hối các tội mình, vì đã quên lãng việc lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ.
Thánh nhân bắt quỷ phải xuất ra khỏi người này. Y vật mình xuống đất, xùi bọt
mép, rồi trở lại bình thường. Cả gia đình vui mừng, bắt y phải ăn năn các tội đã
phạm, và đi xưng tội. Từ đó về sau tên thanh niên không còn dám xúc phạm đến
chuỗi hạt Mân Côi nữa.

Lời bàn: Chúng ta thấy chuỗi hạt Mân Côi huyền nhiệm thế nào. Ma quỷ sợ

chuỗi hạt Mân Côi như sợ chính Đức Mẹ, sợ chính Thiên Chúa. Biết bao nhiêu phép lạ

và ơn lạ Đức Mẹ đã ban cho chúng ta qua chuỗi hạt Mân Côi. Không còn hồ nghi gì

nữa! Hãy bám lấy chuỗi hạt Mân Côi. Có những ai chưa hiểu biết chuỗi hạt Mân Côi!

Từ trước tới nay khinh thường chuỗi hạt Mân Côi, coi việc lần chuỗi Mân Côi là việc

cầu nguyện của đàn bà con nít, thì hãy đọc câu truyện trên đây, để thấy được sự màu

nhiệm và ơn ích của chuỗi hạt Mân Côi quá vĩ đại dường nào. Chả vậy mà hơn 16 vị

Giáo Hoàng đã hết mình khen ngợi chuỗi hạt Mân Côi, và khuyến khích mọi người

hãy gia nhập Hội Mân Côi. Theo Tông Thơ Supremi Apostolatus của Đức Giáo Hoàng

LEO XIII, thì ai gia nhập hội Mân Côi, thì được hưởng 3 ơn Đại Xá trong tháng 10

(tháng Mân Côi), nghĩa là cứ 10 ngày, làm việc tháng Mân Côi thì được hưởng một ơn

Đại Xá. Một tháng có 30 ngày, thì có 3 lần được ơn Đại Xá.



RUYỆN TÍCH 41: Chuỗi hạt Mân Côi Với
Thuyền Nhân Việt Nam

Sau ngày chế độ Việt Nam cộng hoà miền nam sụp đổ, thì toàn dân hoang mang
lo sợ. Có biết bao nhiêu cáì sợ dồn dập trên đầu óc người dân miền Nam. Có
những tin đồn thất thiết gây hoang mang cũng có. Thông cáo của chính phủ, của
Uỷ ban quân quản làm cho người dân càng lo lắng: đi kinh tế mới làm ăn, khai
hộ khẩu, trình diên cải tạo học tập… Rồi từ đâu phát sinh ra những câu ca dao
tục ngữ, càng làm cho người dân lo âu sợ hãi. Tôi còn nhớ bên cạnh nhà chúng
tôi, có những nữ sinh chỉ chừng 18, 19 tuổi, ăn mặc rách rưới, vẽ mặt cho đen đủi
xấu xa. Tôi hỏi, các cô bảo người ta đồn con gái miền Nam sẽ bị gả ép cho
thương phế binh lấy làm vợ. Thật tội nhgiệp! Các công chức quân nhân thì tìm
đường vượt biên trốn tránh, khỏi bị bắt bớ. Tình trạng hoang mang hỗn loạn
đến cực độ. Nhiều người muốn đi mà đi không được, nào vợ con gia đình, không
đành dứt bỏ. Cho nên người dân đã tổ chức vượt biên, vượt biển rất nhiều. Ra đi
là coi như liều mạng, Do đó phát sinh ra câu ca dao: “con nuôi cá, má nuôi con,
con nuôi cả nhà”. Thật thảm thương, tội nghiệp! Trong lịch sử Việt Nam, hay nói
cả thế giới nữa, chưa bao giờ có những cuộc di cư vĩ đại liều mạng như ở Việt
Nam này. Biết là chết mà cứ đi, rồi đến đâu hay đến đấy. Người có tiền thì ra đi,
người không có tiền thì đành chịu vậy, phó mặc cho số phận. Nhà nước, chính
phủ, mặc dù có nhũng thông cáo trấn an, nhưng người ta vẫn không tin. Cho
nên ai cũng sợ. Không đi dược thì đành phải ra trình diện học tập, đến đâu thì



đến. Cái chết là cầm chắc trong tay. Trên chiếc thuyền vượt biển, mà chỉ có
chừng 14 thước bề dài, 4 thước bề ngang mà chứa cả 5.6 chục người thì làm sao
mà sống nổi. Vậy mà họ cũng cứ đi. Có những trung tâm tôn kính Đức Mẹ như ở
Bình Triệu, nhà dòng Chúa Cứu Thế, lúc nào cũng chật ních những người khấn,
xin được vượt biển bằng an. Lúc ấy họ mới tìm đến Chúa, đến Đức Mẹ Maria, để
xin ơn phù trì hộ vực. Có những chiếc thuyền mong manh như vậy mà xếp
người như xếp cá hộp. Thuyền nào có người công giáo thì họ đều cầm chuỗi hạt
Mân Côi trong tay để đọc kinh cầu nguyện, xin Đức Mẹ phù hộ đi đến nơi, khỏi
bị hải tặc cướp bóc hãm hiếp.

Chúng tôi đã đọc rất nhiều truyện tích mà người ta đã kể lại. Không bút nào
tả cho xiết những thảm trạng gây kinh hoàng cho người dân Việt nam. Có
thuyền phải ăn thịt người để mà sống, khi người bệnh vừa mới chết. Có những
người phải uống nước tiểu để cầm hơi. Có những thiếu phụ bị hải tặc hãm hiếp
ngay trước mặt chồng. Không chịu nổi cảnh dã man, phải đến can thiệp. Hải tặc
bắn chết luôn người chồng, rồi quẳng cả xác chồng xác vợ xuống biển. Tôi
không chủ trương diễn tả thảm trạng của đồng bào Việt Nam chúng ta khi vượt
biển tìm tự do, mà chỉ tả sơ qua 1 chút, để làm đề tài cho việc nhiều người công
giáo Việt Nam chúng ta đã được Đức Mẹ cứu vớt qua chuỗi hạt Mân Côi như thế
nào. Họ đã cùng nhau tổ chức đọc kinh chung, khi gặp những hoạn nạn rủi ro,
sóng gíó bão táp. Một cô ca sĩ, không phải công giáo, rất nổi tiếng, bụng mang
dạ chửa, khi thấy sóng gió nguy ngập. Cô liều mạng ra đứng trên boong tàu, cầm
giơ chuỗi hạt Mân Côi ngửa mặt cầu xin Đức Mẹ đoái thương đến toàn thể con
tàu, đang gặp cơn nguy biến. Tức thì Đức Mẹ đoái thương nhận lời, cho sóng gíó
bão táp ngừng ngay. Cô đã rất cảm động, và không ngừng cảm tạ Đức Mẹ trọn
cả đời, mặc dù vì nhiều lý do, cô chưa thể theo đạo công giáo trong lúc này được.
Nhưng tôi vẫn cứ tin tưởng cho đến ngày cuối đời, chắc chắn cô sẽ được Đức Mẹ
đoái thương nhìn đến trong những giờ phút sau hết.



Còn có biết bao nhiêu con tàu khác nữa, nhờ phép màu nhiệm của chuỗi hạt
Mân Côi mà đã được Đức Mẹ cứu giúp khi lâm nguy như vậy. Hầu như tất cả
những người công giáo khi di tản, đều đã lần hạt Mân Côi suốt đêm ngày, xin
Đức Mẹ cứu cho qua cơn sóng gió bão táp để đến bến bình an.

Lời bàn: Trong bài thánh ca xin ơn vượt biển, có câu: “Lạy Mẹ là ngôi sao sáng soi

lối cho con lúc vượt biển thế gian…” Phải, Đức Mẹ đã cứu bao nhiêu người vượt biển,

hoặc đi đánh cá ở ngoài biển khơi. Năm 1954 cũng đã có biết bao nhiêu người vượt

biển tìm tự do. Nhất là những đồng bào công giáo thuộc các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ an,

Hà Tĩnh, Quảng bình thuộc khu bốn cũ, mà không có phái đoàn Pháp chuyên chở, thì

phải tìm cách vưọt biên bằng đường biển. Thật gian nan nguy hiểm. Đồng bào Ba

Làng đã phải chịu rất nhiều nguy hiểm khi phải tìm cách di cư vào Nam. Tất cả mọi

người đều phải đeo chuỗi hạt Mân Côi. Trên đường vượt biển, thanh niên thì chèo

chống, còn đàn bà con trẻ đều lần hạt liên tục để cầu xin Đức Mẹ cho được vượt biển

bằng an. Và quả thật Đức Mẹ đã cứu họ đi đến nơi. Hiện nay đồng bào Ba Làng đang

định cư sinh sống ở xã Thanh Hải Phan Thiết. Cuộc di cư vĩ đại của đồng bào Việt

Nam đi nước ngoài, liều sống liều chết với số mạng, cũng đã nói lên sự tin tưởng tuyệt

đối vào chuỗi hạt Mân Côi kính Đức Mẹ.



TRUYỆN TÍCH 42: Chuỗi Mân Côi Với
Anh Em Tù Nhân Cải Tạo

Sau khi miền Nam sụp đổ, thì toàn thể anh chị em công chức quân nhân đều
phải trình diện học tập cải tạo. Cái khôn của chính quyền cộng sản là họ bắt các
anh em cấp hạ sĩ quan, và công chức cấp nhỏ đi học tập trước chừng 10 ngày,
ngay tại địa phương. Còn các cấp sĩ quan từ trung úy trở lên, sẽ được học tập
khoảng 1 tháng. Họ thông báo phải đem lương thực đi ăn khoảng 1 tháng. Đúng
quá đi chứ. Cho nên ai nấy háo hức đi trình diện học tập, để còn về đi làm ăn. Có
người còn chạy với cán bộ địa phương để được học tập trước, kẻo lỡ cơ hội.
Nhưng than ôi, sự thực không phải vậy. Khi đã vào trại rồi, thì được đưa đến 1
nơi xa xôi hẻo lánh, nói là để các anh em an tâm học tập. Ngay đêm đầu tiên,
khoảng đúng 12 giờ, có lệnh tất cả đều thức dậy đi hành quân. Hành quân gì mà
đi giờ này? Có anh bạn ghé tai tôi nói nhỏ: Chắc họ đem tụi mình đi bắn bỏ. Tôi
yên ủi anh bạn: không sao đâu. Mình đã có bùa hộ mạng mà! Tôi có ý nói: Đức
Mẹ sẽ gìn giữ chúng ta. Quả thực đêm hôm ấy chỉ là chuyển trại mà thôi. Rồi
ngày qua ngày, hết tháng này qua tháng khác, cán bộ thông báo: vì tình trạng an
ninh ở ngoài chưa ổn định, cho nên các anh chưa về được. Cho đến khi còng tay
di chuyển ra Bắc, bấy giờ mới biết là mình bị đánh lừa. Ra đến miền Bắc, mấy tù
hình sự mới bảo: các chú phải đi tù theo diện 3 năm. Nghĩa là cứ 3 năm, thì được
cứu xét. Nếu chưa tiến bộ, thì phải ở tù 3 năm nữa. Có nghĩa là 1 lối nói để muốn



tha ai thì tha, mà muốn bỏ tù ai lâu dài, thì bỏ tù. Anh em chúng tôi lúc ấy mới
ngã ngửa ra, là mình bị lừa!

Sự thể là như vậy, biết làm sao bây giờ. Không lẽ cứ ôm đầu mà chờ chết!
Nhưng không sao, chúng tôi đã có kế hoạch tự yên ủi lấy nhau. Trong số anh em
chúng tôi, có rất nhiều người công giáo. Chúng tôi đã phát động ngay một chiến
dịch đọc kinh Mân Côi, kính Đức Mẹ, xin Mẹ yên ủi, cứu giúp chúng con trong
những lúc khó khăn như thế này. Chương trình phát động, rất được nhiều anh
em hưởng ứng. Tự nhiên trong trại tù, có khí thế vững mạnh tin tưởng. Chúng
tôi rỉ tai nhau: ai nấy phải hết lòng tin tưởng vào quyền năng Đức Mẹ, bằng
chuỗi Mân Côi. Chúng tôi rất vui mừng khi thấy các anh em, già có, trẻ có, chiều
chiều đi bách bộ trên sân cỏ, ai cũng lần chuỗi Mân Côi. Chỉ 1 thời gian, chúng
tôi thấy tất cả anh em đều trở nên đạo đức, ai nấy đều vui vẻ hồn nhiên. Đi lao
động cũng vui, mà ở nhà cũng vui. Tối đến khi đã đóng cửa, thì anh em được tư
do ca hát, nói truyện, đọc kinh, hợp nhau lần chuỗi Mân Côi. Mỗi ngày thứ bảy,
Chúa nhật thì kể như ngày hội. Anh em ở buồng này sang buồng khác nói
truyện, hát thánh ca. Không khí càng ngày càng phấn khởi. Nhất là từ ngày
chúng tôi được tin tướng Vessy, đại diện chính phủ Mỹ, sang Việt nam thương
thảo, thì chúng tôi biết ngay là có bàn tay Đức Mẹ giơ tay cứu vớt. Từ đó chúng
tôi tổ chức hát thánh ca, chầu Mình Thánh, phụng vụ thánh lễ, y như ở ngoài.
Đến giờ rước lễ, thì chia mình thánh Chúa cho anh em rước lễ. Khi đã có bàn tay
Đức Mẹ, thì anh em tin tưởng tuyệt đối ở Đức Mẹ. Đã có rất nhiều anh em tân
tòng xin theo đạo Chúa. Có cả hơn 100 người được rửa tội ngay trong trại. Ngày
nay, anh em giữ đạo rất tốt. Cho nên nói chung, không khí trong những ngày tù
cải tạo rất là vui, do hồng ân Đức Mẹ ban xuống. Cho đến ngày lễ Sinh Nhật,
chúng tôi tổ chức công khai, đàn hát mừng Giáng sinh rất sốt sắng. Có những
buổi hoà nhạc thính phòng, cán bộ và gia dình cũng đến tham dự.

Chúng tôi thường nói với các anh em là việc gì có bàn tay Đức Mẹ, thì không



ai cản trở nổi. Chương trình phát động lần chuỗi Mân Côi không phải chỉ ở một
trại, mà sau này lan sang cả các trại khác, do sự chuyển đổi tù nhân từ trại này
sang trại khác, mà còn từ gia đình thăm nuôi, nay đi trại này, mai đi trại khác
nữa.

Lời bàn: Theo đúng quy luật của nhà tù cộng sản, là không có ngày về. Điều đó

chứng minh rõ ràng ngay ở Liên Xô. Những người bì đầy đi Tây bá lợi Á, thì có đi, mà

không có về. Đó là quy luật tất yếu. Chúng tôi cũng tin tưởng như vậy. Vì ngay khi đã

ở tù được hơn 6, 7 năm gì đó, thì chúng tôi được chính Trung Tướng Nguyễn hữu Có

đến trại thuyết trình về việc quy hoạch một vùng định cư rất lớn, ở miền rừng núi

Thanh Hoá, để định cư cho tất cả các anh em quân cán chính. Ai muốn cho vợ con ra

ở, làm ăn thì ra, mà không, thì coi như các anh được ở đây làm ăn sinh sống cho đến

chết. Đó là sự thật! Vậy tại sao bây giờ chúng ta được tha, và được định cư tại Mỹ? Có

phải là một phép lạ không? Có phải là do bàn tay Đức Mẹ cứu giúp chúng ta không?

Có phải là do những chuỗi hạt Mân Côi mà anh em chúng ta đã đọc, dâng kính Đức

Mẹ trong nhà tù không? Tôi chỉ xin đặt vấn đề, để rồi chúng ta tự suy nghĩ lấy. Đã có

rất nhiều nhân chứng hiện còn đang sinh sống tại Mỹ này, làm chứng đìều đó.



TRUYỆN TÍCH 43: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Linh Hồn Luyện Ngục

Câu truyện hết sức ly kỳ rùng rợn. Ai nghe cũng phải ngạc nhiên, sợ hãi. Sau
ngày chế độ miền nam sụp đổ, tình trạng giáo dân hết sức hoang mang. Có
những câu tục ngữ tự nhiên phát sinh, làm cho đa số người công giáo càng lo âu
sợ hãi. Chẳng hạn ở vùng ngã ba Ông Tạ, Phú nhuận, có kẻ vô ý thức nào đó, đã
viết trên tường: “Hỡi Bà Maria! Bà nói: Trái Tim Bà sẽ thắng, bây giờ ai thắng
Bà!” Họ chẳng hiểu sự thắng bại như thế nào? Sự sụp đổ cả một chế độ vững
mạnh ở Liên xô chứng minh đều đó. Ai thắng ai? Những ngày ấy, các nhà thờ
không còn được làm lễ công khai ban ngày, mà phải làm thật sớm, hoặc ban đêm,
để dân phải đi lao động xã hội chủ nghĩa. Tại nhà thờ giáo xứ tỉnh Phan Rang,
cha sở thường đi làm lễ cho các họ lẽ vào ngày Chúa Nhật. Nhưng từ sau ngaỳ
30/4, cha không đi làm lễ nữa, vì lý do: không có xe để đi xa, giáo dân phải đi lao
động kể cả ngày Chúa Nhật. Cho nên cha cử một thầy sáu đến coi sóc họ đạo.
Nhiệm vụ của thầy là tâp họp giáo dân đọc kinh sáng tối, cho giáo dân chầu
Mình Thánh. Khi có kẻ liệt, thì về nhà xứ mời cha đến làm các phép. Thầy sáu
vâng lời cha sở, đến cư ngụ ở họ lẻ này được 6 tháng, thì một hôm, thầy đang
ngủ, có một linh hồn hiện về nói truyện với thầy, nhưng lại không trực tiếp, mà
lại qua trung gian một người khác, cùng đi chung với thầy. Sự hiện ra nói truyện
như thế khoảng chừng 6 tháng liên tiếp. Linh hồn kể hết mọi truyện ở luyện
ngục như thế nào. Sự giao thương giữa người trần và các linh hồn thế nào. Linh



hồn này là một lực sĩ, người công giáo ở tỉnh Phan Rang, có lẽ ai cũng biết tên
anh. Chỉ vì một hôm anh đấu cử tạ nặng quá sức mình. Bất chợt đứt gân máu
chết ngay tại chỗ. Cuộc đời của anh, kể ra thì cũng không có gì đáng lo ngại về
phần linh hồn. Có điều người ta thương tiếc anh, vì còn quá trẻ mà đã chết sớm
“sinh nghề tử nghiệp”. Cho nên cả giáo xứ ai cũng thương, và hằng cầu nguyện
cho anh. Anh hiện ra thế nào và bằng cách nào?

Cứ đến khoảng 9 giờ tối, khi thầy sáu và anh bạn bắt đầu đi ngủ, thì linh hồn
ấy hiện về, nói truyện với nhau như khi còn sống vậy. Có khi ngày nào cũng
hiện về, có khi một tuần hiên về 2, 3 lần. Thầy sáu hỏi linh hồn qua trung gian
người bạn. Linh hồn trả lời cũng qua trung gian người bạn, chứ không nói trực
tiếp với thầy sáu. Sự việc này đồn rầm lên. Giáo dân ai cũng biết. Các thầy dòng
khổ tu Mỹ Ca, ở Cam Ranh cũng đặt những câu hỏi với thầy sáu. Linh hồn cho
biết sau khi chết, thì hồn được thấy ánh sáng chói loà. Nhưng không thấy Chúa
Giêsu và Đức Mẹ. Linh hồn được đưa đến trước toà phán xét. Gọi là Toà Phán
xét, chứ thực ra thì các tội trạng của mình khi còn sống, tự nhiên bày ra rõ ràng
trước mắt, như mình nhìn thấy trong gương vậy. Rồi cũng tự động được đưa
xuống luyện ngục, chịu đền tội một thời gian, tùy theo tội trạng mình khi còn
sống ở thế gian. Linh hồn diễn tả ở luyện ngục có nhiều hạng bậc khác nhau.
Mỗi hạng bậc đều đã được ấn định trước, do tội mình nặng hay nhẹ, đã được đền
trả khi còn sống ở thế gian hay chưa? Có điều là các linh hồn bị giam cầm như
vậy, nhưng rất tin tưởng ở lòng nhân từ Thiên Chúa, cho nên ai cũng vui mừng
hát khen ngợi khen Thiên Chúa đêm ngày. Cứ hằng tuần vào ngày thứ bảy, thì
Đức Mẹ ngự xuống yên ủi các linh hồn, và đem một số về thiên đàng. Riêng linh
hồn lực sĩ được Chúa cho về thế gian, để yên ủi giáo dân, hãy can đảm và vững
bền. Có một điều lạ, là linh hồn thường nói trước những biến cố sắp xảy ra, để
thầy sáu biết, hầu tránh những rủi ro. Một hôm thầy định đi xe đạp về nhà xứ
rước Mình Thánh Chúa, nhưng linh hồn hiện ra đêm trước báo hôm nay trục



trặc không đi được. Thầy sáu không tin và cứ đi. Nhưng đến nửa đường thì có
cuộc hành quân, cho nên lại phải trở về. Một hôm thầy trò định ra vườn đào đất
trồng cây. Đêm ấy, hồn hiện về báo cho biết: trong vườn có nhiều trái lựu đạn
chưa nổ, nên mời chuyên viên đến tháo gỡ. Khi chuyên viên đến, thì quả thật có
ba, bốn trái lựu đạn chưa nổ, rất nguy hiểm. Nếu hôm ấy không được báo, chắc
sẽ có nhiều người chết.

Trong suốt 6 tháng liên tiếp, linh hồn đã nói rất nhiều điều về đời sống con
người ở trần gian, cũng như những điều cần biết về đời sau. Thầy sáu đã cho ghi
chép trong một tuyển tập rất dài, ghi băng vào casette phổ biến khắp nơi. Chúng
tôi không thể nào nói hết, viết hết trong truyện tích ngắn ngủi này được. Chỉ
nêu lên một số vấn đề có liên quan đến chuỗi hạt Mân Côi, mà Đức Mẹ đã
truyền dạy cho con cái Mẹ, mỗi khi hiện ra ở đâu. Tóm tắt những ý chính sau
đây:

- Tất cả mọi cử chỉ dù nhỏ mọn đến đâu, mà có ý ngay lành tôn thờ Thiên
Chúa, và tôn kính Đức Mẹ, đều được ghi công hết. Như đi qua thánh đường cúi
chào Mình thánh Chúa. Đi qua tượng Đức Mẹ cúi chào, và đọc 1 kính kính
Mừng. Tháng hoa, hoặc tháng Mân Côi, mua bó hoa dâng kính Đức Mẹ. Trưng
dọn bàn thờ Đức Mẹ để con cái vợ chồng đọc kinh tối sáng.

- Cặp vợ chồng trẻ phải hiểu rõ mục đích phép hôn phối là sinh con cái thờ
phượng Thiên Chúa. Cho nên, nếu áp dụng phương pháp nào mà có ý không
sanh con cái, đều có tội.

- Đức Mẹ chú ý đặc biệt đến những ai có lòng mộ mến chuỗi Mân Côi, năng
lần hạt kính Đức Mẹ, thì đều được Đức Mẹ đem về thiên đàng sớm hơn những
người khác.

- Trong luyện ngục có rất nhiều linh mục, giám mục, bị giam cầm lâu ngày
lâu tháng, vì các Ngài khi còn sống đã lợi dụng chức vụ, làm những điều bất



chánh: tham lam tiền bạc, thiếu đức trong sạch, không làm tròn phận sự được
giao phó.

- Sau khi chết, Thiên Chúa chỉ phán xét công và tội, chứ không căn cứ vào
chức vụ khi còn sống, như vua chúa, quan quyền, hồng y, giám mục, linh mục, tu
sĩ, giáo dân.

- Khi ta muốn khấn xin điều gì, thì tốt nhất là khấn các linh hồn mô côi. Các
linh hòn sẽ cầu nguyện và cầu bầu cho ta, thì lời khấn sẽ được Chúa và Đức Mẹ
chấp nhận ngay. Chỉ làm tuần 6 ngày liên tiếp: 3 ngày tôn thờ Thánh Tâm Đức
Chúa Giêsu, 3 ngày đền tạ Trái Tim Đức Mẹ. Các kinh đọc trong 3 ngày tôn
sùng Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu : Kinh ăn năn tội, 3 lạy Cha, 3 kính mừng, 3
Sáng danh, kinh Tin Kính, kinh cầu Trái Tim Đức Chúa Giêsu, kinh kính thờ
Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu, lần hạt 5 chục (5 sự thương), xem lễ và rước lễ, cầu
cho các linh hồn mồ côi. Các kinh đọc 3 ngày đền tạ Trái Tim Đức Mẹ: kinh ăn
năn tội, 7 kinh lạy Cha, 7 kinh kính Mừng, 7 kinh sáng danh, kính 7 sự thương
khó Đức Bà, kinh đền tạ Trái Tim Đức Mẹ, kinh cầu Đức Bà, kinh Lạy Nữ
Vương, Lần hạt 5 chục (5 sự thương). Xem lễ và rước lễ cầu cho các linh hồn mồ
côi.

- Các linh hồn ở luyện ngục rất cần lời cầu nguyện của những người còn
sống. Tốt nhất là xin lễ Misa, và năng lần hạt cầu cho các linh hồn ấy. Có nhiều
linh hồn mồ côi rất cần đến sự giúp đỡ của chúng ta, vì các linh hồn này không
có bà con thân nhân đọc kinh cầu nguyện cho.

- Đạo công giáo sẽ không bị phá, chỉ khó khăn một chút ban đầu. Nhưng
nếu toàn thể giáo dân tin tưởng vào quyền năng Thiên Chúa giữ đạo tốt, và năng
lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ, thì tất cả mọi sự đều được tốt đẹp. Sẽ có rất
nhiều người trở lại đạo công giáo. Đạo công giáo càng ngày càng phát triển vững
mạnh.

Lời bàn: Truyện tích về các linh hồn hiện về thì rất nhiều. Sau khi đối chiếu



chúng tôi thấy sự hiện về của linh hồn lực sĩ này đã nói rất đúng. Chính các linh mục

dòng khổ tu Mỹ ca, Cam Ranh cũng xác nhận như vậy. Linh hồn đã nói rất nhiều về

chuỗi hạt Mân Côi mà Đức Mẹ hằng ưu ái. Linh hồn còn nói rõ, những ai mộ mến

chuỗi Mân Côi, và năng lần chuỗi Mân Côi, khi xuống luyện ngục được Đức Mẹ sớm

đem về Thiên Đàng. Điều đó đúng, vì khi còn sống đã biết năng lần hạt, thì sẽ được

nhiều ơn Chúa, nếu đã được nhiều ơn Chúa, lẽ tất nhiên phải sống đạo hơn người

khác. Xét cho cùng thì bất cứ hội đoàn nào mang danh Đức Mẹ, đều phải lấy chuỗi hạt

Mân Côi làm chính, làm căn bản cho hội đoàn ấy. Nếu không thì không phải là hội

đoàn của Đức Mẹ. Bất cứ Giám Mục coi sóc địa phận, linh mục coi xứ, mà không bao

giờ giảng giải về chuỗi hạt Mân Côi, không mộ mến chuỗi Mân Côi, không bao giờ

khuyên nhủ giáo dân năng lần chuỗi Mân Côi, tức là Giám Mục hay linh mục đó,

không có lòng kính mến Đức Mẹ, thì công tác mục vụ nơi đấy chắc chắn sẽ thất bại.

Chúng ta đã thấy rất nhiều xứ đạo, cộng đoàn, lủng củng nội bộ đi đến chỗ thưa kiện,

gây gương mù gương xầu cho nhiều người. Cũng chỉ vi nơi ấy người ta ít có lòng sùng

kính Đức Mẹ, giáo dân ít năng lần chuỗi Mân Côi.



TRUYỆN TÍCH 44: Chuỗi Mân Côi Cứu
Một Người Bị Bệnh Bất Toại Lâu Năm

Khoảng từ năm 1947 trở đi. Ở Châu Âu có phong trào rước tượng Đức Mẹ
Fatima Mân Côi thánh du qua các nước. Tại sao lại gọi là Đức Mẹ Fatima Mân
Côi? Là vì khi hiện ra lần cuối cùng ngày 13.10.1917, Đức Mẹ đã xưng mình: Ta
là Nữ Vương Mân Côi. Để xác định rõ ràng Đức Mẹ là Đức Mẹ Mân Côi. Không
còn hồ nghi gì nữa, mà cũng không còn lý do gì để tranh cãi tước hiệu Đức Mẹ
Mân Côi. Chính vì lòng sùng kính Đức Mẹ Fatima Mân Côi, mà giáo dân Âu
châu nô nức cung nghinh Đức Mẹ, khi Mẹ đến nước nào. Tại thành phố Toledo,
thuộc nước Tây Ban Nha, năm ấy cũng được vinh dự nghinh đón Đức Mẹ thánh
du đến viếng thăm. Một thiếu phụ bị bệnh bất toại lâu năm, chân tay co quắp.
Chị không thể tự mình cử động, bất cứ việc gì cũng phải nhờ người khác giúp đỡ.
Khi nghe nói Đức Mẹ Fatima Mân Côi đến thành phố Toledo. Chị xin mọi
người giúp đỡ mình được đến xin Đức Mẹ chữa cho khỏi bệnh kinh niên này.
Xin cho được đến chiêm ngưỡng tôn nhan Mẹ. Trong mấy ngày có mặt tại
Toledo, chị chăm chú đọc kinh Mân Côi dâng kính Đức Mẹ, và thầm mong ước
được ơn Đức Mẹ cứu giúp. Hình như muốn thử thách lòng tin của chị, Đức Mẹ
làm thinh, như không nhận lời. Khi bế mạc đại hội, chị trở về mà lòng tràn ngập
vui sướng, sự an ủi thiêng liêng, và sự trông cậy tuyệt đối, mặc dù bệnh tình
không thấy thuyên giảm.



Dọc đường chị cứ nằm mà đọc kinh lần chuỗi Mân Côi, không hề nói truyện
với ai. Có nhiều người hỏi chị: sau khi chiêm ngưỡng Đức Mẹ, chị có thấy gì thay
đổi trong con người không? Chị không trả lời, và cứ vẫn tin tưởng trông cậy
tuyệt đối vào lòng nhân từ của Đức Mẹ. Khi xe chở chị rẽ vào con đường làng.
Bỗng chốc chị cảm thấy biến cố lạ thường, tình cờ chị nhấc chân tay lên được.
Chị vội vàng đứng thẳng người lên, cao rao quyền phép Đức Mẹ. Phép lạ nhãn
tiền. Tất cả hành khách đều cảm động. Họ đề nghị ngừng xe lại, chạy về báo tin
cho gia đình và toàn thể dân làng đến tổ chức biểu tình hoan hô, cao rao quyền
phép Đức Mẹ Fatima Mân Côi. Họ xếp thành hàng ngũ vừa đi vừa hát kinh và
lần hạt Mân Côi cảm tạ Đức Mẹ. Về đến nhà thờ, cha sở thân chinh ra đón chị,
vả tổ chức chầu Thánh Thể, để tạ ơn Chúa, đã ban cho chị, và cho giáo dân một
phép lạ cụ thể. Từ đó giáo dân hết sức sốt sắng đọc kinh Mân Côi hằng ngày. Chị
đã được trở về đờì sống bình thường mạnh khỏe, và cáng đáng mọi công việc nội
trợ trong gia đình. Đi đâu chị cũng cao rao quyền phép Đức Mẹ Fatima Mân
Côi.

Lời bàn: Những phép lạ nhãn tiền như vậy, đã được xảy ra rất nhiều lần tại Lộ

Đức, Fatima, nếu ta tuyệt đối tin tưởng vào quyền phép Đức Mẹ. Chỉ khi nào ta còn hồ

nghi chưa hết lòng tin tưởng vào Mẹ, thì lúc ấy Đức Mẹ chưa ban, hoặc còn thử thách.

Do đó khi chúng ta khấn xin Đức Mẹ một điều gì, thì việc tiên quyết là phải vâng theo

thánh ý Chúa. Có khi Đức Mẹ không cho cái này, nhưng Đức Mẹ lại cho cái khác tốt

hơn, có ích cho linh hồn hơn. Năm 1974, trong lúc tình hình chiến sự hết sức gay go,

căng thẳng, thì chúng ta tổ chức rước tượng Đức Mẹ thánh du sangViệt nam. Ai cũng

cầu xin cho được hoà bình. Từ phi trường Tân Sơn Nhất về Gò Vấp, người ta qùy cầu

nguyện hai bên lề đường cho bệnh nhân, và xin cho nướcViệt Nam được hoà bình. Đức

Mẹ đã cho hòa bình thật, nhưng là hoà bình trong đau khổ, trong sự hãm mình đền tội.

Có ai ngờ được rằng cả triệu ngườiViệt Nam di tản sang Mỹ làm ăn khá giả, học hành



giỏi, bằng cấp cao. Ngay vấn đề đạo giáo ởViệt Nam hiện nay, cũng khá hơn, và đạo

hạnh hơn trước nhiều.



TRUYỆN TÍCH 45: Chuỗi hạt Mân Côi
Với Linh Mục Phêrô Maria Trưởng Ở Phát

Diệm

Nếu những ai là người cao niên hiện nay, gốc quê ở Phát Diệm, Ninh Bình, thì
đều có nghe biết cha “thánh Trưởng”. Sở dĩ ngưới ta gọi ông là “thánh”, là vì Ông
rất thánh thiện đạo đức, cũng giống như cha thánh Joan Vianney xứ Ars bên
Pháp. Cha rất có lòng sùng kính Đức Mẹ, hằng ngày lần chuỗi Mân Côi, như cha
Thánh Joan Vianney, hay là cha Padre Pio 5 dấu. Ngài cũng là cha chính xứ đạo
Như Sơn. Xứ đạo của Cha nằm cạnh bờ sông Đáy. Một mặt chảy ra biển, một
mặt chảy lên Nam Định và Hà Nội. Do đó có rất nhiều người ỏ các tỉnh xa đến
Như Sơn, để xin khấn. Tuy cha là cha chính xứ, nhưng hấu hết công việc nhà xứ,
cha giao cho cha phó, và các thầy trông coi. Hầu như cả ngày cha ở nhà thờ, đọc
kinh cầu nguyện, và khấn cho hết người này đến người khác. Thế mà tối đến
vẫn còn người khấn. Họ phải trọ ở lại qua đêm. Có người phải ở đến 3, 4 ngày,
chờ cho được xin cha khấn. Khi chúng tôi còn nhỏ đã có lần đến Như Sơn chơi,
và xem cha khấn. Cha rất có lòng kính mến Đức Mẹ. Cho nên khi cha khấn, cha
không quỳ bái gối kêu van như người ta vẫn làm, mà cha chỉ đơn sơ, dắt người
bệnh đến trước mặt tượng Đức Mẹ, tay trái cầm chuỗi hạt Mân Côi, tay phải cha
giơ tay cao lên nói truyện với Đức Mẹ, như 2 người nói truyện với nhau. Có
người nói: khi cha khấn như vậy, thì thường Đức Mẹ hiện ra nới truyện với cha,



Cha dắt tay người bệnh lên, và nói với Đức Mẹ: “Mẹ thương lấy nó, gia đình nó
khổ quá. Chồng bỏ đi xa, con cái còn nhỏ nheo nhóc. Nó thì bệnh nặng nguy
hiểm. Mẹ cho nó khỏi bệnh. Con sẽ bảo chồng nó về, chỉ trong vài ngày nữa. Mẹ
thương lấy nó. Hằng ngày con bắt nó lần hạt Mân Côi kính Đức Mẹ. Có điều gì
Mẹ cho con biết, để con bảo gia đình nó.” Thế là xong một buổi khấn. Chị ra về
bằng an. Chỉ 2, 3 hôm sau là chị khỏi bệnh. Chồng chị ở đâu bò về, còn mang
theo mấy bao gạo nữa.

Có những người bị bệnh ung nhọt, hậu bối (ngày nay ta gọi là ung thư) rất
nguy hiểm, chỉ còn chờ chết. Thế mà đến với cha, cha cũng khấn cho khỏi. Có
một linh mục bạn đến với cha, hỏi cha khấn cách nào, mà ai cũng khỏi bệnh,
hoặc được như ý. Cha trả lời đơn giản: trước khi cha khấn cho ai, cha đều lần hạt
trước, rồi cha mới khấn sau. Cha khấn cho người ta chỉ bằng chuỗi hạt Mân Côi
mà thôi. Đời sống cha Trưởng cũng giống hệt như đời sống cha thánh Joan
Vianney, cũng cam khổ, ăn chay hãm mình. Ban đêm ma quỷ cũng đến phá
phách như cha Vianney vậy. Có những đêm nó không cho cha ngủ, đập chỗ này
phá chỗ kia, khiêng bàn khiêng ghế, xếp lộn xộn. Sáng ra có người đến xếp lại.
Cha bảo cứ để vậy, có xếp rồi đêm chúng nó kéo đến cũng phá như vậy. Thà
rằng để mặc chúng nó làm gì thì làm. Chỉ đêm nào cha cần phải ngủ, để hôm sau
làm lễ sớm, thì đêm ấy cha không cho chúng nó đến phá. Muốn cho chúng
không đến phá, cách tốt nhất là cha đeo tràng hạt khắp nơi: cửa ra vào buồng
ngủ, nhà khách … thì đếm ấy chúng để cha ngủ yên. Đức cha Nguyễn bá Tòng,
Giám Mục địa phận Phát diêm, không tin. Đức cha bảo ông cha Trưởng này bị
bệnh thần kinh, chứ đâu mà có nhiều quỷ đến phá như vậy. Đức Cha cử Linh
mục Luca San, tiến sĩ thần học, giáo sư Đại chủng Viên Phát Diệm, đến quan sát
thật hư thế nào, về báo cáo cho Đức Cha. Cha San vâng lời Đức Cha đến Như
Sơn, thăm cha Trưởng. Ngay khi gặp Cha San, cha nói: Tôi biết Đức Cha sai cha
đến để xem quỷ thế nào. Vậy tối nay mời cha đến nghỉ ở đây, đêm cha sẽ thấy



ma quỷ. Nếu cha ngủ không được, thì cha phải cho tôi biết ngay, để mời cha
xuống nghỉ với các thầy. Cha San nhất định ngủ ở phòng bên, để xem có gì về
báo cáo với Đức Cha. Quả thực đêm ấy, ma quỷ về phá phách còn hơn cả ngày
thường nữa. Cha San sợ quá, không phải sợ không ngủ, mà sợ ma quỷ có thể làm
hại gì mình không? Cho nên cha đã phải mời gọi cha Trưởng dậy, mà trình bày
rằng: con tin cha, và sẽ về báo cáo cho Đức Cha biết, là ma quỷ có về phá phách
cha thật. Không phải truyện đùa! Ngày hôm sau cha San xách vali về sớm.
Truyện này ai là người Phát diệm cũng đếu biết.

Cho nên càng ngày người ta càng tin tưởng Cha “thánh” Trưởng. Sau này khi
về già, cha xin được về hưu ở nhà dòng khổ tu Châu Sơn, Nho quan, Ninh Bình,
chỗ Đức Cha Lê hữu Từ làm Bề Trên nhà dòng. Người ta lại càng đến khấn
đông, còn hơn trước khi cha ở Như Sơn. Số tiền dâng cúng, cha giao cho nhà
dòng hết, để xây một thánh đường rất lớn, rất nguy nga, lấy tên là thánh đường
Đức Mẹ Mân Côi, tu viện Châu Sơn. Cha đã qua đời trước ngày đồng bào công
giáo di cư vào Nam.

Lời bàn: Đọc qua truyện này, ta thấy hễ ai có lòng tôn kính Đức Mẹ và năng lần

chuỗi Mân Côi thì đều thành công hết. Cha Joan Vianney, cha Padre Pio 5 dấu, đều là

những linh mục thánh thiện đạo đức. Thánh thiện đạo đức không phải các Ngài đã

làm nên những công trình vĩ đại to lớn, mà chỉ là những việc bình thường: kính mến

Đức Mẹ, năng lần chuỗi Mân Côi. Ta thử xem có ai năng lần chuỗi Mân Côi kính

Đức Mẹ mà Đức Mẹ bỏ rơi không?



TRUYỆN TÍCH 46: Chuỗi Hạt Mân Côi
Chiến Thắng Quân Hồi Giáo

Năm 1571 dưới thời Đức Giáo Hoàng Pio V (1566-1572) xảy ra một biến cố rất
lớn, làm sáng danh Đức Mẹ Mân Côi, không những lúc ấy, mà ngay cả bây giờ,
chưa có một thánh tích nào làm sáng danh Đức Mẹ Mân Côi như vậy. Đó là vào
năm 1571, Vua Selim đệ nhị, sau khi đánh đông dẹp bắc, đâm ra kiêu ngạo,
muốn đem quân sang chiếm đóng Âu châu, tiêu diệt công giáo. Để thực hiện ý
định đó, nhà Vua cho chiêu tập nhiều sư đoàn quân Hồi giáo thiện chiến, và
quyết tâm giật được chiến thắng cuối cùng. Đứng trước mối nguy hiểm đe dọa
hết sức nặng nề, Đức Giáo Hoàng PIO V hạ lệnh chiêu tập nghĩa binh thánh giá,
để bảo vệ công giáo và nền văn minh Âu Châu. Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha
được các vua công giáo hưởng ứng nhiệt liệt. Đạo binh Thánh Giá được thành
lập dưới sự hướng dẫn của các tướng lãnh thời danh, nhất là do sự tổng chỉ huy
của tướng Don Juan d’Autriche. Ngày 17.09.1571, thủy quân công giáo tiến vào
vịnh Lepante, dàn trận đối diện với đạo binh hồi giáo, đông gấp 10 lần. Đức
Giáo Hoàng khuyên nhủ các quân nhân không nên cậy vào sức mạnh vũ khí, mà
phải hoàn toàn trông cậy vào quyền phép Đức Mẹ Maria. Ngài truyền cho giáo
dân khắp nơi phải lần hạt Mân Côi, cầu xin Đức Mẹ ngăn tay kẻ dữ, ban hoà
bình chân chính cho Giáo Hội, và các quốc gia Âu Châu, đang lâm nguy trước sự
tấn công vũ bão của địch.



Trước khi phất cờ khởi chiến, các tướng lãnh và quân đội sấp mặt xuống đất,
cầu xin Đức Mẹ ban ơn toàn thắng. Đoạn hăng hái xông vào hỗn chiến với quân
địch, ngay tại vịnh Lepantô. Đức Mẹ làm phép lạ cho gió và ánh nắng mặt trời,
đổi ngược chiều sang bên đối phương. Thừa thắng, tướng Don Juan đốc quân
tiến lên chém giết quân địch. Quân ta chiến đấu hăng say, và tin tưỏng, khiến
địch quân phải thiệt hại vô kể: 30,000 quân hồi giáo tử trân, 5000 quân bị bắt
làm tù binh, nhiều chiến thuyền địch bị đánh đắm. Lúc ấy tại Toà thánh Phêrô,
Đức Pio V đang họp hội nghị quan trọng. Ngài bỏ phòng họp, hướng về phía
vịnh Lepanto, và tuyên bố: Ta hãy vào nhà thờ tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, vì chiến sĩ
công giáo đã toàn thắng. Các hồng y biên ký giờ ấy là 5 giờ chìều ngày
07.10.1571. Do đó mà Hội Thánh Công giáo đã lấy tháng 10 làm tháng Mân Côi,
để nhớ lại thánh tích vịnh Lepanto, chiến thắng mà Đức Mẹ đã cứu Giáo hội
công giáo bằng chuỗi hạt Mân Côi. Để tưởng nhớ công ơn Đức Mẹ đã ban cho
Hội Thánh chiến thắng Lepanto, Đức Giáo Hoàng PIO V đã cho thiết lập lễ Đức
Bà chiến thắng vào ngày 7/10 hằng năm. Đến đời Đức Giáo Hoàng Gregorio
XIII công bố sắc lệnh Monet Apostolus ngày 01.04.1573, đổi lại thành lễ kính
Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi. Hơn nữa cũng trong tháng 10/1917, Đức Mẹ cũng
đã hiện ra lần cuối cùng tại Fatima và tuyên bố: “Ta là Nữ Vương Mân Côi”.

Lời bàn: Chiến thắng Lepante là một chiến thắng huy hoàng nhất từ xưa tới nay.

Người hồi giáo ngay bây giờ cũng còn ấm ức với sự thua trận này. Cho nên họ luôn

tìm dịp để gây chíến với Giáo Hội công giáo, và Tây Phương. Vì họ cho Tây Phương là

do ảnh hưởng của văn minh Công Giáo. Câu truyện thật nhỏ bé chẳng đáng gì của

Đức Giáo Hoàng Benedicto XVl, khi nói truyện tại quê nhà, mà rồi họ cũng xé ra to.

Để có cớ phá phách thánh đường và giết hại tu sĩ nam nữ. Nhưng đã có bàn tay Thiên

Chúa và Đức Mẹ Mân Côi, thì họ cũng chẳng làm gì được. Chúng ta hãy cầu nguyện

cho tất cả các anh em công giáo đang sinh sống tại các nước Hồi Giáo.



TRUYỆN TÍCH 47: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Cặp Vợ Chồng Trẻ

Tại miền nam nước Ý, có hai vợ chồng còn rất trẻ. Lấy nhau đuợc 3 năm, mà đã
có 2 đứa con nhỏ. Trước kia thì cả hai anh chị đi làm, nhưng từ ngày có 2 cháu,
thì chỉ mình anh đi làm. Chị phải ở nhà trông coi các cháu, và lo việc nội trợ
trong gia đình. Chị rất vui vì được ở nhà, chỉ cần 3 tiếng đồng hồ là dọn dẹp
xong. Có nhiều thì giờ đọc kinh lần chuỗi Mân Côi. Chị thường nói với bạn bè:
chị say mê lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ, không những để đọc kinh đền tạ
Trái Tim Đức Mẹ, mà còn là một thích thú, mỗi khi chị ngồi lần hạt. Tâm hồn
thoải mái, không phải suy nghĩ lo lắng bất cứ vấn đề gì. Khi nào gặp sự khó
khăn, bệnh tật, chị lần hạt kính Đức Mẹ, thì đều được Đức Mẹ nhận lời, cho chị
được như ý.

Rồi một hôm chị đang lần hạt đọc kinh như vậy, thì anh chồng về sớm hơn
mọi khi, thấy vợ đang lần hạt. Con cái thì bỏ bê, không săn sóc gì cả, nhà cửa lộn
xộn bừa bãi. Anh nổi nóng lên, quá giận mất khôn, anh túm lấy chuỗi hạt Mân
Côi chị đang đeo ở cổ, mà giựt. Nhưng với sức lực như vậy, mà chuỗi hạt Mân
Côi mong manh, anh cũng không sao giựt cho đứt được. Anh đành phải kéo chị
lê thê, tựa như người cầm dây thừng mà lôi đi. Chi đau cổ quá, kêu lên:

- Thôi, anh tha cho em. Nếu anh cần lấy chuỗi hạt Mân Côi, thì để em tháo
ra đưa cho anh. Chị liền tháo chuỗi hạt đang đeo ở cổ, trao cho anh.



Anh chồng cầm lấy chuỗi hạt, tự nhiên té nhào xuống đất, bất tỉnh nhân sự, 2
mắt trợn trừng, miệng xùi bọt mép, tưởng chết ngay. Hàng xóm nghe tin, vội vã
tuốn đến xem sự thể nào, có cứu được không? Lúc ấy chị vợ cuống lên, sợ chồng
chết, thì lấy ai đi làm nuôi con. Cho nên chị khấn xin Đức Mẹ: Xin Mẹ tha cho
chồng con, để anh được sống, ăn năn trở lại, đi làm nuôi đàn con nhỏ. Chị liền
cầm chuỗi tràng hạt đeo vào cổ anh chồng. Tức thì anh ngồi dậy, như không có
truyện gì xảy ra. Mọi người hàng xóm đều chứng kiến một phép lạ nhãn tiền, do
màu nhiệm của chuỗi hạt Mân Côi. Anh tỉnh dậy rất hối hận, vì những việc làm
sai trái, xúc phạm đến Đức Mẹ, đến người vợ thân yêu của mình. Nếu không có
chị vợ, thì anh đã chết mất linh hồn. Từ đó, anh ăn năn hối cải, và đeo luôn
chuỗi hạt mà vợ đã trao cho anh, cho đến trọn đời.

Ngày nào tối sáng anh cũng cùng vợ sốt sắng lấn chuỗi Mân Côi kính Đức
Mẹ. Gia đình trở nên hạnh phúc, đầm ấm thương yêu nhau, lo làm ăn và dạy dỗ
con cái nên thân nên người.

Lời bàn: Câu truyện trên đây rất phù hợp với nhiều gia đình công giáo chúng ta.

Chúng tôi đã thấy có nhiều gia đình lâm vào tình trạng y như cốt truyện gia đình này.

Để cảnh cáo anh chàng khô đạo. Sức lực như vậy mà không giựt nổi 1 chuỗi hạt Mân

Côi mỏng manh, nhưng có sức mạnh vạn năng. Đó là quyền phép Đức Mẹ. Ngay từ

bây giờ các anh chị cũng nên tập cho con cái mình, mộ mến chuỗi Mân Côi. Kẻo lớn

lên 15, 16 tuổi là không sao dạy bảo được chúng. Tối đến bắt con nhỏ ngồi cạnh cha

mẹ, tập cho các cháu lần hạt Mân Côi. Các cháu sẽ quen, rồi thành tập quán tốt. Nên

thánh là có những thói quen làm việc lành phúc đức. Như chị vợ trên đây, có thói quen

lần chuỗi Mân Côi. Ngày nào chị không lần chuỗi Mân Côi, là ngày đó thiếu sót

không yên lòng. Ước gì câu truyện trên đây được nhiều gia đình công giáo đọc thật kỹ,

để luôn hướng về Đức Mẹ Mân Côi.



TRUYỆN TÍCH 48: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Sứ Mệnh Sau Cùng Của Chị Lucia

Cha Agotinot Enert, người đang lo việc phong thánh cho Phanxicô và Giaxinta,
nói rằng: từ Fatima, tôi đem đến cho anh chị một sứ mệnh khẩn thiết. Tôi được
Đức Giáo Hoàng cho phép tôi được đến thăm bà Lucia. Bà tiếp tôi trong vẻ buồn
rấu. Thoạt trông thấy Bà, tôi thấy Bà gầy đi, và có vẻ lo âu khổ sở. Bà nói: “Thưa
Cha, Đức Mẹ không hài lòng, vì nhân loại không thi hành các Mệnh lệnh năm
1917. Kẻ lành thì cứ theo đường hướng cũ, còn kẻ dữ thì cứ dấn thân vào đường
tội lỗi. Cha hãy tin con đi: chẳng bao lâu nữa, Chúa sẽ trừng phạt thế gian cách
nặng nề chưa từng có. Bao nhiêu linh hồn đang sa hoả ngục. Người ta không
chịu cầu nguyện, và không ăn năn hối cải. Đức Mẹ đã nói với con nhiều lần là
nhiều quốc gia sẽ biến khỏi mặt đất. Xin cha nhớ rằng: ma quỷ sẽ đưa ra một
trận chiến quyết liệt chống Đức Mẹ, là vì có nhiều linh hồn tu sĩ và linh mục sa
ngã, đã kéo theo bao nhiêu linh hồn sa hoả ngục. Cha phải cho nhân loại biết
ngay là đừng chờ đợi Đức Giáo Hoàng và các Giám Mục kêu gọi sám hối. Tuỳ
sáng kiến mỗi người, hãy sám hối ngay, sửa lại đời sống. Ma quỷ muốn chiếm
đoạt các linh hồn đã tận hiến. Nó gợi ý người ta phải canh tân đời sống tu sĩ, từ
trước đã tạo ra một đời sống nội tâm khô cằn.

“Cha hãy nói cho thiên hạ biết lý do nào làm cho Phanxicô và Giaxinta nên
thánh. Là vì các em thấy sự buồn phiền của Đức Mẹ, và sự trông thấy hoả ngục…
Mẹ lặp lại cho con rằng: phương thuốc cuối cùng Mẹ ban cho thế gian trước



ngày thế mạt, là Chuỗi hạt Mân Côi. Thưa cha, chúng con phải làm cho Chuỗi
hạt Mân Côi có hiệu quả bằng sự hy sinh. Chúng ta hãy lần hạt Mân Côi với
lòng yêu thương và sùng kính Đức Mẹ. Con không muốn làm cho người ta phải
hoảng sợ, nhưng cần phải gióng lên 1 tiếng kêu khẩn thiết, là chúng ta đang sống
vào thời gian cuối cùng rồi.”

Lời bàn: Ba chị em Lucia, Phanxicô và Giaxinta là 3 trẻ đặc biệt có lòng sùng

kính Đức Mẹ Mân Côi ngay từ khi còn rất nhỏ. Các em thả đàn trừu cho chúng gặm

cỏ, rồi cả 3 chị em tìm chỗ thanh vắng để đọc kinh Mân Côi. Có khi vì mải chơi. các

em chỉ đọc vắn tắt: một em đọc: Kinh mừng Maria. Em kia thưa: Thánh Maria. Thế là

xong 1 kinh Kính Kính Mừng. Sự đơn sơ chân thật ấy, cũng đã làm cho Đức Mẹ vui

lòng. Cho nên khi nói đến Fatima là nói đến chuỗi hạt Mân Côi. Đức Mẹ đã hiện ra

nhiều lần và khuyên bảo người ta hãy năng lần chuỗi Mân Côi. Có thể nói không nơi

nào Đức Mẹ hiện ra mà đã khuyên bảo người ta năng lần chuỗi Mân Côi cho bằng ở

Fatima. Đến ngày cuối cùng Đức Mẹ lại còn trịnh trọng tuyên bố rõ ràng: Ta là Nữ

Vương Mân Côi. Cho nên Sứ Mạng cuối cùng của chị Lucia là truyền bá lòng sùng

kính Đức Mẹ Mân Côi. Ta hãy nghe chị phát biểu với các chị em trong dòng kín

Coimbra, khi chị sắp qua đời: “Không có gì khó khăn ở trên thế gian này, mà chúng ta

không giải quyết được bằng chuỗi hạt Mân Côi.”



TRUYỆN TÍCH 49: Chuỗi Hạt Mân Côi
Chặng Đường Thánh Giá

Không biết từ đâu, và từ bao giờ, người ta đã truyền bá phương thức lần chuỗi
Mân Côi chặng đường thánh giá. Trong một tập Hồ sơ của một thầy dòng,
chúng tôi thấy có tài liệu này. Tương truyền Đức Mẹ đã hiện ra với một nữ tu,
truyền bá phương thức lần chuỗi Mân Côi chặng đường thánh giá. Khi nào rất
cần thiết, như cầu cho người đang hấp hối sắp qua đời, khi phải xin một ơn gì rất
đặc biệt cho các linh hồn mồ côi, trong những ngày giỗ đọc kinh cho linh hồn
ông bà cha mẹ, hay khi khấn xin một ơn gì đặc biệt, thì có thể áp dụng phương
pháp lần chuỗi Mân Côi chặng đường thánh giá.

Lần chuỗi Mân Côi chặng đường thánh giá đòi hỏi phải có sự có gắng, hy
sinh, vì thời gian rất lâu. Phương thức lần chuỗi Mân Côi chặng đường thánh giá
như sau:

1- Trước hết cầm ảnh chuộc tội, đọc kinh Tin kính, 1 lạy Cha, 3 kính kính
mừng, (kính Mẹ đồng trinh, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Vô nhiễm).

2- Ngắm đàng thánh giá: Sau mỗi chặng, đọc 1 lạy Cha, 10 kimh kính kính
mừng, 1 sáng danh và lời nguyện: “Giêsu Maria, con yêu mến, xin cứu các linh
hồn”, “Lạy Chúa xin tha tội cho chúng con… (lời nguyện Fatima)”, “Ngợi khen
các thương tích Chúa Kitô, vì đã chữa chúng con khỏi đau đớn tội lỗi”, “Ngơị
khen máu cực châu báu Người, xin rửa sạch các sự dữ chúng con”.



3- Đọc thêm chặng thứ 15: “Lạy ơn Đức Chúa Giêsu sau khi đã chịu chết, và
táng trong mồ 3 ngày. Người đã sống lại vinh hiển, và ở lại với người ta trong Bí
Tích Thánh Thể cho đến tận thế. Xin cho chúng con giữ đạo nên ở đời này, cho
ngày sau được sống lại vinh quang cùng Chúa đời đời”. Sau đọc kinh Vật Mọn,
và kinh Lạy Nữ Vương. (Ghi chú: đọc chuỗi Mân Côi sốt sắng, cứu được 10.000 linh

hồn ở luyện ngục, và 100 người khỏi sa hoả ngục). Đọc chuỗi hạt Mân Côi chặng
đường thánh giá này lâu khoảng 45 phút, nhưng rất ích lợi, xin khấn, và xin cho
các linh hồn mồ côi trong luyện ngục, đều được kết quả rất tốt đẹp.

Lời bàn: Phương thức lần chuỗi Mân Côi chặng đường thánh giá, không nằm

trong chuỗi hạt Mân Côi, nhưng là kết hợp 14 sự thương khó Đức Chúa Giêsu và 7 sự

đau đớn của Đức Mẹ trên chuỗi hạt Mân Côi. Chúng ta chỉ nên áp dụng phương thức

này trong trường hợp rất cần thiết: như có người đang hấp hối, hoặc cầu xin đặc biệt

cho các linh hồn mồ côi, đọc kinh giỗ cho ông bà tổ tiên. Ở Việt Nam đã có nhiều nơi

áp dụng phương pháp đọc kinh này. Cũng như khi Đức Chúa Giêsu truyền cho chị

thánh Faustina, lấy chuỗi hạt Mân Côi mà đọc kinh kính lòng thương xót Chúa.



TRUYỆN TÍCH 50: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Bernadette Ở Lourdes Nước Pháp

Trên thế giới này có hai trung tâm hành hương lớn nhất, và cũng quan trọng
nhất. Đó là Fatima và Lộ Đức (nước Pháp). Lộ Đức có trước Fatima. Năm 1858
Đức Mẹ đã hiện ra với cô bé Bernadetta tại hang Massabielle 18 lần, để xác định
Đức Mẹ là Nữ Vương Vô Nhiễm nguyên tội. Vì năm 1854 Đức Giáo Hoàng PIO
lX đã tuyên bố tín điều Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội. Sau đó có nhiều phe phái
nổi lên chống báng tính cách vô nhiễm của Đức Mẹ, thì Đức Mẹ đã hiện ra để
xác định điều đó. Còn tại Fatima Đức Mẹ đã hiện ra với 3 trẻ năm 1917 (đang
lúc có đại chiến thế giới thứ 1). Cách nhau hơn 40 năm. Cả hai sự kiện hết sức vĩ
đại. Nói lên tầm quan trọng của đức tin công giáo. Những người vô thần thường
nói không có Chúa và cũng chẳng có đời sau. Thì đây Đức Mẹ đã hiện và nói rõ:
Phải ăn năn thống hối và cải thiện đời sống. Vậy nếu không có Chúa, không có
Đức Mẹ, thì ai có quyền hiện ra công khai như vậy. Không lẽ ma quỷ? Mà nếu đã
công nhận có ma quỷ thì cũng phải công nhận có Chúa, có đời sau. Cho nên
ngày nay Hôi Thánh đã rất tôn trọng hai nơi thánh thiêng này, để làm chứng cho
đức tin công giáo, chống lại bọn vô thần thường xúc phạm đến tôn giáo.

Vậy sự tích như thế nào khi hiện ra tại Lộ Đức? Ngày thứ tư 11.02.1858, tại
Lộ Đức nước Pháp, có hai cô con gái con bác thợ xay bột Bernadette và Marie
Toinette rủ nhau kiếm củi bên bờ sông Gave. Khi gần tới hang Massabielle, thì
nghe có tiếng ồn ào như cơn giông sắp tới. Cô nhìn trái phải không thấy cây cối



động đậy. Rồi nhìn về phía hang cô thấy hiện ra một bà đẹp lắm. Bà nhìn cô mỉn
cười và ra hiệu cho cô lại gần Bà. Cô không sợ nữa, mở mắt nhìn Bà, rồi rút
tràng hạt đọc kinh. Bà gật đầu tỏ vẻ bằng lòng, rồi Bà cũng cầm chuỗi Mân Côi.
Bà và cô cùng lần chuỗi Mân Côi. Nhưng bà không đọc. Cứ hết một chục thì Bà
mới đọc Kinh Sáng danh, để ngợi khen Thiên Chúa. Lần hạt xong, Bà vào hang
và biến đi. (Truyện tích Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức dài lắm, tất cả 18 lần. Ở đây
chúng tôi chỉ chú trọng đến chuỗi hạt Mân Côi). Hiện ra lần thứ 5 ngày thứ sáu
20.02.1858, Đức Mẹ dạy cô khi lần hạt phải đọc rõ ràng khoan thai từng tiếng
một. Hiện ra lần 15 ngày thứ tư 04.03.1858. Đức Mẹ cùng cô lần chuỗi Mân Côi.
Hiện ra lần thứ 17, ngày thứ tư 25.03.1858, Đức Mẹ hiện ra nói với cô: “Ta là
Đấng chẳng mắc tội tổ tông”. Đây là Đức Mẹ tuyện xưng tước phẩm “Vô
nhiễm” lần thứ hai. Tuyên xưng lần thứ nhất, khi hiện ra tại Rue du Bac gần
Paris năm 1830, và dạy đọc “Lạy rất thánh Trái Tim Vô nhiễm, xin cầu cho
chúng con là kẻ chạy đến cùng Mẹ”. Điều đáng chú ý nhất là lần nào hiện ra Đức
Mẹ cũng lần chuỗi Mân Côi chung với cô. Sau này nếu có ai hỏi thì cô trả lời:
Đức Mẹ dặn phải cầu nguyện cho kẻ có tội bằng chuỗi hạt Mân Côi.

Như vậy rõ ràng là Đức Mẹ quan trọng hóa chuỗi hạt Mân Côi như thế nào.
Cũng như sau này, khi hiện ra tại Fatima 6 lần, Đức Mẹ đã nói đến 12 lần về việc
lần chuỗi Mân Côi. Ở bài này chúng tôi chỉ chú trọng đến chuỗi hạt Mân Côi,
mà không đề cập đến các vấn đề khác thuộc phạm vi Lộ Đức, cùng những phép
lạ Đức Mẹ đã ban cho người ta, mà các nhà Bác học đã làm chứng điều đó.

Lời bàn: Không còn hồ nghi chối cãi gì nữa! Đức Mẹ đã hiện ra nhiều lần và xác

định rõ mục tiêu của người công giáo là Thánh Thể và chuỗi hạt Mân Côi. Nếu chúng

ta làm tròn hai điều quan trọng đó, thì coi như chúng ta đã giữ đạo nên, và chắc chắn

sẽ được hưởng phúc đời sau trên nuớc thiên đàng.



TRUYỆN TÍCH 51: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Các Thánh Trẻ Tại Fatima

Ở đây, chúng tôi không chú trọng đến lịch sử và sự tích Đức Mẹ đã hiện ra ở
Fatima. Vì đã có rất nhiều sách vở tài liệu viết về đề tài này. Cái vấn đề quan
trọng nhất là chúng tôi trình bày để chứng minh chuỗi hạt Mân Côi quan trọng
như thế nào đối với Đức Mẹ, khi hiện ra ở Fatima, cũng như tại Lộ Đức, nước
Pháp. Cả hai trung tâm hành hương lớn nhất thế giới này, đểu là những Trung
tâm mà Đức Mẹ đã dùng để truyền bá chuỗi hạt Mân Côi của Mẹ. Ở Lộ Đức
chúng tôi đã trình bày ở trên (truyện tích 50). Mỗi khi Đức Mẹ hiện ra với cô
Bernadetta, Đức Mẹ đều lần hạt chung với cô. Tại sao thời gian hiện ra ngắn
ngủi như vậy, mà Đức Mẹ còn thì giờ lần hạt, thì quả là Đức Mẹ đã hết sức quan
trọng chuỗi hạt Mân Côi như thế nào? Còn ở Fatima khi Đức Mẹ hiện ra với 3
thánh trẻ, Đức Mẹ cũng đã chú trọng đặc biết đến chuỗi hạt Mân Côi. Vì các em
Lucia, Phanxicô và Giaxinta, tuổi còn rất nhỏ đã được cha mẹ giáo dục ngay từ
khi chưa xưng tội rước lễ lần đầu, hằng ngày năng đọc kinh cầu nguyện, và lần
chuỗi Mân Côi. Việc lần chuỗi Mân Côi đối với các em là một thói quen. Không
lần hạt thì như thiếu thốn một cái gì đó. Cho nên đôi khi mải chơi, các em đã lần
hạt vắn tắt, cho mau hết chuỗi hạt Mân Côi. Chính vì cử chỉ âu yếm đó, mà Đức
Mẹ đã bảo Phanxicô: Mẹ cũng sẽ đem con về Trời, nhưng trước đó, con phải lần
chuỗi Mân Côi thật nhiều. Từ đó Phanxicô không đi học nữa, mà ở nhà lần
chuỗi Mân Côi suốt ngày, chờ Đức Mẹ xuống đón em đi… Vì Trung Tâm



Fatima là Trung Tâm Mân Côi, hay nói cách khác là trường dạy người ta biết lần
chuỗi Mân Côi. Chính vì thế mà trong suốt 6 tháng liên tiếp hiện ra ở Fatima,
Đức Mẹ đã khuyên nhủ con cái Mẹ phải năng lần chuỗi Mân Côi sau đây:

- Ngày 13.05.1917, Đức Mẹ nói: Phanxicô cũng vậy, nhưng trước đó,
Phanxicô phải lần chuỗi Mân Côi thật nhiều. Trước khi biến đi, Đức Mẹ còn căn
dặn 3 trẻ: ngày ngày các con hãy năng đọc kinh Mân Côi, cầu cho thế giới được
hòa bình.

- Ngày 13.06.1917, Đức Mẹ nói: Các con hằng ngày năng lần chuỗi Mân
Côi.

- Ngày 13.07.1917, Đức Mẹ nói: Còn các người khác, sẽ được như ý trong
năm tới, nhưng họ phải lần chuỗi Mân Côi. Mẹ không chữa kẻ què chân, nhưng
tốt nhất là hằng ngày ông cùng gia đình lần chuỗi Mân Côi.

- Ngày 19.08.1917, Đức Mẹ nói: Hãy tiếp tục lần chuỗi Mân Côi. Đức Mẹ
còn nói với Lucia: dùng số tiền dâng cúng để tổ chức ngày lễ Mân Côi, và xây
dựng ngôi nhà nguyện Mân Côi.

- Ngày 13.09.1917, Đức Mẹ nói: các con hãy tiếp tục lần chuỗi Mân Côi để
có hoà bình.

- Ngày 13.10.1917, Đức Mẹ nói: Ta là Đức Mẹ Mân Côi. Ta muốn xây nhà
thờ nhỏ để kính ta tại đây, các con cứ tiếp tục lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày.

Còn đối với Lucia, Đức Mẹ đã bảo chị: Còn con, con phải ở lại thế gian để
làm cho người Ta biết ta và yêu mến Ta. Đó là nhiệm vụ Hiệp Sĩ của Chị. Chị đã
sồng cho đến 96 tuổi đời Chị sống để làm gì? Để làm chứng vể Đức Mẹ Fatima.
Phải, nếu chị không sống cho đến ngày này, thì sẽ có bao nhiêu truyện xảy ra mà
không ai hiểu gì, chẳng hạn như Mật Thư thứ 3, đã được công khai hoá nắm
2000. Việc dâng nước Nga cho Trái Tim Đức Mẹ. Kết quả là Liên xô sụp đổ mà
thế giới không tốn 1 viên đạn. Chị cũng chính là Tông đồ chuỗi hạt Mân Côi.



Hằng ngày chị đã liên tục lần chuỗi Mân Côi cho đến lúc chết, tay vẫn cầm
chuỗi hạt Mân Côi.

Lời bàn: Hiện nay có 3 Trung Tâm hành hương lớn nhất thế giới: Fatima, Lộ Đức,

và Mễ Du (Nam Tư). Tuy rằng cho đến nay Hội Thánh chưa công nhận Mễ Du, là vì

sự kiện Đức Mẹ vẫn còn tiếp tục hiện ra, cho đến khi nào kết thúc việc hiện ra, thì lúc

ấy Hội Thánh mới có đủ yếu tố cứu xét. Nhưng hình như đã gián tiếp công nhận:

không cho phép công khai, mà cũng không cấm. Tại Mể du, Đức Mẹ còn khuyên bảo

người ta năng lần chuỗi Mân Côi còn hơn cả hai nơi kia nữa. Đức Mẹ đã hiện ra cho

đến nay là 25 năm, mà nay vẫn còn tiếp tục hiện ra. Lần nào hiện ra, Đức Mẹ cũng

truyền cho con cái Mẹ năng lần chuỗi Mân Côi. Như vậy, có phải cả ba trung tâm đều

là trường dạy cho người ta biết yêu quý và siêng năng lần chuỗi Mân Côi không?

Chúng tôi thường được nghe kể lại: Mỗi khi đoàn hành hường vào nhà thờ đọc kinh

chiều, lần hạt đến ngắm thứ 3 mùa thương thi Đức Mẹ hiện ra. Không phải tất cả mọi

người đều thấy. Có người thấy, mà cũng có người không thấy Đức Mẹ. Điều đó chứng

minh Đức Mẹ vẫn còn tiếp tục hiện ra cho đến ngày nay.



TRUYỆN TÍCH 52: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Anh Chồng Khô Đạo Vũ Phu, Đạp Nát

Ảnh Đức Mẹ!

Năm ấy ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 8/12, cả giáo xứ nô nức tổ chức rước kiệu
trọng thể, kính Đức Mẹ Vô nhiễm. Sau khi dâng thánh lễ xong, mọi người ra về,
nhưng cũng còn rất nhiều người ở lại nhà thờ, đọc kinh, lần chuỗi Mân Côi kính
Đức Mẹ. Bất giác người ta thấy một thiếu phụ dắt 3, 4 đứa con đến trước bàn thờ
Đức Mẹ. Chị kêu xin Đức Mẹ: “Lạy Mẹ, con đến dâng lời cảm tạ Mẹ, vì bấy lâu
nay Mẹ đã ban cho gia đình con bằng an, các con khôn ngoan, mạnh khỏe. Gia
đình có công ăn việc làm.” Chị vừa khấn vừa lần hạt, thổn thức kêu xin Đức Mẹ
cho chồng được ơn ăn năn trở lại. Vì anh ấy quá khô khan nguội lạnh, chẳng bao
giờ đi đọc kinh xem lễ. Nếu có khi nào cần phải chở vợ con đi nhà thờ, thì anh
đứng ở ngoài, ngao du, hút thuốc lá để giết thì giờ. Đang khị còn đang cầu
nguyện, thì anh chồng ở ngoài bước vào nhà thờ. Anh la vợ con:

- Còn làm gì đây nữa mà không về, cứ nghe mấy ông linh mục, tin vào Chúa
và Đức Mẹ!

Chị tức quá, xấu hổ với mấy người bạn. Chồng người ta thì tốt lành êm dịu.
Còn chồng mình thì như rắn lửa. Nhưng chị và các con cũng ra về với bố.

Về đến nhà, không chịu nổi thái độ của chồng. Chị cãi nhau rất lớn, và lợi
dụng cơ hội, chị cho anh một bài học làm người nên thân. Anh chồng không



chịu nổi thái độ của vợ. Anh đã tru tréo chửi mắng om xòm, rồi trèo lên bàn thờ
giật sập tượng ảnh Đức Mẹ xuống. Tức quá, tiện chân anh đạp giẵm nát khung
ảnh Đức Mẹ, kính bể nát kêu loảng xoảng. Sự việc gì đã xảy ra ngay sau đó. Chị
vợ ôm mặt khóc, còn anh thì ngã vật xuống đất, hộc máu tươi. Cả nhà hoảng sợ.
Hàng xóm vội chạy đến đưa anh vào cấp cứu tại bệnh viện. Bác sĩ bảo tình trạng
nguy ngập lắm. Nếu không có phép lạ, thi anh sẽ chết đêm nay! Chị vợ thấy tình
cảnh đáng thương của chồng. Nếu anh chết, thì lấy ai đi làm nuôi vợ con. Chị đã
khấn với Đức Mẹ, và không quên bảo các con ngồi lần hạt cho bố. Trong khi ấy
ở nhà thương, cha đến xức dầu và giải tội thiêng liêng cho anh. Nhưng anh
không còn biết gì nữa. Nhờ mấy bịch máu được chuyển tới, anh đã hồi tỉnh. Chị
vợ rất vui mừng vì những lới cầu nguyện và chuỗi hạt Mân Côi của chị, và của
các con, mà anh đã thoát ách tử thần, khỏi sa hỏa ngục.

Sáng hôm sau chị vào thăm, thấy miệng anh méo xẹo, tứ chi bất động, liệt
nửa người. Đó là tai biến mạch máu não. Nếu không có ơn Chúa, thì sẽ phải
mang tật suốt đời. Nhưng còn cứu được linh hồn!

Lời bàn: Câu truyện trên đây rất đáng làm gương cho nhiều gia đình công giáo

chúng ta. Có nhiều gia đình thì bà vợ đạo đức khôn ngoan. Anh chồng thì khô khô

khan nguội lạnh, nhưng vẫn giữ cái tật: chồng chúa vợ tôi. Trường hợp anh chồng này

cũng có thể là Đức Mẹ phạt nhãn tiền. Và cũng có thể là khi anh tức giận quá, đứt gân

máu mà hộc máu. Cũng may mà chưa chết ngay. Nhờ lời cầu nguyện của vợ con, mà

còn được sống thêm để cứu vãn phần rỗi. Đây là tấm gương cụ thể cho mọi người noi

theo. Đức Mẹ nhân từ vô cùng, thấy anh chồng đã xúc phạm đến Đức Mẹ một cách

quá ư là thô bạo. Nhưng Mẹ đã không phạt ngay, cho anh còn có thì giờ đề ăn năn

xám hối.



TRUYỆN TÍCH 53: Chuỗi hạt Mân Côi
Với Cha Sáu (Pere Six), Trần Lục, Quan

Lớn Khâm

Hầu hết những người công giáo Việt Nam ở miền Bắc nói riêng, và mìền Nam
nói chung, đều có nghe về sự tích cha Sáu đã xây cất thánh đường Phát Diệm
như thế nào. Ở đây chúng tôi không chú trọng đến vấn đề lịch sử, vì đã có rất
nhiều sách vở, báo chí Việt Nam và Pháp nói rất nhiều về đề tài này. Cho đến
nỗi thời Pháp thuộc, người Pháp đã kể Vương cung thánh đường Phát Diệm và
quần thể thánh đường này là kỳ công cửa thế giới. Sở dĩ người ta gọi cha là cha
Sáu là vì năm 1857, Đức Cha Jeantet đã phong chức sáu cho thầy. Cho nên người
ta quen gọi là thầy Sáu. (theo thủ tục bấy giờ, 4 chức gọi là thầy bốn, 5 chức gọi là
thầy Năm, 6 chức gọi là thầy Sáu). Sau này khi được phong chúc linh mục rồi,
người ta vẫn có thói quen gọi cha là Cha Sáu (Père Six). Dịch ra hán văn: Cha
Trần Lục. Quan Lớn Khâm, là vì cha vừa là linh mục, vừa là quan của Triều đình
Huế. Sau khi đã dẹp xong loạn quân Lê Phụng, cha được triều đình Huế phong
chức “Khâm sai đại thần”, có quyền tiền trảm hậu tấu. Nhưng suốt cuộc đời làm
quan, cha chưa bao giờ giết ai, và bỏ tù ai, chỉ lấy lòng từ bi bác áí, mà xét xử cho
tội nhân được ăn năn trở lại.

Cha Sáu có lòng kính mến Đức Mẹ Mân Côi đặc biết. Cha hằng khuyên dạy
giáo dân năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Cha đã đặt ra rất nhiều ca vè



dạy dỗ giáo dân, và nhất là có lòng kính mến Đức Mẹ Mân Côi. Bản thân cha
cũng hằng ngày lần chuỗi Mân Côi. Cha hứa với Đức Mẹ, cha sẽ cho xây cất một
thánh đường rất nguy nga đồ sộ, lấy danh hiệu là thánh đường Rất thánh Đức
Mẹ Mân Côi. Cho nên ngày nay người ta thấy ở trên bàn thờ sơn son thiếp vàng,
có tượng Rất thánh Đức Mẹ Mân Côi cao khoảng 4 thước tây. Mẹ đứng đây, để
chứng kiến bao nhiêu thăng trầm của con cái Mẹ, của Giáo Hội Việt Nam. Năm
1881, cha khởi công xây cất thánh đường Đức Mẹ Mân Côi. Thật là một công
trình vĩ đại, mà thời ấy người ta không thể hiểu nổi. Làm sao cha có thể đem
những 50 cây cột gỗ lim (bois de fer) cao 18 thước tây, 2m50 chu vi, (tức hai
người ôm) từ rừng núi Thanh Hoá về Phát Diệm. Tất cả đều dùng bằng voi và bè
tre dầy 2 thước tây. Xin nhớ rằng: thời bấy giờ chưa có các máy móc tối tân như
ngày nay. Tất cả đếu phải dùng sức lao động của con người. Trước khi xây cất
thánh đường Đức Mẹ, cha đã yêu cầu giáo dân tổ chức phong trào lần chuỗi Mân
Côi kính Đức Mẹ, xin Mẹ ban cho cha và toàn giáo xứ có sức mạnh và đầy công
phúc để hoàn thánh thánh đường Đức Mẹ Mân Côi.

Đây là những phép lạ, hay còn gọi là những ơn lạ Đức Mẹ đã ban cho con cái
Mẹ khi xây cất thánh đường (khi nói công khai ra ngoài, người ta đã không đề
cập đến). Tương truyền, mỗi khi kéo một cây cột lên như vậy, thì trai tráng ăn
mặc chỉnh tề, buộc dây thừng kết bằng sợi cây gai vào đầu cột, đào lỗ thật sâu, có
những tảng đá làm móng. Đàn bà con gái thì xướng kinh lần chuỗi Mân Côi, kêu
xin Đức Mẹ cho kéo cột lên được an toàn. Có nhiều ông bà già thấy rất nhiều
chim bồ câu đậu đen nghịt vào các sợi dây, và có thiên thần hiện ra bám vào các
dây, cùng kéo với giáo dân. Tất cả 50 cây cột được kéo lên như vậy. Những trai
tráng nói: họ thấy nhẹ hững, như khi kéo cột nhà bình thường. Mỗi khi kéo cột
như vậy, thì cha Sáu chủ trì buổi đọc kinh cầu nguyện, lần hạt Mân Côi, xin Đức
Mẹ giúp sức cho con cái Mẹ hoàn thành sứ mạng được giao phó. Ngoài ra, còn
những tảng đá rất lớn đem từ núi Thiện Dưỡng về, để xây cất thánh đường. Cho



nên người ta còn gọi là nhà thờ đá Phát diệm, với 1 phương đình toàn bằng đá.
Xin lưu ý bạn đọc: nhà thờ chính toà Phát diệm chỉ được xây cất bằng hai thứ vật
liệu chính, đó là gỗ và đá. Gỗ để làm cột kèo, đá để xây cất chung quanh, theo
công thức xếp từng đợt. Chúng tôi không chủ trương trình bày công trình lịch sữ
vĩ đại này, mà chỉ có ý nói lên tất cả đều do bàn tay Đức Mẹ Mân Côi đã ban cho
cha Sáu, có tài ba lỗi lạc để xây cất thánh đường của Mẹ. Thánh đường Đức Mẹ
Mân Côi đồ sộ to lớn: rộng 25m, dài 80m, cao 20m, chia làm 9 gian, đã được
hoàn thành vào năm 1891. Giáo dân khắp nơi đã đổ về Phát diệm để chiêm
ngưỡng thánh đường kỳ lạ này, và đọc kinh Mân Côi tạ ơn Đức Mẹ.

Lời bàn: Có lẽ trên toàn thế giới, trừ thánh đường Đức Bà ở Roma dâng kính Đức

Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, không còn nhà thờ nào vĩ đại, kỳ công kiệt tác như thánh

đường Phát diệm do Cha Sáu xây cất. Nhà thờ Notre Dame de Paris cũng là một

thánh đường vĩ đại, cổ kính và đẹp nhất nước Pháp, nhưng là một nhà thờ xây cất

bằng sắt thép xi măng. Cho nên nếu đem so sánh về kỹ thuật, thì chắc không bằng nhà

thờ kính Đức Mẹ Mân Côi ở Phát Diệm. Sở dĩ chúng tôi đưa bài này vào truyện tích

Đức Mẹ Mân Côi, là vì khi cha Sáu khởi công xây cất thánh đường Đức Mẹ, cha đã

đặt hoàn toàn tin tưởng vào quyền phép Đức Mẹ, nhất là vào sức màu nhiệm vạn năng

của Chuỗi hạt Mân Côi. Như vậy, dù khi ta làm việc gì khó khăn nhất, mà bám lấy

Đức Mẹ Mân Côi, thì chúng ta cũng sẽ thành công mỹ mãn.



TRUYỆN TÍCH 54: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Cha Thánh Joan Vianney

Thánh Joan Vianney được cả thế giới biết dưới danh hiệu “Cha Sở họ Ars” nước
Pháp. Sinh hạ tại tỉnh Dardilly gần Lyon, trong mộ gia đình rất đạo đức. Đi tu
rất muộn, và cũng làm linh mục rất muộn, vì trí óc của Ngài không được thông
minh cho lắm. Nhưng tinh thần đạo đức quá trổi vượt, nhất là Joan Vianney có
lòng sùng kính Đức Mẹ đặc biệt, cho nên được Đức Giám Mục địa phận phong
chức linh mục, và cho về coi sóc một xứ đạo nhỏ bé xa xôi, mà ở đấy người ta
hầu như không còn hành đạo nữa. Cha về lo tu bổ, dạy dỗ giáo dân. Cha thức
khuya dậy sớm, hãm mình đền tội. Mỗi đêm Cha chỉ ngủ chừng ba tiếng đồng
hồ, rồi dậy chầu Mình Thành, và lần hạt Mân Côi kính Đức Mẹ. Bắt đầu từ 6 giờ
sáng, cha đã ngồi toà giải tội, cho đền khi nào hết người xưng tội. Không phải chỉ
giải tội cho giáo dân xứ mình, mà còn giải tội cho các người hành hương, từ khắp
nơi đến với Cha. Thường mỗi ngày cha ngồi toà giải tội từ 16 đến 18 giờ. Cha
thánh Joan Vianney đã noi gương thánh Louis Marie Grignion de Montfort đặc
biệt trong hai vấn để: Thánh Thể và Chuỗi hạt Mân Côi. Cha quỳ chầu Thánh
Thể rất lâu giờ, và cũng chuyên chú lần chuỗi hạt Mân Côi hằng ngày. Đây là
một tài liệu viết về cha, qua hai vấn đề đó: “Everyone remembers him kneeling
before the Blessed Sacrament, or before an image of Our Blessed Mother,
always with the rosary beads in his hand” (người ta thường thấy cha quỳ gối
trước Thánh Thể, hoặc trước ảnh Đức Mẹ, tay cầm chuỗi hạt Mân Côi).



Cha thánh Joan Vianney có lòng kính mến Đức Mẹ đặc biệt cho đến nỗi
Ngài đã nói một câu bất hủ sau đây: “Thiên Chúa có thể tạo dựng được một vũ
trụ khác đẹp hơn vũ trụ này. Nhưng Chúa không thể tạo dựng được một phụ nữ
nào khác, cao quý hơn Đức Trinh Nữ Maria”. Câu nói có ý nghĩa là Đức Trinh
Nữ Maria mà chúng ta đang tôn kính đây, quả là tuyệt vời rồi, không còn một
thụ tạo nào cao hơn nữa. Cuộc sống cha Joan Vianney rất kham khổ, ăn chay
hãm mình, cho đến độ ngài rất gầy gò, ốm yếu, mà vẫn làm việc cho Chúa và cho
Đức Mẹ Maria. Đêm nào ma qủy cũng hiện về quấy phá, khiêng giường, bàn,
ghế, bỏ chỗ này sang chỗ kia, không cho cha ngủ. Muốn được yên ngủ một đêm,
cha thường vẽ dấu thánh giá chung quanh giường nằm, thì chúng mới để yên. Có
rất nhiều người không tin là có ma quỷ hiện về phá phách như thế. Nhưng khi
đến với cha một đêm, thì sợ không dám ở nữa. Sau khi làm tròn nhiệm vụ một
cha sở coi họ đạo 41 năm, Cha được Chúa gọi về năm 1859, hưởng thọ 63 tuổi.
Được Đức Giáo Hoàng Pio Xl phong hiển thánh năm 1925, và đặt làm quan thầy
các cha Sở nước Pháp.

Lời bàn: Thường bất cứ một giám mục, một linh mục nào, mà có lòng kính mến

Đức Mẹ siêng năng lần chuỗi Mân Côi, như thánh Louis Marie Grignion de Montfort,

hay thánh Joan Vianney, thì đều thành công trong công tác mục vụ. Còn những linh

mục nào bê trễ trong việc lần chuỗi Mân Côi, thì chúng tôi thấy đa số đều thất bại.

Cho nên dù giáo sĩ, giáo dân, nếu ai có lòng kính mến Đức Mẹ qua chuỗi hạt Mân Côi,

thì đều được sự an lành phần hồn phần xác. Gia đình nào, vợ chồng con cái có lòng

kính mến Đức Mẹ, tối sáng biết quây quần đọc kinh lần chuỗi Mân Côi, thì gia đình

ấy an vui hạnh phúc. Câu truyện cha thánh Joan Vianney trên đây cũng giống như

truyện cha Trưởng ở Phát Diệm mà chúng tôi đã có trình bày trên đây: Truyện Tich số

45.



TRUYỆN TÍCH 55: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Cha Thánh Padre Pio 5 Dấu

Có lẽ người công giáo chúng ta ai cũng nghe biết một vị thánh hết sức thời danh
nổi tiếng là Cha Padre Pio 5 dấu. Sinh thời cha Padre Pio 5 dấu, dòng Capucin,
miền nam nước Ý, thuộc dòng thánh Phanxicô khó khăn, đã được Chúa in 5 dấu
thánh vào tay chân và cạnh sườn. Cứ đến ngày thứ 6 đầu tháng, thì các vết ở tay
chân, cạnh sườn lại chảy máu. Đây là một phép lạ nhãn tiền, nhiều người được
chứng kiến tận mắt tại chỗ. Ở đây chúng tôi không chú trọng đến tiểu sử của
Cha Padre Pio, vì đã được nhiều sách vở báo chí đăng tải. Chúng tôi chỉ chú
trọng đặc biệt đến lòng sùng kính Đức Mẹ của Cha, và việc cha hay dùng tràng
hạt để lần chuỗi Mân Côi hằng ngày. Người ta thường nói, bất cứ cha đi đâu, ở
nhà riêng, hay ở nhà thờ, đi bách bộ, đi đường, cha thường hay cầm trong tay
chuỗi hạt Mân Côi. Cha thường khấn cho mọi người. Những ai đến, hoặc gửi thư
xin khấn, thường nhận được một bản kinh hợp ý cầu nguyện với Cha. Bản kinh
khấn do cha truyền bá chỉ gồm có 3 đoạn ngắn, nói về sự quan hệ giữa Đức Mẹ
và Thiên Chúa Ba Ngôi. Sau mỗi đoạn, đọc 1 kinh kính Mừng. Ba kinh kính
mừng này gọi là hợp ý với Tổng Hội 3 kinh kính mừng (archiconfrérie des Trois
Ave Maria).

Cha cũng đã gửi thư riêng cho Ủy ban Heroldsbach được toà thánh Vatican
chỉ định, làm chứng về sự thật, về những điều Chúa mạc khải cho cha, về những



sự trừng phạt của Thiên Chúa đối với nhân loại. Chỉ tóm tắt những ý chính có
liên quan đến sự ăn năn cải thiện đời sống, hầu tránh được phần nào hình phạt
của Thiên Chúa. Tội lỗi loài người đã gia tăng quá mức: tội bất kính trong nhà
thờ, tội kiêu ngạo, tội không đoan trang trong y phục nhất là giới phụ nữ, cách
riêng tại các chỗ nghỉ hè. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện cùng Đức Mẹ, nhất là hãy
năng lần chuỗi Mân Côi, cùng thánh cả Giuse, Tổng lãnh Thiên Thần Micae, và
các thiên thần bổn mạng. Cha Padre cũng đã nói rất nhiều điều tiên tri mà nay
đã đúng sự thực.

Lời bàn: Sự kiện lạ lùng của Cha Padre Pio 5 dấu, chứng tỏ có Thiên Chúa thật,

có Chúa Giêsu thật, có Đức Mẹ Maria thật. Ai vào toà Giải tội, xưng tội với Cha, chưa

nói gì cha đã biết tất cả các tội lỗi của mình, có giấu tội cũng không được. Mỗi khi cha

làm lễ thường ngất trí đến 5, 10 phút. Có khi thân mình được nhắc lên cao khoảng 5, 6

phân tây trên mặt đất. Một lần Đức Cố Giáo Hoàng Joan Phaolô II, khi còn là Hồng Y,

đến gặp cha. Cha nói: “Người sẽ được bầu làm Giáo Hoàng, sẽ bị ám sát nhiều lần”.

Quả nhiên, sự việc đã xảy ra đúng như vậy. Sự việc quan trọng nhất của đời Cha

Padre, là lòng sùng kính Đức Mẹ Maria tuyệt vời, và sự năng lần chuỗi Mân Côi, là

một gương sáng hết sức sáng ngời cho mọi người công giáo noi gương.



TRUYỆN TÍCH 56: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Giáo Dân La Vang, Quảng Trị

Hầu hết người công giáo Việt Nam, ai cũng nghe nóí đến trung tâm hành hương
La Vang ở Quảng Trị (Việt Nam), là nơi Đức Mẹ đã hiện ra năm xưa, để cứu giáo
dân khỏi bị bách hại dưới thời vua Quang Toản, con trai vua Quang Trung, vào
thế kỷ 18. Đã có rất nhiều sách vở báo chí đề cập đến sự tích này. Ngày nay
trung tâm hành hương La Vang đã trở thành trung tâm hành hương quốc gia
Việt Nam, đã được Hội Thánh công giáo chấp thuận. Ở đây chúng tôi chỉ tóm
lược, nói lên sự vô cùng hiệu nghiệm của chuỗi hạt Mân Côi, mà giáo dân đã họp
nhau, đọc kinh lần hạt, kêu cầu Đức Mẹ cho họ được thoát khỏi tay quân quan
của nhà Tây Sơn, đang thời kỳ cấm đạo khốc liệt. Sự tích như sau: cách xa tỉnh
Quảng trị về phía tây, khoảng 5 km, có một khu rừng toàn cấy lá vằng, loại cây
được nhiều người ưa chuộng dùng làm thuốc. Dân làng Cổ Vưu thường vào đây
làm rẫy, kiếm củi. Vì ở xa, họ phải ở lại dựng trại để coi sóc hoa màu. Trong số
dân vào làm rừng, có nhiều người lương cũng như giáo, trà trộn lén lút, để tránh
sự tò mò cửa quan quân vua Tây Sơn. Dân càng ngày càng đến ở đông, thành ra
phường La Vang (tiếng nói trại của chữ lá vằng). Đây là nơi rừng thiêng nước
độc, có nhiều thú dữ, nên người dân phải canh gác đêm khuya bảo vệ hoa màu
Khu vực này có cây đa cổ thụ rất to, toả bóng mát rộng lớn. Dưới gốc cây có một
miếu nhỏ thờ các thần rừng.



Một số dân công giáo người làng Cổ Vưu và Thạch Hãn, cũng thường vào
đây làm ăn, tập trung dưới gốc cây, ăn uống xong, thì họp nhau đọc kinh lần hạt,
phó thác trong tay Đức Mẹ, xin Mẹ gìn giữ cho được sự may mắn yên ổn. Thói
quen của giáo dân ở đây là đọc kinh lần chuỗi Mân Côi, suốt những lúc nhàn rỗi
không phải làm gì. Họ khẩn khoản cầu xin Đức Mẹ che chở cho đoàn con của
Mẹ, khỏi bị bắt bớ hành hạ, hoặc bị chém giết. Có một đêm nọ, đang lúc giáo
dân đọc kinh lần hạt, thì họ thấy mộ Bà rất đẹp hiện ra, tay bồng chú bé, xuất
hiện ở cây đa cổ thụ này, có hai vị cầm đèn chầu. Họ nhận ra đó là Đức Mẹ bồng
Chúa Hài đồng Giêsu, có hai thiên thần chầu chực. Đức Mẹ hứa rằng: hễ ai đến
cầu khẩn tại chốn này, sẽ được Đức Mẹ ban ơn như ý. Hễ ai tin tưởng vào quyền
phép Mẹ, mà lấy “là vằng” đem về uống, thì cũng được Đức Mẹ chữa cho khỏi
bệnh. Đức Mẹ còn hiện ra với họ nhiều lần nữa, và đã ban cho họ rất nhiều ơn
lành, và chữa lành bệnh cho nhiều người lương, cững như giáo. Đức Mẹ đã làm
rất nhiều phép lạ tại đây, mà chính những người bên lương cũng đã nhận thấy
như vậy. Họ đã làm chứng một chùa của Phật Giáo, sau được đổi thành nhà thờ
kính Đức Mẹ Chúa Trời, do sự quyết định của chức sắc bên giáp lương. Thật là 1
sự vô cùng kỳ lạ. Tin đồn ra, người ta kéo đến cầu khẩn, và được rất nhiều ơn lạ
phần hồn phần xác.

Ngày này khi nói đến Đức Mẹ La Vang, thì tất cả mọi người công giáo Việt
Nam ở trong nước, cũng như ở hải ngoại, đều tỏ một lòng tôn kính, cầu khẩn
cùng Đức Mẹ La Vang.

Lời bàn: Trên thế giới này đã có biết bao nhiêu nơi Đức Mẹ đã hiện ra như thế,

mà còn hiện ra vĩ đại hơn rất nhiều như ở Fatima, Lộ Đức. Nhưng chủ trương Đức Mẹ

là hiện ra với những nơi thôn dã nghèo nàn, hoặc hiện ra với các kẻ chăn chiên nghèo

khó, như với Bernadetta, Lucia, Phanxicô và Giaxinta. Để người ta khỏi bảo là những

người trí thức có thể bịa ra những câu truyện hiện ra, để đánh lừa dân chúng ngu ngốc.

Nhưng đối với các con trẻ, thì các em thấy thế nào nói vậy, không thêm bớt. Các quan



bắt phải nói sai, các em cũng không chịu. Đấy mới là chính xác. Do đó các trung tâm

hành hương Fatima, Lộ Đức là chính xác 100%.



TRUYỆN TÍCH 57: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Giáo Dân Trà Kiệu, Quảng Nam

Có lẽ ai là người công giáo Việt Nam đều nghe biết địa danh Trà Kiệu, thuộc
tỉnh Quảng nam. Đây cĩng là một trung tâm hành hương quan trọng đứng thứ
hai sau trung tâm hành hương La Vang, thuộc miền trung Việt Nam.

Sự tích như sau: Năm 1883, sau khi vua Tự Đức băng hà, Tôn thất Tường lợi
dụng quyền hành, gây rối trong Triều Đình. Ông ngấm ngầm đề xướng phong
trào Cần Vương bình tây sát tả. Ngày 01.09.1885, quân lính Văn Thân kéo đến
vây làng Trà Kiệu, hầu như toàn tòng công giáo. Linh mục La Bruyère lúc ấy là
cha Sở xứ Trà Kiệu, gom góp toàn dân công giáo chống cự lại. Bên công giáo chỉ
có 5 khẩu súng và 40 viên đạn. Còn quân giặc đông gấp 10 lần, với vũ khí đầy
đủ. Tuy vậy quân công giáo vẫn cầm cự được 21 ngày, và phản công chiến thắng
quân địch, thu được nhiều chiến lợi phẩm. Toàn dân toàn quân tin tưởng vào
quyền năng của Đức Mẹ. Trong khi trai tráng thanh niên ra chiến đấu, thì các cụ
già, đàn bà và thiếu niên nam nữ vào nhà thờ liên tục lần chuỗi Mân Côi, cầu xin
Đức Mẹ không phải cho được chiến thắng quân địch đông gấp 10 lần, mà chỉ xin
Đức Mẹ cho toàn dân công giáo khỏi bị tiêu diệt bởi quân Văn thân. Đến ngày
05.09.1885, lính công giáo trở nên cam đảm lạ thường, quyết tâm chiến đấu, với
khẩu hiệu tiến quân “Giêsu, Maria, Giuse”. Quân sĩ công giáo tiến lên hăng hái
đánh quân địch. Quân Văn Thân được tiếp viện đại bác ở trên đỉnh đồi Bảo
Châu, nhắm bắn nhà thờ Trà Kiệu. Nhưng bắn thế nào cũng không trúng, vì có



một Bà xinh đẹp mặc áo trắng luôn luôn đứng trên nóc nhà thờ. Đạn đại bác bắn
vào nhà thờ, lại bay ngược trở lại đồn lính Văn thân, làm chết nhiều binh lính
của giặc. Viên sĩ quan bắn đại bác, thú nhận có ý bắn một Bà xinh đẹp đứng trên
nóc nhà thờ, mà không sao bắn được. Họ bàn tán xôn xao về hiện tượng này.

Cha Bruỳere và giáo dân biết được chính Đức Mẹ đã hiện ra cứu giúp. Địch
quân bắt đầu nản lòng. Sau cùng họ dùng voi đem về phá hủy làng. Nhưng dân
công giáo nổi lửa đốt voi, voi chạy tán loạn về phía địch. Địch quân bỏ chạy, tan
rã hàng ngũ. Quân công giáo chiếm được đồi Bửu Châu, và tịch thu nhiều súng
đạn của địch. Năm 1898, kỷ niệm 13 năm chiến thắng quân Văn Thân, giáo dân
Trà Kiệu đã xây cất 1 đền thờ kính Đức Mẹ trên đồi Bửu Châu, để kỷ miệm
chiến thắng Trà Kiệu. Ngày nay rất nhiều phái đoàn hành hương đã đến kính
viếng Đức Mẹ tại đây. Như vậy sự chiến thắng của đồng bào công giáo ở tại sự
siêng năng lần chuỗi Mân Côi, mà Đức Mẹ đã cứu quân dân công giáo chiến
thắng vẻ vang.

Lời bàn: Phải nói rằng: chiến thắng ở Trà Kiệu cũng giống như chiến thắng Vịnh

Lepanto năm 1771 dưới thời Đức Giáo Hoàng Pio V. Tất cả cũng chỉ nhờ sự lấn chuỗi

Mân Côi mà ta đã thắng địch. Rồi đây nếu toàn dân Việt Nam hoàn toàn tin tưởng

vào Đức Mẹ Mân Côi, thì nước Việt Nam sẽ có hoàn toàn tự do dân chủ thực sự. Khi

còn làm việc tại Hội An, Quảng Nam, chúng tôi đã có rất nhiều cơ hội để đến đây hành

hương kính viếng Đức Mẹ Trà Kiệu. Giáo dân ở đây không đông đúc lắm, nhưng họ

rất can đảm sốt sắng. Trong nhà thờ cổ kính Trà Kiệu, chúng tôi thấy rất đông tín hữu

quỳ đọc kinh chầu Mình Thánh, và sốt sắng lần chuỗi Mân Côi. Cho đến ngày nay,

mặc dù có sự thay đổi chính thể, nhưng giáo dân Trà Kiệu vẫn can đảm an vui sống

bằng an trong đức tin.



TRUYỆN TÍCH 58: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Giáo Dân Bình Triệu (Saigon)

Hầu hết người công giáo ở miềm nam Việt Nam đều nghe biết, hoặc đã đến
hành hương tại Trung Tâm Bình Triệu, để cầu nguyện cùng Đức Mẹ Fatima
Bình Triệu. Sở dĩ gọi là Fatima Bình Triệu, là khi Đức Mẹ hiện ra với giáo dân ở
đây, Đức Mẹ đã lấy hình Đưc Me Fatima để yên ủi giáo dân. Sự tích như sau:
Tương truyền vào thời kỳ chiến tranh giữa hai bên quốc gia và cộng sản. Địch
xâm nhập vào ven đô Saigon, gây ra biết bao tang tóc đau thương cho đồng bào
lương cũng như giáo. Để tránh bom đạn của cả hai bên, nhiều ghe thuyền phải di
tản ra vùng ngoại ô theo sông Bình Lợi. Trong lúc chạy loạn, nhiều ghe thuyền
bị địch quân bắn chìm, nhiều người bị thương tích trầm trọng. Thêm vào đó ban
đêm tối trời lại xảy ra giông tố bão táp, nước sông dâng cao cuồn cuộn chảy xiết,
làm cho nhiều ghe thuyền tròng trành sắp sụp đổ. Trong lúc hoảng loạn, họ đã
phải tìm cách ẩn nấp vào một bãi đất trống sình lấy, để họp nhau cầu nguyện,
lần chuỗi Mân Côi, xin Đức Mẹ rủ lòng thương cho tai qua nạn khỏi. Ngay khi
ấy, Đức Mẹ hiện ra mang hình Đức Mẹ Fatima với giáo dân, yên ủi mọi người, và
hứa Mẹ sẽ cứu thoát giáo dân qua khỏi tai nạn, ngay trên bãi đất mà họ đang tập
trung cầu nguyện bằng chuỗi hạt Mân Côi. Tức thì sóng yên gió lặng, mọi người
được đi về bằng an.

Để cảm tạ Đức Mẹ, một đài kỷ niệm với một tượng Đức Mẹ Fatima cao 3 m
đã được dựng lên ngay trên bãi đất mà chính Đức Mẹ đã hiện ra năm xưa. Càng



ngày càng nhiều phái đoàn hành hương đổ dồn về đây kính viếng Đức Mẹ và cầu
nguyện. Nơi đây, Đức Mẹ đã làm rất nhiều phép lạ ban ơn cho những ai đến
kính viếng và cầu khẩn thánh danh Mẹ, với tước hiệu Fatima. Ngày nay để thoả
mãn nhu cầu thiêng liêng của giáo dân. Toà Tổng Giám Mục Saigon đã cho thiết
kế xây dưng một trung tâm hành hương vĩ đại, bao bọc tượng thánh Đức Mẹ
Fatima, mà ngày nay người ta gọi là trung tâm hành hương Fatima Bình Triệu,
nổi tiếng khắp vùng Đông nam Á. Ở đây cứ mỗi ngày 13 hàng tháng, người ta lũ
lượt từ khắp các nơi đổ dồn về Trung Tân hành Hương này, để cầu khẩn đọc
kinh lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Nhìn lên ảnh tượng Đức Mẹ cao ngất với
ánh sáng tự nhiên ở ngoài trời chiếu vào. Tượng Đức Mẹ rực sáng với chuỗi hạt
Mân Côi trong tay, Mẹ. như đang nhắn nhủ con cái xa gần: hãy năng lần hạt
Mân Côi kính Đức Mẹ và cầu khẩn thì Mẹ sẽ ban cho tất cả được như ý.

Lời bàn: Nếu người ta tin tưởng vào quyền phép Đức Mẹ qua chuỗi hạt Mân Côi,

thì bất cứ ở đâu, chúng ta cũng có thể cầu khẩn với Đức Mẹ và được Đức Mẹ chấp

thuận ban cho như ý. Tuy nhiên việc mất công để đến các trung tâm hành hương, là có

ý nghĩa hợp ý với nhau mà cầu nguyện, vả lại cũng chứng tỏ cái thiện chí của mình

khi phải đi xa, thì vẫn hơn là ở nhà đọc kinh một mình. Do đó việc đi hành hương có

tác dụng riêng của nó. Có nhiểu người chống báng việc đi hành hương, cho rằng ở đâu

cũng có Đức Mẹ, việc gì mà phải tốn tiền mất công đi xa. Trừ khi chúng ta không có

phương tiện, sức khỏe yếu kém, thì ta vẫn cứ tin tưởng và đọc kinh cầu nguyện với Đức

Mẹ Mân Côi thì đều được Đức Mẹ nhận lời cả.



TRUYỆN TÍCH 59: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Sự Chết Bất Đắc Kỳ Tử

Theo như nhiều người công giáo chúng ta cho rằng: chết bất đắc kỳ tử, có nghĩa
là chết ngay, chết tươi, chết không kịp dọn mình để về đời sau. Cả đời giữ đạo
mà đến lúc chết không kịp xưng tôi ruớc lễ, xức dầu, là một sự xui xẻo. Có khi
người ta còn kháo nhau: ông ấy bà ấy đã chết tươi, không kịp chịu các phép, làm
cho con cháu rất lấy làm buồn phìền. Sự thực là vậy, chứ không phải vậy. Biết
bao nhiêu binh lính ngoài mặt trận chết vì súng đạn. Tai nạn máy bay, tàu đò,
chết một lúc có cả hằng mấy ngàn người. Đó cũng là chết bất đắc kỳ tử. Nhưng
đối với người công giáo chúng ta nên nhớ rằng; tất cả đều do thánh ý Chúa định,
có câu kinh: “chết cách nào, chết thế nào, thì con xin dâng cho Chúa hết thay
thảy.” Cho nên dù chết ở đâu, mà chúng ta đang được nghĩa cùng Chúa, thì đều
được rỗi linh hồn cả. Bởi vậy ngay khi còn sống, chúng ta phải luôn luôn dọn
mình sẵn sàng. Có khi lên xe, lái đi, rồi không bao giờ trở về. Lên máy bay đi xa,
nhưng không bao giờ trở lại. Công nương Diana nước Anh, đi trên một chiếc xe
định mệnh, đâu có ngờ rằng phải bỏ lại từ giã hai đứa con thân yêu nhất của bà.
Đấy, đời là vậy. Chúng ta là người công giáo phải chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết
của mình. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình còn trẻ, cuộc sống ở đời này còn dài, mà
tha hồ ăn chơi phóng túng.

Ai là người công giáo trước khi chết cũng muốn được xưng tội rước lễ xức
dầu cho yên lòng. Nhưng trong trường hợp khẩn cấp mà không được chịu các



phép cuối cùng thì sao đây? Xin nhớ rằng có hai phương pháp quan trọng nhất
lá: ăn năn tội cách trọn, xin Chúa tha thứ các tội mình vì lòng kính mến Chúa.
Cầu xin Chúa và Đức Mẹ thầm thì trong lòng cho mình được ơn cứu rỗi. Các
thánh còn khuyên chúng ta nên mang áo Đức Bà, hoặc đeo chuỗi hạt Mân Côi,
thì được Đức Mẹ cứu giúp ngay khi gặp tai nạn. Trong chuyến bay định mệnh
mà người ta thường gọi là 9-1-1, do bọn không tặc gây nên, đã có biết bao nhiêu
người đã chết bất đắc kỳ tử, không kìp trối trăng, không kịp sắp xếp cuộc đời,
trước khi từ bở thế gian về đời sau. Có những ông bà vội gọi điện thoại cầm tay
về báo cho vợ chồng từ giã cuộc đời. Cũng có người gọi về báo tin mình sẽ chết
trong tay Đức Mẹ, vì em đang lần chuỗi Mân Côi. Nếu ta quan niệm đời sống
chỉ là con đường đi để về quê thật, thì chính sự chết là đưa ta về quê thật. Quê
thật là nước thiên đàng, hay là một nơi nào bất toàn. Đó là do chúng ta lựa chọn
ngay khi còn sống ở thế gian này. Chính vì thế mà đã có nhiều người bỏ cả sự
giàu sang phú quý, để vào dòng khổ tu, ăn chay hãm mình suốt đời, chỉ để dọn
mình chết lành. Có nhiều vị thánh vào rừng núi xa xôi hẻo lánh, hằng ngày sống
với chim muông, thú rừng, để được sống chiêm niệm với Chúa, gọi là các thánh
“ẩn tu”. Còn đa số chúng ta thì sao? Hằng ngày lo làm giàu, tậu nhà cao cửa rộng,
sắm xe hơi lộng lẫy. Tưởng đó là thành công với cuộc đời. Rồi bất chợt, đùng
một cái lăn ra chết không kịp trối trăng. Vậy nếu là người công giáo thì lúc ấy sẽ
ra sao? Nêu chúng ta không chuẩn bị từ trước thì sẽ ra như thế nào. Ôi, cuộc đời
là như gió thoảng mây bay, như bóng sáng chiều hôm, như bóng qua cửa sổ, như
nước chảy qua cầu. Mau chóng cho đến nỗi mình chưa kịp sắp xếp, tính sổ gì, thì
đã phải về đời sau.

Ở Mỹ này khi ra đường, tức là phải đối diện với cái chết bất đắc kỳ tử. Vậy
nếu không chuẩn bị thì làm sao. Nước chảy đến chân không kịp chạy, thì nước
sẽ cuốn mình trôi theo. Cho chắc ăn nhất, cả đời giữ đạo thì nên chuẩn bị chu
đáo ngay từ bây giờ. Tốt nhất là chúng ta nên luôn luôn mang theo trong mình



chuỗi hạt Mân Côi. Vì Đức Mẹ đã nói: không gì làm đẹp lòng Mẹ cho bằng đọc
kinh Mân Côi. Chỗ nào có kinh Mân Côi, là có Đức Mẹ ở đó, hay nói cách khác
chỗ nào có chuỗi hạt Mân Côi là có Đức Mẹ cũng ở đó. Vậy người nào thường
xuyên mang chuỗi hạt Mân Côi trong mình, thì người đó luôn luôn ở cùng với
Đức Mẹ. Đã ở cùng với Đức Mẹ, thì làm sao mà mất linh hồn được! Đức Mẹ đâu
có bỏ mình trong lúc gian nan! Đó là nguyên do chúng ta là người công giáo, nên
mang luôn trong mình chuỗi hạt Mân Côi. Cũng như công nương Diana trên
chuyến xe định mệnh, khi táng xác, ngươì ta mới thấy bà còn đang mang trong
mình chuỗi hạt Mân Côi đo Mẹ Teresa Calcuta tặng.

Lời bàn: Có rất nhiều người mang chuỗi Mân Côi, sợ người ta bảo mình là mê tín.

Trên đời này còn có cả trăm ngàn cái mê tín mà người ta không sợ, lại sợ một việc nhỏ

mọn tỏ lòng kính mến Đức Mẹ là mê tín. Chúng tôi thấy rất có nhiều ông bà là người

công giáo mà bây giờ vẫn còn tin bói toán, phong thuỷ, tử vi, lại còn cho đó là khoa

học. Vua Louis XlV nước pháp trả lời một sĩ quan tuỳ viên: khanh thấy trẫm đang lần

hạt Mân Côi, khanh cho là cái kinh tầm thường. Nhưng ngày nào trẫm không lần hạt

thì ngày đó trẫm như thiếu một cái gì trong nhiệm vụ hằng ngày. Các cha dòng thường

xuyên đeo chuỗi hạt Mân Côi ở thắt lưng. Sao các Ngài không sợ người ta bảo là mê

tín. Còn chúng ta khi đeo chuỗi hạt Mân Côi ở cổ kín đáo, lại sợ người ta bảo là mê

tín? Thật là vô tri bất mộ là vậy! Các bạn cứ tin tôi đi, các bạn cứ thử xem, đeo chuỗi

hạt Mân Côi một thời gian, các bạn sẽ được Đức Mẹ gìn giữ các bạn. Các bạn sẽ cảm

thấy đời sống yên vui hạnh phúc, xin Đức Mẹ cái gì cũng được Đức Mẹ thương ban.

Các bạn có thấy những người Mễ công giáo mộ mển chuỗi hạt Mân Côi, cho đến nỗi

hầu như không có chiếc xe hơi nào của người Mễ, mà không có đeo chuỗi hạt Mân Côi.

Có những người Mễ, đạo nghĩa chẳng ra sao, mà họ vẫn cứ đeo chuỗi hạt Mân Côi

hằng ngày ở cổ, để tỏ lòng kính mến Đức Mẹ Mân Côi. Tháng 10 là tháng Mân Côi,

họ không tổ chức rước kiệu như Việt Nam chúng ta, mà lại tổ chức đi hàng dài, vừa đi

vừa lần chuỗi Mân Côi.



TRUYỆN TÍCH 60: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Cha Thánh Maximiliano Kolbe

Nói đến cha thánh Maximiliano Kolbe, người Ba Lan, thì ai cũng biết là một linh
mục nổi tiếng về lòng sùng kính Đức Mẹ. Người đã hy sinh cho một bạn tù để
cứu anh ấy trong khi đang gặp cảnh gia đình khó khăn. Tiểu sử của cha thánh rất
dài, đã có biết bao nhiêu sách vở chép về Ngài. Ở đây chúng tôi chỉ nêu bật một
khía cạnh, là lòng sùng kính Đức Mẹ và là một tông đồ chuỗi hạt Mân Côi. Cho
đến nỗi ở Ba Lan thời ấy, người ta đã đặt tên cho Ngài là “Người con điên của
Đức Mẹ” (“le fou de Notre Dame”). Ngài đã có nhiều tư tưởng kỳ lạ, như muốn đặt
tượng Đức Me trên các hành tinh, muốn tổ chức nhiều thành phố mang tên Đức
Mẹ, gọi là “Mary cities” Cha thánh Maximiliano Kolbe sinh ngày 08.07.1894 tại
Zdunskawola, Ba Lan lấy tên là Raimond Kolbe. Vào dòng thánh Phanxicô khó
khăn, du học tại Roma, thụ phong linh mục năm 1918. Trở về nước được bổ
nhiệm làm giáo sư đại chủng viện. Cùng với một số anh em cùng chí hướng, cha
đã lập ra tổ chức “Hiệp Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm” (Militia Immaculatoe). Mục đích:
cầu nguyện, khuyên bảo kẻ có tội ăn năn trở lại. Năm 1930, xin đi truyền giáo
tại Nhật Bản. Ngài qua Pháp đến viếng Đức Mẹ tại hang Lộ Đức, để nghiên cứu
về học thuyết Đức Mẹ Vô Nhiễm. Năm 1939 Cha bị quân Đức quốc xã bắt giam
cùng với 35 thầy dòng khác. Năm 1941 có một bạn tù vượt ngục. Một trong 10
người bị chết thay, đó là một thanh niên. Y khóc lóc thảm thiết vì cảnh mẹ già
con thơ, không ai nuôi dưỡng. Cha Kolbe đã xin đứng ra chết thay cho tên tử tù



ấy. Mọi người cảm động vì gương sáng cao cả ấy, cho nên có nhiều người xin trở
lai theo theo Cha. Ngày 14.08.1941 (trước ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời) Cha
qua đời thánh thiện trong ngục từ sau khi bị chích một mũi thuốc độc.

Ngài đã bắt chước Đức Chúa Giêsu hy sinh mạng sống mình cho nhân loại.
Ngày 17.10.1971, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã phong Chân Phước cho Ngài.
Đến ngày 17.10.1982, Đức Giáo Hoàng Phaolô 2 phong Ngài lên bậc hiển thánh.
Lễ mừng vào ngày 14/8 hằng năm. Học thuyết về Đức Mẹ của thánh
Maximiliano Kolbe thì rất dài, và cao siêu xúc tích. Chúng tôi chỉ nêu lên một
công thức rất uyên thâm của Cha thánh sau đây: “Tất cả mọi sự trong vũ trụ
được hoàn thành, nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh
Thần, nhờ Mẹ Maria. Đâu không có Mẹ thì không có Chúa Cha, không có Chúa
Giêsu. Đâu có Mẹ thì có cả Chúa Ba Ngôi”. Suốt cuộc đời cha thánh
Maximiliano Kolbe gắn liền với chuỗi Mân Côi. Người ta kễ lại không lúc nào
mà không thấy cha thánh lần chuỗi Mân Côi, kể cả những lúc lao lực vất vả, nhất
là những ngày ở trong nhà tù Đức quốc xã. Chính là nhờ chuỗi hạt Mân Côi mà
đã đưa cha đến chỗ dám hy sinh mạng sống chết thay cho một người tù. Quả là
một vị thánh anh hùng tử đạo, quá sức con người ta có thể tưởng tượng được.

Lời bàn: Các thánh tử đạo khi ra pháp trường cũng lần chuỗi Mân Côi cho đến

lúc đao phủ chém đứt đầu. Cha thánh Maximiliano cũng vậy. Chính nhờ chuỗi Mân

Côi mà Cha đã được có sức mạnh dám hy sinh mạng sống mình, để chuộc lại sư sống

cho một tên tử tù. Sự hy sinh này không thể nào diễn tả cho hết được. Chỉ có người nào

nhận được sự hy sinh ấy, mới may ra hiểu nổi được cái giá trị tuyệt đối cao siêu vĩ đại

của sự hy sinh của Cha Thánh Kolbe. Lẽ tất nhiên, ai rồi cũng phải chết. Kẻ chết trước

người chết sau. Nhưng cái thái độ hy sinh của Cha Kolbe nói lên ý nghĩa của cuộc đời.

Đặt vấn đề: là một linh mục Ba lan bị quân Đức bắt lúc bấy giờ, thì chắc 100% là phải

chết. Vậy nếu cha không hy sinh chết thay cho một bạn tù, thì cũng chỉ ít hôm nữa Cha

cũng sẽ bị quân Đức giết chết. Nhưng cái chết sau này dù cũng có giá trị tử đạo đấy,



nhưng cũng không sao bằng cái chết hy sinh của Cha. Cái chết hy sinh ấy làm nổi bật

cái giá trị của cuộc đời thánh thiện của cha thánh Kolbe.



TRUYỆN TÍCH 61: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Hiệp Hội Kinh Mân Côi

Nói đến chuỗi hạt Mân Côi, mà không nói đến Hội Mân Côi, là một sự thiếu
sót. Là vì: như chúng ta đã biết qua Hội Thánh, cũng như các thánh Giáo Phụ, thi
khi ta lần 1 chuỗi hạt Mân Côi, thì chỉ được ơn ích bằng 1 chuỗi Mân Côi.
Nhưng nếu chúng ta có gia nhập Hội Mân Côi, mà thí dụ Hội Mân Côi có 100
người, thì khi ta lần 1 chuỗi hạt Mân Côi, chúng ta được hưởng 100 chuỗi hạt
Mân Côi của 100 người khác hợp lại. Như vậy, nếu chúng ta là Hội Viên Hội
Mân Côi, mà mình chỉ lần 1 chuỗi Mân Côi, thì bằng lần 100 chuỗi Mân Côi.
Xem ra như vậy ơn ích khác nhau biết bao! Bởi vậy một người không vào Hội
Mân Côi, và một người vào Hội Mân Côi thì khác nhau biết chừng nào! Ở bài
này, chúng tôi đề cập đến Hội Mân Côi, và nguồn gốc sự tích Hội Mân Côi, để
quý độc giả thấy sự quan trọng của Hội Mân Côi. Đấng sáng lập Hội Mân Côi,
chính là thánh Dominico và chân Phước Alan de la Roche. Các Ngài đi đến đâu
truyền bá chuỗi hạt Mân Côi, thì cũng lập ngay Hội Mân Côi ở nơi đó, để cho
giáo dân gia nhập Hội Mân Côi, được hưởng nhiều ơn ích bởi việc đọc kinh lần
chuỗi Mân Côi.

Vào năm 1470, Chân Phước Alan de la Roche đã thành lập Hội Mân Côi đầu
tiên tại Tỉnh Douai, miền bắc nước Pháp. Lúc mới đầu, Hội được gọi là Hội
Thánh Vịnh Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Đến sau, Hội được Giáo Hội công nhận,
thì được gọi là Hiệp Hội kinh Mân Côi. Thánh Alan de la Roche người đã có



công vận động để Hội Thánh công nhận Hội Mân Côi, thì Ngài qua đời vào
đúng thời gian Hội Thánh chính thức công nhận Hội Mân Côi. Ngày 8 tháng 9
năm 1475 cũng là ngày Chân Phước Alan de la Roche nhắm mắt từ giã cõi đời,
thì thể theo ý nguyện của Hoàng Đế Frederich III, vua nước Đức, Giáo Hội đã
chính thức thừa nhận Hiệp Hội Mân Côi. Chỉ trong 4 tháng đầu, đã có 5000
người ghi tên xin gia nhập Hội Mân Côi. Cuối năm đó, số hội viên đã lên đến
50.000 người. Năm 1749 đã có 500.000 người xin gia nhập Hội Mân Côi. Sau đó
Hội Mân Côi đã phát triển rất mau chóng trên toàn thế giới công giáo, nhất là từ
đời Đức Giáo Hoàng Sixto IV cho đến các vị Giáo Hoàng kế tiếp, đã ban rất
nhiều đặc ân, đặc xá, đại xá, toàn xá, cho những ai gia nhập Hội Mân Côi. Các
ngài cũng khuyến khích tán thưởng giáo dân gia nhập Hội Mân Côi. Ngày
02.10.1898 Đức Giáo Hoàng Leo XIII ban hành Tông sắc “Ubi Primum” đề cập
đến bản tính, luật lệ, nghĩa vụ, quyền lợi, đặc ân của Hội Mân Côi. Như vậy Hội
Mân Côi là Hội do Hội thánh sáng lập, và trực tiếp chỉ huy. Không phải là một
hội do Giáo Hội địa phương thành lập. Cho nên bất cứ ai, bất cứ ở đâu đều có thể
xin gia nhập Hội Mân Côi một cách dễ dàng. Tuy nhiên để cho tiện việc sinh
hoạt thì sau này, nếu ở địa phương mình ở, có thành lập Hội Mân Côi, thì chỉ xin
trở về với cộng đoàn mình là được.

Theo nguyên tắc thì muốn trở thành Hội Viên Mân Côi, điều kiện rất đơn
giản:

– Được ghi danh vào sổ Hội Mân Côi
– Lần hạt mỗi ngày 5 chục (1 chuỗi Mân Côi)
– Luôn mang theo chuỗi hạt Mân Côi trong mình.
Do đó, bất cứ ai được ghi danh và giữ các điều kể trên, thì đương nhiên là

Hội Viên Hội Mân Côi. Cái lợi ích ngay trước mắt cho những ai gia nhập hội Hội
Mân Côi là được Đức Mẹ gìn giữ hồn xác mọi nơi mọi lúc, ban cho rất nhiều ơn



phần hồn phần xác. Nếu có chết bắt đắc kỳ tử, thì cũng được Đức Mẹ che chở,
cho được ơn cứu rỗi, ơn ăn năn hối cải trong giờ lâm chung.

Lời bàn: Trong lịch sử đạo công giáo, cũng như trong truyện tích Đức Mẹ Mân

Côi. Đức Mẹ đã cứu biết bao nhiêu người tội lỗi, hoặc có thói quen hằng ngày đọc 1

kính kính mừng, hoặc mang trong mình chuỗi hạt Mân Côi. Như vậy mà còn được

Đức Mẹ thương đoái xem cứu giúp. Huống chi là những người gia nhâp Hội Mân Côi,

hằng ngày chỉ lần 1 chuỗi hạt Mân Côi, thì còn được Đức Mẹ thương cứu giúp biết bao

nữa. Vậy chúng ta hãy tích cực tham gia vào Hội Mân Côi, và khuyến khích cho nhiều

người khác gia nhập Hội Mân Côi, thì sẽ được Đức Mẹ tưởng thưởng Chiến Sĩ Mũ

Xanh của Đức Mẹ vậy. Có rất nhiều quan niệm sai lầm rằng: chỉ cần lần chuỗi Mân

Côi cũng đủ, cần gì phải vào Hội Mân Côi, mất thì giờ bó buộc. Chúng tôi đồng ý như

vậy. Nhưng nếu chúng ta có vào Hội Mân Côi thì vẫn tốt hơn nhiều. Là vì: có khi ngại

không muốn lần hạt, nhưng vào Hội thì bắt buộc phải lần hạt. Hai cái khác nhau. Vả

chăng Đức Mẹ cũng đã nói: Đức Mẹ ở đâu thì có chuỗi Mân Côi ở đó. Ở đâu có chuỗi

Mân Côi, thì Đức Mẹ cũng hiện diện nơi đó.



TRUYỆN TÍCH 62: Chuỗi hạt Mân Côi
Với Thánh Dominico, Đấng Sáng Lập

Dòng Đa Minh

Nói đến chuỗi hạt Mân Côi mà không nói đến thánh Dominico là một sự thiếu
sót. Thánh Dominico sinh ngày 24.06.1170 tại Caleruega, nước Tây Ban Nha,
qua đời ngày 06.08.1221 tại Bolonia, nước Ý, hưởng thọ 51 tuổi. Đức Giáo
Hoàng Gregorio IX phong Ngài lên bậc hiển thánh ngày 11.07.1234. Bài này
chúng tôi không chủ trương viết tiểu sử thánh nhân, mà chỉ chú trọng đến một
khía cạnh duy nhất, là thánh nhân đã được Đức Mẹ hiện ra với Người, trao cho
Ngài nhiệm vụ truyền bá kinh Mân Côi. Vì những tai họa do bè rối Albigense
phá họai, nhất là tại miền Nam nước Pháp. Một hôm thánh nhân đang cầu
nguyện cho bè rối Albigense ăn năn trở lại, thì Đức Mẹ hiện ra với Ngài, có ba vị
Nữ Hoàng và 50 trinh nữ theo hầu. Đức Mẹ phán bảo thánh nhân:

- Hỡi con, Mẹ xin Thiên Chúa ơn cải tử hoàn sinh cho nhân loại. Con hãy
chịu khó đi rao giảng cho dân chúng cách cầu nguyện bằng kinh Mân Côi. Nói
đến đây Đức Mẹ chỉ vào 3 đoàn trinh nữ, mặc 3 thứ màu áo khác nhau: trắng,
đỏ, vàng. Người tiếp tục dạy cho thánh nhân ý nghĩa các màu nhiệm: 5 sự Vui, 5
sự Thương và 5 sự Mừng.

Nhờ thị kiến đó mà thánh nhân biết rằng: kinh Mân Côi sẽ là khí giới thần
lực, đánh bại các phe phái lạc giáo, cứu vãn Giáo Hội và nhân loại. Người đi dến



đâu cũng giảng về chuỗi hạt Mân Côi. Một hôm từ Fanjeaux đến thành Prouille
gỉảng kinh Mân Côi. Người đến nhà thờ Prouille đọc kinh Mân Côi. Bỗng nhiên
Đức Mẹ hiện ra phán bảo:

- Hỡi con Mẹ đã nhận tấm lòng thành kính của con dâng lên Mẹ, như những
đoá hoa hồng hái trong mưa ướt.

Dominico ngửa mặt lên mà chẳng thấy gì. Ngài lại tiếp tục đọc kinh Mân
Côi, và cầu xin cho dân thành Prouille ăn năn trở lại. Bỗng nhiên lại có tiếng
nói:

- Hỡi con, con hãy hái cho Mẹ những hoa hồng bất diệt, để Mẹ cứu các linh
hồn.

Thánh nhân hỏi lại Đức Mẹ:
- Mẹ chỉ cho con những hoa hồng nào hoàn hảo nhất.
Đức Mẹ trả lời:
- Hoa hoàn hảo nhất là những kinh Kính Mừng mà con đang đọc.
Dominico sung sướng vì đã tìm được bí quyết với niềm hy vọng trào dâng

lên. Bấy giờ Đức Mẹ mới hiện ra rõ ràng, nghiêng mình và nâng cửa nhà thờ
Prouille cho Dominico bước vào. Mặt Đức Mẹ sáng láng, áo trắng như tuyết. Ở
tay và chân Đức Mẹ, có hoa hồng tươi nở, toả hương thơm ngào ngạt. Dominico
quay nhìn Đức Mẹ và chào kính: Kính mừng Maria đầy ơn phúc. Lập tức 9 phẩm
thiên thần hoà nhịp ca tụng Đức Mẹ. Ngài cũng được Đức Mẹ dẫn dắt lên trời
thờ lạy Chúa Ba Ngôi, và thấy những chục kinh Kính Mừng mà Ngài đã đọc,
được dính lác rác trên Ngai tòa Chúa. Tảng sáng, Người trở về Fanjeux rao giảng
chuỗi Mân Côi. Nhờ đó bè rối Albigense bị tan rã. Giáo Hội lại được thanh bình.
Đó là tất cả nguồn gốc kinh Mân Côi mà thánh Dominico đã truyền cho nhân
loại.

Lời bàn: Việc thánh Dominico vâng lời Đức Mẹ truyền giảng kinh Mân Côi đã

được rất nhiều sách vở nói rất rõ ràng đã từ lâu. Chúng tôi chỉ lặp lại một chút sự tích



để nói lên sự quan trọng của chuổi hạt Mân Côi. Như vậy là chính Đức Mẹ truyền ban

kinh Mân Côi cho nhân loại. Thánh nhân chỉ là người trung gian mang đến cho nhân

loại phương thức đọc kinh Mân Côi. Chứ thánh nhân không phải là đấng sáng lập

kinh Mân Côi. Do đó, ta có thể nói kinh Mân Côi và chuỗi hạt Mân Côi là do từ trời

ban xuống cho nhân loại. Hiểu được như vậy, ta mới thấy quý trọng kinh Mân Côi, và

chuỗi hạt Mân Côi biết chừng nào!



TRUYỆN TÍCH 63: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Chân Phưóc Alan De La Roche

Phải nói trong số các thánh chuyên đề về chuỗi hạt Mân Côi, thì Chân Phước
Alan de la Roche là một vị Tông đồ đặc biệt của chuỗi hạt Mân Côi. Đối với
thánh Dominico, Ngài là vi chân phước hậu sinh. Vì thánh Dominico sinh năm
1170, mà Ngài thì sinh năm 1428, tức là sau 258 năm. Tuy nhiên Ngài cũng là
một tu sĩ dòng Đominico. Chân phước Alan de la Roche, có một đời sống rất tốt
lành, thánh thiện, gương mẫu, được mọi người quý mến. Sau khi qua đời, Ngài
đã được phong chân phước, và người ta thường gọi là Chân Phước Alan de la
Roche. Chân Phước Alan de la Roche và Hội Mân Côi do Ngài sáng lập năm
1470, có một ảnh hưởng lớn trong việc thành hình nên chuỗi Mân Côi như ngày
nay. Dựa trên bằng chứng lịch sử, có người cho rằng chân phước Alan xứng đáng
được gọi là cha của kinh Mân Côi hơn là thánh phụ Đominico, đấng sáng lập
dòng thuyết giáo, tức dòng thánh Đominico hiện nay.

Chân phước cũng chính là người đầu tiên thuật lại truyện Đức Mẹ trao ban
tràng chuỗi Mân Côi cho thánh Dominico, và dạy thánh nhân cách cầu nguyện
bằng kinh Mân Côi. Với một lòng yêu mến Đức Mẹ Mân Côi một cách thiết tha.
Với ước nguyện lớn lao muốn cho mọi người được nhận biết và yêu mến kinh
Mân Côi. Do dó vào năm 1470, Chân phước đã cho thành lập Hội Mân Côi đầu
tiên tại tỉnh Douai, miền bắc nước Pháp. Và sau này, Ngài đã lập ra rất nhiều hội
Mân Côi ở khắp nơi Ngài đi giảng. Những Hội Mân Côi là một tổ chức được



Giáo Hội công nhận, là vì chính Ngài đã vận động với Hội Thánh thừa nhận Hội
Mân Côi là một hội chính thức của Giáo Hội. Do đó ngày 08.09.1475, là ngày
sinh nhật Đức Mẹ, trước khi chân phước qua đời, theo lời thỉnh nguyện của
Hoàng Đế Fredecih III của nước Đức, Giáo hội đã chính thức thừa nhận Hội
Mân Côi, và truyền cho các nơi trong Giáo Hội, chỗ nào có đông giáo dân, thì
nên thành lập Hội Mân Côi cho giáo dân được hưởng nhờ những ơn ích bởi hội
Mân Côi.

Sau thời gian vàng son đó, Hội Mân Côi đã liên tục nhận được nhiều ơn xá,
đại xá, do các Đấng thẩm quyền của Hội Thánh, từ Đức Giáo Hoàng Sixto IV,
cho đến các Đức Giáo Hoàng kế tiếp, thay nhau rộng ban ơn xá cho những ai gia
nhập Hội Mân Côi. Theo Chân phước Alan de la Roche, thì bất cứ ai, bất cứ ở
đâu, mà muốn gia nhập Hội Mân Côi thì chỉ cần thực hiện các điều đã quy định
như đã kể trên, thì đương nhiên là hội viên Hội Mân Côi rồi. Đấy là tất cả công
trình vĩ đại của Chân Phước trong sự truyền bá kinh Mân Côi và hội Mân Côi ở
khắp nơi trong Giáo Hội.

Lời bàn: Ngày nay người ta thấy giáo dân đâu đâu cũng mộ mến chuỗi Mân Côi

và gia nhập Hội Mân Côi. Chính là công lao của Chân Phước Alan de la Roche. Hôi

Mân Côi là một hội chính thức của Hội Thánh công giáo, có tính cách quốc tế. Chứ

không phải là một hội đoàn của địa phương do các Giáo phận tổ chức theo nhu cầu

từng giai đoạn. Do dó chúng tôi cũng khuyến khích mọi người công giáo chúng ta nên

gia nhập Hội Mân Côi để được hưởng nhiều ơn ích của Đức Mẹ Mân Côi. Xin nhớ

rằng đọc 10 kinh kính mừng, hoặc 20 kinh kính mừng, là để tỏ lòng kính mến Đức Mẹ,

chứ không phải là kinh Mân Côi. Muốn đọc kinh Mân Côi do Hội thánh chỉ dạy đúng

cách, là phải lần hạt 5 chục, và ngắm 5 sự Vui, 5 sự Thương, 5 sự Mừng và 5 sự Sáng,

thì mới đủ điều kiện để được hưởng ơn ích bởi kinh Mân Côi. Chính chúng tôi cũng đã

thấy có nhiều người, nhiều nơi, đã không hiểu rõ tôn chỉ mục đích của Hội Mân Côi,

nên đã có nhận định sai lầm rằng: chỉ cần đọc 1 chục kinh, hoặc 20 kính mừng, cũng



đủ để được gọi là kinh Mân Côi. Xin nhớ rằng đọc 10 hay 20 kinh kính mừng để tôn

vinh Đức Mẹ, cũng là tốt rồi. Nhưng không phải là kinh Mân Côi. Đã là kinh Mân

Côi thì phải đọc 50 (1 chuỗi) hoặc 100 (2 chuỗi) hoặc 150 (3 chuỗi) hoặc 200 (4 chuỗi)

kèm theo các ngắm mùa Vui, mùa Sáng, Mùa Thương, và mùa Mừng. Hai việc hoàn

toàn khác nhau.



TRUYỆN TÍCH 64: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Thánh Louis Marie Grignion de

Montfort

Trong các vị thánh được Giáo Hội chú trọng nhất, kể như là tông đồ kinh Mân
Côi rất đắc lực ở thế kỷ 17, là thánh Louis Marie Grignion de Montfort. Thánh
nhân sinh ngày 31.01.1673 tại Branny Thượng, Montfort sur Mer. Louis là con
út trong gia đình có 18 người con. Khi còn nhỏ thánh nhân được giáo dục theo
các cha dòng Tên, sau được đổi sang dòng Xuân Bích, để trở thành vị đại thánh
của thời đại. Được chịu chức linh mục năm 1700. Thánh nhân hoạt động truyền
giáo khoảng 10 giáo phận miền Bắc nước Pháp. Đi đến đâu, Ngài cũng giảng về
chuỗi hạt Mân Côi, và khuyến khích giáo dân mộ mến chuỗi Mân Côi, và gia
nhập Hội Mân Côi.

Tác phẩm chính yếu của thánh nhân để lại, là hai cuốn: “Bí Mật kinh Mân

Côi”, và cuốn “Thành thực sùng kính Đức Mẹ”. Cả hai cuốn sách này đều là những
tác phẩm nổi tiếng nhất bây giờ, nói về Đức Mẹ và việc tôn sùng kinh Mân Côi.
Xét về phương diện lịch sử thì cuốn Bí Mật Kinh Mân Côi có một giá trị đặc biệt,
giải thích và nói Kinh Mân Côi là kinh nguyện phổ thông nhất của Giáo Hội. Bí

Mật Kinh Mân Côi còn là một tài liệu lịch sử minh chứng 3 điều sau đây:
a- Kinh Mân Côi do thánh nhân dạy là kinh Mân Côi chúng ta đang có ngày

nay.



b- Việc đạo đức này (kinh Mân Côi) đã trở nên rất phổ thông, đến độ kinh
Mân Côi đã trở thành một dấu hiệu của người công giáo.

c- Kinh Mân Côi đã và đang được các nhà lãnh đạo tinh thần trong nhiều
quốc gia tán dương và khuyến khích dùng để cầu nguyện. Nói về tài liệu của
thánh nhân để lại cho việc sùng kính Đức Mẹ qua chuỗi hạt Mân Côi thì rất dài.
Các bạn đọc có thể tìm đọc cuốn Bí Mật Kinh mân Côi của thánh nhân, thì mới
hiểu rõ được giá trị kinh Mân Côi như thế nào. Ở đây chúng tôi chỉ nêu lên
những khía cạnh mà thánh nhân đã truyền bá về chuỗi hạt Mân Côi. Thánh
nhân đã nói và viết:

Những kẻ hư thân mất nết, thường là kẻ khinh miệt đọc kinh Mân Côi.
Trong các kinh nguyện và việc phúc đức ta làm, có hai việc rất quan trọng.
Đó là thánh lễ Misa, và chuỗi hạt Mân Côi.
Biết bao nhiêu phép là Đức Mẹ đã làm, ban cho những ai mộ mến chuỗi
Mân Côi, và ban rất nhiều ơn ích cho những ai đeo chuỗi hạt Mân Côi ở
dây thắt lưng, hoặc ở cổ, để tỏ lòng kính mến Đức Mẹ bề ngoài nữa. Thánh
nhân thường xuyên đeo chuỗi hạt Mân Côi vào cổ cho những ai bị qủy ám,
những bệnh nhân, và kẻ tội lỗi mất đức tin.
Nếu gia nhập Hội Mân Côi, và đọc kinh chung với nhau, thì được nhiều ơn
ích hơn đọc một mình. Thí dụ: đọc một mình 1 chuỗi Mân Côi, thì được ơn
ích 1 phần. Nếu 10 người họp lại đọc chung với nhau, thì mỗi người được
hưởng ơn ích 10 phần.
Khuyên bảo mọi người đọc kinh Mân Côi hằng ngày, và truyền bá chuỗi
Mân Côi cho người khác, thì được kể là chiến sĩ tông đồ Mân Côi.
Mỗi ngày mỗi giáo dân nên đọc 1 tràng kinh Mân Côi, hoặc ít nhất là 1
chuỗi nhỏ 50 kinh, kính Đức Mẹ, thì sẽ được rất nhiều ơn ích khi còn sống
cũng như khi chết.



Đấy là tóm tắt tất cả những tài liệu mà thánh nhân đã phổ biến, và dạy người ta
về chuỗi Mân Côi. Thánh nhân đã qua đời tại Saint Laurent-sur-Serve hưởng
thọ 43 tuổi. Được phong hiển thánh ngày 20.07.1947.

Lời bàn: Thánh Louis Marie Grignion de Montfort là một vị đại Tông Đồ của

kinh Mân Côi. Ngài không những là nối tiếp công việc của thánh Dominico, Chân

Phước Alan de la Roche, mà còn là một vị thánh điều chỉnh lại những hình thức đọc

kinh Mân Côi chưa được trọn vẹn. Kinh Mân Côi mà chúng ta đọc như ngày nay, là

kinh Mân Côi mà chính thánh nhân đã sửa chữa lại cho hoàn hảo. Như vậy xét về giá

trị kinh Mân Côi và những vị thánh đã có công cổ võ đọc kinh Mân Côi, là thánh

Dominico, Chân Phước Alan de la Roche, và thánh Louis Marie Grignion de Montfort.



TRUYỆN TÍCH 65: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Đức Giáo Hoàng Pio V

Khi nói đến chiến thắng Lepanto với quân Hồi Giáo Thổ nhĩ Kỳ năm 1571, tức
là nói đến sự hoạt động rất đắc lực, và lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi tuyệt vời
của Đức Giáo Hoàng Pio V. Đức thánh Giáo Hoàng Pio V sinh hạ trong một gia
đình nghèo ở Lombardie, nước Ý. Vào dòng Đaminh năm lên 15 tuổi. Sau khi
lãnh chức linh mục, Ngài làm việc cho toà án Hội thánh. Được cử làm Giám Mục
và thăng Hồng Y năm 1556. Ngài chỉ cai trị Hội Thánh chỉ có 6 năm. Nhưng
trong 6 năm ấy, Ngài đã làm biết bao công việc cho Hội Thánh. Thánh Pio V
Giáo Hoàng sống rất đơn sơ khó nghèo, không giống như một số giáo phẩm thời
bấy giờ. Ngài rất nghiêm ngặt trong việc cai trị Giáo Hội, nghiêm trang sửa phạt
một số giáo sĩ đã không tuân thủ nhiệm vụ của mình. Ngài là gốc dòng Đaminh,
nên rất có lòng kính mến Đức Mẹ Mân Côi. Ngài khuyến khích giáo dân năng
lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ, và gia nhập Hội Mân Côi. Khi chiến thắng
Lepanto năm 1571, chính Đức Giáo Hoàng Pio V đã điều khiển Hội Thánh bằng
truyền bá khắp nơi phải lần chuỗi Mân Côi kinh Đức Mẹ, xin cho quân sĩ công
giáo được chiến thắng quân Hồi giáo. Sau khi chiến thắng rồi, để tạ ơn Đức Mẹ,
Ngài đã cho thành lập lễ Đức Bà chiến thắng, và mừng lể vào ngày 7/10 hằng
năm. Sau được đổi lại là lễ Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi.

Ngài qua đời ngày 1 tháng 5 năm 1572, tức là ngày đầu tháng 5 kính Đức
Mẹ. Điều này chứng tỏ Đức Mẹ đã ưu ái cho Ngài được qua đời trong tháng hoa



kính Đức Mẹ. Sau chiến thắng Lepanto, để tạ ơn Đức Mẹ, Ngài đã truyền cho
thêm vào kinh cầu Đức Bà một tước hiệu mới: “Nữ Vương rất thánh Mân
Côi”, để nhắc nhở cho giáo dân nhớ chiến thắng Lepanto là nhờ sự cầu nguyện
bằng chuỗi hạt Mân Côi. Ngài được tôn phong hiển thánh do Đức Giáo Hoàng
Clemente XI, năm 1712.

Lời bàn: Trong số các Đức Giáo Hoàng có lòng kính mến Đức Mẹ. Phải kể Đức

Giáo Hoàng Pio V là một vị Giáo Hoàng tuyệt vời trong việc truyền bá lòng sùng kính

Đức Mẹ Mân Côi, bằng chuỗi hạt Mân Côi. Ngoài ra, cũng còn rất nhiều Đức Giáo

Hoàng khác có lòng kính mến Đức Mẹ Mân Côi, không kém Đức Giáo Hoàng Pio V,

như các Đức Giáo Hoàng Leo XIII. Đức Giáo Hoàng Joan XXIII và Đức Giáo Hoàng

Joan Phaolô II. Các Đức Giáo Hoàng cầm đầu Hội Thánh mà còn kính mến Đức Mẹ

Mân Côi như thế, huống hồ chúng ta, là những giáo dân bình thường, phải noi gương

các Ngài để năng lần chuỗi Mân Côi và gia nhập Hội Mân Côi kính Đức Mẹ.



TRUYỆN TÍCH 66: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Đức Giáo Hoàng Leo Xlll

Có thể nói trong số các Đức Giáo Hoàng cai trị Hội Thánh từ đời Đức Thánh
Giáo Hoàng Pio V cho đến nay, thì không còn vị Giáo Hoàng nào có lòng kính
mến Đức Mẹ, và viết rất nhiều Tông Thư, Tống sắc, Thông điệp, có liên quan
đến chuỗi hạt Mân côi, và khuyến khích cổ võ giáo dân năng lần chuỗi Mân Côi,
cho bằng Đức Giáo Hoàng Leo XIII. Ngài sinh ngày 02.03.1810 tại Gioacchino
Vicenzo Pecci, nước Ý. Lên ngôi Giáo Hoàng ngày 20.02.1878. Qua đời ngày
20.07.1903, hưởng thọ 93 tuổi. Suốt 25 năm cai trị Hội Thánh, Ngài đã đem vào
Giáo Hôi không khí cởi mở, và tân tiến, làm cho các dân các nước phải nể vì, và
trọng kính Ngôi vị Giáo Hoàng ở Vatican. ĐGH Leo XIII đã dâng hiến cả đời
Giáo Hoàng của mình, phục vụ cho Rất thánh Đức Mẹ Mân Côi. Ngài đã viết tất
cả là 12 Tông thư, Tông sắc, Thông Đìệp, đề cao chuỗi hạt Mân Côi, và hằng
khuyến khích giáo dân gia nhập Hội Mân Côi, và lần chuỗi Mân Côi hằng ngày
kính Đức Mẹ.

Trong các Tông Thư, Tông sắc ấy, có Tông Thư Supremi Apostolatus ngày
1.09.1883 đề cập đến chuỗi Mân Côi như sau: Mẹ được ca tụng với các tước
phẩm cao trọng như: Mẹ Hằng cứu giúp, Mẹ yên ủi kẻ âu lo, nguồn an ủi của
người đau khổ, Nữ Vương các đạo binh, Nữ Vương chiến thắng và Hoà Bình.
Nhưng tước hiệu cao trọng hơn cả, vẫn là tước hiệu Nữ Vương Mân Côi. Cũng
nên biết rằng sau 34 năm khi Thông Điệp được tuyên bố, thì Đức Mẹ hiện ra



ngày 13.10.1917 tại Fatima, tuyên bố: Ta là Nữ Vương Mân Côi, để xác định
Thông Điệp kể trên của Đức Giáo Hoàng Leo XIII. Ngoài ra, tổng kết các Thông
Điệp, Tông Thư của Đức Giáo Hoàng Leo XIII. thì ta thấy có những ý nghĩa sâu
sắc như sau:

- Kinh Mân Côi và Hội Mân Côi chính là do Hội Thánh, và là của Hội
Thánh công nhận, và hằng khuyến khích giáo dân xử dụng kinh đó, như là kinh
Thần Vụ của Hội Thánh.

- Trong các việc ta làm để dâng kính Đức Mẹ, thì không có việc làm nào mà
Đức Mẹ ưa thích cho bằng Kinh Mân Côi.

- Ngài cũng đồng ý với thánh Louis Marie Grignion de Montfort rằng: chỉ
có hai việc quan trọng nhất đối với người công giáo là Thánh Thể và Chuỗi hạt
Mân Côi. Do đó, nếu ta giữ được hai điều này, thì chắc chắn chúng ta sẽ nên
thánh.

- Đã gọi là kinh Mân Côi, thì phải khẩu nguyện và tâm nguyện. Khẩu
nguyện là đọc ra thành tiếng bên ngoài. Tâm nguyện là vừa đọc vừa suy ngắm
các màu nhiệm Vui, Sáng, Thương, Mừng.

- Đã gọi là kinh Mân Côi thì phải lần hạt tối thiểu là 1 chuỗi nhỏ 50. Nếu lần
hạt được một tràng kinh Mân Côi tức là 3 chuỗi 50 thì càng đẹp lòng Đức Mẹ.

- Mẹ luôn luôn ở sát với con cái Mẹ, khi sống cũng như khi chết, khi họ biết
Mẹ yêu thích chuỗi hạt Mân Côi như thế nào.

- Mẹ sẽ ban cho họ tất cả những điều gì họ xin, miễn là những điều đó đẹp
lòng Chúa và đẹp lòng Mẹ.

- Chúa đã trao tất cả quyền hành trên trời dưới đất cho Mẹ, thì Mẹ có thể xử
dụng quyền hành đó, mà ban phát cho các con. Miễn là các con biết tôn kính Mẹ
bằng chuỗi hạt Mân Côi.

Đấy là tất cả các ý nghĩa mà Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã viết, và đã giảng
giải về kinh Mân Côi. Do đó chúng ta hãy nghe Ngài, và hằng mộ mến chuỗi hạt



Mân để làm đẹp lòng Đức Mẹ.
Lời bàn: Từ trước tới nay, có rất nhiều người công giáo, kể cả một số ít giáo sĩ,

cũng coi thường kinh Mân Côi và Hội Mân Côi, là vì họ chưa hiểu được hết ý nghĩa và

sự quan trọng của chuỗi hạt Mân Côi. Chúng ta đã thấy rất nhiều giáo xứ ở Mỹ này,

cũng như các cộng đoàn Việt Nam ở các xứ đạo, đã không mấy khi giảng giải về kinh

Mân Côi cho giáo dân. Không những thế, họ còn tỏ vẻ thờ ơ với kinh Mân Côi, và

chuỗi hạt Mân Côi nữa. Nhất là đám thanh thiếu niên hiện nay, có khi họ còn không

hiểu Mân Côi là gì, và chuỗi hạt Mân Côi ra sao. Do đó mà khi đề cập đến chuỗi hạt

Mân Côi, thì họ tỏ ra khinh thường. Thật đáng tiếc! Cũng chính là vì cha mẹ không

biết dạy dỗ con cái, tập cho con cái có thói quen lần chuỗi Mân Côi, và mộ mến chuỗi

Mân Côi, ngay từ khi còn thơ ấu. Có lần chúng tôi rất ngạc nhiên khi hỏi một ông cụ

già: Bác có biết kinh Mân Côi là gì, và có bao giờ Bác lần chuỗi Mân Côi kính Đức

Mẹ, thì Bác trả lời: Tôi chưa bao giờ nghe nói đến Hội Mân Côi, mà chỉ nghe thấy nói

Hội đền tạ Trái Tim Đức Mẹ, hoặc hội Legio Maria mà thôi. Chúng ta nên hiểu rằng:

tất cả các hội đoàn mang danh là Hội của Đức Mẹ, mà không có điều lệ đọc kinh Mân

Côi, thì không phải là hội đoàn của Đức Mẹ. Cái điều mà Đức Mẹ yêu thích nhất là

kinh Mân Côi và chuỗi hạt Mân Côi mà không có, thì đâu có phải là hội đoàn của Đức

Mẹ. Đấy cái tai hại của Ông Cụ già cho đến ngày nay mà chưa bao giờ nghe nói đến

tràng hạt Mân Côi. Thật là đáng tiếc! Cũng vì tại các nhà thờ, người ta ít nói, hoặc ít

tuyên truyền về chuỗi hạt Mân Côi.



TRUYỆN TÍCH 67: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Đức Giáo Hoàng Joan Phaolô II

“Totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt. Accipio Te in mea omnia. Praebe mihi Cor

tuum, Maria”. Khi tận hiến cho Đức Mẹ Maria, thánh Louis Marie Grignion de
Montfort đã đọc câu này, có nghĩa là: “Con trọn vẹn thuộc về Mẹ, và tất cả
những gì của con là của Mẹ. Con đón nhận Mẹ vào tất cả những gì thuộc về con.
Xin Mẹ trao Trái Tim Mẹ cho con, lạy Đức Maria”. Dựa vào câu kinh khi tận
hiến của thánh Louis Marie Grignion de Montfort mà Đức Giáo Hoàng Joan
Phaolô II đã lấy hai chữ đầu của câu này để làm khấu hiệu cho đời Giáo Hoàng
của mình: totus tuus (tất cả đời con thuộc về Mẹ). Phải nói trong Giáo Hội công
giáo, ngoài hai vị Giáo Hoàng nổi tiếng nhất về lòng sùng kính Đức Mẹ, là Đức
Giáo Hoàng Pio V, và Đức Giáo Hoàng Leo XIII, thì Đức Giáo Hoàng Joan
Phaolô II, là một vị Giáo Hoàng cũng rất nổi tiếng về lòng sùng kính Đức Mẹ.
Cho nên ta cũng có thể gọi Ngài là “Giáo Hoàng Mân Côi” của thời đại hiện nay.
Ngài tên thật là Karol Wojtyla sinh ngày 18.05.1920 (tháng kính Đức Mẹ). Mới
lên 8 tuổi đã mồ côi mẹ. Cho nên Ngài đã nhận Đức Mẹ làm mẹ của mình.

Ngay từ khi còn nhỏ, lúc thiếu thời, Ngài đã có lòng kính mến Đức Mẹ đặc
biệt, hằng ngày lần chuỗi Mân Côi. Cho đến nỗi Ngài đã sợ rằng kính mến Đức
Mẹ quá như vậy, có phạm gì đến Chúa không. Nhưng khi Ngài đọc cuốn sách
“Bí mật kinh Mân Côi”, và cuốn “Thành thực sùng kính Mẹ Maria” của thánh Louis



Marie Grignion de Montfort, thì Ngài mới thấy rõ là: Ta chưa bao giờ kính mến
Đức Mẹ cho đủ với điều Mẹ mong ước. Và ta càng kính mến Đức Mẹ bao nhiêu,
thì ta càng kính mến Chúa bấy nhiêu. Do đó, Ngài đã dâng trót cả đời mình cho
việc phục vụ Đức Mẹ, kể cả sau này khi lên ngôi Giáo Hoàng. Chính vì vậy mà
Đức Giáo Hoàng Joan Phaolô II đã lấy khẩu hiệu “Totus tuus”. Tài liệu lịch sử về
Đức Giáo Hoàng Joan Phaolô II thì rất nhiều, không sao kể cho hết được trong
một bài truyện tích ngắn ngủi này. Chúng tôi chỉ nêu bật sự mộ mến chuỗi Mân
Côi của Ngài. Vì lòng kính mến Đức Mẹ, mà Ngài nhận thấy rằng: chỉ có chuỗi
hạt Mân Côi làm đẹp lòng Đức Mẹ hơn cả. Khi hiện ra với nhiều vị thánh, Đức
Mẹ đã nói: trong các kinh chúng con đọc kính Đức Mẹ, thì kinh Mân Côi là
kinh làm đẹp lòng Mẹ nhất. Thánh Louis Marie Grignion de Montfort cũng nói
như vậy: đối với người công giáo chúng ta, chỉ có hai vấn đế quan trọng nhất, đó
là thánh lễ Misa, và chuỗi hạt Mân Côi. Cho nên Đức Giáo Hoàng luôn luôn sốt
sắng lần chuỗi Mân Côi. Bất cứ đi đâu, làm việc gì, thì Ngài cũng thường lần
chuỗi Mân Côi. Người ta luôn thấy Ngài tay cầm chuỗi Mân Côi khi đi bách bộ,
ngồi trên xe, trên máy bay. Chuỗi hạt Mân Côi đã có 7, 8 thể kỷ nay, không một
vì Giáo Hoàng nào có ý thay đổi. Nhưng được Đức Mẹ soi sáng, Ngài dám làm
một việc hết sức vĩ đại. Đó là Tông thư Rosarium Virginis Marioe nói về ý nghĩa
kinh Mân Côi. Thêm vào tràng chuỗi Mân Côi 5 sự sáng. Nhất là Ngài đã lập ra
một năm Mân Côi để khuyến khích giáo dân năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức
Mẹ. Đây là một việc làm hết sức khôn ngoan và có tình có lý. Nếu trước kia chỉ
có 3 mùa Vui, Thương, Mừng, thì thiếu hẳn một thời kỳ Đức Chúa Giêsu ra rao
giảng, và lập Bí Tích Thánh Thể. Như chúng ta đã biết Bí Tích Thánh Thể là một
bí tích quan trọng nhất trong Hội Thánh công giáo. Cho nên ngày nay tràng
chuỗi Mân Côi không còn là 150 kinh như trước đây, mà là 200 kinh kính mừng.
Như vậy mới diễn tả được hết cuốn Tân Ước. Chính vì lòng kính mến Đức Mẹ
qua chuỗi hạt Mân Côi, mà khi sống, Đức Mẹ đã phù hộ cho Ngài được sức



mạnh cai trị Hội thánh suốt 24 năm trường. Và đến giờ lâm tử Ngài cũng được
Đức Mẹ ưu ái rước Ngài về thiên đàng vào đúng ngày thứ 7 đầu tháng
02.04.2005.

Cũng xin nhớ rằng: Đức Giáo Hoàng Joan Phaolô II đã bị ám sát hụt vào
đúng ngày 13.05.78 cũng là ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần thứ nhất tại
Fatima. Lễ an táng của Đức Giáo Hoàng Joan Phaolô II, được diễn ra trong
khung cảnh hết sức cảm động và tiếc thương của gần 2 triệu người công giáo có
mặt tại Công Trường thánh Phêro. Đó là tất cả vì lòng kính mến Đức Mẹ Mân
Côi của Ngài, mà có được như vậy.

Tóm lại Đức Giáo Hoàng Joan Phaolô II là vị Giáo Hoàng của Đức Mẹ.
Chính Đức Mẹ đã chọn Ngài cách riêng. Cả thế giới đều biết Ngài, không bao
giờ Ngài phát biểu lời nào, mà không nhắc tới Đức Trinh Nữ Maria. Không một
tài liệu nào của thời đại Giáo Hoàng của Ngài, mà không kết thúc bằng lời
nguyện cùng Đức Mẹ Maria, là Mẹ Thiên Chúa. Để tỏ lòng kính mến Đức Mẹ,
và để truyền bá lòng sùng kính Đức Mẹ cho mọi người, Ngài đã cho thành lập
năm Mân Côi (có thể nói từ xưa đến nay chưa có bao giờ Hội thánh đã cho thành
lập một năm Mân Côi như vậy). Năm Mân côi phát động từ ngày 16 tháng 10
năm 2002, cho đến tháng 10 năm 2003. Ngài tuyên bố: Tôi muốn rằng: kinh
nguyện Mân Côi trong năm nay, phải được làm nổi bật trong cộng đồng Kitô
khắp thế giới. Sau khi Tông Thư được ban bố, cùng với ngày giờ ấn định cho
năm Mân Côi, thì toàn dân công giáo nhiệt liệt hưởng ứng. Tại các nước Ý, Tây
ban Nha, Pháp, Đức, một chiến dịch rầm rộ được tổ chức cho mọi người tham
gia việc đọc kinh Mân Côi. Tại các giáo phận ở Ý, người ta vận động cho các trẻ
em từ 5 tuổi trở lên đọc kinh Mân Côi cùng với cha mẹ và gia đình.

Lời bàn: Đã đành rằng Các Đức Giáo Hoàng lên cầm quyền Giáo Hội, thì vị nào

cũng có lòng sùng kính Đức Mẹ. Nhưng cũng có vị nổi bật hơn, như Đức Giáo Hoàng

Pio V, Đức Giáo Hoàng Leo XIII, và Đức Giáo Hoàng Joan Phaolô II. Ngoài ra còn có



tới 16 vị Giáo Hoàng khác cũng đặc biệt chú trọng đến kinh Mân Côi, và khuyến

khích người ta gia nhập Hội Mân Côi và năng đọc kinh Mân Côi. Nói lên như vậy để

chứng minh rằng Hội thánh đời nào cũng vậy, luôn luôn thúc giục con cái mình hãy

mộ mến chuỗi Mân Côi và năng lần chuỗi Mân Côi. Chả bù lại với một số người cho

kinh Mân Côi ngày nay là kinh tầm thường, chỉ dành cho mấy ông bà già đọc để dọn

mình chết mà thôi.



TRUYỆN TÍCH 68: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Đức Giáo Hoàng Pio Xll

Đức Giáo Hoàng Pio XII là vi Giáo Hoàng rất thông minh, khôn ngoan trong
thế kỷ 20 này. Ngài lên ngôi Giáo Hoàng thay thế cho Đức Giáo Hoàng Pio XI
ngay trong thời chiến tranh thứ 2 rất là tàn khốc, giữa quân Trục (Đức, Ý, Nhật)
và quân Đồng minh (Pháp, Anh, Nga). Đức Giáo Hoàng Pio XII sinh ngày
02.03.1876 tại Roma, nước Ý. Lên ngôi Giáo Hoàng từ năm 1939 cho đến năm
1958. Có thể nói cuộc đời Đức Giáo Hoàng Pio XII gắn liền với biến cố Fatima.
Ngài đã chịu rất nhiều đau khổ khi thấy con cái đang phải chịu bao nhiêu cảnh
tang thương do chiến tranh thứ 2 gây ra. Nhất là khi thấy rất nhiều người Do
Thái đang bị Đức quốc xã tàn sát tại rất nhiều nơi. Đức Giáo Hoàng đã đứng ra
can thiệp cho những người Do Thái vô tội. Nhưng chẳng được kết quả bao
nhiêu. Không những thế, toà thánh Vatican lúc bấy giờ cũng còn bị đe doạ bởi
tay độc tài Adolph Hitler, nếu không có thủ tướng Mussolini đồng minh với ông
ta, đứng ra gián tiếp can thiệp. Hitler hỏi Mussolini: Ông giáo Hoàng có mấy sư
đoàn? Đó là một câu hỏi rất ngược ngạo. Thế mà sau này khi có án phong chân
phước cho Đức Pio XII, thì người Do thái lại làm đơn tố cáo là Đức Giáo Hoàng
Pio XII không hề bệnh vực gì dân Do Thái cả. Ngài được phong chức Giám Mục
đúng vào ngày 13.05.1917, ngày mà Đức Mẹ đã hiện ra lần đầu với 3 thánh trẻ
tại Fatima.



Theo sự tiết lộ của chị Lucia. thì muốn cho nước Nga trở lại, thì Đức Giáo
Hoàng hợp cùng các Đức Giám Mục hoàn cầu, để dâng cả loài người và cách
riêng nước Nga cho Đức Mẹ, thì Đức Mẹ sẽ cứu nước Nga. Do đó, mà Đức Giáo
Hoàng Pio XII đã dâng cả loài người, và cách riêng nước Nga cho Trái Tim vẹn
sạch Đức Mẹ, vào ngày 08.12.1942, cùng với một bản kinh do chính Ngài soạn
thảo, mà ngày nay người công giáo vẫn hay đọc trong các nhà thờ, dịp lễ kính
Trái Tim Đức Mẹ. Trong thời Đức Giáo Hoàng Pio XII, có những sự kiện hết sức
quan trọng sau đây:

- Đức Giáo Hoàng Pio XII rất có lòng sùng kính Đức Mẹ, và năng lần chuỗi
Mân Côi. Cho nên vào những dịp lễ trọng kính Đức Mẹ, thì Ngài thường mời
gọi các thanh thiếu niên ớ Roma đến toà thánh Vatican, cùng Đức Giáo Hoàng
lần chuỗi Mân Côi, và cùng Đức Giáo Hoàng cầu nguyện với Đức Mẹ Mân Côi,
xin ban ơn hoà bình cho thế giới. Và chỉ vài năm sau đó, thì chiến tranh thứ 2
chấm dứt. Quân Trục thua, phải ký hoà ước với quân Đồng Minh. Hoà bình trở
lại. Kiểm điểm lại, có cả 2 triệu quân dân đã chết dưới bom đạn của cả 2 bên.

- Đức Giáo Hoàng Pio XII đã tổ chức Đại Hội quốc tế về thông điệp Fatima
ngày 13.10.1951, để truyền bá chương trình thực hiên 3 Mệnh Lệnh Fatima, và
tuyển chọn những Hiệp Sĩ can đảm dâng mình cho Trái Tim Đức Mẹ Fatima, để
truyền bá 3 Mệnh Lệnh Fatima.

- Đức Giáo Hoàng Pio XII đã ban Thông Điệp “Benedicite Deum Coeli” ngày
31.10.1942, kêu gọi thế giới công giáo hãy thực hiện chương trình thực hiện 3
Mệnh lệnh Fatima (trong đó có ML3 là đọc kinh Mân Côi).

- Đức Giáo Hoàng Pio XII đã tuyên bố tín điều Đức Mẹ Hồn Xác lên Trời
vào ngày 01.11.1950 theo Thông Điệp Munificentissimus Deus.

- Do đó để tưởng thưởng Đức Giáo Hoàng về việc Ngài tuyên bố Tín Điều
“Đức Mẹ hồn xác lên Trời”, và chương trình thực hiện 3 Mệnh Lệnh Fatima, Đức



Mẹ đã cho Ngài được xem thấy phép lạ mặt trời nhảy múa ngày 13.10.1917 tại
Fatima, ngay tại Vườn hoa Vatican vào các ngày 30-31/10 và 01.11.1950.

Ngài đã qua đời vào đúng ngày 13.10.1958. Ngày mà Đức Mẹ hiện ra lần
cuối cùng tại Fatima. Âu cũng là một sự trùng hợp rất có ý nghĩa!

Lời bàn: Thời thế chiến thứ 2, người ta đã nói rất nhiều đến Đức Giáo Hoàng Pio

XII. Ngài rất có tài ngọai giao, đã từng là Sứ Thần Toà Thánh tại Đức Quốc, và nhièu

nước khác ở Âu Châu. Đức Giáo Hoàng Pio XII rất thông minh và cũng rất nghiêm

khắc. Nhưng Ngài lại có lòng kính mến Đức Mẹ. Bất cứ công viêc gì khó khăn của

Giáo Hôi, Ngài đều chạy đến cùng Đức Mẹ và xin Mẹ phù trợ, thì đều được như ý cả.

Chiến tranh thế giới thứ 2 sớm chấm dứt, là do lời cầu nguyện bằng chuỗi hạt Mân Côi

của toàn thể những người công giáo Âu Châu lúc bấy giờ.



TRUYỆN TÍCH 69: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Đức Giáo Hoàng Gioan XXlll

Đức Joan XXIII sinh ngày 25.11.1881, lên ngôi Giáo Hoàng từ 28.10.1958 cho
đến ngày 03.06.1963. Triều đại của Ngài rất ngắn ngủi, nhưng Ngài đã làm
những việc hết sức quan trọng. Đó là chuẩn bị cho công đồng Vatican II. Trước
ngày khai mạc công đồng Vatican II. Ngài đả đến đền thờ Loretto để kính viếng
Đức Mẹ và dâng công đồng cho Đức Me phù trì hộ giúp để được thành công mỹ
mãn. Khai mạc công đồng vào đúng ngày 11.10.1962 dưới sự bảo trợ của Đức
Mẹ là Mẹ Thiên Chúa (xin lưu ý: lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa trước kia nhằm vào

ngày 11/10 hằng năm, kỷ niệm công đồng Epheso năm 431 tuyên bố tín điều Đức Mẹ

là Mẹ Thiên Chúa. Sau mới đổi lại ngày 1/1 hằng năm để dâng ngày đầu năm cho

Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa). Từ xưa tới nay chưa có một công đồng nào đưa ra
một hiến chương chính thức về Đức Mẹ. Chỉ có công đồng Vatican II thảo ra
chương 8 đặc biệt đưa vào Hiến Chế Tín lý Giáo Hội, nói về Đức Maria.

Đức Giáo Hoàng Joan XXIII rất có lòng kính mến Đức Mẹ, và cũng năng lần
chuỗi Mân Côi hằng ngày. Ngài có thói quen mỗi ngày lần đủ 150 kinh kính
mừng (tức là 3 chuỗi 50). Ngay sau khi lên ngôi Giáo Hoàng ngày 28.10.1958,
Ngài đã ra thông Điệp “Gracia Recordatio” ngày 26.09.1959 khuyến khích giáo
dân năng lần chuỗi Mân Côi và gia nhập hội Mân Côi. Ngài còn nói: Kinh Mân
Côi là hơi thở của mỗi tâm hồn. Cả đời Đức Giáo Hoàng Joan XXIII gắn liền với
Đức Mẹ một cách mật thiết, nhất là trong khi chầu Thánh Thể, bao giờ Ngài



cũng lần chuỗi Mân Côi trước Thánh Thể. Trong cuốn Nhật Ký Ngài có viết
một đoạn sau đây: “Tôi đã dốc lòng giữ mãi hằng ngày lần chuỗi Mân Côi 150.
Phương pháp này giúp tôi trong mọi công việc chăn dắt và giảng dạy của một vị
Giáo Hoàng, và là cha linh hồn của mọi người.”

Lời bàn: Đức Giáo Hoàng Joan XXIII là một vị cha già khả kính được mọi người

tôn kính yêu mến. Cuộc sống của Ngài rất đơn sơ giản dị. Đặc biệt là Ngài có lòng

kính mến Đức Mẹ và năng lần chuỗi Mân Côi. Chúng ta hãy noi gương Ngài. Làm

Giáo Hoàng với trăm công nghìn việc mà vẫn dành thì giờ để đọc được 3 chuỗi Mân

Côi mỗi ngày. Còn chúng ta thì có người tìm hết lý do này, lý do khác, để tránh né việc

lần chuỗi Mân Côi.



TRUYỆN TÍCH 70: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Nhiều Vị Giáo Hoàng Khác

Sở dĩ chúng tôi lấy gương nhiều vị Giáo Hoàng để làm chứng cho việc cần thiết
và sự quan trọng của chuỗi hạt Mân Côi. Là vì bản chất của chuỗi hạt Mân Côi
đã là rất quan trọng rồi. Nhưng gần đây cũng có một thiểu số coi thường chuỗi
hạt Mân Côi, coi đó là một kinh tầm thường, chỉ dành cho mấy ông bà già đọc
mà thôi. Còn thanh niên thì phải làm những việc khác quan trọng hơn. Cho nên
chúng ta cần phải biết giá trị của kinh Mân Côi do các Đức Giáo Hoàng, các
thánh, các nhà khoa học, tôn kính yêu mến biết chừng nào. Ngoài các Đức Giáo
Hoàng như đã kể trên, thì còn rất nhiều vị Giáo Hoàng khác đã nói, đã viết, và
hằng khuyến khích giáo dân năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ:

- ĐGH Alexandre VII (1655-1667), nhà đại hùng biện đã quả quyết công
nghiệp Thánh Dominico rao giảng chuỗi Mân Côi, có thể giữ vững được Hội
Thánh.

- ĐGH Nicolao V (1447-1455), gọi chuỗi Mân Côi là cây trường sinh chữa
kẻ chết sống lại, kẻ liệt khỏi bệnh.

- ĐGH Pio V (1556-1572) nói: nhờ Hội Mân Côi được phát triển khắp nơi,
mà giáo dân trở nên thánh thiện, đánh tan các bè rối.

- ĐGH Leo X (1513-1521) khuyến khích thành lập các hội Mân Côi tại các
địa phận và giáo xứ. Ngài gọi các Hội Mân Côi là chiến lũy ngăn cản sự dữ, là
tường lũy ngăn cách xua đuổi ma vương ác quỷ.



- ĐGH Julio III (1550-1555), gọi kinh Mân Côi là cửa thiên đàng, là vinh
quang của Giáo Hội.

- ĐGH Gregorio XIII (1572-1585) nói: Kinh Mân Côi từ trời ban xuống cho
nhân loại để ngăn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa.

- ĐGH Sixto IV (1471-1484) tuyên bố: kinh Mân Côi tăng sức mạnh để mọi
người tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi, và tôn vinh Đức Mẹ Maria.

- ĐGH Pio IX (1846-1878) nói: Võ khí mạnh nhất ta cầm trong tay là chuỗi
hạt Mân Côi.

- ĐGH Leo XIII (1878- 1903): được mệnh danh là Giáo Hoàng Mân Côi đã
nói: Không lời cầu nguyện nào giúp ta thêm lòng sùng kính Đức Mẹ cho bằng
kinh Mân Côi. Ngài cũng khuyên giục giáo hữu hãy sốt sắng tích cực tham gia
các Hội Mân Côi, để được nhiều ơn ích như Đức Mẹ đã hứa với thánh Dominico,
thánh nữ Genevieve và thánh nữ Metilda.

- ĐGH Pio X (1903-1914): suốt đời lần chuỗi Mân Côi liên tiếp, và coi chuỗi
Mân Côi là phương pháp tối hảo để chấn chỉnh mọi việc trong Giáo Hội.

- ĐGH Pio XII (1939-1958) nói: Trong các kinh để tỏ lòng sùng kính Đức
Mẹ, thì chuỗi Mân Côi là cao quý nhất.

- ĐGH Phaolô VI (1963-1978) đã ra Tông Thư “Recurens Mensis” ngày
7.10.1969 kêu gọi mọi người hãy quay về với Đức Mẹ, cầu xin hoà bình bằng
chuỗi hạt Mân Côi.

- ĐGH Joan XXIII (1958-1963) ban hành Thông Điệp “Gracia Recordatio”
ngày 26.09.1959 khuyến khích giáo dân năng lần chuỗi Mân Côi, và gia nhập
Hội Mân Côi. Ngài còn nói kinh Mân Côi là hơi thở của tâm hồn.

- ĐGH Joan Phaolô II (1978- 2005): là người con đặc sủng của Đức Mẹ Mân
Côi. Ngài thường lần chuỗi Mân Côi trước mặt mọi người. Ngài đã ban hành
Tông Thư Rosarium Virginis Mariae, thêm 5 sự sáng vào chuỗi hạt Mân Côi.



Ngài cũng là một vị Giáo Hoàng Mân Côi nổi bật trong các vị Giáo Hoàng có
lòng sùng kính Đức Mẹ nhất.

Trên đây là những thí dụ điển hình của các Đức Giáo Hoàng có lòng sùng
kính chuỗi hạt Mân Côi một cách đặc biệt. Các Ngài là những người cầm đầu
Hội Thánh, có chức cao quyền trọng, mà còn kính mến chuỗi hạt Mân Côi như
thế, thì tại sao nhiều người trong chúng ta lại ơ hờ lãnh đạm với kinh Mân Côi.
Ngoài ra, còn biết bao nhiêu vị thánh nổi tiếng ca ngợi chuỗi hạt Mân Côi như:
thánh: Benado, Joan Kim Khẩu, Louis Marie Grignion de Montfort, Thomas
Tiến sĩ….

Lời bàn: Có thể nói được rằng: hầu hết các thánh, ai cũng đếu có lòng kính mến

Đức Mẹ bằng chuỗi hạt Mân Côi, kể cả các thánh tử đạo. Khi bị điệu ra pháp trường

các ngài còn lần chuỗi Mân Côi cho đến khi đao phủ chém đứt đầu. Ôi, chuỗi hạt Mân

Côi của Đức Mẹ cao quý thay! Tất cả, tất cả đều được ơn ích khi còn sống cũng như

khi đã chết bằng chuỗi hạt Mân Côi. Phải thú thật: khi viết những bài này chúng tôi

phải nghiên cứu, tìm tòi, trích dịch. Cho nên cảm thấy hiểu biết về chuỗi hạt Mân Côi

hơn trước, và cũng tự cảm thấy mình mộ mến chuỗi Mân Côi hơn trước nữa. Cảm tạ

Chúa và Đức Mẹ Mân Côi. Ước gì tất cả những ai đọc cuốn sách này, đều được hiểu

biết sâu sắc về kinh Mân Côi và chuỗi hạt Mân Côi.



TRUYỆN TÍCH 71: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Công Đồng Vatican ll

Công Đồng Vatican II khai mạc ngày 11.10.1962, dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ là
Mẹ Thiên Chúa. Từ xưa tới nay chưa có một công đồng nào đưa ra một Hiến
Chương chính thức về Đức Mẹ. Nếu có, chỉ là xác định 1, 2 điểm có liên quan
đến Đức Mẹ, như công đồng Epheso, Florence, Trente, vv… Đây là lần đầu tiên
Công Đồng Vatican II thảo ra Chương 8 đặc biệt, đưa vào Tín lý Giáo Hội nói về
Đức Maria. Học thuyết này được trình bày trên khía cạnh lịch sử: Đức Mẹ là
chóp đỉnh Cựu Ước, và khai sinh ra Tân Ước. Khái niệm Chương 8 về Đức Mẹ
có 5 phần:

- Xác định vị trí Đức Maria trong Giáo Hội
- Địa vị Đức Mẹ trong Ngôi Hai nhập thể
- Tương quan giữa Đức Mẹ và Giáo Hội
- Bổn phận giáo dân đối với Đức Maria
- Đức Mẹ là niềm hy vọng cho dân Chúa
Ở đây chúng tôi chỉ trình bày một điểm duy nhất là: Bổn phận người Kitô

hữu đối với Đức Maria. Đức Maria vừa là Đấng Trung Gian, vừa là Đấng Đồng
Công cứu chuộc, vừa là Mẹ Hội Thánh, Mẹ nhân loại, thì bổn phận của người
giáo hữu đối với Đức Maria là phải tôn kính đặc biệt, khác hẳn với sự tôn kính
các thánh, vì Đức Maria là Nữ Vương các Thiên thần, và các thánh Nam Nữ, cho



nên phải gọi là “biệt kính”, không phải là thờ phượng. Chúng ta chỉ thờ phượng
một Thiên Chúa Ba ngôi, tôn kính các thánh, và biệt kính Đức Maria.

Thánh Công Đồng dạy chúng ta hãy nhiệt thành phát huy lòng sùng kính
Đức Mẹ, nhất là trong phụng vụ. Hãy coi những việc thực hành đạo đức nhằm
suy tôn Mẹ Thiên Chúa, như năng đọc kinh Mân Côi , cầu nguyện cùng Mẹ.
Xin Mẹ là Đấng Trung Gian thần diệu cầu bầu cho chúng ta trước mặt Thiên
Chúa. Vì Đức Mẹ là con đường ngắn nhất, bảo đảm nhất, dễ dàng nhất và hoàn
hảo nhất. Trước khi bế mạc Công Đồng, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã tuyên bố
một quyết định quan trọng chính thức: “Đức Maria là Mẹ Hội Thánh và là Mẹ
nhân loại”.

Lời bàn: Việc Công đồng Vatican II đưa ra một chương 8 đặc biệt trong Hiến Chế

Tín lý Giáo Hội nói về Đức Maria, là rất hợp tình hợp lý, là vì đã có rất nhiều phe

phái nổi lên chống phá các tín điều về Đức Mẹ, cũng như họ chỉ coi Đức Mẹ là một

người phụ nữ bình thường, mà Đức Chúa Giêsu chỉ mượn cung lòng Mẹ, để sinh ra

làm người. Chứ Đức Mẹ không phải là Mẹ Thiên Chúa. Đó là một luận điệu xuyên

tạc, ngụy thuyết xúc phạm đến Đức Trinh Nữ Maria. Vậy chúng ta phải năng đọc

kinh đền tạ Trái Tim Đức Mẹ vì những sự xúc phạm đó. Chính vì thế mà Công Đồng

Epheso năm 431 đã long trọng tuyên bố: Đức Mẹ thật sự là Mẹ Thiên Chúa

(Theotokos). Vì Đức Chúa Giêsu có hai bản tính: Thiên tính và tính loài người ta. Cho

nên Đức Mẹ là mẹ trọn vẹn Đức Chúa Giêsu, mà Đức Chúa Giêsu có bản tính Thiên

Chúa, thì Đức Mẹ cũng là Mẹ Thiên Chúa.



TRUYỆN TÍCH 72: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Thánh Nữ Faustina

Thánh Nữ Faustina, người Ba Lan sinh ngày 25.08.1905, qua đời ngày
05.10.1938 tại Dòng Nữ tu Đức Bà thương xót ở Crakow. Đã được tôn phong
hiển thánh ngày 30.04.2000. Tiểu sử cúa Thánh nhân rất dài. Muồn biết rõ chi
tiết cuộc đời thánh nhân thì phải đọc cuốn Nhật Ký “Diary, Divine Mercy in my

Soul” thì mới thấy rõ được lòng thương xót Chúa Giêsu đối với nhân loại như thế
nào. Ở đây chúng tôi chỉ phác qua một chút truyện tích về thánh nhân để nói lên
ý nghĩa “Chuỗi hạt lòng thương xót Chúa” như thế nào. Vào dòng năm 20 tuổi,
chị làm những công việc rất tầm thường như làm bếp, trồng rau, giữ nhà. Cá tính
đặc biệt của chị là khiêm nhường và vâng lời, nên ngày 22.05.1931 Chúa Giêsu
đã hiện ra với Chị để trao một thông điệp vĩ đại về lòng thương xót Chúa cho
toàn thể nhân loại. Chúa đã trao cho chị nhiệm vụ làm Sứ Giả, công cụ và Trung
Gian của lòng thương xót Chúa. Thông Điệp của lòng thương xót Chúa nói lên
Chúa yêu thương hết thảy mọi người chúng ta. Chúa đã cho chị thấy một thị
kiến: Chúa hiện ra trong trang phục màu trắng, bàn tay mặt giơ lên cao để chúc
lành, bàn tay trái ấp nơi con tim. Từ nơi đó xuất phát hai luồng ánh sáng: một
luồng đỏ và 1 luồng trắng. Chúa Giêsu nói với Chị: “Con hãy họa một bức họa
giống như con đã thấy, kèm theo chữ: Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy nơi Chúa. Ta
hứa linh hồn nào tôn sùng Ta qua Ảnh này, sẽ không bị hư mất”.



Đặc biệt Chúa đã ban cho chị một công thức để lần chuỗi kính lòng thương
xót Chúa. Ngày 13.09.1935 Chúa phán bảo chị: con hãy lấy chuỗi hạt Mân Côi
của Mẹ thánh Cha đễ dùng làm chuỗi hạt kính lòng thương xót của Cha. Thay vì
đọc kinh Lạy Cha, thì đọc: “Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng Cha Mình thánh,
máu thánh, linh hồn và Thiên tính của con yêu dấu Cha, là Đức Chúa Giêsu, con
yêu quý của Cha, để đền bù tội lỗi chúng con và toàn thế giới.” Thay vì đọc 10
kinh Kính Mừng, thì đọc: “Vì cuộc tử nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin
thương xót chúng con và toàn thế giới”. Chúa Giêsu cũng phán bảo chị: ai đọc
chuỗi hạt lòng thương xót Chúa, thì cứu được nhiều linh hồn khỏi sa hoả ngục,
nhất là cho những người đang hấp hối, thì được ơn dọn mình chết lành. Như
vậy, chính Chúa Giêsu đã truyền cho chị dùng chuỗi hạt Mân Côi của Mẹ thánh
Chúa, làm phương tiện đọc kinh kính lòng thương xót Chúa. Điều đó rõ ràng là
Chúa muốn kết hợp chuỗi hạt Mân Côi với chuỗi hạt kính lòng thương xót
Chúa làm một, mà ta có thể gọi chung được là “Chuỗi hạt Mân Côi, lòng
thương xót Chúa”.

Vậy kể từ nay mỗi khi lần chuỗi Mân Côi, chúng ta nhớ rằng chúng ta cũng
đang lần chuỗi kính lòng thương xót Chúa. Thánh nữ Faustina rất có lòng sùng
kính Đức Mẹ. Từ khi còn ở nhà cho đến khi vào tu viên năm 20 tuổi. Thánh nữ
thường kết hợp chấu Thánh Thể và lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ, để cầu
nguyện cho những người tội lỗi ăn ăn trở lại, và cho thế giới được hoà bình.

Lời bàn: Những thánh nhỏ bé thường lại là những vị thánh rất lớn. Bà thánh

Teresa Hài Đồng Giêsu, bà thánh Faustina, và còn rất nhiều vị thánh nhỏ bé khác, mà

Chúa đã trao cho các bà những nhiệm vụ đặc biệt. Điều đó chứng tỏ Chúa Giêsu

thương yêu những người đơn sơ, nghèo khổ. Vì chính Chúa Giêsu cũng đã sống đời khó

khăn nghèo khổ. Như Chúa đã nói: “Con chim có tổ, con chồn có hang, mà con người

không chỗ gối đầu”. Chúa chỉ yêu thương nhũng kẻ đơn sơ chất phác, và có một cuộc

sống ngay lành. Không phải làm lớn, sang trọng, mà được rỗi linh hồn cả đâu. Chúa



chỉ xét công và tội, nhiệm vụ được giao phó có hoàn thành hay không. Đó là triết lý

cuộc sống ở thế gian là như vậy.



TRUYỆN TÍCH 73: Chuỗi hạt Mân Côi
Với Trung tâm Hành Hương Mễ Du (Nam

Tư)

Lịch sử và địa lý làng Medjugorge ở Nam Tư thì ai cũng biết, vì đây là nơi hành
hương đứng thứ ba thế giới hiện nay. Ngoại trừ Fatima, Lộ Đức thì phải kể Mễ
Du là nơi mà ngày nay đã có rất nhiều người công giáo khắp 5 châu đến đây
kính viếng Đức Mẹ. Có một điều rất lạ là Đức Mẹ đã hiện ra từ ngày 24.06.1981
cho đến nay mà vẫn chưa chấm dứt. Đó là một sự kiện vô cùng lạ lùng. Do đó mà
nhiều người đòi hỏi phải có sự công nhận của Hội Thánh. Sở dĩ Hội Thánh chưa
mở cuộc điều tra là vì Đức Mẹ vẫn còn tiếp tục hiện ra. Khi nào chấm dứt cuộc
hiện ra thì lúc bấy giờ Hội thánh mới cho mở cuộc điều tra. Tuy nhiên với
những sự kiện vô cùng lạ lùng như vậy, Hội thánh khôn ngoan cũng không phủ
nhận và cũng chưa xác nhận, là vì Toà Giám Mục ở Mostar lên tiếng chống đối.
Nhưng theo cha Laurentin, nhà thánh mẫu học, thì quả quyết là sự kiên
Medjugorge là có thật chắc chắn 100%. Các em có tên sau đây đã được Đức Mẹ
hiện ra tại đồi Podbrdo:

- Jakov Colo, 10 tuổi
- Ivan Dragicovic 16 tuỗi.
- Vida, 17 tuỗi.
- Ivica, 15 tuổi,



- Mirjana, 15 tuỗi.
- Maria Pavlovic, 15 tuổi.
Khi hiện ra với các em, Đức Mẹ chỉ xưng danh: “Ta là Mẹ Thiên Chúa” và

hứa ban hòa bình tự do cho nhân loại. Hòa bình sẽ được ban cho nhân loại, với
điều kiện người ta phải sống bằng đức tin, ăn chay sám hối cầu nguyện, và năng
lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Nếu đem so sánh với các lần hiện ra ở Fatima,
Lộ Đức, thì sự hiện ra tai Medjugorge là hơn 1000 lần cho đến nay, mà vẫn chưa
chấm dứt. Người ta đã đổ về Medjugorge hành hương quá đông đúc, cho đến nỗi
đã biến làng này trước kia rất là nghèo nàn, nay đã trở thành 1 nơi thị tứ sầm uất
phục vụ cho khách hành hương. Sự biến đổi của những người hành hương cũng
thấy rõ. Trước kia họ sống khô khan nguội lạnh, thì nay trở thành đạo hạnh sốt
sắng biết đọc kinh lần chuỗi Mân Côi.

Năm 1983, có hơn 10.000 thanh niên đi chân không đến Medjugorge hành
hương ăn chay cầu nguyện. Có nhiều người chưa biết chuỗi Mân Côi là gì, nay
đã đeo chuỗi Mân Côi ở cổ, và lần hạt chung với nhau tại nhà thờ và tại gia đình.
Theo một linh mục dòng chúa Cứu thế cho biết thì ngay trong công viên nhà
thờ, có tượng Đức Mẹ Hòa Nình được cung kính dựng lên giữa một vườn hoa
đầy màu sắc, người ta khắp 5 châu đã đến đứng, quỳ, chung quanh lần chuỗi
Mân Côi rất sốt sắng. Thường thường cứ 5 giờ chiều mỗi ngày, người ta lại tụ tập
đông đủ đế lần 2 chuỗi Mân Côi: 5 sự Vui và 5 sự Thương. Rồi 5 sự Mừng để kết
thúc thánh lễ và tạ ơn. Nói tóm lại, bất cứ đi đâu, lên núi thánh, hay đi dự thánh
lễ ở bất cứ đâu. Những người hành hương đều lần hạt kính Đức Mẹ. Và họ đã
được nhìn thấy rất nhiều phép lạ ở đây… Đấy là những kết quả hết sức tốt đẹp
do chuỗi Mân Côi mà Đức Mẹ đã ban cho con cái Mẹ khi đến hành hương tại
Medjugorge này.

Lời bàn: Có một sự rất lạ lùng là ở các nơi khác như Fatima, Lộ Đức, La vang thì

Đức Mẹ chỉ hiện ra một thời gian rồi thôi. Còn ở Mễ Du cho đến nay, Đức Mẹ đã hiện



ra hơn 1000 lần, mà nay vẫn còn tiếp tục hiện ra. Có thể nói hiện nay Đức Mẹ đang

cùng sống chung với nhân loại tại Mễ Du. Các vị thụ khải đã nói: Đức Mẹ hiện ra cho

đến khi nào có một dấu chỉ xảy ra thì Đức Mẹ mới chấm dứt việc hiện ra. Vậy dấu chỉ

đó là gì? Đó là điềm báo một việc quan trọng sẽ xảy đến với nhân loại. Khi nào dấu chỉ

xuất hiện, thì sẽ có điềm báo trước cho biết, để hết thảy chúng ta ngay từ bây giờ, ăn

năn sám hối và lần hạt Mân Côi và cầu nguyện.



TRUYỆN TÍCH 74: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Đức Mẹ Guadalupe, Mexico

Ảnh Đức Mẹ Guadalupe hầu như được đặt khắp các nhà thờ ở Mỹ, ở Mễ, và hầu
khắp các tư gia công giáo ở Hoa Kỳ, và Mễ tây Cơ. Là vì năm 1531, Đức Mẹ đã
hiện ra với một người đàn ông đơn sơ chất phác tên là Juan Duego tại làng
Guadalupe, cách thủ đô Mexico ba dặm về phía bắc, truyền cho anh phải về
trình Đức Giám Mục xây cất tại đây một thánh đường để kính Mẹ. Đức Giám
Mục không tin vì không có gì để chứng minh cụ thể là Đức Mẹ đã phán bảo như
vậy. Juan trình lại với Đức Mẹ sự việc. Đức Mẹ bảo: Mẹ sẽ ban cho con một dấu
chỉ để Đức Giám Mục tin. Tức là Đức Mẹ sẽ cho Juan một số lớn hoa hồng đang
trong mùa đông để đem về cho Đức Giám Mục. Chính tay Đức Mẹ đã bó những
đoá hoa hồng ấy, rồi đưa cho Juan đeo vào áo tilma để đem về cho Đức Giám
Mục. Khi gặp Đức Giám Mục, Juan trình bày sự viêc, và cởi áo tilma, thì các hoa
hồng đổ ra hàng đống trên sàn nhà. Ngay tức khắc trong áo tilma của Juan có
hiện hình Đức Mẹ Chúa Kitô tuyệt đep. Tất cả đều quỳ xuống tôn kính ảnh Mẹ.
Đang lúc bối rối, thì Juan cũng ngước mắt nhìn lên ảnh Đức Mẹ, thì giống hệt y
như Đức Mẹ đã nói truyện với anh trước khi anh đem hoa hồng về. Đức Giám
Mục đứng lên và ôm choàng lấy Juan, và xin lỗi anh về những sự nghi ngờ trước
đây.

Sau đó tất cả mọi người đều tham dự cuộc rước ảnh Đức Mẹ về nhà thờ
chính toà. Tất cả đoàn rước vừa đi vừa đọc kinh lần chuỗi Mân Côi. Đức Giám



Mục và đoàn tùy tùng được hướng dẫn đến tận nơi để quan sát địa thế để xây cất
một vương cung thánh đường kính Đức Mẹ tại đây. Sau 8 năm từ khi Đức Mẹ
hiện ra, đã có 8 triệu người Mễ Aztecs trở lại đạo công giáo. Đức Mẹ Guadalupe
đã ban xuống cho dân tộc này biết bao ơn lành. Juan Diego đã qua đời năm
1548, và đã được phong hiển thánh năm 2001 ngay tại Thủ Đô Mễ tây Cơ.

Cho đến nay, theo nhiều sắc chỉ Toà Thánh thì Đức Mẹ tước hiệu
Guadalupe, không những là bổn mạng của Nước Mễ tây Cơ, mà còn là bổn
mạng của khắp vừng Bắc Mỹ. Người ta đã tổ chức rất nhiều cuộc rước long
trọng đến các nước, và các Tiểu bang Hoa kỳ, để mọi người cung nghinh cầu
khẩn cùng Đức Mẹ Guadalupe. Người dân Mể đặc biệt có lòng sùng kinh Đức
Mẹ Guadalupe, cho nên mỗi khi quỳ đọc kinh trước tượng ảnh Đức Mẹ, thì họ
đều quỳ gối, lần chuỗi Mân Côi, và đi giật lùi. Người Mễ có lòng sùng kính Đức
Mẹ Guadalupe, cho nên họ thường xuyên lần hạt kính Đức Mẹ. Chúng ta thường
thấy người Mễ thường đeo chuỗi hạt ở cổ, treo trên xe, và nhất là chỗ công viên,
cửa hàng, chợ búa, họ đều có vẽ ảnh Đức Mẹ Guadalupe.

Lời bàn: Theo như Giáo lý công giáo, thì Đức Mẹ nào cũng chỉ là một Đức Mẹ, có

các tước hiệu, tước phẩm, khác nhau. Thì dụ: Đức Mẹ Fatima thì cũng là Đức Mẹ Lộ

Đức, cũng là Đức Mẹ Guadalupe, chỉ khác nhau các tước hiệu, tước phẩm mà thôi.

Đức Mẹ hiện ra ở Fatima thì gọi là Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức, thì gọi

là Đức Mẹ Lộ Đức. Cho nên khi đọc các truyện tích về Đức Mẹ, ta chỉ nên nhớ các địa

danh để biết Đức Mẹ hiện ra ở đâu, mà cầu nguyện cho đúng với yêu cầu ở nơi ấy. Khi

cầu nguyện cùng Đức Mẹ Lộ Đức, thì ta nhớ Đức Mẹ đã phán bảo: Ta là Nữ Vương

chẳng hề mắc tội tỗ tông. Khi cầu nguyện với Đức Me Fatima, thì nhớ Đức Mẹ đã

truyền bảo phải thi hành 3 Mệnh Lệnh Fatima. Còn Đức Mẹ thì chỉ có một mà thôi.



TRUYỆN TÍCH 75: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Tổng Hội Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima

Ngày 13 tháng 10 năm 1951, tại Fatima có quốc tế đại hội về Thông Điệp
Fatima. Đức Giáo Hoàng Pio XII đã cử Đức Hồng Y Frederic Tedeschini, đại
diển Ngài đến tham dự Đại Hội và đọc diễn văn khai mạc. Thêm vào đó, có cuộc
lữ hành toàn cầu để cầu nguyện cho hòa bình thế giới, gồm một triệu khách
hành hương đến tham dự. Trong dịp này Đại hội đã cho thành lập Tổng Hội
Hiệp Sỉ Đức Mẹ Fatima. Mục đích chính là để tuyển chọn một số những thành
phần ưu tú trong Giáo Hội tham gia vào tổ chức, gọi là Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima,
cũng giống như tổ chức “Hiệp Sĩ Đức Mẹ Vô nhiễm” của Cha Thánh
Maximiliano Kolbe, người Ba Lan, đã hy sinh mạng sống mình để cứu một thanh
niên sắp bị giết tại trại tù Đức quốc xã. Nhiệm vụ chính yếu của Hiệp sĩ Đức Mẹ
Fatima là để truyền bá chương trình thực hiện 3 Mệnh Lệnh Fatima mà Đức
Giáo Hoàng Pio XII đã phổ biến cho toàn thế giới năm 1942, thánh hoá bản
thân, làm cho người ta biết Đức Mẹ và yêu mến Đức Mẹ. Các Hiệp Sĩ khi đọc
kinh tuyên thệ tận hiến, phải cầm thánh giá mà tuyên thệ tận hiến với Đức Mẹ,
trao phó hồn xác, của cải, của mình cho Đức Mẹ định đoạt. Đồng thời phải hy
sinh hãm mình, hy sinh ngày giờ, hy sinh công việc làm ăn trong chốc lát, để đến
sinh hoạt với các anh chi em Hiếp Sĩ Đức Mẹ, một năm khoảng chừng 6 lần, vào
các dịp lễ trọng kính Đức Mẹ. Nhiệm vụ hằng ngày của một Hiệp Sĩ Đức Mẹ
Fatima, là phải đọc kinh 3 Mệnh Lệnh Fatima (kinh Mệnh Lệnh 1, Mệnh Lệnh 2,



Mệnh Lệnh 3 (tức là lần hạt 50), rước lễ các ngày thứ sáu, và thứ bảy đầu tháng,
đền tạ Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu, và đền tạ Trái Tim Vẹn sạch Đức Mẹ. Luôn
luôn sống một cuộc sống đạo đức gương mẫu, được kể là người tốt trong cộng
đồng, cộng đoàn.

Thực ra, nếu chúng ta có 1 chút ý chí và tinh thần hiệp sĩ tương đối vững
mạnh, thì cũng rất dễ gia nhập Tổng Hội Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima. Sở dĩ truyện
tích chuỗi hạt Mân Côi có liên quan đến Tổng Hội Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima, là vì
trong chương trình thực hiện 3 Mệnh Lệnh Fatima, có Mệnh Lệnh 3 là lần chuỗi
Mân Côi. Việc lần chuỗi Mân Côi 50 coi như bó buộc, vì đã có lời tuyên hứa như
thế. Xin Đức Mẹ là Mẹ của các Hiệp Sĩ, ban ơn cho các anh chị đã tận hiến, được
chu toàn phận sự mà Mẹ giao phó. Xin cho các anh chị ấy được vững mạnh trên
con đường phục vụ cho Đức Mẹ trong tổ chức Tổng Hội Hiệp Sĩ Fatima.

Lời bàn: Hiện nay ta thấy ở Mỹ này có nhiều tổ chức Hiệp Sĩ, như: Hiệp Sĩ

Columbus. Hiệp Sỉ Đức Mẹ Vô nhiễm ở Chicago, Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima xuất phát từ

năm 1951 tại Fatima. Hiệp sĩ là những người quyết tâm theo đuổi một chương trình,

một mục đích mà mình đã đề ra. Do đó Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima, là người quyết tâm

hoàn thành nhiệm vụ Đức Mẹ giao phó, làm cho người ta biết Đức Mẹ và yêu mến Đức

Mẹ.



TRUYỆN TÍCH 76: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Đạo Binh Xanh, Và Đoàn Thiếu Nhi

Fatima

Đạo binh xanh là một tổ chức thuần túy tôn giáo, được thành lập với mục đích
truyền bá các Mệnh lệnh của Đức Mẹ tại Fatima, và khuyến khích các Kitô hữu
thuộc mọi thành phần thực thi lời Mẹ dạy, cải thiện đời sống, lần chuỗi Mân
Côi, và tôn sùng Trái Tim đau khổ của Đức Mẹ. Nhờ đó thế giời khỏi chiến
tranh tàn phá, như lời Đức Mẹ đã hứa: Trái Tim Mẹ sẽ thắng. Nước Nga sẽ trở
lại. Danh từ Đạo binh xanh hiện nay, đã được thay đổi, danh xưng mới là: Tông
đồ Fatima. Vì một ý nghĩa hết sức sâu sắc là: Đạo binh xanh là của Đức Mẹ, đối
kháng với đạo binh đỏ là cộng sản. Để tránh sự hiểu lầm là đạo binh xanh là một
đơn vị quân đội có trang bị vũ khi, chống với đơn vị quân đội đỏ (hồng quân).
Chúng ta cũng nên tìm hiểu nguồn gốc đạo binh xanh. Năm 1947, Linh Mục
Harold V. Colgan, cha sở họ đạo Plainfield, Hoa Kỳ, bị đau nặng phải vào bệnh
viện. Bệnh tình hết sức nguy hiểm. Ngài khấn với Đức Mẹ: “Nếu Mẹ cho con
khỏi bệnh, con sẽ hứa với Đức Mẹ dâng cả cuộc đời còn lại của con, để truyền bá
những mệnh lệnh của Mẹ tại Fatima, để cầu xin cho nước Nga trở lại.” Đức Mẹ
đã nhận lời Ngài cầu khần, và cho Ngài được khỏi bệnh. Giữ lời hứa, Cha đã vận
động thành lấp một tổ chức lấy tên là Đạo Binh Xanh. Nhiều người gia nhập Tổ
chức của Cha rất đông. Một giáo hữu rất có khả năng tên là Haffert đã đứng ra



cộng tác với cha, thiết lập trụ sở và một nhà nguyện tại Washington, New Jersey,
và lập một nhà nguyện quốc tế tại Trung Tâm Fatima. Số hội viên xin gia nhập
Phong trào lúc bấy giờ rất là đông, vì ai cũng có quyết tâm thực thi ba Mệnh
Lệnh Fatima, như Đức Mẹ đã dạy ở Fatima năm xưa, khi khi hiện ra với ba thánh
trẻ. Điều kiện để được gia nhập tổ chức đạo binh xanh là hằng ngày phải lần
chuỗi Mân Côi 5 chục, sống đạo đức gương mẫu, thánh hoá bản thân và gia đình,
rước lễ năm ngày thứ bảy đầu tháng, như Đức Mẹ đã phán bảo khi hiện ra với ba
thánh trẻ.

Hiện nay tại nhiều giáo xứ, cộng đoàn, nhiều nơi cũng có tổ chức đạo binh
xanh, có cờ hiệu thường mang tên là “BLUE ARMY”. Ngoài đạo binh xanh ra,
hiện nay cũng có nhiều nơi có một tổ chức khác nữa, cũng thuộc về Đức Mẹ
Fatima, gọi là “Thiếu Nhi Fatima”. Đoàn Thiếu Nhi Fatima là một tổ chức quy tụ
một số các em từ sáu, bảy tuổi trở lên, để hướng dẫn các em có một đời sống đạo
đức, năng lần chuỗi Mân Côi như Luxia, Phanxicô và Jacinta năm xưa. Thường
thường xứ đạo nào ở Los Angeles, đều có Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, và đoàn
thiếu nhi Fatima.

Lời bàn: Nếu các phụ huynh học sinh ý thức sớm được là ngay từ bây gìờ phải cho

các em gia nhập vào một trong hai đoàn thể: Thiếu nhi Thánh Thể, hay là Thiếu Nhi

Fatima, để các em được hướng dẫn chu đáo, có đức tin, biết yêu mến Thánh Thể, và

yêu mến Đức Mẹ Fatima, để biết lần hạt Mân Côi càng sớm càng tốt. Sau này cha mẹ

khỏi phải lo cho con cái mình. Vì dù sao khi con cái đã có đức tin khá rồi, thì sau này

lớn lên, chúng nó vẫn còn đức tin. Không sợ chúng mất linh hồn.



TRUYỆN TÍCH 77: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Các Thánh Tử Đạo

Nói về chuỗi hạt Mân Côi với các thánh Tử Đạo thì thật là quá thừa trong loạt
bài này. Là vì, thánh tử đạo nào mà chẳng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ,
trước khi ra pháp trường đễ bị chém, bị bắn, bị lăng trì, bị hoả thiêu. Nhưng mục
đích chúng tôi nói lên để quý độc giả thấy chuỗi Mân Côi có sức mạnh vạn năng
là dường nào. Chuỗi hạt Mân Côi với các thánh tử đạo được coi là những liều
thuốc an thần, là sức mạnh làm cho các Ngài coi cái chết nhẹ hơn lông hồng.

Trong truyện tích các thánh tử đạo từ trước tới nay, không chỉ ở Việt Nam
mà tại nhiều nước khác trên thế giới cũng vậy. Các thánh trước khi ra pháp
trương đều một lòng chăm chú cầu xin Chúa ban sức mạnh, và lần chuỗi Mân
Côi kính Đức Mẹ, dâng cho Mẹ những giây phút cuối cùng của cuộc đời trần
thế. Hầu hết các thánh: linh mục cũng như giáo dân, các đạo trưởng người ngoại
quốc, cũng như các thầy giảng, linh mục Việt Nam. các chủng sinh… Tất cả một
lòng trông cậy vào Đức Mẹ và siêng năng lần chuỗi Mân Côi cho đến khi bị xử
giảo, lăng trì, chém đứt đầu, đều cầm chuỗi hạt trong tay. Có thể nói là hầu hết
117 vị thánh tử đạo đều lần chuỗi Mân Côi trước khi chết.

Ở đây chúng tôi đặc biệt nêu cao gương sáng của 6 vị thánh tử đạo, đã rất
can trường khi bị thiêu sống. Đối với các thánh tử đạo, thì khổ hình nào cũng
ghê sợ, nhưng có lẽ hình phạt thiêu sống là một hình phạt nặng nhất. Sáu vị
thánh bị thiêu sống này chỉ là những giáo dân bình thường, không phải là đạo



trưởng, tu sĩ gì hết. Đa số làm nghề đánh cá, và làm nghề thợ mộc. Đó là các
thánh anh hùng sau đây:

- Đaminh Toại, ngư phủ
- Đaminh Huyên, ngư phủ
- Phêrô Đinh văn Dũng, ngư phủ
- Phêrô Đinh văn Thuần, ngư phủ
- Vinh Sơn Dương, viên chức xã ấp trong làng
- Phêrô Đa, thợ mộc
Do chiếu chỉ của Vua Tự Đức, các thánh anh hùng này đã bị thiêu sống vào

ngày 05.06.1862. Trước sự chứng kiến của rất đông người. Các ông bước vào cũi
tre và chờ đợi, tay cầm chuỗi hạt Mân Côi, cất tiếng cầu nguyện thật lớn, rồi can
đảm bước lên dàn hoả thiêu, trong khi ngọn lửa phừng phực bốc cao. Trong
ngọn lửa hoả thiêu, các Ngài đã tỏ ra hết sức bình tĩnh trong lời cầu nguyện, phó
thác mình trong tay Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria. Thật không có gương anh
dũng nào sáng chói như gương sáu vì anh hùng tử đạo đã bị thiêu sống.

Cảm động trước cái chết hết sức đau thương của sáu vị anh hùnh tử đạo Việt
Nam, và cái án phạt hết sức dã man của vua quan lúc bấy giờ. Xin đề tặng bài thơ
sau đây, kinh dâng lên sáu vị thánh (lấy chữ đầu tên của các Ngài):

TOẠI NGUYỆN VINH DANH CHÚA TRÊN TRỜI.

HUYÊN NÁO TRẦN AI MẶC KỆ ĐỜI.

DŨNG CẢM ĐỨNG TRÊN NGỌN LỬA ĐỐT.

THUẦN THÀNH THÁN PHỤC CHÍ KHÔNG LỜI.

DƯƠNG GIAN LÀ CHỐN ĐẦY ĐAU KHỔ.

ĐA CHUÂN GẠT LỆ QUYẾT VUI TƯƠI.

CẢM MẾN THAY ANH HÙNG TỬ ĐẠO!

HUY HOÀNG THIÊN QUỐC CHÓI SÁNG NGỜI.

Lời bàn: Đã đành rằng hình phạt mà vua chúa thời bấy gìờ bày ra để trừng phạt



những người theo đạo Chúa là hết sức dã man. Tại sao họ lại không áp dụng những

phương pháp tương đối nhân đạo hơn một chút. Chẳng hạn đao phủ chém đứt đầu, vứa

nhẹ nhàng vừa mau chết. Họ lại đem ra thiêu sống. Tội tình gì mà áp dụng những hình

phạt quá dã man như vậy. Đàng nào thị các Ngài cũng phải chết. Mà chết dã man như

vậy là cái dây thòng lọng buộc vào cổ vua chúa và đời con đời cháu của họ sau này.

Đáng lẽ Việt Nam ta không mất nước, nhưng vì đã quá dã man đối với người dân công

giáo, và đối với các đạo trưởng người Pháp, cho nên người Pháp kiếm cớ để thôn tính

Việt Nam.



TRUYỆN TÍCH 78: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Tín Điều Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa

Ngày 11.10.1431, Công đồng Ephêso dưới triều đại Đức Giáo Hoàng Celestino I
đã long trọng tuyên bố tín điều “Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa”, đồng thời công
đồng này cũng kết án Nestorius và tuyên bố: Đức Chúa Giêsu có một Ngôi, là
Ngôi Hai, và Đức Bà Maria là Mẹ Thiên Chúa. Sau khi công bố Tín Điều cao
trọng này của Đức Mẹ, thì toàn dân thành Epheso đã ăn mừng ngời khen và tổ
chức rước kiệu rất trọng thể để tung hô vạn tuế tước hiệu Đức Mẹ là Mẹ Thiên
Chúa. Kể từ đó tước hiệu Theotokos (Mẹ Thiên Chúa) được toàn thể Giáo hội
chấp nhận và tôn sùng. Do đó mà chúng ta thấy trong kinh Kính Mừng, ở vế 2:
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con… là lời xưng hô Đức Mẹ là
Mẹ Thiên Chúa.

Hằng ngày chúng ta lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ, chúng ta phải đọc đi
đọc lại, bao nhiêu kinh kính mừng, là bấy nhiêu lời xưng hô Đức Mẹ là Mẹ Thiên
Chúa. Nếu chúng ta lần một chuỗi hạt Mân Côi 5 chục, thì chúng ta đọc 50 lần
“Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời” Nếu chúng ta đọc đủ một tràng 4 chuỗi, thì
chúng ta phải đọc tới 200 lời chúc tụng “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời...”.
Xem ra như thề, hằng ngày chúng ta lần hạt 50, 100, 150 hay 200, thì chúng ta
liên tục tung hô Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa 50, 100, 150, 200 lần như vậy. Trong
các tước phẩm tước hiệu cao quý nhất của Đức Mẹ, thì không có tước phẩm nào
cao quý cho bằng tước phẩm “Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa”. Thiên Chúa là Đấng



cao sang quyền phép vô cùng, tạo dựng nên vũ trụ này, mà Đức Mẹ còn là Mẹ
của Thiên Chúa, thì thử hỏi còn chức tước nào cao sang hơn nữa. Nói đến Đức
Mẹ là Mẹ Thiên Chúa thì hết rồi, còn gì cao sang quyền phép hơn nữa! Vậy
chuỗi hạt Mân Côi luôn luôn gắn liền với tước phẩm cao sang ấy, thì thử hỏi còn
kinh nào cao trọng hơn và đẹp lòng Đức Mẹ hơn là kinh Kính Mừng?

Lời bàn: Trong nhiều truyện tích trên đây có người chỉ vì mỗi ngày đọc 1 kinh

kính mừng, mà Đức Mẹ đã cứu cho khỏi mất linh hồn. Huống chi chúng ta vào Hội

Mân Côi hằng ngày kính Đức Mẹ, bằng lần chuỗi Mân Côi, thì còn gì hạnh phúc

bằng. Do đó chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội nào, mà không lần chuỗi Mân Côi. Đi xe,

đi tàu, đi máy bay. Ngồi không cũng vô ích, cho nên lúc này là lúc cần lấy chuỗi Mân

Côi ra đọc kinh. Xin Đức Mẹ gìn giữ chúng ta đi đường bằng an, đi đến nơi về đến

chốn.



TRUYỆN TÍCH 79: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Ngày 01.11.1950. Đức Giáo Hoàng Pio XII tuyên bố Sắc chỉ “Munificentissimus

Deus” tuyên bố Tín Điều Đức Mẹ Hồn xác lên Trời. Đây là một sự kiện vô cùng
quan trọng. Vì trong các ngày lễ kinh Đức Mẹ trong một năm, thì lễ Đức Mẹ hồn
xác lên trời là lễ long trọng nhất. Cả Giáo hội công giáo, cũng như Giáo Hội
Đông Phương đều tổ chức rước kiệu rất long trọng. Riêng tại Roma thì ngày lễ
này được Đức Giáo Hoàng Pio cử hành thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường
Đức Bà Cả. Sau đây là ý nghĩa Sắc chỉ Munificentissimus Deus: Đức Mẹ là Mẹ
Thiên Chúa, đã hoàn tất nhiệm vụ ở trần thế, được Thiên Chúa cất rước cả hồn
lẫn xác về hưởng vinh quang Thiên quốc, theo sự tin tưởng của các thánh Tông
Đồ xưa. Mẹ đầy ơn phước hơn mọi người nữ, là Mẹ Thiên Chúa, Trinh Nữ tuyệt
đối vô nhiễm nguyên tội, từ thuở đầu thai, thì phải được hưởng sự ” bất khả hư
thối” thể xác trong mồ. Để tránh những sự kiện có thể tranh cãi không chính xác
về việc Đức Mẹ hồn xác lên Trời, như: cách thức, hoàn cảnh, thời gian, địa điểm
như thế nào.

Đức Giáo Hoàng chỉ tuyên bố một sự kiện duy nhất là: “Cả hồn và xác Đức
Mẹ được Thiên Chúa cho lên trời hưởng vinh quang”. Đó là tất cả sự giải thích
về tín điều này. Theo truyền thuyết thì có hai vấn đề được đặt ra như sau: Theo
Giáo Hội Đông phương thì Đức Mẹ sau khi Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh
chết trên thánh giá, thì Đức Mẹ được thánh Joan rước về nhà cư ngụ tại thành



Epheso, nay thuộc lãnh thổ nước Thổ Nhĩ Kỳ, và Đức Mẹ cũng qua đời tại đấy
năm Ngài 72 tuổi. Còn theo thánh truyền công giáo thì Đức Mẹ qua đời tại nhà
Tiệc ly, nơi mà Đức Chúa Giêsu đã lập Bí Tích Thánh Thể trước hôm Ngài chịu
nạn. Và sau khi Chúa về trời rồi thì Đức Mẹ vẫn cư ngụ tại Jerusalem cho đến
khi Ngài qua đời.

Khi đi hành hương chúng tôi đã đến nơi Đức Mẹ an nghỉ, và được rước cả
hồn lẫn xác về Thiên Đàng. Theo tài liệu mà Đức Mẹ đã nói với chân Phước
Agreda, thì ba ngày trước khi Mẹ từ giã cõi đời, các Tông Đồ và Môn Đệ đã tề
tựu tại Jerusalem để vĩnh biệt Đức Mẹ. Đức Mẹ yên ủi các Ngài và hứa sẽ bảo vệ
Hội Thánh cho đến cùng. Ở đây chúng tôi không đề cập đến nội dung của Tín
Điều Đức Mẹ hồn xác lên trời, cho bằng sự liên quan mật thiết giữa Tín Điều và
chuỗi hạt Mân Côi như thế nào? Trong 20 ngắm về chuỗi hạt Mân Côi, thì Mùa
Mừng có hai ngắm có liên quan đến Tín Điều Đức Mẹ Hồn xác lên trời. Đó là
ngắm tứ 4 “Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn
chết lành trong tay Đức Mẹ” Và ngắm thứ 5: “Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ lên
trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước
Thiên đàng”. Như vậy, khi lần chuỗi Mân Côi, mà chúng ta ngắm 5 sự Mừng, thì
chúng ta nhắc đi nhắc lại hai lần tín điều: Đức Mẹ Hồn xác lên Trời.

Suy như vậy, chúng ta mới thấy rằng lần chuỗi Mân Côi, không những chỉ
suy ngắm các sự màu nhiệm của Chúa Giêsu và Đức Mẹ trong trọn cuốn sách
Tân Ước, mà còn suy ngắm về 4 Tín Điều mà Hội thánh đã định tín về Đức Mẹ
nữa.

Lời bàn: Khi lần chuỗi Mân Côi là chúng ta ôn lại tất cả nội dung cuốn Phúc Âm

Tân Ước. Cao qúy thay! Không những thế, chúng ta còn đọc đi đọc lại, và suy ngắm 4

Tín Điều Đức Mẹ, thì thật là cao siêu, làm đẹp lòng Đức Mẹ hơn tất cả các kinh khác

mà ta đọc dâng lên cho Đức Mẹ. Cho nên khi hiện ra ở Lộ Đức, cũng như ở Fatima,

Đức Mẹ đều nói các lời chúng con cầu nguyện dâng lên cho Mẹ, không lời kinh nào



làm đẹp lòng Mẹ cho bằng kinh Mân Côi. Vậy để làm đẹp lòng Đức Mẹ, thì thiết tưởng

chúng ta nên hết thảy hãy gia nhập Hội Mân Côi, và năng lần chuỗi Mân Côi kính

Đức Mẹ là tốt nhất.



TRUYỆN TÍCH 80: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Tín Điều Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên

Tội

Ngày 08.12.1854, tại Đền thờ Thánh Phêrô, trước mặt hàng ngàn giáo hữu, Đức
Giáo Hoàng Pio IX trong suốt buổi thánh lễ đặc biệt, sau khi đọc Phúc Âm, đã
tuyên đọc Sắc chỉ “Ineffabilis Deus”. Trong sắc chỉ đó, Đức Thánh Cha đã định
nghĩa Tín Điều Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội như sau: “Ta tuyên bố, Ta phân
định, và xác nhận rằng: giáo thuyết về Đức Trinh Nữ Maria, ngay từ lúc đầu tiên
dựng thai trong lòng Mẹ, bởi một hồng ân và đặc ân Thiên Chúa cao cả. Vì công
nghiệp của Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế nhân loại, gìn giữ cho Mẹ khỏi mọi vết
nhơ của nguyên tội, là một giáo thuyết do Chúa mạc khải. Vì thế, mọi giáo hữu
phải vững vàng mãi mãi tin như vậy”. Sau khi tuyên bố Tín Điều này, thì cũng
còn có nhiều phe phái chống đối. Cho mãi đến ngày 25.03.1858, Đức Mẹ hiện ra
tại Lộ Đức, nước Pháp xác nhận “Ta là Nữ Vương Vô Nhiễm nguyên tội”.

Vậy tại sao chúng tôi lại đưa vấn đề này ra để nói về sự liên quan dến chuỗi
hạt Mân Côi với Tín Điều Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội. Như chúng ta đã biết,
khi hiện ra với Bernadetta tại hang Massabiele ở Lộ Đức, Đức Mẹ thường lần hạt
Mân Côi chung với cô, trước khi Mẹ phán bảo bất cứ điều gì. Nhưng mãi đến lần
hiện ra thứ 17, vào ngày lể Đức Mẹ truyền tin, thứ tư 25.03.1858, Đức Mẹ mới
nói rõ với cô: “Ta là Đấng chẳng hề mắc tội tổ tông”. Có nghĩa là “Ta là Nữ



Vương Vô Nhiễm nguyên tội”. Ngoài ra khi lần chuỗi Mân Côi, chúng ta cũng
nên suy nghĩ một vấn đề hết sức quan trọng như sau: Trong kinh Kính Mừng, có
câu: “…Bà có phước lạ hơn mọi người nữ…”. Vậy nếu Đức Mẹ mắc tội tổ tông
như chúng ta, thì đâu có còn phúc lạ hơn mọi người nữ nữa. Do đó, chính lời
chào bà Isave là câu nói được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thấn, cho biết Đức
Mẹ là người nữ đặc biệt, không hề vướng mắc tội tổ tông. Vậy khi lần chuỗi Mân
Côi chúng ta hằng đọc: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng
Bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ…” Đọc
bao nhiêu kinh Kính mừng, là tuyên xưng Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội bấy
nhiêu lần. Ở đây chúng ta cũng cần phải khảo cứu thêm lý do nào mà Thiên
Chúa đã phải ban cho Trinh Nữ Maria tước phẩm Vô Nhiễm Nguyên Tội:

1- Đức Maria là nữ tử duy nhất của Đức Chúa Cha, ví chính Mẹ đã tuyên
nhận: “Mẹ được xuất hiện từ Đấng Tối Cao, Mẹ được sinh ra trước hết mọi
người” (Eccl 24,5).

2- Đức Mẹ là Mẹ chí áí của Ngôi Con. Vì Thiên Chúa là Đấng trong sạch vô
cùng, cho nên chỉ có một người Mẹ không hề lây vướng tỳ ố, vết nhơ nào, mới
xứng đáng làm Mẹ Ngôi Con, tức là Ngôi Hai Thiến Chúa nhập thể.

3- Đức Maria là bạn cực sạch rất yêu dấu của Ngôi Ba Thánh Thần. Đức
Chúa Thánh Thần ngự xuống lòng Đức Mẹ cốt để tác tạo thân xác thanh vẹn của
Chúa Giêsu, do thân xác thanh sạch của Mẹ Maria, như lời Tổng Lãnh Thiên
Thần Gabriel tuyên báo: “Thánh Linh sẽ ngự xuống trong lòng Trinh Nữ”. Như
vậy, thân xác của Mẹ Maria phải thật sự trong sạch và vẹn toàn thì mới xứng
đáng được Chúa Thánh Thần dùng để tác tạo thánh thể của Chúa Giêsu.

Lời bàn: Khi ta lần chuỗi Mân Côi, đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kính kính mừng và 1

kinh sáng danh, cùng suy ngắm 20 sự màu nhiệm trong Tân Ước, cuộc đời của Chúa

Giêsu, của Đức Mẹ, và các sự màu nhiệm trong đạo, các tín điều Đức Mẹ, thì hỏi còn

có kinh nào cao trọng và sốt sắng đầy đủ ý nghĩa hơn khi ta lần chuỗi Mân Côi không?



Do đó, khi ta thấy Đức Mẹ nói: Mẹ rất yêu thích những chuỗi hạt mà chúng con dâng

lên cho Mẹ. Chúng ta không ngạc nhiên gì, vì một bản kinh rất đơn sơ, mà được nhiều

ơn ích như vậy.



TRUYỆN TÍCH 81: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Tín Điều Đức Mẹ Trọn Đời Đồng

Trinh

Phải nói bài này rất dài và rất quan trọng, vì phe chống đối Đức Mẹ đồng trinh
đã đưa ra những lập luận hết sức nguy hiểm. Vậy nếu chúng ta không đọc kỹ, và
nghiên cứu vấn đề thật chính xác. Có thể ngay những người công giáo, cũng có
thể ngờ vực là Đức Mẹ không đồng trinh. Sau này Đức Mẹ sinh ra nhiều người
con khác nữa. Họ dựa vào câu Phúc âm sau đây để cắt nghĩa là Đức Chúa Giêsu
có nhiều anh chị em khác. Phúc Âm thánh Matthieu đoạn 13, câu 46-54, nói
rằng: Chúa Giêsu về quê hương và dạy dỗ trong nhà hội, ai nghe cũng lấy làm lạ,
mà rằng: bởi đâu mà người này được khôn ngoan thông thái và làm những phép
lạ. Có phải là con ông thợ mộc chăng? Mẹ người có phải là bà Maria, và anh em
người là Jacques, Joseph, Simon và Juda chăng? Anh chị em người đều ở giữa
chúng ta. Rồi họ cứ khăng khăng dựa vào chữ “anh em” “chị em” để xác quyết
Đức Chúa Giêsu còn có anh chị em ruột. Đúng ra thì bài này chỉ có liên quan
đến chuỗi hạt Mân Côi. Nhưng nếu không lập luận vững chắc, thì e có nhiều
người cũng có vẻ như đồng thuận với lý luận kể trên, rồi không sao giúp người ta
tìm hiểu sự thật được. Cho nên chúng tôi xin đưa ra những lý luận sau đây, để
chứng minh Đức Mẹ trọn đời đồng trinh, trước khi sanh, đang khi sinh, và sau
khi sinh.



1- Theo thánh Luca: “Trong khi hai ông bà ở đó. Maria đã đủ ngày đầy
tháng, Bà sinh con đầu lòng, lấy khăn bọc, và đặt trong máng… (Luca 2, 1-20).
Đã sinh con đầu lòng, thì Đức Chúa Giêsu không có anh hoặc có chị. Vậy danh
từ “anh chị em” ở đây được hiểu theo nghĩa rộng, chỉ bà con họ hàng.

2- Khi tắt thở trên thánh giá. Chúa Giêsu thấy Mẹ Người và Joan, môn đệ
yêu quý, thì Đức Chúa Giêsu phán rằng: ” Hỡi Mẹ, Joan là con Mẹ.” Đoạn nói
cùng Joan: “Hỡi Joan, Bà là Mẹ con”. Từ đó sau khi Chúa về Trời, thì thánh Joan
đã vâng lệnh Chúa Giêsu, rước Đức Mẹ về nhà mình phụng dưỡng như mẹ ruột.
Vậy thử hỏi: nếu Đức Mẹ có nhiều con trai, con gái khác, thì hà tất gì mà Đức
Chúa Giêsu lại trao mẹ mình cho thánh Joan, mà không để các anh, các chị khác
nuôi dưỡng?

3- Khi hiện ra ở Lộ Đức, Đức Mẹ đã nói với Bernadetta: “Ta là Nữ Vương Vô
nhiễm nguyên tội”. Chữ Vô nhiễm ở đây, có nghĩa là không vướng mắc một chút
tì ố nào, dù là khuyết điểm nhỏ bé nhất. Chữ Vô nhiễm còn có nghĩa là hoàn
toàn tuyệt đối trong sạch từ tâm hồn đến thể xác. Vậy nếu thể thể xác mà bị ô uế,
thì làm sao mà Vô Nhiễm được.

4- Một ngụy thuyết khác cho rằng: Đức Mẹ chỉ đồng trinh khi sanh Đức
Chúa Giêsu. Sau này Bà không còn đồng trinh nữa. Không lẽ Chúa quyền phép
vô cùng, lại chỉ bảo vệ cho mẹ mình đồng trinh khi sanh ra mình, rồi sau này lại
mất đồng trinh hay sao? Nói như vậy là hoàn toàn vô lý, xúc phạm đến Đức
Chúa Thánh Thần, phủ nhận quyền phép cao cả của ThiênChúa.

Xuyên qua 4 lý luận trên đây, ta thấy Đức Mẹ trọn đời đồng trinh, trước khi
sanh, dang khi sanh, và sau khi sanh, như Tín Điều đã được Công Đồng
Laterano tuyên bố năm 649 dưới thời Đức thánh Giáo Hoàng Martino I: “Đức
Mẹ sinh nở chẳng nhơ nhớp, thân xác vốn tinh tuyền. Sau khi sanh nở, Ngài vẫn
trọn đời đồng trinh”. Như vậy khi lần chuỗi Mân Côi chúng ta hằng đọc: “Kính
Mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà”. Chữ “đầy ơn phúc” còn



có nghĩa là tuyệt hảo, trọn vẹn tinh tuyền. Nếu Đức Mẹ không còn đồng trinh
sau này, thì làm sao gọi Đức Mẹ “đầy ơn phúc” được. Nều Đức Mẹ không còn
đồng trinh, thì Đức Mẹ còn thua kém cả đến một nữ tu đồng trinh ở trong nhà
dòng nữa. Khi ta lần chuỗi Mân Côi, tức là chúng ta luôn luôn xưng tụng Đức
Mẹ là Đấng trọn đời đồng trinh sạch sẽ.

Lời bàn: Như vậy, khi ta lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ, là chúng ta luôn suy

tưởng đến 4 Tín Điếu cao trọng của Đức Mẹ. Còn gì cao sang hữu hiệu hơn, khi ta đọc

kinh Mân Côi là ôn cả toàn bộ cuốn Tân Ước, và cả 4 Tín Điều về Đức Mẹ. Chúng ta

cũng nên nhớ một điều duy nhất rằng: Chỉ có Đức Mẹ mới có các Tín Điều. Còn ngoài

ra không có một vị thánh nào, dù cao trọng đến đâu, như thánh cả Giuse, cũng không

được ban bố một tín điều nào cả. Như vậy Đức Mẹ chỉ có đứng dưới hàng Thiên Chúa

Ba Ngôi mà thôi. Do đó, đối với Đức Mẹ chúng ta không tôn kính bình thường như các

thánh, mà phải gọi là: Biệt Kính”.



TRUYỆN TÍCH 82: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giêsu

Sinh hạ trong một gia đình đạo đức năm 1874. Lúc 4 tuổi, mồ côi mẹ. Các chi
săn sóc thay thế mẹ. Lúc lên 14 tuổi, chị xin vào dòng kín Camelo ở Lisieux.
Chín năm tu trong dòng là gần chín năm bị bệnh liên tục. Nhìn thấy sự yếu đưối
của mình, chị hoàn toàn phó thác cho tình yêu Thiên Chúa, như một con nhỏ
trong cánh tay của mẹ nó. Chị qua đời năm 1897. Hai mươi tám năm sau, được
tôn phong hiển thánh năm 1925. Danh tiếng của chị lan toả cùng trái đất. Do đó
mà nhà dòng kín Lisieux trở nên trung tâm hành hương lôi kéo rất nhiều người.
Ngày nay bà được Hội Thánh chỉ định làm quan thầy các xứ truyền giáo. Khi
phong thánh cho thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giêsu, Đức Giáo Hoàng Pio XI đã
nói: Công nghiệp bà thánh Teresa cũng không thua kém công nghiệp Thánh
Phanxicô Xavier, đã sang phương đông giảng đạo. Thánh nữ Teresa Hài Đồng
Giêsu là một vị thánh rất nhỏ, mà lại rất lớn. Nhỏ là vì Bà chỉ vào tu trong dòng
kín Lisieux có chín năm, thì bà qua đời năm 1897, cũng tại dòng kín Lisieux. Rất
lớn, là bà có ý chí chinh phục những người ngoại trở về với Thiên Chúa.

Bà hằng ước ao được sang phương đông, tu tại một nhà dòng kín nào đó, để
cầu nguyện cho các người ngoại được sớm nhận biết Chúa chân thật. Cho nên bà
đã có ý nguyện xin cho được sang Đông Dương, vào tu trong một nhà dòng kín
ở Hà nội, để được cầu nguyên. Nhưng ước vọng không thành, vì bệnh lao phổi
của Bà càng ngày càng trở nên trầm trọng. Bà đã có những đức tính hết sức cao



quý tuyệt vời, đó là hy sinh, hãm mình, nhịn nhục. Thánh nữ Teresa có hai đức
tính đạo đức căn bản nhất, là: Yêu mến Thánh Thể, và sùng kính Đức Mẹ Mân
Côi. Trong cuốn sách “Saints to Remember” của Giáo Hội Hoa kỳ có nói về Bà
như thế này: “… Her great devotions were to the Blessed Sacrament and to Our
Lady, who once appeared to her in a grave sickness…” (một sự tận hiến vô cùng
cao cả là cho Thánh Thể Chúa Giêsu, và cho Đức Trinh Nữ Maria tước hiệu
Mân Côi, có một lần Đức Mẹ đã hiện ra với chị, trong lúc chị đau nặng). Trong
nhiều truyện tích thánh nữ Teresa, thì có rất nhiều tài liệu quý giá, nhưng không
thấy có câu này.

Tiểu sử của Thánh Nử thì rất nhiều và cũng rất dài. Ở đây chúng tôi chỉ
minh chứng một điều duy nhất là thánh nữ đã rất mộ mến chuỗi Mân Côi. Mỗi
khi chầu Thánh thể, ở lặng một mình, hay là nằm trên giường bệnh, Thánh Nữ
thường lần hạt kính Đức Mẹ. Cuộc sống của Thánh Nữ rất đơn sơ, giản dị, cho
đến nỗi khi Thánh Nhân qua đời, thì một chị dòng đã nói: Không biết Teresa
sau khi chết rồi, nhà dòng biết lấy tài liệu gì đáng giá, để ghi vào sổ nhà dòng, và
tiểu sử của chị. Nhưng sau khi bà qua đời rồi, người ta mới khám phá ra bà chính
là một nhà tu học đại tài, đã viết những tư tưởng tu học rất cao siêu. Cho nên,
Hội thánh đã phong cho Bà phẩm hàm: Tiền sĩ Hội Thánh. Một nữ tu nhỏ bé,
gần chín năm bị bệnh, mà được phong Tiến sĩ Hội Thánh thì phải biết như thế
nào rồi! Đây cũng lại là một phép lạ điển hình, chứng tỏ khi bà còn sống đã năng
lần chuỗi Mân Côi, cho đến nỗi Bà coi mỗi một kinh kính mừng khi bà đọc lên
kính Đức Mẹ, là một bông hồng thơm tho dâng lên cho Mẹ. Do đó, mà trước khi
bà từ giã cõi đời, bà đã để lại một câu nói bất hủ sau đây: “Je passerai au ciel, à

faire pleuvoir des roses sur la terre..” (khi tôi về thiên đàng, tôi sẽ làm mưa hoa
hồng xuống trên mặt đất này). Và quả thật, sau khi bà qua đời, đêm ấy bà đã làm
một phép lạ cả thể là cho mưa hoa hồng xuống đầy sân nhà dòng kín Lisieux.
(hoa hồng tức là hoa Mân Côi: Rosary).



Lời bàn: Khi các linh mục thừa sai Pháp sang giảng đạo tại Việt Nam, thì các

Ngài đã truyền bá lòng sùng kính Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giêsu rất là rầm rộ. Ở

đâu cũng có bàn thờ kính thánh Nữ Teresa. Người ta đến khấn rất đông, và nhờ công

nghiệp bầu cử của Bà, mà đã có rất nhiềư người được các ơn lạ. Đây là một triết lý rất

căn bản cho mọi người: không phải làm lớn mà lên thánh lớn. Làm thánh ở tại biết phó

thác mọi sự cho Chúa, hoàn thành nhiệm vụ được Chúa giao phó. Sau khi chết, Chúa

không căn cứ vào chức vụ, mà căn cứ vào công việc được Chúa giao phó, có hoàn thành

tốt đẹp hay không? Làm vua, làm Giáo Hoàng, mà không làm tròn phận sự của mình

đối với Thiên Chúa, thì chắc chắn là thua một vị thánh nhỏ bé, như bà thánh Faustina,

hoặc bà thánh Teresa. Vậy đừng căn cứ bề ngoài, mà xét đoán việc bên trong tâm hồn

của mỗi người.

Bài này tác giả có ý thân tặng những bà, chị nào có tên thánh là Teresa hãy bắt

chước thánh nữ để được hãm mình chịu khó chịu bệnh tật cho nên. Vì trong sách dẫn

đàng nhân đức có nói: Không có một công phúc nào ở trên thế gian này đền tội hữu

hiệu cho bằng chịu bệnh tật cho nên, vì lòng kính mến Chúa, và chia sẻ những khổ đau

mà Chúa Giêsu đã chịu trên thánh giá.



TRUYỆN TÍCH 83: Chuỗi hạt Mân Côi
Với Thánh Alphonso Liguori, Tiến Sĩ Hội

Thánh

Nói đến thánh Alphonso là nói đến sự tôn sùng ảnh thánh Đức Mẹ Hằng Cúu
Giúp. Thánh nhân cũng là sáng lập viên dòng Chúa Cứu thế, một nhà dòng rất
nổi tiếng về công tác giảng huấn và truyền bá lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu
Giúp. Tại Việt Nam không nhà thờ nào mà không có bàn thờ kính Đức Mẹ Hằng
Cứu Giúp. Phong trào tôn kính ảnh thánh Mẹ đã được một thời gian rất là sôi
nổi tại Việt Nam. Nhưng từ sau ngày có chương trình thực hiện 3 Mệnh Lệnh
Fatima, và tôn kính Đức Mẹ Fatima, thì người ta lại có phần hướng về Đức Mẹ
Fatima nhiều hơn. Nhưng dù sao, thì chúng ta cũng đã biết Đức Mẹ nào cũng chỉ
là một Đức Mẹ, chỉ khác nhau tước hiệu, tước phẩm mà thôi. Do đó khi ta cầu
nguyện cùng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, thì cũng như chúng ta cầu nguyện với
Đức Mẹ Fatima, hay là Đức Mẹ Lộ Đức. Ở đây chúng tôi chỉ đặc biệt chú trọng
đến lòng tôn sùng Đức Mẹ của thánh nhân. Thánh Alphonso sinh ngày
27.12.1696 tại Marianella, nước Ý, vào đại học Hoàng gia năm 12 tuổi, nhận
thanh kiếm Hiệp Sĩ lúc lên 14 tuổi. Năm 16 tuổi đã đậu hai bằng tiến sĩ luật, đạo
và đời. Là luật sư rất nổi tiếng, nhưng sau khi thua một vụ kiện lớn, Ngài đã bỏ
nghề luật sư, và đến bàn thờ Đức Mẹ, rút thanh kiếm đặt trên bàn thờ, và xin
tuyên hứa làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ, và làm linh mục của giới nghèo.



Tháng 11 năm 1732, thánh nhân cùng 5 anh có chí hướng về làng Scala lập
dòng Chúa Cứu thế, tiếp tục rao giảng tin mừng cho những người nghèo khổ.
Thánh nhân đã viết 111 cuốn sách nổi tiếng về lòng sùng kinh Đức Mẹ, và bộ
sách thần học luân lý. Thánh nhân được Đức Giáo Hoàng Clemente XIII cử làm
Giám Mục, cai quản giáo phận Sainte –Agathe des Goths. Năm 80 tuỗi, Ngài xin
về nhà dòng để được dọn mình chết. Cả đời thánh nhân, là cả đời phục vụ cho
Đức Mẹ. Ngài đã viết những cuồn sách rất nổi tiếng về lòng tôn sùng Đức Mẹ,
trong số đó có cuốn “Vinh Quang Đức Mẹ” là cuốn sách nổi tiếng nhất. Ngài
thường xuyên lần chuỗi hạt Mân Côi, kể cả những lúc ốm đau bệnh hoạn. Ngồi
trên xe lăn, hoặc nằm trên giường bệnh, Ngài cũng cứ lần hạt suốt ngày như vậy.
Có một hôm Ngài đang ngồi trên xe lăn, mà quên không nhớ mình đã lần hạt
hay chưa. Ngài hỏi thày dang đẩy xe: “Hôm nay Cha đã lần hạt hay chưa?” Lần
hạt suốt ngày mà còn quên sót như vậy. Chứng tỏ đả gần đến ngày giờ Chúa
thưởng công phúc trên nước thiên đàng. Alphonso qua đời ngày 01.08.1787, thọ
91 tuổi. Được phong hiển thánh năm 1830, và tiến sĩ Hội Thánh năm 1871.

Lời bàn: Thánh Alphonso là một vị thánh nổi tiếng về lòng sùng kính Đức Mẹ,

cũng như thánh Louis Marie Grignion de Montfort, thánh Joan Vianney, và thánh

Thomas Tiến sĩ. Phải nói như vậy, là không vị thánh nào là không có lòng kính mến

Đức Mẹ. Mức độ kính mến của các Ngài có khác nhau. Có thánh thì viết nhiều sách vở

ca tụng Đức Mẹ. Có thánh thì thường xuyên giảng giải và khuyến khích người ta tôn

sùng Đức Mẹ, hoặc bằng cách này hay cách khác. Chung quy muốn nên thánh, thể nào

cũng phải có ý chí phục vụ cho Đức Mẹ. Như vậy, chúng ta có một công thức vững

chắc là: Đối với Chúa Giêsu thì Thánh Thể, mà đối với Đức Mẹ là chuỗi hạt Mân Côi.



TRUYỆN TÍCH 84: Chuỗi hạt Mân Côi
Với Bí Tích Thánh Thể

Tại sao Bí Tích Thánh Thể là Bí Tích Thánh Thể, làm gì có liên quan gì đến
chuỗi hạt Mân Côi? Do đó, chúng ta cần phải nghiên cứu thật rõ nét về vấn đề
này, và phải nắm vững những chi tiết lý luận thật cao siêu, do các nhà thần học
đã đưa ra:

1- Ở đâu có Chúa thì ở đó có Đức Mẹ Maria. Trong các Bí Tích khác hoặc
tha tội, hoặc thêm ơn thánh sủng. Nhưng Bí Tích Thánh Thể ban chính Đức
Chúa Giêsu cho ta. Đã ban chính Đức Chúa Giêsu, thì cũng ban chính Đức Mẹ
cho ta. Vậy nếu ta rước mình thánh Chúa vào lòng, thì cũng chính là rước Đức
Mẹ. Vì theo thánh Thomas tiến sĩ đã nói: “Thịt máu Đức Chúa Giêsu, thì cũng
bởi thịt máu Đức Mẹ. Cho nên khi ta rước Chúa Giêsu, thì ta cũng gián tiếp rước
Đức Mẹ”. Mà ở đâu có Đức Mẹ, thì ở đó có chuỗi hạt Mân Côi, như trên chúng
ta khảo cứu. Vì chuỗi hạt Mân Côi gắn liền với Đức Mẹ. Vậy có Đức Mẹ là có
chuỗi hạt Mân Côi. Có chuỗi hạt Mân Côi là có Đức Mẹ. Khi ta họp nhau lần
chuỗi Mân Côi, thì tức khắc có Đức Mẹ ngự giữa chúng ta.

2- Theo Tông Thư Supremi Apostolatus ngày 01.09.1883 của ĐGH Leo XIII,
thì khi ta làm việc kính Đức Mẹ Mân côi trong tháng 10 (tháng Mân Côi) thì
phải lần hạt 50, đọc kinh cầu Đức Bà, và kinh Ông Thánh Juse, trước Mình
Thánh Đức Chúa Giêsu, thì mới được ơn đại xá. Như vậy có sự liên hệ mật thiết
giữa Chúa Giêsu và chuỗi hạt Mân Côi.



3- Theo thánh Grignion de Montfort: mỗi lần ta rước lễ là ăn thịt và uống
bửu huyết Đức Chúa Giêsu, bởi thịt và bửu huyết của Đức Mẹ. Ta được kết hợp
thành một thân thể, một tâm hồn cùng Chúa và Mẹ Maria. Bất cứ nơi nào trên
trời dưới đất, trong nhà Tạm hay trong linh hồn chúng ta. Chúa Giêsu bao giờ
cũng là hoa quả của lòng Đức Mẹ. Thật là một sự khám phá cao siêu, cho ta thấy
sự liên hệ mật thiết giữa Thánh Thể và Đức Mẹ đồng trinh. Sự hiện diện của Đức
Mẹ Maria nơi Thánh Thể, là một sự hiện diện tuyệt vời. Ở trên trời, Chúa Giêsu
và Đức Mẹ đã kết hợp nên một thể nào, thì trong phép Thánh Thể Chúa Giêsu
và Đức Mẹ kết hợp làm một cũng vậy.

Lời bàn: Mỗi khi ta rước Mình Thánh Đức Chúa Giêsu, thì tức là ta gián tiếp

rước Đức Mẹ vào lòng. Đây là một ơn đặc biệt, mà Chúa Giêsu đã ban Đức Mẹ cho

chúng ta. Còn gì quý trọng bằng khi rước Mình Thánh Chúa, lại cũng được rước Đức

Mẹ, là Mẹ hằng thương yêu chúng ta, thì chúng ta còn lo gì, sợ gì ở trên thế gian này

nữa. Luôn luôn đã có Chúa và Đức Mẹ bảo vệ chúng ta hằng ngày hằng gìờ. Mỗi khi

ta lần chuỗi hạt Mân Côi kính Đức Mẹ, thì đồng thời chúng ta cũng tôn thờ Đức Chúa

Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể nữa.



TRUYỆN TÍCH 85: Chuỗi hạt Mân Côi
Với Thánh Ignatio Loyola Sáng Lập Dòng

Tên

Ignatio sinh năm 1491 tại làng Basque, nước Tây Ban Nha, con nhà quý tộc của
Phó Vương Navarre. Là sĩ quan trong quân đội. Bị thương và được tịnh dưỡng
tại bệnh viện. Trong lúc rảnh rỗi Ngài đã đọc nhiều sách đạo, và đã tìm thấy một
chân lý là muốn hiến thân sống âm thầm khổ hạnh, phó dâng cả cuộc đời mình
cho Chúa và cho Đức Mẹ. Là một vị thánh có lòng sùng kính Đức Mẹ đặc biệt.
Ngài lấy chuỗi Mân Côi làm vũ khí chống đối mọi ân mưu của ma quỷ. Và xin
Đức Mẹ cho mình được chiến thắng, để hoàn thành được công tác thành lập tu
hội dòng Chúa Giêsu, cùng với các bạn cùng chí hướng. Cả cuộc đời của Ngài là
một sự tận hiến tuyệt đối cho Đức Mẹ. Khi còn là một thanh niên, Ngài gia nhập
quân đội Hoàng Gia, và ước ao trở thành Hiệp Sĩ Đức Mẹ. Người thấy rằng cần
phải có những Hiệp Sĩ để chiến đấu bênh vực Hội Thánh. Ngài đến nhà thờ
dòng Benedictin tại Montserrat, và đặt thanh kiếm của Ngài dưới chân tượng
Đức Mẹ, và tuyên thệ tận hiến xin trở thành Hiệp Sĩ của Đức Mẹ và của Chúa
Giêsu.

Đêm 25/3, khi mọi người dự thánh lễ Truyền Tin, thì Ngài đi xưng tội, canh
thức trọn một đêm, để cầu nguyện. Đức Mẹ đã nhận lời nguyện của Ignatio, và
chọn Ngài làm Hiệp Sĩ của Chúa Giêsu, của Đức Mẹ, và của Hội Thánh. Từ đó



Ignatio trở thành người đứng đầu của “Đoàn Hiệp Sĩ Chúa Giêsu và Đức Mẹ
Maria”. Sau đó, đoàn Hiệp sĩ này trở thành dòng Tên Đức Chúa Giêsu, và đã
giúp cho Hội Thánh rất nhiều công tác đặc biệt, làm sáng danh Thiên Chúa và
Giáo Hội ở trần gian này. Thánh nhân qua đời ngày 31.07.1556. Dòng Tên (tên
của Chúa Giêsu, Giêsuites) phát triển hầu khắp thế giới. Khẩu hiệu của Dòng là
A.M.D.G (ad majorem Dei gloriam: tất cả vì sáng danh Thiên Chúa.) Các cha dòng
Tên đi đâu cũng giảng về Chúa Giêsu và về Đức Mẹ, khuyến khích mọi người
năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Nhất là thánh Phanxicô Xavier, người
bạn đồng chí hướng với thánh Ignatio trong công tác lập dòng Tên ngay tử buổi
ban đầu, đã tình nguyện sang Phương Đông giảng đạo. Đi đến đâu thánh
Phanxicô Xavier cũng giảng về chân lý đạo Chúa, rửa tội không biết bao nhiêu là
giáo hữu tân tòng ở Ấn Độ, ở Nhật Bản, và truyền bá chuỗi hạt Mân Côi cho mọi
người. Ngài định sang Trung Quốc giảng đạo, thì giữa đường Ngài qua đời, để lại
cánh tay phải còn nguyên vẹn, chứng tỏ cánh tay này Ngài đã rửa tội không biết
bao nhiêu là ngàn người.

Lời bàn: Trong Hội Thánh có rất nhiều dòng nổi tiếng, như dòng Tên, dòng

Dominicain, dòng Phanxicô khó khăn, dòng Chúa Cứu Thế, dòng khổ tu Citeaux…

Các dòng tu nào cũng đều có một chí hướng riêng biệt, và một công tác đặc biệt. Chung

quy cũng là sống một đời sống chiêm niệm, khắc khổ tu thân, thánh hoá bản thân, và

giúp Hội thánh truyền giảng chân lý đạo của Chúa ở trần gian này. Thường thường

các dòng đều có mục đích giống nhau, là sống cuốc sống chiêm niệm, gần Chúa, xa

lánh thế gian, thánh hoá bản thân, cầu nguyện nhiều cho các linh hồn, cho thế gian,

cho sự thái bình, và cho Hội Thánh. Tuy nhiên cũng có những mục đích khác nhau,

tùy theo từng công tác được Hội Thánh giao phó. Tuy nhiên nói chung thì nhà dòng

nào cũng có hai nhiệm vụ chính, là tôn thờ Thánh Thể, và lòng sùng kính Đức Mẹ qua

chuỗi hạt Mân Côi. Nếu thiếu một trong hai nhiệm vụ đó thì không còn kể là nhà dòng

nữa.



TRUYỆN TÍCH 86: Chuỗi hạt Mân Côi
Với Chính Thống Giáo

Chính thống Giáo và Công Giáo rất gần giống nhau về Tín lý, chỉ khác nhau
một vài chi tiết, mà có thể hai bên hoà giải được. Sự tách rời xa nhau đã xảy ra
vào thế kỷ thứ 11. Tuy nhiên, ngày nay cả hai bên đang đi gần đến sự hiệp nhất.
Chính Đức Mẹ cũng đã phán bảo: Tôn giáo nào còn có lòng tôn thờ kính mến
Con Mẹ, thì Mẹ sẽ tìm cách đưa về cùng một doàn chiên dưới quyền chỉ huy
một Đấng Chăn Chiên. Có lẽ ngày ấy cũng không xa lắm nữa đâu. Ở đây chúng
tôi chỉ chú trọng đến khía cạnh tìm hiễu chuỗi hạt Mân Côi với Chính Thống
Giáo như thế nào? Trước hết chúng ta thấy rằng Giáo hội Chính Thống Giáo ca
tụng tuyệt vời Đức Maria. Giáo lý Đức Mẹ Hồn xác lên trời, và Đức Mẹ Vô
nhiễm nguyên tội đã có rất lâu đời ở Đông Phương, từ thế kỷ thứ VI. Còn bên
công giáo La Mã, chỉ mừng hai lễ này từ thế kỷ thứ XI. Các ảnh tượng đối với
người công giáo, chỉ có tác dụng gợi nhớ để cầu nguyện. Còn Giáo Hội Chính
thống Giáo coi ảnh tượng là một Bí Tích ban sức mạnh và ơn nghĩa Chúa. Họ coi
đó là hình ảnh Thiên đàng dưới trần gian. Có nơi đúc tượng toàn bằng vàng bạc,
quý kim. Đức Trinh Nữ Maria hiện diện khắp nơi trên bàn thờ trong gia đình,
tại công viên. Người chính thống giáo ca tụng Đức Mẹ còn hơn người công giáo.
Đến ngay kinh Kính Mừng cũng xuất phát từ Đông Phương trước, như lời chào
hoan hô vui mừng.



Trong cuốn tiểu thuyết của Liên Xô: “Thép đã tôi thế đấy”, diễn tả cuộc sống
của người dân Liên xô dưới chế độ cộng sản. Đảng cộng sản đã áp dụng bao
nhiêu phương pháp dã man chống báng tôn gìáo, tịch thu tài sản Giáo Hội, nhiều
pháp lệnh tôn giáo có ý đàn áp, nhưng không làm gì nổi. Người đân chính thồng
giáo vẫn ngang nhiên đọc kinh lần hạt kính Đức Mẹ, ở nhà, ở công trường, ở sở
làm việc, mà chẳng cán bộ nào dám nói, hoặc dám cấm cản. Bởi vì ngay chính
cán bộ, đảng viên cao cấp trước kia cũng là những người chính thống giáo. Việc
đeo chuỗi hạt Mân Côi ở cổ, là một đồ trang sức. Không một ông bà nào đi ra
ngoài đường mà không cầm chuỗi hạt Mân Côi, vừa đi vừa lần hạt, vừa nói
truyện vừa lần hạt. Các cụ ông cụ bà ra đường thế nào cũng mang chuỗi hạt Mân
Côi. Họ coi đó như là cái mốt thời trang. Đức tin người dân Chính thống Giáo
mạnh đến như vậy. Cho nên Đức Mẹ đã cứu họ một cách hết sức tài tình tự
nhiên. Chẳng tốn một viên đạn. Thế mà chế độ cộng sản sụp đổ chỉ hơn 70 năm
cai trị. Thế giới Tây phương cứ nghĩ nếu muốn tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản Liên
Xô, thì phải tổn thất ít nhất là mấy chục sư đòan, bao nhiêu vũ khi tối tân, thì
mời may ra làm chậm bước tiến của cộng sản. Phải chăng đấy là do những chuỗi
hạt Mân Côi dâng lên cho Đức Mẹ của tuyệt đại đa số của người chính thống
giáo Liên xô, mà Đức Mẹ Mân Côi đã cứu vãn dân tộc Liên Xô, tức là nước Nga
ngày nay thoát khỏi ách cộng sản vô thần.

Lời bàn: Sức mạnh vũ khí ghê gớm thật. Nhưng nếu đem so sánh với vũ khí của

lời cầu nguyện, thì chẳng thấm tháp gì được bao nhiêu. Đấy ta xem sức mạnh Liên Xô

thời ấy có thua kém gì hoả lực của Mỹ đâu. Thế mà chỉ trong có hơn một ngày, là tan

tành sụp đổ. Có ai hiểu được tại sao? Chỉ có thể hiểu được và cắt nghĩa được là do bàn

tay của Thiên Chúa. Đến như ngày nay, hoả lực của Nga vẫn còn mạnh, đâu có mất

mát gì. Kho nguyên tử của Nga vẫn còn nguyên. Hệ thống hoả tiễn tầm xa, tầm ngắn,

tài nguyên mỏ dầu, khí đốt, cũng vẫn vậy. Chính quyền Nga cũng muốn nổi lên quậy

phá, nhưng người dân Nga đã chán ghét chiến tranh, và họ sợ nhất là chủ nghĩa cộng



sản trở lại. Cho nên chính người dân Nga nay đã giác ngộ, không còn bị lừa đảo như

thời trước nữa. Đó là sức mạnh tinh thần, do những chuỗi hạt Mân Côi của người dân

chính thống giáo Nga hằng ngày dâng lên cho Đức Mẹ.



TRUYỆN TÍCH 87: Chuỗi hạt Mân Côi
Với Đức Chúa Thánh Thần

Đức Chúa Thánh Thần kết hợp với Đức Trinh Nữ Maria một cách trọn vẹn,
không thể diễn tả bằng lời nói trần gian được. Lời thiên sứ Gabriel thưa cùng
Đức Mẹ: “Chúa Thánh Thần sẽ đến trên tôn nương, và quyền năng Đấng Tối
Cao rợp bóng trên tôn nương…” Chứng tỏ Đức Chúa Thánh Thần luôn luôn ở
cùng Đức Mẹ. Khi Đức Chúa Thánh Thần chiếm hữu Đức Maria, thì tất cả các
ngôn ngữ, hành động của Đức Maria, đều là ngôn ngữ, hành động của Đức Chúa
Thánh Thần. Suy như vậy, ta thấy tất cả những lời nói của Đức Mẹ, khi hiện ra
nơi này, nơi kia, đều là những lời nói xuất phát từ Đức Chúa Thánh Thần. Mà
Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, cho nên lời nói của Đức Mẹ cũng là lời
nói của Thiên Chúa. Hiểu được như vậy, chúng ta thấy vai trò của Đức Mẹ thật
quan trọng, cao sang, huyền bí nhiệm màu vô cùng. Tất cả nơi Đức Mẹ từ lúc
mới đầu thai, là sự hiện diện linh động của Đức Chúa Thánh Thần. Trọn đời Đức
Mẹ, bất cứ hành động nào cũng đều do Đức Chúa Thánh Thần tác động. Do sự
hiệp nhất siêu nhiên đặc biệt này, mà Đức Mẹ là trung gian chuyển các ơn Đức
Chúa Thánh thần xuống cho nhân loại. Vẫn biết rằng mọi ơn phúc đều là của
Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa đã trao cho Đức Mẹ được tự do sử dụng, thì kể
như Đức Mẹ là sở hữu các ơn phước ấy. Đức Mẹ muốn cho ai, cho bao nhiêu là
tuỳ ở Mẹ. Vậy sau khi Đức Chúa Giêsu lên trời rồi, thì Ngài cho Đức Chúa
Thánh Thần xuống ở cùng Hội Thánh đến tận thế.



Vậy thời kỳ hậu Đức Chúa Giêsu thì cũng gọi là thời kỳ hậu Đức Chúa
Thánh Thần. Mà đã là thời kỳ Đức Chúa Thánh Thần, thì cũng là thời kỳ của
Đức Mẹ. Việc hoàn thành công cuộc cứu chuộc, mà nhờ công cuộc ấy, mà sinh
hoa kết qủa là công việc của Chúa Thánh Thần. Công việc của Chúa Thánh
Thần cũng là công việc của Đức Mẹ Maria. Nhưng Đức Chúa Thánh Thần chỉ
tác động bên trong Hội thánh và các linh hồn. Còn công việc bên ngoài như xuất
hiện, dạy bảo, thì đều do Đức Mẹ Maria. Ta thấy Đức Mẹ đã hiện ra nhiều lần
nhiều nơi, làm nhiều phép lạ, dạy bảo nhiều điều thiết thực, củng cố đức tin cho
mọi người. Quả thật nếu không có những lần Đức Mẹ hiện ra, không có những
phép lạ cụ thể nhãn tiền, thì đức tin của giáo dân cũng kém đi phần nào.

Theo nguyên tắc của Thánh Louis Marie Grignion de Montfort, thì ở đâu có
Đức Mẹ là ở đó có Đức Chúa Thánh Thần. Ở đâu có Đức Mẹ là ở đấy có chuỗi
hạt Mân Côi. Như vậy, có Đức Mẹ là có chuỗi Mân Côi, và có Đức Chúa Thánh
Thần. Khi ta đọc kinh Mân Côi là có Chúa Thánh Thần và Đức Mẹ hiện diện, và
ở giữa chúng ta. Khi lần chuỗi Mân Côi, mùa Mừng, ta thường đọc: “thứ ba thì
ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy
mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.” Chuỗi hạt Mân Côi luôn luôn gắn liền với Đức
Chúa Thánh Thần là như vậy. Khi ta cầu khẩn cùng Đức Chúa Thánh thần ban
sức mạnh tâm hồn và thể xác. Ta cũng có thể xin Chúa Thánh Thần ban đặc
sủng thánh linh, để chữa lành cho những người trong gia đình. Tốt nhất là sau
khi lần chuỗi Mân Côi. Xin Đức Mẹ phù hộ cho chúng ta bởi ơn Chúa Thánh
Thần, ban cho chúng ta những điều chúng ta xin nhân danh Chúa Thánh Thần,
thì chắc chắn sẽ được như ý.

Lời bàn: Đức Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa, lại là bạn cực sạch Đức

Mẹ. Hai Đấng có quyền phép tối cao như vậy. Mà Đức Mẹ lại bảo: Mẹ chỉ yêu thích

những chuỗi hạt Mân Côi mà chúng con đọc sốt sắng dâng lên cho Mẹ, thì chắc chắn

việc gì chúng con cầu xin cùng Mẹ, qua chuỗi hạt Mân Côi, thì Mẹ chấp nhận ngay. Vì



như chúng con đã biết: Mẹ có toàn quyền trên các ơn của Thiên Chúa. Mẹ muốn ban

phát cho ai thì tuỳ Mẹ. Vậy chúng con cứ tin vào Mẹ. Mẹ sẽ hộ giúp phù trì cho chúng

con, qua chuỗi hạt Mân Côi, mà Mẹ hằng yêu thích.



TRUYỆN TÍCH 88: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ

Đứng dưới chân thánh giá là nơi Đức Chúa Giêsu, con Mẹ, đang bị treo, chết
dần. Đức Mẹ đã chết lặng vì sự đau đớn, như lời tiên tri Simeon: “Một lưỡi gươm
sắt sẽ đâm thâu lòng Bà”. Bất lực, Đức Mẹ nhìn thấy con mình đang chết, bị bỏ
rơi, và trút hơi thở cuối cùng. Sự đau khổ của một người mẹ nhìn thấy con chết
nhục nhã, đã được Chúa tưởng thưởng cho Đức Maria cành lá Tử Đạo, mà
không phải qua sự chết. Cuộc đời Đức Mẹ là cả những chuỗi ngày đau khổ liên
tiếp, từ khi sanh ra, cho đến khi qua đời. Sinh ra trong một gia đình nghèo, 3
tuổi đã dâng mình cho Chúa trong đền thờ, kết bạn với một thanh niên nghèo
khổ, làm nghề thợ mộc, sinh con trong cảnh nghèo hèn túng thiếu, không nhà
không cửa, phải trú ngụ trong hang bò lừa. Rồi sợ hãi, hối hả đem con đi trốn
sang Ai Cập. Thân gái dậm trường, không tiền bạc, không lương thực, phải sống
nhờ vả vào sự giúp đỡ của người khác. Đem con về, phải trú ngụ trong căn nhà
nhỏ bé tại Nazaret, bữa rau bữa cháo, nuôi con cho đến ngày khôn lớn. Thấy con
từ biệt ra đi, bị bắt bớ, bị án tử hình, treo cho đến chết trên thập giá, trước sự
chứng kiến đầy nước mắt của Đức Mẹ. Nhìn thấy tháo xác con, ẵm xác con vào
lòng mà khóc, chẳng nề gai nhọn, máu me chảy xuống đầm đìa, và cùng các môn
đệ đem xác con đi chôn trong một mộ đá của người khác.

Tóm tắt cuộc đời Đức Mẹ là cả trăm ngàn nỗi đau khổ, không phải chỉ có 7
sự thương khó mà thôi. Hội thánh đặt ra 7 sự thương khó Đức Mẹ, là để nhắc



nhở cho chúng ta 7 giai đoạn đau khổ của Đức Mẹ nổi bật nhất. 7 giai đoạn đau
khổ này góp phần đặc biệt vào công cuộc cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu. Vậy
khi ta suy ngắm 14 chặng đường thánh giá, thì đồng thời chúng ta cũng suy
ngắm 7 sự đau đớn của Đức Mẹ. Nhưng nếu muốn suy niệm cho sốt sắng, và học
hỏi các nhân đức của Đức Mẹ, nhất là các nhân đức vâng lời, chịu lụy, nhịn nhục,
vâng theo thánh ý Chúa, sẵn sàng chịu mọi đau khổ Chúa gửi đến, thì cần phải
thấu hiểu tường tận 7 sự thương khó ấy.

Thương khó 1: Đức Mẹ dâng Đức Chúa Giêsu vào đền thờ, mà tiên tri
Simeon nói: Con trẻ này sẽ trở nên bia bắn, nhiều người vấp phạm, nhưng cũng
nhiều người được cứu rỗi. Một mũi gươm nhọn sẽ đâm thấu lòng bà.

Thương khó 2: Vua Erode tìm giết con trẻ. Giuse và Mẹ đem con đi trốn
sang Ai Cập.

Thương khó 3: Năm Chúa Giêsu lên 12 tuổi, bị lạc trong đền thờ, làm cho
cha mẹ phải đau khỗ thương nhớ trong suốt 3 ngày.

Thương khó 4: Đức Mẹ thấy con yêu quý, bị án tử, phải vác khổ giá đến pháp
trường.

Thương khó 5: Thấy Đức Chúa Giêsu con Mẹ, đang hấp hối trên thánh giá,
phán ra 7 lời quan trọng, như từ giã Đức Mẹ mà trút hơi thở cuối cùng.

Thương khó 6: Đức Mẹ chờ tháo xác con, để được ôm xác con vào lòng. Đức
Mẹ giơ tay lên đỡ lấy xác con mà khóc. Còn gì đau đớn cho bằng.

Thương khó 7: Đức Mẹ cùng các Môn đệ đem xác con mà táng trong mồ.
Khi thấy mồ đá được lấp kín bằng một tảng đá lớn. Từ nay chẳng còn thấy con
nữa!

Vậy khi ta lần chuỗi Mân Côi, ta suy ngắm 20 sự màu nhiệm Mân Côi, kết
hợp với 7 sự thương khó Đức Mẹ. Trong đó có các sự thương khó thứ 1, thứ 3,
thứ 4, thứ 5, tương đương với các ngắm mùa Vui: thứ 4: Đức Bà dâng Đức Chúa
Giêsu trong đền thánh. Thứ 5: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền



thánh. Với các ngắm mùa Thương: thứ 4: Đức Chúa Giêsu vác thánh giá. Thứ 5:
Đức Chúa Giêsu chịu chết trên thánh giá. Lần chuỗi Mân Côi còn là suy ngắm 7
sự thương khí Đức Mẹ, và suy rộng ra hơn, còn là suy ngắm 14 chặng đường
thương khó Đức Chúa Giêsu nữa.

Lời bàn: Kinh 7 sự thương khó Đức Mẹ, ngày xưa còn gọi là lần hạt 7 sư thương

khó Đức Mẹ. Cũng là lần hạt Mân Côi, nhưng thay ví ngắm các sự Vui, Thương,

Mừng, thì ngắm 7 giai đoạn của sự đau đớn Đức Mẹ. Có một bức tranh vẽ Trái Tim

Đức Mẹ có 7 mũi dao đâm thấu Trái Tim. Chàng thanh niên sau khi phạm tội, vào

viếng ảnh Trái Tim Mẹ, chàng thấy mọi khi có 7 lưỡi dao, nhưng sao hôm nay lại thấy

8 lưỡi dao. Chàng nghĩ ngay ra tại mình đã phạm tội, làm cho Đức Mẹ phải đau khổ

thêm, như một mũi dao khác nữa. Sau đó chàng hối hận đi xưng tội. Khi trở lại, chàng

thấy Trái Tim Đức Mẹ, chỉ còn lại có 7 mũi dao như trước. Khi ta phạm tội là làm cho

Trái Tim Mẹ đau khổ thêm. Vậy phải gấp rút ăn năn hối cải, để đền tạ Trái Tim Mẹ.



TRUYỆN TÍCH 89: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với 14 Chặng Đường Thánh Giá

Khi ta ngắm đàng thánh giá là ta suy ngắm cả cưộc đời khổ nạn của Chúa Giêsu
từ dinh Philato cho đến cuộc tử nạn trên thánh giá. Vậy tại sao lại có sự liên hệ
đến chuỗi hạt Mân Côi? Chặng thứ 1: Đức Chúa Giêsu bị quan Philato luận giết.
Chặng thứ 2: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn và vác thánh giá. Chặng thứ 3: Đức
Chúa Giêsu ngã xuống đất lần 1. Chặng thứ 4: Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác
thánh giá. Chặng thứ 5: Ông Simon vác đỡ thánh giá Đức Chúa Giêsu. Chặng
thứ 6: Bà Veronica trao khăn cho Đức Chúa Giêsu lau mặt. Chặng thứ 7: Đức
Chúa Giêsu ngã xuống đất lần 2. Chặng thứ 8: Đức Chúa Giêsu yên ủi con thành
Jerusalem. Chặng thứ 9: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần 3. Chặng thứ 10:
Quân dữ lột hết áo Đức Chúa Giêsu. Chặng thứ 11: Quân dữ đóng đinh Đức
Chúa Giêsu vào thánh giá. Chặng thứ 12: Đức Chúa Giêsu sinh thì trên thánh
giá. Chặng thứ 13: Tháo đanh Đức Chúa Giêsu mà phó vào tay Đức Mẹ. Chặng
thứ 14: Táng xác Đức Chúa Giêsu trong hang đá. Trong 14 chặng đường thánh
giá, có các chặng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 12, có liên quan đến các ngắm trong
chuỗi hạt Mân Côi, như 5 sự Thương: thứ 2, thứ 3, thứ 4 và thứ 5: Đức Chúa
Giêsu chịu đánh đòn, chịu đội mão gai, vác thánh giá, và chết trên thánh giá. Vậy
khi ta lần chuỗi Mân Côi, thì chúng ta luôn luôn nhớ đến những khổ nạn của
Chúa Giêsu trên thánh giá.



Nếu ai đã từng xem cuốn phim The Passion of The Christ, của nhà đạo dỉễn
Mel Gibson, thì sẽ thấy có nhiều cảnh tượng tương đồng với 5 ngắm sự Thương.
Khi thấy Đức Chúa Giêsu vào vườn Gietsimani mà cầu nguyện, mồ hôi máu
chảy nhõ xuống đất, thì ngắm thứ 1: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta
hãy xin cho được ăn năn tội nên. Khi thấy Đức Chúa Giêsu bị đánh đòn, thì
ngắm thứ 2: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình
chịu khó bằng lòng. Khi thấy Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai bởi quân dữ
đóng sâu vào đầu, máu chảy xuống ròng ròng, thì ngắm thứ 3: Đức Chúa Giêsu
chịu đội mạo gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự xỉ nhục bằng lòng. Khi thấy
Đức Chúa Giêsu vác thánh giá, thì ngắm thứ 4: Đức Chúa Giêsu vác thánh giá.
Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa. Khi thấy Đức Chúa Giêsu
chết trên thánh giá, thì ngắm thứ 5: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên thánh giá. Ta
hãy xin cho được đóng đinh xác thịt vào thánh giá Chúa. Như vậy, khi ta lần
chuỗi Mân Côi 5 sư thương, thì cũng coi như chúng ta đang ngắm đàng thánh
giá vậy. Đấy là những lý do mà chúng tôi trình bày chuỗi hạt Mân Côi có liên
quan đến 14 đàng thánh Giá.

Lời bàn: Chung quy 14 chặng đường thánh giá, hay 7 sự thương khó Đức Mẹ, và

20 ngắm về chuỗi hạt Mân Côi, đều có những tư tưởng và nội dung giống nhau. Do đó

khi ta ngắm đàng thánh giá, thì cũng suy niệm về màu nhiệm cuộc khổ đau của Chúa

Giêsu trên thánh giá. Khi ta ngắm 7 sự thương khó Đức Mẹ, thì cũng suy ngắm các sự

khổ đau của Đức Mẹ khi thấy con mình là Đức Chúa Giêsu chịu chết trên thánh giá.

Khi ta lần chuỗi Mân Côi, mà suy ngắm đủ 20 ngắm, thì ta cũng thấy những khổ đau

của Chúa Giêsu, và 7 niềm đau của Đức Mẹ hiện ra ngay trước mắt chúng ta. Như

vậy, không còn gì cao đẹp hơn, huy hoàng hơn, là khi ta sốt sắng lần chuỗi Mân Côi.

Thánh Thomas Tiến sĩ Hội Thánh, và Thánh Louis Marie Grignion de Montfort đã

nói rất đúng là không có gì cao trọng hơn ở trên thế gian này, bằng Thánh Thể và

Chuỗi Hạt Mân Côi.



TRUYỆN TÍCH 90: Chuỗi hạt Mân Côi
Với Thiên Thần Gabriel Khi Truyền Tin

Cho Đức Mẹ

Khi nói đến chuỗi hạt Mân Côi mà không nói đến Tổng Lãnh Thiên Thần
Gabriel khi truyền tin cho Đức Mẹ là một sự thiếu sốt. Vì văn bản quan trọng
nhất tạo nên kinh kính Mừng và ngày nay là chuổi hạt Mân Côi là do những
phát ngôn của Thiên sứ khi phụng mệnh Thiên Chúa xuống thế truyền tin cho
Đức Mẹ thụ thai, sinh con để cứu chuộc nhân loại. Thiên Thần truyền tin cho
Đức Bà chịu thai là một sự kiện lớn lao vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, vì
Chúa Cứu thế giáng sinh nhập thể làm người, cứu chuộc thiên hạ. Sự màu nhiệm
Thiên Chúa nhập thể làm cho Đức Mẹ có một danh hiệu huy hoàng tốt đẹp nhất,
đó là vinh danh làm “Mẹ Đức Chúa Trời”. Tiếng Hy lạp gọi là Theotokos. Danh
hiệu mà Giáo Hội Đông Phương thường ghi chép bằng chữ vàng, coi như một
khẩu hiệu trên các ảnh tượng Đức Mẹ. Sở dĩ Đức Mẹ được đặt vào cùng một giới
tuyến với Thiên Chúa Ba Ngôi là vì Đức Mẹ đã sinh ra thể xác của Ngôi Hai
Thiên Chúa. Và chính Ngôi Hai đã hạ mình làm người. Vì thế Đức Maria luôn
luôn xứng đáng được tôn kính cao trọng nhất. Thánh Anselmo đã nói: “Con Đức
Chúa Cha hay là con Đức Trinh Nữ Maria cũng là một người con”. Và từ đó, Đức
Mẹ là Nữ Vương của nhân loại. Nhân loại tất cả phải tôn kính Người.



Vậy Thiên sứ Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ như thế nào? Theo Phúc Âm
thánh Luca (1, 26-38): “Thuở ấy Thiên sứ Gabriel được Thiên Chúa sai đến với
Trinh Nữ, tên là Maria, đã đính hôn với Giuse thuộc nhà Đavit. Vào nhà Trinh
Nữ ở. Thiên sứ chào: “Kính mừng tôn nương đầy ơn phước, Chúa ở cùng tôn
nương”. Những lời chào đó làm cho Maria xao xuyến, và Người ngẫm nghĩ xem
lời chào ấy có nghĩa gì? Thiên sứ tiếp: “Maria đừng sợ, vì tôn nương đã được ân
sủng nơi Thiên Chúa. Và này, nơi lòng dạ tôn nương sẽ chịu thai và sinh con trai.
Tôn Nương sẽ đặt tên là Giêsu. Ngài sẽ được gọi là Đấng Tối Cao, Thiên Chúa
sẽ ban cho Ngài ngôi nhà Davit. Cha Ngài và Ngài sẽ hiển trị muôn đời trên nhà
Jacob”. Bấy giờ Maria thưa với Thiên sứ: “Điều ấy làm sao được, vì tôi không
nghĩ đến việc phu thê”. Thiên Sứ đáp: “Chúa Thánh Thần sẽ đến trên Tôn
nương, và quyền năng Đấng Tối Cao rợp bóng trên tôn nương. Vì thế trẻ sắp
sinh ra được gọi là thánh, là con Thiên Chúa. Kìa, bà Isave, chị họ tôn nương, bị
tiếng là son sẻ đã cưu mang lúc tuổi già được 6 tháng rồi. Vì với Thiên Chúa, nào
có gì mà không thể làm được”. Maria mới nói: “Này tôi là tôi tớ Chúa. Xin hãy
thành sự thực (Fiat) như lời Thiên sứ truyền”. Đoạn Thiên sứ cáo biệt Trinh Nữ.
Đó là tất cả màu nhiệm truyền tin.

Như vậy thì chuỗi hạt Mân Côi có liên quan đến Tổng Lãnh Thiên Thần
Gabriel như thế nào? Ở đây chúng ta cần phải khảo sát: Khi Thiên Sứ đến chào
mừng Đức Maria đang cầu nguyện trong một căn nhà khó nghèo (theo mạc khải
của thánh nữ Isave, nữ tu dòng Benedicto) ước ao được thấy Chúa Cứu thế sinh
xuống gian trần, thì Thiên Sứ Gabriel hiện đến và chào kính Trinh Nữ Maria
bằng những lời chào ca tụng trịnh trọng, làm cho Trinh Nữ Maria lo sợ bối rối,
không biết lời chào ấy có nghĩa gì. Mẹ càng thấy thiên thần ca ngợi mình, Mẹ
càng tự hạ, càng chìm sâu vào cảm quan hư vô của mình. Theo thánh nữ Brigitta:
Lúc Mẹ trở nên Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đã từ khước lời ca tụng ấy, và chỉ ước ao
được Thiên Chúa ban cho đầy ơn sủng trước nhan thánh Chúa. Chăm chú đọc



Thánh Kinh, Mẹ cũng biết, theo tiên tri Daniel, thì có một trinh nữ sẽ làm mẹ
Chúa Cứu thế, và Mẹ tự nghĩ rằng: Trinh nữ đó có lẽ sẽ là mình, qua lời chúc
tụng quá cao sang của Thiên sứ, cho nên Mẹ càng sợ hãi, vì thấy mình thật
không xứng đáng được diễm phúc đó. Thiên Sứ Gabriel liền tiếp lời mà rằng:
“Hỡi Maria, Bà đừng sợ, Trinh Nữ đã được nghĩa cùng Chúa. Xin đừng băn
khoăn và ngạc nhiên về lời chúc tụng đó. Dù Trinh Nữ có nhìn nhận là bé bỏng,
nhưng Thiên Chúa đã tôn vinh những người hèn mọn, đã tác thành cho Trinh
Nữ xứng đáng được ân sủng, mà loài người đã làm mất. Chúa đã phòng ngừa
Trinh Nữ khỏi vướng lây tì ố, từng bôi xấu toàn thể miêu duệ Adong. Chính vì
thế, Thiên Chúa đã ban cho Trinh Nữ ân sủng siêu việt trên hết mọi vị thánh.
Cũng chính vì thế, mà hôm nay Thiên Chúa lại tôn nhiệm Trinh Nữ lên làm Mẹ
Người…..

Theo thánh Thomas Villanova thì khi nói: Chúa Giêsu sinh ra bởi Mẹ Maria,
thì đã nói lên tất cả vinh quang tuyệt vời của Mẹ Maria rồi. Bạn cứ biết rằng:
Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa là đủ tất cả rồi. Không còn lời ca tụng nào cao sang
hơn nữa, không một bài viết nào, một cuốn sách nào ngợi khen Đức Mẹ hơn
nữa. Vậy khi ta lần chuỗi Mân Côi là chúng ta liên tục đọc đi đọc lại lời chào
kính Đức Trinh Nữ Maria: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời
ở cùng Bà”. Đó là câu mở đầu cho kinh Kính Mừng. Nếu không có lời chào của
Thiên Sứ Gabriel, thì ngày nay chúng ta cũng không có kinh Kính Mừng, và
cũng không có chuỗi hạt Mân Côi như ngày nay. Vậy mọi người chúng ta phải
hết sức tôn trọng kinh Kính Mừng, vì đó là lời chào Thiên sứ của Thiên Chúa.
Và cũng là lời chào mà Đức Mẹ hằng yêu thích nhất.

Lời bàn: Hôm nay chúng ta bàn đến kinh Kính Mừng, hay là lời chào của Thiên

Sứ Gabriel. Kinh Kính Mừng là một kinh rất trọng mà Đức Mẹ rất lấy làm vui, khi

các con cái Mẹ hằng ngày dâng lên cho Mẹ những chuỗi hạt Mân Côi. Có bao nhiêu

chuỗi hạt là có bấy nhiêu lời chào kính Đức Mẹ. Khi ta lần một chuỗi 50, thì chúng ta



chào mừng Mẹ 50 lần. Nếu chúng ta lần hạt chuỗi 50, tức là chúng ta chào mừng Đức

Mẹ 100 lần. Đức Mẹ hài lòng biết bao. Vì đó là lời chào Thiên Sứ đại diện cho Thiên

Chúa, cho nên lời chào ấy cao trọng biết chừng nào. Vậy ta đừng bao giờ bỏ lần chuỗi

Mân Côi cả. Dù bận công việc mấy, cũng cố gắng đọc 50, hay 100. Đức Mẹ sẽ luôn ở

bên cạnh chúng ta, và phù hộ chúng ta, cả những lúc đau ốm bệnh hoạn. Như vậy, thì

ngoài kinh Lạy Cha là kinh mà chính Đức Chúa Giêsu đã lập ra, thì không còn kinh

nào cao trọng cho bằng kinh Kính Mừng. Lần chuỗi Mân Côi là phải liên tục đọc kinh

Lạy Cha và kinh Kính Mừng. Tóm lại Chuỗi hạt Mân Côi, suy ra cao trọng và lợi ích

biết chừng nào!



TRUYỆN TÍCH 91: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Cặp Vợ Chồng Trẻ, Và Một Đứa Con

Bị Tê Liệt

Ở miền nam nước Ý, gần thành phố Pompei, là nơi có Trung Tâm hành hương
kính Đức Mẹ Mân côi, lớn nhất nước Ý. Có một cặp vợ chồng lấy nhau đã lâu,
mà không có con. Anh chồng rất đau buồn vì tình trạng son sẽ của cả hai vợ
chồng. Tuy nhiên anh chồng là một người đạo đức. Anh phó thác mặc cho Đức
Mẹ lo liệu. Anh thường cùng bạn bè đến thành phố Pompei cầu khẩn, đọc kinh
lần hạt xin Đức Mẹ Mân Côi đoái thương cho gia đình anh, có chút sự vui mừng,
để yên ủi người vợ đang đau khổ, vì tình trạng son sẻ. Đức Mẹ đã nhận lời anh
cầu nguyện, và chẳng bao lâu chị vợ đã có thai, và sinh ra một cháu trai mạnh
khoẻ, dáng điệu khôi ngô tuấn tú. Cả nhà vui mừng. Vợ chồng anh hứa mỗi ngày
lần hạt 3 chuỗi, cảm tạ Đức Mẹ, vì Mẹ đã thương ban cho gia đình anh, được một
chút yên ùi, để khỏi mang tiếng với bà con lối xóm.

Cuộc sống của anh chị và cháu vẫn trôi chảy bình thường trong hạnh phúc
gia đình. Đứa con trai yêu quý của anh chị, nay đã 8 tuổi, tuổi rất hồn nhiên vui
tươi, là nguồn hy vọng của anh chị, thì tự nhiên bị bệnh sốt tê liệt. Cháu phải đưa
vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng không có phương pháp nào cứu được cháu cả.
Các bác sĩ yên ủi, và khuyên bảo chị đem cháu về. Chỉ còn một cách là cầu
nguyện cho cháu. Đứng trước hoàn cảnh thương tâm như vậy. Chị vợ đã không



cầm nổi được sự đau lòng, đã mang bệnh suy yếu thần kinh rất nặng. Anh chồng
tuy nhiên còn có can đảm hơn một chút, anh cứ cố gắng tin vào quyền phép Đức
Mẹ Mân Côi. Anh nghĩ trước đây mình không có con. Nhờ lời cầu nguyện bằng
chuỗi hạt Mân Côi, Đức Mẹ đã ban cho anh một đứa con trai kháu khỉnh, thì bây
giờ cũng vậy, anh cứ tin tưởng ở Đức Mẹ, và hứa nếu Đức Mẹ chữa khỏi bệnh
cho con anh, thì anh sẽ dâng mình phục vụ cho Đức Mẹ Mân Côi, ở ngay trung
tâm hành hương Pompei suốt đời anh. Dần dà anh chị bớt đau khổ, và nguồn vui
đã đến. Cháu trai mặc dù chưa đi được, nhưng cháu có vẻ mạnh khoẻ, vui tươi.
Cháu cũng thường bắt chước cha mẹ đọc kinh Mân Côi tối sáng. Có ai hỏi cháu
về tình trạng sức khỏe, thì cháu trả lời tỉnh bơ như không có truyện gì xảy ra. Cả
nhà rất phấn khởi, vẫn hằng ngày lần chuỗi hạt Mân Côi kính Đức Mẹ, cầu
nguyện cho đứa con trai của mình. Anh chồng thì vẫn tiếp tục đi dự thánh lễ
hằng ngày, và đến Trung Tâm Hành hương Pompei để cầu xin Đưc Mẹ Mân
Côi, cứu gia đình anh. Quả thật Đức Mẹ đã mở bàn tay cứu giúp, đã cho gia đình
anh chị được thoát khỏi tai nạn.

Một đêm kia sau khi thức dậy, cả nhà rất vui mừng khi thấy đứa con trai của
mình, tự động nhảy xuống giường, và đi lại như người bình thường. Anh đã đến
thông báo cho Cha Sở để Ngài chứng kiến một phép lạ nhãn tiền, Đức Mẹ đã
cứu khỏi một cháu trai bị sốt tê kiệt đã lâu năm. Tưởng rằng không phương cứu
chữa. Cháu trai đã trở lại đời sống bình thường, và thường theo cha mẹ đến
trung tâm hành hương Pompei đọc kinh lần chuỗi cảm tạ Đức Mẹ Mân Côi, và
góp phàn vào mọi công tác ở nhà thờ của Trung Tâm.

Lời bàn Việc Đức Mẹ ban ơn khỏi bệnh nan y qua chuỗi hạt Mân Côi thì rát

nhiều, không thể kể sao cho hết được. Như trên chúng tôi đã trình bày: Có nhiều vị

thánh khi chữa lành cho người bệnh, đều đã áp dụng phương pháp cầu nguyện cho

bệnh nhân bằng chuỗi hạt Mân Côi. Cha thánh Padre Pio 5 dấu, bất cứ ai đến xin

Ngài khần, Ngài đều lần chuỗi Mân Côi trước khi chữa bệnh. Cha Phero Maria



Trưởng ở Phát diệm, mà người ta thường gọi Ngài là “thánh” cũng vậy. Mỗi khi khấn

cho ai, thì Ngài cũng lần chuỗi Mân Côi, và dắt tay họ lên trước bàn thờ Đức Mẹ, trao

cho Đức Mẹ cứu giúp. Phương pháp rất đơn giản là chỉ lần chuỗi Mân Côi. Chúng ta

cũng vậy, khỏi phải chạy đi đâu xa, tốn tiền, mất thì gìờ, cứ ở nhà đọc kinh lần chuỗi

Mân Côi, với lòng tin tưởng tuyệt đối, thì Đức Mẹ sẽ cứu chúng ta. Đã có muôn vàn

truyện tích Đức Mẹ đã cứu giúp ngưới ta bằng chuỗi hạt Mân Côi.



TRUYỆN TÍCH 92: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Đức Mẹ La Salette

Phải nói có rất ít người nghe biết về sự lạ Đức Mẹ đã hiện ra tại La Salette, nước
Pháp. Nếu đem so sánh sự kiện Đức Mẹ hiện ra tại La Salette mà so sánh với sự
kiện Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức hay ở Fatima thì thực ra cũng không thua kém gì.
Tại La Salette, Đức Mẹ còn đưa ra 36 điềm báo cho hai em thụ khải. 36 điềm báo
này còn quan trọng hơn cả 3 Mệnh Lệnh Fatima. Thật thế, vì theo Cha A.
Althoffer, người có trách nhiệm trình lên Công Đồng Vatiacan cứu xét. Tác giả
đã nhắc lại những gì Đức Mẹ đã nói với ba em Maximin và Melanie tại La Salette
năm 1864. Mệnh lệnh La Salette đã được các Đức Giáo Hoàng Pio IX, và Leo
XIII truyền dạy phải được phổ biến khắp nơi. Mệnh lệnh Fatima chỉ là thi hành
Mệnh Lệnh mà Đức Mẹ đã phán bảo tại La Salette. Vậy la Salette là gì và ở đâu,
mà lại có liên quan đến chuỗi hạt Mân Côi.

Sự tích như sau: Ngày 19.09.1846, khi các tu sĩ đang hát kinh tại nhà thờ,
đến câu: “Ôi, lênh láng thay những dòng nước mắt của Mẹ…” thì trên đỉnh núi
Salette nước Pháp, gần dãy núi Alpes, thì Đức Mẹ hiện ra với ha em chăn chiên
Melanie và Maximin. Đức Mẹ vừa nói vừa khóc: “Khốn cho nhân loại, Chúa sắp
nổi cơn giận dữ, giáng xuống trần gian bao nhiêu tai họa. Chúa ruồng bỏ loài
người và đổ hình phạt liên tiếp xuống trong 35 năm”. Melanie đã tiết lộ trước
khi qua đời rằng: “Từ khi hiện ra đến lúc biến đi, Đức Mẹ chỉ khóc nức nở.
Những giọt lệ, từ trên gò má lăn xuống lấp lánh như những viên ngọc. Trong dịp



này Đức Mẹ đầy tình âu yếm nhắn nhủ người ta biết sống cầu nguyện, năng lần
chuỗi Mân Côi, thánh hoá các ngày lễ trọng và Chủ Nhật. Đức Mẹ còn cảnh cáo
nghiêm khắc những lời nói thô bỉ tục tĩu.

Ở vùng La Salette này, nằm giữa dãy Núi Alpes. Dân chúng nghèo nàn, làm
nghề chăn nuôi bò cừu. Hai em thả đàn cừu đi uống nước dưới suối, rồi tìm ghế
ngồi nghỉ. Khi trở về chỗ cũ, hai em thấy một bàu lửa sáng rực. Rồi hiện ra một
bà xinh đẹp ngồi ngay trên ghế đá. Bà tì khuỷu tay lên đầu gối, hơi nghiêng mình
về phía trước. có vẻ buồn sầu vô hạn. Các em sợ quá, định lùi lại. Nhưng bà đứng
lên bảo các em: “Các con đừng sợ, hãy đến đây với Ta.” Bà nói: “Nếu người ta
không chịu cải thiện đời sống. Ta không còn cách nào ngăn cản cánh tay công
thẳng của Con ta được. Ta không bỏ các con. Nhưng trái lại chúng con không
làm như vậy. Những kẻ đau thương cũng không biết đến Ta chỉ kêu ca nguyền
rủa. Mùa màng hoa màu hư hỏng là tại các con. Hai con phải năng đọc kinh sáng
tối lần chuỗi hạt Mân Côi kính Ta.” Sau cùng, Đức Mẹ bảo các em truyền bá cho
người ta những điều Đức Mẹ dạy.

Ngày nay phong cảnh ở đây rất sầm uất, là một trung tâm hành hương
không kém Lộ Đức.Sự kiện Đức Mẹ hiện ra ở La Salette đã được giáo quyền
chấp nhận là có thật. Ngày 19.09.1851, Đức Giám Mục De Bruillard đã long
trọng tuyên bố: Ta xét rằng: Sự kiện Đức Mẹ hiện ra với 2 trẻ mục đồng ngày
19.09.1846 trên dãy núi Alpes, có tất cả những đặc tính chân lý. Giáo dân hãy tin
đấy là sự thật. Hội thánh đã đặt 1 kinh kính Đức Mẹ La Salette như sau: “Lạy Nữ
Vương La Salette. Mẹ thật sự là Mẹ thương khó. Xin Mẹ hãy nhớ đến những giọt
nước mắt mà Mẹ đã đổ ra vì chúng con trên núi Calavario. Mẹ hãy nhớ đến
những nỗi đau khổ Mẹ phải chịu vì chúng con, để cứu chúng con trước Toà công
thẳng Chúa. Bây giờ sau khi đã ban ơn cho con cái Mẹ muôn vàn ơn phúc. Mẹ có
thể rời bỏ chúng con được không? Hoàn toàn tin tưởng ở lòng nhân từ, và sự an
ủi của Mẹ, chúng con chạy đến sấp mình dưới chân Mẹ, dù rằng chúng con là kẻ



vong ân tội lỗi. Ở Nữ Đồng Trinh hay thương xót, xin chớ bỏ lời nguyện chúng
con. Xin cho chúng con đuợc ăn năn trở lại với Chúa với Mẹ. Xin làm cho chúng
con được kính yêu tôn thờ Chúa Giêsu trên hết mọi sự. Để đẹp lòng Mẹ, chúng
con sẽ quyết sống đạo dức, thánh thiện, năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ,
hầu ngày sau chúng con được xem thấy mặt Chúa và Đức Mẹ đời đời Amen.”

Lời bàn: Đó là sự tích Đức Mẹ La Salette mà ít khi chúng ta nói đến. Sự tích La

Salette có tất cả những điều bí mật cũng như những điều Bí Mật ở Fatima, Mà Linh

Mục A. Althoffer đã đệ trình Công đồng Vatican cứu xét. 36 điềm báo đã được ghi chép

nguyên văn trong Cuốn sách Học Thuyết Trinh Nữ Maria, trang 372. Có một điều

đặc biết là tại La Salette, Đức Mẹ cũng khuyên bảo hai em năng lần chuỗi Mân Côi thì

sẽ được mùa màng. Khoai lang sẽ trở nên tốt tươi. Vì ở vùng này đất đai khô cằn, cho

nên người ta thèm cả từng củ khoai lang.



TRUYỆN TÍCH 93: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Các Tượng Đức Mẹ Khóc Nhiều Nơi

Trên Thế Giới

Nếu có ai đã từng đọc cuồn sách “Giọt lệ máu” hoặc cuốn “Segno Dei Tempi” đã
được Giáo Hội Koa Kỳ cho in và phổ biến, thì sẽ thấy rất nhiều nơi Đức Mẹ đã
khóc. Không thể kể ra cho hết được. Chỉ có một điều là tin hay không tin. Tại
sao tin, và tại sao không tin? Những người trước khi tin, là họ đã có những lý
luận thật xác đáng. Còn những người không tin, vì nhiều lý do: lý do gia đình, lý
do uy tín, lý do chính trị nữa. Việc tượng Đức Mẹ khóc, làm xôn xao dư luận thế
giới. Phe bênh vực Giáo Hội thì qủa quyết là có thật. Phe chống đối, thì cho là
âm mưu một số người lợi dụng tạo ra nước mắt cho các tượng thánh, rồi tuyên
bố ầm ỹ là Đức Mẹ khóc nơi này nơi nọ. Chúng tôi không chủ trương đi vào chi
tiết từng sự viêc Đức Mẹ đã khóc. Vì nếu phải kể ra thì không có giấy bút nào
viết ra cho hết được. Trong số các tương Đức Mẹ khóc, có trường hợp đã được
công nhận sau khi mở cuộc điều tra, có trường hợp chưa được công nhận, mặc
dù là đó là sự thực.

Ở đây chúng tôi chỉ xin nêu ra một trường hợp duy nhất, để làm chứng cho
sự kiện Đức Mẹ khóc tại Nhật Bản năm 1975. Tượng Đức Mẹ bằng gỗ, cao 1m,
đứng trên qủa địa cầu, hai bàn tay mở xoè, tự nhiên chảy máu chiếu sáng, tỏa ra
mùi thơm, đã nói và khóc. Tượng này trước kia đặt ở tu viên “Tôi Tớ Thánh



Thể” ở Akita, thuộc Giáo phận Đức Cha Yto. Năm 1982 Đức Cha Ito đã thâu
thập tài liệu đầy đủ và trình về Roma. Trong vòng hai năm, tượng Đức Mẹ khóc
ở Akita đã lôi cuốn không biết bao nhiêu người Nhật Bản kể cả lương giáo. Sau
nhiều cuộc điều tra rất tỉ mỉ (như chúng ta đã biết người Nhật rất là kỹ lưỡng
trong vấn đề này. Vì họ sợ mang tiếng, cho nên đã có nhiều nhà khoa học Nhật
Bản đến tận nơi nghiên cứu) Các nhà khoa học ấy đều xác nhận là không ai có
thể giả mạo được. Vì là tượng bằng gỗ. Trong 6 năm 9 tháng, tượng Đức Mẹ
Akita đã khóc 101 lần. Các giọt nước mắt của Đức Mẹ đã được thí nghiệm ở
trường Đại Học Akita và Difu. Kết qủa cho biết là nước mắt thật của con người,
và máu thuộc loại máu O.

Các nhà khoa học Nhật Bản nhìn nhận đây là một hiện tượng “ngoại nhiên”.
Có một điều đặc biệt là mổi khi tượng Đức Mẹ Akita khóc như vậy, thì Đức Cha
Ito đều khuyên bảo giáo dân hãy lần hạt đến tạ Trái Tim Đưc Mẹ và yên ủỉ Đức
Mẹ. Trong cuốn sách Giọt Lệ máu, còn cho biết mỗi khi nghe thấy tin Đức Mẹ
khóc nơi này nơi nọ, thì giáo dân đều quỳ lần hạt rất sốt sắng.

Lời bàn: Chúng tôi đã đọc rất nhiều những hiện tượng Đức Mẹ khóc như vậy.

Người thì cho là thật, người thì cho là giả. Thí dụ: tượng Đức Mẹ Hoà Bình ở Saigon là

có khóc thật. Nhưng vì một lý do chính trị nào đó mà bây giờ người ta không còn nói

đến nữa. Cũng như tượng Đức Mẹ ở Sacramento cũng đã khóc thật. Nhưng rồi vì lý do

nào đó, mà ngày nay cũng quên luôn. Xin nhớ rằng không phải lúc nào Đức Mẹ cũng

khóc. Có khi khóc có khi không. Riêng phần chúng tôi đã nghiên cứu và viết rất nhiều

tài liệu về sự kiện Đức Mẹ khóc nhiều nơi trên thế giới (Học Thuyết Trinh Nữ Maria

trang 343). Cho nên chúng tôi rất tin tưởng vào sự kiện Đức Mẹ khóc là có thật. Dù

rằng Toà Tổng Giám Mục Saigon có lý do nào đó, mà chưa tuyên bố xác nhận, hay

không xác nhận, là quyền và nhiệm vụ của Toà Tổng Giám Mục. Vì trong lúc khó

khăn này, công an cảnh sát đầy đường, ai dại gì mà leo lên tượng Đức Mẹ bôi lên một

vệt nước mắt, rồi tri hô lên là Đức Mẹ khóc! Chỉ có một điều duy nhất đặc biệt là, hễ ai



đến viếng Đức Mẹ khóc thì đều lần chuỗi Mân Côi, và ăn năn đi xưng tội. Đó là một

sự thành công lớn.



TRUYỆN TÍCH 94: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Nữ Chân Phước Agreda

Nếu chúng ta đọc hết cuốn sách “Thần Đô Huyền Nhiệm” của Nữ Chân Phước
Agreda, thì chúng ta mới thấy: Đúng là sự huyền nhiệm của Thiên Chúa, khi
muốn tỏ cho nhân loại biết cả cuộc đời Đức Mẹ như thế nào. Vì từ trước đến nay
nhiều người, nhiều phe phái nổi lên chống đối Đức Nữ đồng trinh Maria: Người
thì cho Đức Mẹ không phải là Mẹ Thiên Chúa. Đức Mẹ chỉ sinh Đức Chúa Giêsu
về phương diện loài người. Người thì cho Đức Mẹ cũng là con cháu Adong và
Eva, thì tất nhiên phải mắc tội tổ Tông. Người thì cho Đức Mẹ chỉ đồng trinh
khi sanh ra Đức Chúa Giêsu. Người thì cho Đức Mẹ khi chết cũng như mọi
người, không được ơn hồn xác lên trời. Bấy nhiêu giả thuyết đều xúc phạm đến
Đức Mẹ. Vậy khi ta đọc cuốn sách Huyền Đô Huyền Nhiệm của Chân Phước
Agreda, thì chúng ta mới thấy tất cả sự thực về Đức Mẹ. Ngay khi cuốn sách của
Chân Phước được phát hành, đã có nhiều phe nổi lên chống phá dữ dội. Họ cho
đây là một cuốn sách do óc tưởng tượng của Bà Agreda. Nhiều nhà thần học
cũng đã viết bài chống đối. Nhưng việc Chúa và Đức Mẹ đã làm thì không có
một sức mạnh nào chống phá được. Vậy tại sao Đức Mẹ bị chống đối dữ dằn như
vậy. Trước hết cuộc đời Đức Mẹ bị che khuất quá nhiều trong bóng im lặng.
Phúc Âm rất ít nói về Đức Mẹ, ngoài một, hai chi tiết có liên quan đến cuộc đời
Đức Chúa Giêsu. Đến nỗi thánh Louis Marie Grignion de Montfort đã phải nói:
“Qua Phúc Âm ta chẳng biết gì về Đức Mẹ cả. Chẳng biết Đức Mẹ sinh ra bao



giờ, chết khi nào”. Nhiều nhà thần học, giáo phụ, đã viết rất nhiều sách đề cao
giá trị Đức Mẹ. Nhưng tất cả chỉ là sản phẩm của con người, không đáp ứng
được lòng mong muốn của các con cái Đức Mẹ. Chính Thiên Chúa và Đức Mẹ
cũng muốn tỏ ra cho nhân loại biết tất cả sự thực về Đức Mẹ.

Cho nên vào thế kỷ 17, Mẹ đã được Thiên Chúa cho phép bày tỏ cả cuộc đời
của Mẹ trong một cuộc mạc khai tư, với nữ tu dòng thánh Clara. Bà ấy là Bà
đáng kính Maria Agreda, sinh ngày 02.04.1602 tại một thị trấn nhỏ trong nước
Tây Ban Nha. Maria Agreda từ nhỏ trong sạch, sốt sắng như một thiên thần. Ma
quỷ hằng quấy phá Bà đêm ngày. Năm lên 25 tuổi, Bà đã làm đan viện mới trong
một tu viện mà đã tổ chức. Đức Mẹ đã ban cho Bà nhiều ơn lạ, và cho Bà biết tất
cả cuộc đời thực sự của Đức Mẹ. Đức Mẹ nói với Bà: “Mẹ muốn rằng khi con
còn sống ở cuộc đời buồn thảm này… Con hãy viết và thuật lại cuộc đời Mẹ, để
làm nơi nương ẩn cho họ trong một đô thành huyền bí (mystica civitas). Bà đã
vâng lời Đức Mẹ và đã viết tất cả điều được Đức Mẹ mạc khải. Khi viết xong
được tâu lên Hoàng Đề nước Tây Ban Nha. Vua cho sao ngay lại một bản để làm
kỷ niệm. Còn bản thảo đã được đốt đi theo lệnh cha giải tội tạm thời. Vì ông này
cho là truyện hư cấu. Đến khi cha giải tội chính thức của Bà về, thì lại yêu cầu Bà
phải viết một bản khác. Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria lại hiện ra với Bà, và bảo:
“Con hãy cố gắng viết lại lần thứ hai này, và bổ túc thêm. Mẹ sẽ chúc lành cho
con”. Vâng lời, Bà lại đã viết một bản khác. Đến khi đem so sánh đối chiếu với
bản cũ của nhà Vua còn giữ lại, thấy trùng hợp lạ lùng. Dòng thánh Phanxicô
liền cho triệu tập các nhà thần học để khảo sát, thì đều xác nhận là đúng. Sau đó
nhà dòng đã ủy nhiệm cho cha Samaniego đứng ra xuất bản, lấy tên là “Thần Đô

Huyền Nhiệm”.
Thánh bộ Lễ Nghi cho phép tiến hành thủ tục tra án phong Chân Phước và

Hiển thánh cho Bà Maria Agreda. Giáo Hội đã minh nhiên kuyến khích đọc và
tin cuộc đời Đức Mẹ Maria qua mạc khải cho Bà Chân Phước Agreda. Chính



Đức Giáo Hoàng Pio XII cũng khuyến khích đọc tài liệu của Bà Agreda, theo
Tông sắc: Ad coeli Reginam ngày 11.10.1954. Đức Giáo Hoàng Benedicto XIV,
còn ra hai Sắc lệnh năm 1754 và 1757 xác nhận cuốn sách Huyền Đô Huyền

Nhiệm là có các cơ sở chân lý. Sau khi khảo cứu đề tài này, chúng tôi được biết:
Bà Chân Phước Maria Agreda rất có lòng sùng kính Đức Mẹ. Bà lần chuỗi Mân
Côi hầu như suốt ngày. Cho nên có lần Đức Mẹ đã hiện ra với Người, và phán
bảo nhiều điều bí mật. Bà nói: Tôi thấy Đức Mẹ rất đẹp đẽ, nếu không có ánh
sáng đức tin, tôi đã nhìn nhận Mẹ là Thiên Chúa.

Vậy theo nguyên tắc các thánh đề ra, thì chỉ có ai có lòng kính mến Đức Mẹ
bằng chuỗi hạt Mân Côi, thì mới được Đức Mẹ hiện ra như thế. Mà muốn được
như thế, thì cần phải năng lần chuỗi Mân Côi.

Lời bàn: Khảo cứu trong Lịch sử Hội Thánh, cũng như các truyện tích về Đức Mẹ,

thì chúng ta thấy rằng: hễ ai có lòng kính mến Đức Mẹ càng nhiều, thì càng năng lần

chuỗi Mân Côi. Cho nên hình như Đức Mẹ chỉ hiện ra với những đối tượng nào, mà

Đức Mẹ thấy năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Cha Thánh Padre Pio 5 dầu, Cha

thánh Joan Vanney, Cha Trần Lục ở Phát Diệm… đều là những người tuyệt đối có lòng

kính mến Đức Mẹ bằng chuỗi hạt Mân Côi, thì Đức Mẹ đã cho các Ngài làm những

công việc lớn lao như vậy. Chân Phước Agreda đã nhiều lần bị chống đối dữ dội. Người

ta cho truyện bà viết là hư cấu theo óc tưởng tượng. Tưởng rằng sẽ bị thất bại, nhưng

việc Thiên Chúa và Đức Mẹ làm thì không ai chối cãi được. Sau khi khảo cứu thật kỹ

lưỡng, Giáo Hội Hoa kỳ đã công nhận cuốn sách thật có đầy đủ chân lý, và ý nghĩa cao

siêu, có tính thần học rất cao, và hoàn toàn do linh ứng của Đức Chúa Thánh Thần

với Nữ Chân Phước Agreda vậy. Cho nên cho phép được in và phổ biến khắp nơi trong

Giáo Hội Hoa Kỳ.



TRUYỆN TÍCH 95: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Thiên Tai, Ôn Dịch, Thần Khí, Giặc

Giã

Có một điều rất đơn giản là người ta sống ở thế gian này chỉ là con đường đi, để
về quê thật. Cho nên luôn phải ý thức như vậy, thì khi gặp những thiên tai, ôn
dịch, mất mùa, giặc giã, đói khát, bão táp, lụt lội thì mới thấy cuộc đời trên trần
thế này là giả trá, nay còn mai mất. Cuộc sống là một sự thử thách. Chính vì vậy
mà nhiều người đã bán hết tài sản của mình để đi tu, hoặc vào rừng núi, sống
chiêm niệm với Chúa. Người đời cho là lập dị, ngu xuẩn. Sống ở nhà mà tu hành
thì vẫn tốt. Nhưng mỗi người có một quan niệm khác nhau. Thánh Phanxicô
khó khăn bị coi là lập dị, mỗi khi đi qua đường thấy một bông hoa đẹp thì Người
dừng chân lại mà ngắm cùng ca ngợi Thiên Chúa. Lại cũng có những vị thánh
làm những việc mà người ta cho là mê tín. Cho nên cuộc sống ở thế gian này là
bất thường, nay còn mai mất. Chúng ta đã thấy chỉ trong chốc lát mà cả mấy
thành tỉnh đã biến tan theo ngọn sóng thần ở Indonesia. Đêm ngủ sáng dậy, đi
làm, tưởng rồi sẽ về, nhưng rồi đi luôn không bao giở trở lại. Đó là triết ký cuộc
sống trên thế gian này.

Trái đất này đã biến chuyển qua bao nhiêu thế hệ. Hiện nay vẫn còn nhiều
thành phố chôn vùi dưới đất sâu, chứng tỏ sự biến chuyển của võ trái đất này
luôn luôn xảy ra không ngừng. Mà khi nó đã xẩy ra như vậy, là có thiên tai, làm



chết hằng mầy chục triệu người. Có những trận động đất làm tiêu tan cả một
vùng rộng lớn. Bao nhiêu sinh vật sống trong đó đếu chết hết. Cho nên cuộc
sống chỉ là phù du, nay còn mai mất. Là người công giáo, chúng ta phải luôn
luôn ý thức được như vậy. Đối với Thiên Chúa thì Ngài chỉ cho là loài người
sống tạm bợ trên thế gian nay mà thôi. Cho nên có người trách móc tại sao
Thiên Chúa lòng lành vô cùng, và nhân từ vô cùng, lại để xảy ra những thiên tai
giết chết hằng triệu người như vậy. Không, những thiên tai xảy ra chính là sự
công bằng của Thiên Chúa. Ngày nay loài người phạm tội quá nhiều. Còn nhiều
hơn gấp vạn lần thời kỳ Hồng Thủy nữa. Loài người đã trác táng, phá thai, dâm
loạn, đến nỗi Chúa không còn chịu nổi nữa, nếu không có bàn tay Đức Mẹ giơ
lên để cứu vãn. Những thiên tai mà loài người phải gánh chịu là: Ôn dịch, thần
khí mất mùa giặc giã, đói khát, sóng gió, bão táp, sóng thần. Ngay trên đất Mỹ
này, một nước hết sức văn minh khoa học kỹ thuật cao, mà cũng không làm gì
được với thiên tai hoả hoạn. Mùa hè nóng nực mà cũng có hằng người đã chết
nóng. Mùa đông tuyết lạnh, lại cũng có cả trăm người chết rét, thì thử hỏi các
nước kém văn minh, thì sống sao nổi với các thiên tai. Cho nên chúng ta vẫn
phải bám vào Thiên Chúa vào Đức Mẹ. Biết bao nhiêu phép là Đức Mẹ đã làm
để cứu những người con của Mẹ, khi tai nạn hoả hoạn xảy đến.

Nếu thời đại ông Noe mà có Đức Mẹ, chắc Đức Mẹ cũng sẽ gìn giữ nhân loại
cho khỏi đại lụt Hồng Thủy. Ngày nay người ta còn phạm tội nặng hơn gấp trăm
ngàn lần, mà Đức Mẹ đã cứu khỏi bàn tay công thẳng của Thiên Chúa, thì thật
hạnh phúc biết bao! Vậy khi có thiên tai xảy đến thì người công giáo chúng ta
phải làm gì? Nguyên tắc thứ nhất, là phải ăn năn xám hối, Xin Chúa thứ tha các
tội đã phạm, kể như là ăn năn tội cách trọn. Nguyên tắc thứ hai, là phải lần hạt
Mân Côi kính Đức Mẹ. Tất cả gia đình những ai rảnh rỗi phải quỳ lên, cầu khần
Đức Mẹ bằng lần chuỗi Mân Côi, kể cả con trẻ từ 5 tuổi trở lên, phải tập cho
chúng biết lần chuỗi Mân Côi. Vậy ngay từ bây giờ phải tập luôn là mang theo



chuỗi hạt Mân Côi trong mình, đeo ở cổ, bỏ trong úi áo, túi quần. Như Đức Mẹ
đã hứa ai mang ảnh Mẹ thì sẽ được Đức Mẹ luôn luôn cứu giúp khỏi mọi tai nạn.

Lời bàn: Kinh nghiệm cho biết, mỗi khi có thiên tai xảy đến thì những ai biết bám

vào chuỗi Mân Côi thì đều được Đức Mẹ cứu giúp thoát khỏi tai nạn. Ở Indonesia, khi

có sóng thần tràn ngầp vào đất liền phá hủy giết chết hằng trăm ngàn người. Vậy mà

chỉ có những ai tập trung lần chuỗi Mân Côi trong một nhà thờ sát bờ biển, thì được

an toàn. Bảo ở New Orleans làm cho nhiều người phải di tản mất nhà mất cửa. Chỉ có

gia đình nào không có điều kiện di tản, tập trung đọc kinh lần hạt thì Đức Mẹ đã cứu.

Nước lụt không vào đến chân giường, trong khi ở khu vực chung quanh, nước nổi lên

lênh láng, làm cho nhiều tài sản bị hư hỏng. Có nhiều người bảo: Đó chỉ là may rủi mà

thôi. Chính cha thánh Padre Pio 5 dấu cũng nói rõ: khi có các tai nạn xảy ra, thì các

con cần phải lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ thì sẽ được tai qua nạn khỏi.



TRUYỆN TÍCH 96: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Những Người Mắc Bệnh NanY

Việc Đức Mẹ cứu chữa những người mắc bệnh nan y thì quá nhiều, không thể kể
cho hết được. Đây chỉ là nguyên tắc mà chúng tôi đưa ra để làm đề tài suy luận:
Ai cũng phải chết, đó là quy luật. Có thể tránh được những tai họa sắp xảy đến
cho mình. Nhưng không ai tránh được khi án tử của mình sắp đến. Chính vì thế,
mà có nhiều người, khi biết mình sắp chết, thì xin về hưu, hay tìm một chỗ nào
vắng vẻ yên tịnh để lo cầu nguyện, đọc kinh xin ơn chết lành. Đó là sự khôn
ngoan của người biết lo xa. Thánh Alphongso Giám Mục, Đấng sáng lập dòng
Chúa Cứu thế, xin về hưu để được dọn mình chết lành. Một vị thánh lớn như
vậy, cả đời phục vụ cho Chúa, và cho Đức Mẹ, mà còn lo sợ đến sự chết như vây.
Huống hồ chúng ta thì sao?

Nguyên tắc là ai cũng phải chết. Vậy phải chết thể nào, cách nào, cho xuông
sẻ. Đó là triết lý trong bài này. Muốn chết, thì phải có bệnh. Bệnh nặng hay nhẹ
là tuỳ ơn Chúa ban cho từng người. Nhưng phải hiểu rằng: bệnh là một hình
thức Chúa thử thách để cho ta phải gánh chịu để được chia sẻ với sự đau khổ của
Chúa Giêsu trên thánh giá. Nếu ta chịu bệnh cho nên, thì không một công phúc
nào đền tội hữu hiệu cho bằng bệnh tật. Những ai mắc bệnh nặng, thì bề ngoài
xem ra đau khổ xui xẻo, nhưng thật sự bên trong, họ là những người được ơn
hơn cả. Có linh hồn hiện về cho biết thà chịu bệnh ở trên thế gian này 100 năm,
còn hơn phải đền tội nơi luyên ngục một ngày. Nhưng Chúa và Đức Mẹ đã cho



ta những ơn để được rút ngắn thời gian trong luyện ngục. Đó là chịu bệnh cho
nên, mà không hề kêu ca. Tuy nhiên, là con người thì cần phải chịu đau khổ.
Nếu có ơn Chúa thì chịu đựng được để đền tội. Nếu không có ơn Chúa, thì đàng
nào cũng phải chịu, mà chịu như vậy, thì không đươc lập công gì hết. Do đó,
những người có bệnh nan y, thì phải cảm tạ Chúa, vì đã cho mình được có
phương tiện đền tội ở thế gian này, hơn là phải đền trong luyện ngục.

Vậy những ai mắc bệnh nan y, không phương cứu chữa, thì hãy bám lấy
chuỗi hạt Mân Côi, xin Đức Mẹ thêm sức cho mình được sức can đảm chịu bệnh
cho nên. Nhất là phải năng lần chuỗi Mân Côi hằng ngày, cầu xin Đức Mẹ, hoặc
cho khỏi bệnh, hoặc cho mình được ơn can đảm chịu bệnh cho nên. Đừng ngã
lòng. Biết bao nhiêu người được Đức Mẹ thử thách, nhưng nếu cứ một lòng vững
vàng, thì được Đức Mẹ cứu thoát. Tôi thấy có nhiều người mắc bệnh nan y,
không phương cứu chữa. Thế mà chỉ trong một thời gian, người ấy đã cho biết là
đã được Đức Mẹ cứu thoát, nhờ vào chuỗi hạt Mân Côi. Các bạn cứ tin đi. Nếu
các bạn đang mắc bệnh lâm nguy. Một mặt cứ phải đi Bác sỉ, một mặt cứ bám lấy
Đức Mẹ. Chúng tôi tin chắc Đức Mẹ sẽ cứu thoát các bạn ngay. Đó là kinh
nghiệm mà chúng tôi đã thấy rất nhiều như vậy. Ta thấy ngay ở Lộ Đức và ở
Fatima, những người được Đức Mẹ cho khỏi bệnh, đều là những người có lòng
kính mến Đức Mẹ Mân Côi, và năng lần chuỗi Mân Côi. Có một điều rất chắc
chắn là theo thánh Louis Marie Grignion de Montfort, là hễ ai mắc chứng bệnh
nan y không phương cứu chữa, thì người nhà cứ phải đeo vào cổ cho bệnh nhân
chuỗi hạt Mân Côi, xin Đức Mẹ gìn giữ họ đêm ngày. Dù nhà thương có bắt tháo
gỡ cũng không chịu, hoặc tìm lúc khác thuận tiện để đeo vào cổ cho bệnh nhân.
Xin Đức Mẹ ban cho những người đang mắc bệnh nan y, được đọc bài này để
làm như điều Đức Mẹ mong muốn.

Lời bàn: Nếu nói tin vào chuỗi hạt Mân Côi, mà được Đức Mẹ cứu thoát cho khỏi

bệnh nan y thì đã có rất nhiều bài, ngay trong cuốn sách này. Có điều là nhiều người



chúng ta chưa tin đủ. Có bệnh thì chạy bốn phương là đúng. Nhưng chạy đâu thì cứ

chạy, nhưng cứ phải bám lấy Đức Mẹ. Có nhiều người hầu như ngã lòng, không tin

tưởng, cho nên cứ chạy chữa hết chỗ này đến chỗ khác. Rồi cuối cùng, cũng lại phải

chạy đến với Đức Mẹ. Lại cũng có người xin khấn được như ý. Khi được như ý rồi, thì

lại bảo đó là may rủi. Con người ta khi không vững mạnh, thì tỏ ra muôn vàn lý do để

từ chối ơn Đức Mẹ ban cho mình. Cho nên điều Đức Mẹ ước mong là con cái Mẹ hãy

hoàn toàn phó thác mình trong tay Mẹ, để Mẹ định đoạt lo liệu cho, thì chắc chắn

100%, mà mìmh khỏi phải lo lắng gì hết.



TRUYỆN TÍCH 97: Chuỗi Hạt Mân Côi
Cứu Cả Một Thành Phố Khỏi Chết Trong

Vòng Lửa Đạn

Tại một thành phố gần chiến lũy Magino của Pháp. Khi quân Đức biết đã có rất
nhiều sĩ quan, binh lính và người dân vào đấy, để trú ngụ hầu tránh bom đạn.
Thấy tình thế quá căng thẳng. Quân Đức dã bao vây chung quanh chỉ cỏn nhả
đạn, và bom bay V2 thì sẽ tiêu diệt hầu hết sĩ quan, binh lính và dân quân trong
đó. Đứng trước tình thế rất căng thẳng. Mọi người bảo nhau, bây giờ chỉ còn
một phương pháp duy nhất là tất cả tập trung đọc kinh lần chuỗi Mân Côi, xin
Đức Mẹ che chở. Đang khi người ta còn đọc kinh thì có đoàn quân tiếp viện từ
đàng xa, đánh tập hậu quân Đức Quốc xã. Thế là quân Đức tự nhiên bỏ hàng ngũ
tháo chạy về căn cứ của chúng cách xa khoảng chừng 10 dặm đường. Quân tiệp
viện tiếp tục đuổi theo, và đánh một trận khá uy hùng, làm cho địch quân thiệt
hại rất nặng. Kiểm điểm lại quân Pháp không thắng hoàn toàn trong trận này,
nhưng cũng đã tịch thu được một số quân trang quân dụng của địch bỏ lại trên
chiến trường.

Tất cả mọi người sĩ quan, cũng như binh lính, đều xác nhận là do những
Chuỗi hạt Mân Côi mà toàn quân, toàn dân, đọc kinh dâng lên cho Đức Mẹ, xin
Mẹ cứư giúp để cho mọi người thoát khỏi chết vào trong tay giặc. Để kỷ niệm
một ơn đặc biệt của Đức Mẹ, người ta đã cho xây dựng một căn nhà thờ nhỏ tại



đây, mang danh hiệu là nhà thờ “Đức Mẹ Mân Côi chiến thắng” để kỷ niêm một
phép lạ mà Đức Mẹ đã cứu dân quân bằng chuỗi hạt Mân Côi.

Lời bàn: Nếu phải kể những ơn đặc biệt như vậy, thì không bút nào tả ra cho hết

được. Đấy chỉ là 1 ơn rất nhỏ mà Đức Mẹ đã ban cho những ai có lòng trông cậy Đức

Mẹ bằng chuỗi hạt Mân Côi. Tại rất nhiều mặt trận ở thế giới chiến tranh thứ nhất và

hai, đã có biết bao nhiêu phép lạ đã xảy ra cho binh lính Pháp và lê dương. Đức Mẹ đã

cứu biết bao nhiêu binh lính của cả hai bên. Chúng ta cũng biết rằng: binh lính của

Pháp hay của Đức, cũng có rất nhiều người công giáo đi theo, của cả hai bên. Mà họ

đều cũng là những người công giáo có một giáo lý như nhau, và cùng là con cái Đức

Mẹ Mân Côi, và họ cũng đều lần hạt kính Đức Mẹ Mân Côi như nhau. Cho nên khi

Đức Mẹ cứu ai, thì không phân biệt là quân nào, miễn là ai có lòng tin tưởng vào chuỗi

hạt Mân Côi kính Đức Mẹ là đủ.



TRUYỆN TÍCH 98: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Giờ Lâm Chung Của Mọi Người

Có một điều chắc chắn là chúng ta ai cũng phải chết. Dù Vua quan, chức quyền
cao sang, thì rồi cũng phải chết, mà chết rồi thì ai cũng như ai. Vì thế ngạn ngữ
Pháp có một câu nói bất hủ sau đây: “Tous sont egaux après la mort” (tất cả mọi
người đều ngang hàng với nhau, sau khi chết). Khi chết rồi không còn ai thống
trị ai, cai trị ai nữa). Thiên Chúa xét xử rất công bằng. Mọi người đều phải trả nợ
Thiên Chúa bằng những câu trả lời: Có làm tròn nhiệm vụ được giao phó hay
không? Người ta sống ở thế gian này, như là một tấn tuồng cải lương. Các vai
trên sân khấu, đủ thành phần vua chúa, hề cải lương, thằng bé giúp việc. Nhưng
hễ vai nào xuất hiện, mà đóng đúng vai của mình, thì khán giả thích thú vỗ tay
khen ngợi. Còn những vai nào, dù đóng vai Vua Chúa, mà không lột được bộ
mặt thật như Vua thì cũng bị người ta chê cười.

Cuộc sống trên thế gian này cũng thế. Chúa trao cho mỗi người một vai trò,
một nhiệm vụ, làm sao cho đúng với nhiệm vụ mình đã nhận lãnh với Thiên
Chúa, thì kết quả thành công. Không phải làm Giáo Hoàng mà nên thánh.
Chúng ta thấy trong Hội Thánh từ trước tới nay là 265 vị Giáo Hoàng mà thực
sự chỉ có chừng 78 vị là thánh, và 8 vị là chân phước. Vậy thì các vị khác thì sao?
Chúa phán xét không giống như con người ta nghĩ đâu. Cho nên ngay từ bây giờ,
chúng ta phải lo đến sự chết. Có người bảo tôi còn trẻ mà, chưa chết đâu. Thử
vào các nhà thương mà xem, những người trẻ chết thiếu gì. Vậy những người



công giáo dù già, dù trẻ, hãy lo dọn mình chết ngay từ bây giờ kẻo muộn không
kịp. Mà muốn dọn mình chết ngay từ bây giờ, thì phải lo sửa soạn tâm hồn cũng
ngay từ bây giờ. Muốn được ơn chết lành trong giờ sau hết, thì chúng ta hãy bám
lấy Đức Mẹ. Muốn bám lấy Đức Mẹ, tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ, thì không gì bằng
mộ mến chuỗi hạt Mân Côi của Đức Mẹ, tức là năng lần chuỗi Mân Côi. Muốn
tỏ ra mộ mến chuỗi Mân Côi thì hãy đeo chuỗi hạt Mân Côi ở cổ, bỏ chuỗi Mân
Côi trong mình.

Làm được như vậy, thì lúc nào mình cũng yên trí, không còn phải lo lắng gì
nữa. Nhiều vị thánh khi đến giờ lâm chung, miệng vẫn lâm râm lần chuỗi Mân
Côi cho đến khi tắt thở. Ôi! hạnh phúc thay cho những người được dọn mình
chết lành như vậy.

Lời bàn: Người khôn ngoan thì biết lo xa. Cuộc sống ở thế gian này chóng qua

như nước chảy qua cầu. Cho nên lúc nào cũng phải chuẩn bị cái chết luôn luôn. Ra đi

rồi, không bao giờ trở lại là truyên bình thường. Mà muốn không còn lo lắng gì về cái

chết, thì tốt nhất là bám lấy Đức Mẹ, tức là bám lấy chuỗi Mân Côi. Đi đâu cũng

mang theo chuỗi hạt Mân Côi bên mình, thì lúc nào cũng yên trí. Dù đi xa xôi cách

trở, cũng không lo sợ, vì đã được bảo đảm. Đức Mẹ sẽ cứu giúp chúng ta mọi nơi, mọi

lúc.



TRUYỆN TÍCH 99: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Những Ai Tận Hiến Trọn Vẹn Cho

Đức Mẹ

Như chúng ta đã biết, trong Hội Thánh Công Giáo đã có rất nhiều tổ chức, đoàn
thể, mà đoàn viên hoặc hội viên theo thủ tục đã có rất nhiều tổ chức, đoàn thể,
mà đoàn viên hoặc hội viên theo thủ tục đã được tuyên thệ tận hiến trọn vẹn cho
Đức Mẹ. Theo thánh Louis Marie Grignion de Montfort thì tận hiến cho Đức
Mẹ là một cách tôn sùng tuyệt hảo nhất. Vậy tận hiến là gì và tại sao chúng ta
phải tận hiến cho Đức Mẹ?

Tận hiến là gì? Theo quan niệm của thánh Montfort thì tận hiến cho Đức
Mẹ là phó thác tất cả hồn xác, của cải vật chất, công phúc, kể cả tội lỗi của mình,
đã có, đang có và sẽ có cho Đức Mẹ. Công phúc thì Đức Mẹ đưa vào kho thiêng
liêng cho mình. Tội lỗi thì Đức Mẹ tẩy xóa, can thiệp với Chúa Giêsu, con Mẹ để
tha thứ, không những ở đời này và đời sau khi ta đã qua đời. Do đó, muốn tận
hiến cho Đức Mẹ một cách trọn vẹn thì cần phải:

- Tân hiến tuyệt đối: tức là tận hiến cho Chúa và cho Đức Mẹ. Khi đã tận
hiến cho Đức Mẹ thì cả đời chỉ làm việc cho Mẹ, phục vụ cho Mẹ tận tình chu
đáo.

- Tận hiến hoàn toàn: tận hiến hết, dâng hết cho Mẹ hồn xác, sự sống, sự
chết, tài sản, dĩ vãng, tương lai, vợ con, gia đình, kể cả tội lỗi mình nữa.



- Tận hiến vô điều kiện: tận hiến không đòi điều kiện, không xin Đức Mẹ
cho giàu sang phú quý.

- Tận hiến dứt khoát: giao phó hết cho Mẹ, không giữ lại phần nào cho
mình, không tiếc rẻ gì của mình mà không dâng cho Đức Mẹ.

Tại sao ta phải tận hiến cho Đức Mẹ:

- Đức Mẹ là Trung gian giữa Chúa và chúng ta. Nếu chúng ta muốn đến
cùng Chúa mà không gặp trở ngại, thì ta phải tận hiến cho Đức Mẹ để Mẹ dẫn
dắt chúng ta đến cùng Chúa thì chắc chắn và bảo đảm hơn.

- Tất cả các công phúc Chúa ban cho chúng ta đều qua tay Đức Mẹ. Do đó
nếu ai đã thực tâm tận hiến cho Đức Mẹ, thì sẽ được Đức Mẹ ban cho nhiều ơn.

- Đức Mẹ luôn luôn tỏ ra lòng nhân từ, thương xót, quảng đại của Đức Mẹ
đối với linh hồn tận hiến.

- Muốn làm vinh danh Thiên Chúa mà người ta có thể thực hiện đuợc là do
sự tận hiến cho Đức Mẹ.

- Muốn liên kết mật thiết với Thiên Chúa một cách dễ dàng, mau chóng,
hoàn toàn chắc chắn là do sự tận hiến cho Mẹ Maria.

- Tận hiến cho Mẹ Maria là con đường chắc chắn nhất để đến với Chúa và
liên kết mật thiết với người.

Như vậy người đã tận hiến cho Đức Mẹ, được kể là con riêng của Đức Mẹ.
Đã là con riêng của Đức Mẹ thì phải làm điều gì mà Đức Mẹ ưa thích nhất. Điều
Đức Mẹ ưa thích nhất là năng lần chuỗi Mân Côi. Do đó chuỗi hạt Mân Côi rất
cần thiết đối với những đứa con đã tuyệt đối tận hiến cho Đức Mẹ.

Lời bàn: Việc tận hiến cho Đức Mẹ đã có lâu đời trong Hội Thánh. Đã có rất
nhiều các thánh nam nữ, vua chúa, quan quyền, nhiều Đức Giáo Hoàng, Hồng Y,
Giám Mục, Linh Mục, nam nữ tu sĩ đã một thời thi đua nhau dâng mình tận hiến
cho Đức Mẹ. Phong trào tận hiến cho Đức Mẹ đã có từ thế kỷ XI. Thời ấy người
ta gọi là danh từ: tận hiến để làm tôi tớ Mẹ Maria một cách rất cảm động và sốt



sắng. Ngày nay có nhiều dòng tu, đoàn thể trong Hội Thánh cũng đã thực hiện
công tác tuyên thệ tận hiến cho Đức Mẹ. Vậy chúng ta là người Công Giáo còn
chờ đợi gì mà không tích cực tận hiến cho Đức Mẹ.



TRUYỆN TÍCH 100: Chuỗi Hạt Mân Côi
Với Chương Trình Thực Hiện 3 Mệnh

Lệnh Fatima

Vào đầu thề kỷ 20, các nước Âu Châu tràn ngập những học huyết vô thần, vô tôn
giáo. Tại Nga chủ thuyết cộng sản đang thắng thế, và lôi kéo bao nhiêu các nước
chư hầu noi theo chủ nghĩa duy vật, chối bỏ Thiên Chúa. Đang lúc ấy thì tại
nước Bồ Đào Nha (Portugal). Đức Mẹ đã hiện ra với ba trẻ chăn chiên đơn sơ
chầt phác, truyền bá 3 Mệnh Lệnh Fatima của Thiên Chúa cho loài người. Đó là:

1- Ăn năn tội cải thiện đời sống
2- Tôn sùng Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ
3- Lần hạt Mân Côi
Trong Thông Điệp Benedicite Deum ngày 31.10.1942, Đức Giáo Hoàng Pio

XII đã kêu gọi toàn thế giới công giáo hãy thực hiện 3 Mệnh Lệnh Fatima, và
dâng cả loài người cho Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ. Ngài nói: “Thực hiện 3 Mệnh
Lệnh Fatima là phương pháp cứu rỗi chắc chắn nhất.

Vậy 3 Mệnh lệnh Fatima là gì? Bởi đâu mà có 3 Mệnh Lệnh Fatima? Có phải
Hội Thánh đã tạo ra chương trình thục hiện 3 Mệnh Lệnh Fatima, rồi nói là Đức
Mẹ khi hiện ra đã phàn bảo như vậy. Người công giáo chúng ta cần phải nghiên
cứu vấn đề này cho thật kỹ, để truyến bá cho người khác. Vì sẽ có nhiều kẻ xấu
chống đối và phản bác lại.



Trong 6 lần hiện ra tại Fatima. Đức Mẹ đã làm rất nhiều phép lạ. Đặc biệt là
ngày 13.10.1917 Đức Mẹ đã làm một phép lạ cả thể: mặt trời xoay vần nhảy múa,
mà ngày này có người còn sống đã chứng kiến phép lạ ấy, kể lại một cách tinh vi
rõ ràng. Người làm chứng quan trọng nhất chính là chị nữ tu Lucia. Chị đã viết
rất nhiều sách nói về sự kiện Đức Mẹ hiện ra tai Fatima với ba thánh trẻ, mà chị
là một trong ba trẻ đó. Đúng như lời Đức Mẹ nói khi hiện ra lần thứ nhất ngày
13.05.1917: “Mẹ sẽ đem hai em con về Trời. Còn con, phải ở lai thế gian này, để
làm cho người ta biết Ta và yêu mến Ta”. Chị đã sống rất lâu trên thế gian này.
Chị chi mới qua đời cách đây mấy năm, khi chi đả 97 tuổi. Còn chứng minh nào
rõ ràng hơn nữa!

Chúng tôi không chủ trương kể lại lịch sử về Fatima, vì đã có rất nhiều tài
liệu sách vở nói về sự tích này. Điều quan trọng nhất là chúng tôi muốn chứng
minh 3 Mệnh Lệnh Fatima là chính do Đức Mẹ đã phán truyên với các em thụ
khải, khi Ngài hiện ra với các em. Cái lý do quan trọng nhất để các em được nhìn
thấy Đức Mẹ Fatima sáu lần, chính là vì các em là những đứa trẻ ngoan ngoãn,
sốt sắng năng lần chuỗi Mân Côi hằng ngày. Cả đến những lúc nghỉ trưa, cho
đàn chiên uống nước, các em cũng tìm thời giở để lần chuỗi Mân Côi. Vậy Đức
Mẹ đã nói gì về 3 Mệnh Lệnh Fatima:

1 - Ăn năn tội cải thiện đời sống
- Ngày 13.05.1917, Đức Mẹ đã nói: “Các con phải chịu mọi đau khổ để đền

bù tội lỗi và cầu xin cho kẻ có tội ăn năn trở lại.
- Ngày 13.06.1917, Đức Mẹ nói: “Con bảo Ông ta cải tâm đi, ông ta sẽ khỏi

bệnh trong năm nay.
- Ngày 13.07.1917, Đức Mẹ nói: “Hãy hy sinh nhiều choi kẻ có tội, để cải hoá

những kẻ có tội, đền bù những sự xúc phạm đến Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ”.
- Ngàỳ 19.08.1917, Đức Mẹ nói: “Các con phải cầu nguyện rất nhiều và hãm

mình cho kẻ có tội.



- Ngày 13.10.1917, Đức Mẹ nói: “Những kẻ có tội cần phải tự cải hoá, và
phải sám hối, vì người ta đã xúc phạm đến Thiên Chúa qúa nhiều rồi.

2- Tôn sùng Trái Tim Đức Mẹ
- Mùa xuân năm 1916, khi hiện ra với 3 trẻ, Thiên thần dạy các em cầu

nguyện, và nhi rất thánh Trái Tim Đức Mẹ chuyển cầu cho kẻ có tội ăn năn trở
lại.

- Ngày 13.05.1917, Đức Mẹ khuyên các em dâng mình cho Chúa đền tạ
những sự xúc phạm đến Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.

- Ngày 13.06.1917, Đức Mẹ nói: ” Trái Tim vẹn sạch Mẹ sẽ là nơi nương ẩn
của các con”.

- Ngày 13.07.1917, Đức Mẹ cho các em biết về các bí mật đặc biệt là sự cứu
rỗi,và sự thành kính Trái Tim Đức Mẹ: “Chúng con hãy hy sinh nhiều để cải hoá
cho kẻ có tội, đền bù những sự xúc phạm đến Trái Tim Đức Mẹ đồng trinh.

- Cũng trong dịp này Đức Mẹ đã ban cho các em một Thông Điệp hết sức
quan trọng. Đó là “Chúng con đã trông thầy hoa ngục là nơi các linh hồn có tội
sa xuống. Để cứu vớt họ, Thiên Chúa muốn lập phong trào thành kính Trái Tim
Đức Mẹ. Nếu mỗi người làm theo điều Mẹ dạy, thì nhiều linh hồn sẽ được cứu
vớt, và sẽ có hoà bình. Nhưng nếu người ta không ngưng làm mất lòng Chúa, thì
đức công thẳng của Thiên Chúa sẽ biểu lộ bằng những hình phạt nặng nề hơn…
Sau hết Trái Tim Ta sẽ thắng”.

3- Lần hạt Mân Côi
- Ngày 13.05.1917, Đức Mẹ hiện ra nói: “… Phanxicô cũng vậy, nhưng trước

đó Phanxicô cần phải lần chuỗi Mân Côi nhiều. Trước khi biến đi Đức Mẹ còn
căn dặn ba trẻ: Ngày ngày các con hãy năng lần chuỗi Mân Côi cầu cho thế giới
được hoà bình”.

- Ngày 13.06.1917, Đức Mẹ nói: “Các con hằng ngày hãy năng lần chuỗi
Mân Côi”.



- Ngày 13.07.1917, Đức Mẹ nói: “Còn các người khác sẽ được như ý trong
năm nay, nhưng họ phải lần chuỗi Mân Côi. Mẹ không chữa kẻ què chân, nhưng
tốt nhất ông và gia đình hằng ngày lần chuỗi Mân Côi.

- Ngày 19.08.1917, Đức Mẹ đã nói: “Hãy tiếp tục lần chuỗi Mân Côi. Đức
Mẹ còn nói với Lucia: Dùng số tiền dâng cúng để tổ chức ngày lễ Mân Côi, và
xây dựng ngôi nhà nguyện Mân Côi.

- Ngày 13.09.1917, Đức Mẹ nói: “Các con hãy tiếp tục lần chuỗi Mân Côi để
có hoà binh

- Ngày 13.10.1917, Khi hiện ra lần cuối cùng Đức Mẹ đã nói: “Ta là Đức Mẹ
Mân Côi. Ta muốn xây nhà thờ nhỏ để kính ta tại đây. Các con hãy tiếp tục lần
chuỗi Mân Côi mỗi ngày”.

Như vậy, yếu tố căn bản then chốt của chương trình thực hiện 3 Mệnh Lệnh
Fatima vẫn là Mệnh Lệnh lần chuỗi Mân Côi. Nếu không có việc lần chuỗi Mân
Côi, thì bất cứ hội đoàn, đoàn thể nào, mang danh là hội đoàn của Đức Mẹ thì
củng không thể gọi là hội đoàn của Đức Mẹ được. Cũng vậy nếu một chức sắc
nào trong Giáo Hội, mà không bao giờ rao giảng về chuỗi hât Mân Côi thì tất cả
đều thất bại trong mọi công tác mục vụ.

Lời bàn: Xuyên qua bao nhiêu sách vở báo chí, truyện tích đều nói lên sự hiệu

nghiệm của chuổi hạt Mân Côi. Vì Đức Mẹ chỉ ưa thích con cái Mẹ hằng ngày dâng

lên cho Mẹ chuổi hạt Mân Côi, và lòng tôn sùng Mẹ bằng kinh Mân Côi, thì Đức Mẹ

sẽ ưu ái ban cho chúng ta được mọi ơn lành phần hồn phần xác ngay khi còn sống ở

thế gian nay. Trong truyện tích Mân Côi kể rằng: có một linh mục còn trẻ thông minh,

lợi khẩu, được Bề Trên cử đến coi sóc một xứ đạo. Ông nghĩ thầm: chắc mình sẽ được

toàn dân yêu mến, và thành công tốt đẹp trong nhiệm vụ mới này. Nhưng khi về đến

giáo xứ được mấy hôm. Ông mời hàng xứ họp, để được ra mắt và thông báo những

chương trình hành động này nọ, có vẻ quan trọng lắm. Nhưng toàn dân chẳng ai để ý

đến Ông. Ông nói Ông nghe. Chẳng có một ai phát biểu ý kiến gì để góp phần xây



dựng. Xong buổi họp, mọi người ra về. Ông hỏi một người trong giáo xứ. Họ trả lời:

“Cha nói có vẻ như truyền lệnh, phải làm cái này cái nọ, thì còn ai dám phát biểu ý

kiến nữa. Vậy Cha cứ làm những gì cha đã đề ra. Tôi chắc không ai tham gia đâu”. Ở

đây được khoảng ba tháng Ông thấy chản nản, không ai cộng tác. Có nói gì người ta

cũng không nghe. Cuối cùng Ông thất vọng phải xin Bề Trên đổi đi nơi khác. Sau này

người ta mới khám phá ra Linh mục này rất khô khan trong vấn đề cầu nguyện với

Đức Mẹ, và không bao giờ lần chuỗi Mân Côi. Có ngườì đến đề nghị tổ chức đọc kinh

Mân Côi trong nhà thờ sáng tối. Nhưng Ông trả lời: “mất nhiều thì giờ làm phiền giáo

dân”. Một linh mục như vậy, thì hỏi làm sao mà được Đức Mẹ thương yêu. Cho nên

Ông thất bại là phải! Nhưng cũng có nhiều Giám Mục Linh Mục đã rất thành công

trong các công tác mục vụ một cách hết sức tốt đẹp. Chính là vì các Ngài đã tỏ ra rất

sốt sắng đọc kinh Mân Côi hằng ngày, hay giảng giải cho giáo dân siêng năng lần

chuỗi Mân Côi, lập ra Hội Mân Côi cho nhiều người gia nhập được hưởng nhờ.



HAI VĂN KIỆN ĐẶC BIỆT VỀ ĐỨC
TRINH NỮ MARIA VÀ RẤT THÁNH

ĐỨC MẸ MÂN CÔI

I- Chuỗi hạt Mân Côi với Chương Vlll, Hiến Chương Ánh Sáng Muôn
Dân Công Đồng Vatican ll

Đây là một văn bản hết sức cần thiết đối với mọi người công giáo chúng ta. Phải
nói từ trước đến nay, trong Hội thánh công giáo có rất nhiều Công đồng chung.
Nhưng không có một công đồng nào đề ra một Chương đặc biệt, để nói về Đức
Mẹ, như Công Đồng chung Vatican II. Các Công Đồng khác chỉ là thêm bớt
một, hai vấn đề có liên quan đến Đức Mẹ. Như Công Đồng Epheso năm 431, chỉ
đưa ra một luận cứ để lên án Nestorius, và tuyên bố Đức Chúa Giêsu có hai bản
tính: Thiên tính và bản tình loài người ta. Cho nên Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa
(Theotokos). Công Đồng Laterano năm 649 thời Đức thánh Giáo Hoàng
Martino một đã tuyên bố: Đức Mẹ trọn đời đồng trinh, trước khi sinh,đang khi
sinh và sau khi sanh. Còn hai Tín Điều Hồn xác Đức Mẹ lên trời, và Đức Mẹ Vô
nhiễm nguyên tội, là do các ĐGH Pio IX, và Pio XII tuyên bố ngoài công đồng.
Do đó, chúng ta thấy Chương VIII về Đức Mẹ thật rất quan trọng. Công Đồng
đã xác nhận vị trí của Đức Mẹ trong Giáo Hội, là Đấng tối cao tuyệt đỉnh, chỉ
đứng sau Thiên Chúa Ba Ngôi, và trổi vượt trên các loài thụ tạo, kể cả các thiên
thần.



Vậy Chương VIII trong Hiến chế ánh sáng muôn dân như thế nào. Thiết
tưởng mọi người dân chúa chúng ta cần phải biết, mà phải biết rõ từng chi tiết.
Sau đây là nguyên văn Chương VIII về Đức Mẹ. (Xin lưu ý: Khi biểu quyết có
nên đưa chuơng VIII vào Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân, thì có quá nửa Nghị
phụ chấp thuận, còn non một nửa không chấp thuận, xin dành riêng một phụ
bản bên ngoài. Nhờ có đa số ấy, mà Chương VIII về Đức Mẹ mới được đặt để ở
một chương riêng của Hiến Chế).

ĐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ THIÊN CHÚA TRONG MÀU NHIỆM
CHÚA KITÔ VÀ GIÁO HỘI

1- Lời mở đầu:
Thiên Chúa là Đấng vô cùng nhân hậu và khôn ngoan, đã muốn hoàn tất

việc cứu chuộC thế giới nên khi đến thời viên mãn, Ngài đã sai con mình đến,
sinh bởi người Nữ, để chúng ta được nhận làm nghĩa tử. “Vì loài người chúng ta,
và để cứu rỗi chúng. Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh
Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria”. Màu nhiệm cứu rỗi thần
linh này được mạc khải cho chúng ta, và vẫn tiếp tục trong Giáo Hội, Giáo Hội
mà Chúa đã lập làm thân thể Người. Trong Giáo Hội ấy liên kết với Chúa Kitô,
Thủ Lãnh, và hiệp thông với toàn thể các thánh Người, các tín hữu cũng phải
kính nhớ trước hết Đức Maria vinh hiển, trọn đời đồng trinh, Mẹ Thiên Chúa và
Mẹ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Thực vậy, khi Sứ Thần truyền tin, Đức
Trinh Nữ Maria đã đón nhận Ngôi Lời Thiên Chúa trong tâm hồn và thân xác,
và đem sự sống đến cho thế gian. Ngài được công nhận là Mẹ thật của Thiên
Chúa và của Đấng Cứu thế. Được cứu chuộc cách kỳ diệu hơn, nhờ công nghiệp
con Ngài, và hiệp nhất mật thiết và bền chặt với Con. Đức Maria đã nhận lãnh
sứ mệnh và vinh dự cao cả, là được làm Mẹ con Thiên Chúa, do đó làm ái nữ của
Chúa Cha, và cung thánh của Chúa Thánh Thần. Nhờ lãnh nhận ân sủng vô



cùng cao quý này, Ngài đã trổi vượt mọi tạo vật trên trời dưới đất. Nhưng đồng
thời vì thuộc dòng dõi Adam, Ngài cũng liên kết với tất cả mọi người cần được
cứu rỗi. Hơn nữa “Ngài thật là Mẹ của các chi thể Chúa Kitô… vì đã cộng tác
trong đức ái để sinh ra các tín hữu trong Giáo Hội, là những chi thể của Đấu ấy”.
Vì thế Ngài cũng được chào kính như chi thể của Giáo Hội tối cao, và độc nhất
vô nhị, như mẫu mực và gương sáng phi thường của Giáo Hội trên phương diện
đức tin và đức ái. Và Giáo Hội công giáo được Chúa Thánh Thần chỉ dạy, dâng
lên Ngài tình con thảo, như đối với người Mẹ rất dấu yêu. Bởi thế, khi trình bày
giáo lý về Giáo Hội, trong Giáo Hội này, Chúa Cứu thế thực hiện cuộc cứu độ.
Thánh Công Đồng ân cần mong muốn làm sáng tỏ địa vị của Đức Trinh Nữ
Maria trong màu nhiệm Ngôi Lời nhập thể, cũng như làm sáng tỏ bổn phận
những người được cứu chuộc, đối với Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ Chúa Kitô, và Mẹ
nhân loại, cách riêng Mẹ các tín hữu. Tuy nhiên Công Đồng không có ý đưa ra
một học thuyết đầy đủ về Đức Maria vả gỉải quyết các vần đề, mà sự nghiên cứu
của các nhà thần học chưa làm sáng tỏ trọn vẹn. Những ý kiến được tự do trình
bày trong các trường phái công giáo về Đấng có địa vị cao nhất trong Giáo Hội
thánh, sau Chúa Kitô, và cũng là Đấng rất gần chúng ta, những ý kiến ấy đều
được duy trì cách hợp pháp.

2- Địa vị Đức Trinh Nữ Maria trong nhiệm cuộc cứu rỗi :
Thánh kinh, Cựu Ứơc, cũng như Tân Ứơc và Thánh Truyền đáng kính, trình

bày ngày một sáng tỏ hơn địa vị của Mẹ Đấng Cứu Thế, trong nhiệm cuộc cứu
rỗi, và đưa địa vị ấy ra cho chúng ta chiêm ngắm. Thực vậy, các sách Cựu Ước
thuật lại lịch sử cứu rỗi, trong đó ngày Chúa Kitô xuất hiện trên thế giới, được
chuẩn bị cách tiệm tiến. Các tài liệu tiên khởi này, như Giáo Hội vẫn đọc, và về
sau hiểu theo ánh sáng mạc khải trọn vẹn, dần dần cho thấy rõ ràng hơn hình
ảnh của người nữ, Mẹ Đấng Cứư Thế. Theo ánh sáng mạc khải ấy, người nữ này
đã được phác họa trước trong lời hứa chiến thắng con rắn, lời hứa mà tổ tông đã



nhận được sau khi phạm tội. Cũng thế, Ngài là Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh con
trai tên là Emmanuel. Ngài trổi vượt trên các người khiêm hạ và khó nghèo của
Chúa, là những người tin tưởng, hy vọng và lãnh nhận ơn cứu độ nơi Chúa. Cuối
cùng, sau đêm dài mong đợi lời hứa được thực hiện, với Ngài, người thiếu nữ cao
sang của Sion, thời gian đã nên trọn, và nhiệm cuộc mới được thiết lập: khi con
Thiên Chúa mặc lấy bản tính nhân loại nơi Ngài để giải thoát con người khỏi tội
lỗi nhờ các màu nhiệm của thân xác Chúa. Nhưng Chúa Cha rất nhân từ đã
muốn sự ưng thuận của người mẹ được tiền định trước khi Chúa Con nhập thể,
để như một người nữ đã hợp tác cho sự chết, thì cũng một người nữ hợp tác cho
sự sống. Điều đó đặc biệt thích hợp với Mẹ Chúa Giêsu, vì Ngài đem đến cho
thế giới chính nguồn sống cải tạo mọi sự, và đã được Chúa ban cho nhiều ơn cân
xứng với một sứ mệnh cao cả như thế. Do đó, không có gì lạ, nếu các thánh giáo
phụ đã thường xưng tụng Mẹ Thiên Chúa là Đấng toàn thánh, không vương
nhiễm một tội nào, như một tạo vật mới do Chúa Thánh Thần uốn nắn và tác
thành. Tràn đầy thánh thiện, có một không hai ngay từ lúc mới được thụ thai,
Đức Trinh Nữ thành Nazaret được thiên thần vâng lệnh Chúa, đến truyền tin và
kính chào là Đấng đầy ơn phúc. Và Trinh Nữ đã đáp lời Thiên Sứ rằng: “Này tôi
là tôi tá Chúa. Xin hãy xảy ra cho tôi theo lời Ngài.” Như thế, Đức Maria, con
cháu Adam, vì chấp nhận lời Thiên Chúa, đã trở nên Mẹ Chúa Giêsu. Hết lòng
đón lấy ý định cứu rỗi của Thiên Chúa, vì không 1 tội nào ngăn trở Ngài, Đức
Maria đã tận hiến làm tôi tớ Chúa, phục vụ cho thân thể và sự nghiệp của con
Ngài, và nhờ ơn sủng của Thiên Chúa toàn năng, phục vụ màu nhiệm cứu chuộc
dưới quyền và cùng với con Ngài. Bởi vậy, các thánh Giáo Phụ đã nghĩ rất đúng
rằng: Thiên Chúa đã không thu dụng Đức Maria một cách thụ động, nhưng đã
để Ngài tự do cộng tác vào việc cứu rỗi nhân loại, nhờ lòng tin và sự vâng phục
của Ngài. Thực vậy, Thánh Ireneo nói: Chính Ngài, nhờ vâng phục, đã trở nên
nguyên nhân cứu rỗi cho mình và cho toàn thể nhân loại. Và cùng với thánh



Ireneo còn có rất nhiều thánh giáo phụ thời xưa, cũng không ngần ngại giảng
dạy rằng: Nút dây đã bị thắt lại do sự bất tuân của Evà, nay được gỡ ra nhờ sự
vâng phục của Đức Maria: điều mà trinh nữ Evà đã buộc lại bởi cứng lòng tin,
Đức Trinh Nữ Maria đã tháo ra nhờ lòng tin, và so sánh với Evà, các Ngài gọi
Đức Maria là Mẹ kẻ sống, và thường quả quyết rằng: Bởi Eva đã có sự chết, thì
nhờ Maria lại được sống. Sự liên kết giữa Mẹ và Con trong công cuộc cứu rỗi
được tỏ rõ từ khi Đức Maria thụ thai Chúa Kitô cách trinh khiết, cho đến lúc
Chúa Kitô chết. Thực vậy, trước hết Đức Maria vội vả đến thăm bà Elisabeth và
được bà ấy chào mừng là người có phúc, vì đã tin vào sự cứu rỗi Chúa đã hứa,
trong lúc đó, vị tiền hô nhảy trong lòng mẹ. Rồi ngày sinh nhật, mẹ Thiên Chúa
đã vui mừng giới thiệu với các mục đồng, và các nhà bác học, đứa con đầu lòng
của mình, mà khi sinh ra đã không làm giảm bớt, nhưng còn thánh hiến sự trinh
khiết toàn vẹn của Ngài. Trong đền thánh, sau khi hiến lễ vật ấn định cho người
nghèo, Đức Maria dâng con lên cho Thiên Chúa, và đã nghe Simeon báo trước
con mình sẽ là dấu chỉ phản kháng, và một lưỡi gươm sẽ đâm thấu lòng mẹ, nhờ
đó tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ. Khi trẻ Giêsu lạc mất, cha mẹ
đã lo âu tìm kiếm, và gặp lại con trong đền thánh đang bận tâm lo việc của Cha
Người. Các Ngài không hiểu được lời con nói, nhưng Mẹ Chúa Giêsu giữ lấy tất
cả điều ấy và suy ngắm trong lòng.

Trong cuộc đời công khai của Chúa Giêsu, Mẹ Người cũng đã xuất hiện rõ
ràng và ngay từ đầu, trong tiệc cưới thành Cana, xứ Galilêa, vì động lòng thương
xót, Ngài đã cầu bàu và khiến Đức Chúa Giêsu, Đấng Thiên Sai làm phép lạ đầu
tiên của Người. Trong thời gian Chúa truyền đạo. Đức Maria đã đón nhận lời
của Con Ngài, những lời nâng cao nước Trời lên khỏi những lý do và liên huyết
nhục, và tuyên bố là có phúc cho những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa, như
chính Ngài hằng thực hành những điều đó cách trung tín. Như thế Đức Nữ
Trinh cũng đã tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin, trung thành hiệp nhất với



Con cho đến bên thập giá, là nơi mà theo ý Thiên Chúa, Ngài đã đứng ở đó. Đức
Maria đã đau đớn chịu khổ cực với Con Một của mình, và dự phần vào hy lễ của
Con với tấm lòng của một người mẹ hết tình ưng thuận hiến tế do lòng mình
sinh ra. Và cuối cùng, chính Chúa Giêsu Kitô khi hấp hối trên thập giá đã trối
Ngài làm mẹ của môn đệ, qua lời này: “Thưa Bà, này là con Bà”.

Vì Thiên Chúa không muốn tỏ bày màu nhiệm cứu rỗi nhân loại cách long
trọng, trước khi Ngài đổ tràn đầy Thánh Thần Chúa Kitô đã hứa, nên chúng ta
thấy các Tông Đồ trước ngày hiện xuống đã kiên tâm hợp ý cầu nguyện cùng với
các phụ nữ, với Đức Maria, cùng tha thiết cầu xin Thiên Chúa ban Thánh Thần
là Đấng đã bao phủ lấy Ngài trong ngày truyền tin. Sau cùng đã gìn giữ tinh sạch
khỏi mọi vết tội nguyên tổ, và sau khi hoàn tất cuộc đời dưới thế, Đức Nữ Trinh
vô nhiễm đã được đưa lên hưởng vinh quang trên trời cả hồn cả xác, và được
Thiên Chúa tôn vinh làm Nữ Vương vũ trụ, để nên giống con Ngài trọn vẹn hơn,
là Chúa các Chúa, Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết.

3- Đức Trinh Nữ và Giáo Hội
Chúng ta chỉ có một Đấng Trung Gian duy nhất, như lời thánh Tông Đổ

dạy: “Thực vậy, chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, và chỉ có một Đấng Trung
Gian duy nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại, đó là Chúa Giêsu Kitô, là Người đã
dâng mình làm giá chuộc mọi người. Nhưng vai trò làm mẹ của Đức Maria đối
với loài người, không làm lu mờ hay giảm bớt vai trò trung gian duy nhất của
Chúa Kitô chút nào, trái lại còn làm sang tỏ mãnh lực của sự trung gian ấy. Vì
mọi ảnh hưởng có sức cứu rỗi của Đức Trinh Nữ trên nhân loại không phát sinh
từ một sự cần thiết khách thể nào, nhưng từ ý định nhân lành của Thiên Chúa,
và bắt nguồn từ công nghiệp dư tràn của Chúa Kitô, nguồn mạch mọi quyền lực
của ảnh hưởng đó. Nhưng ảnh hưởng này không làm cản trở gì, trái lại còn giúp
đỡ các tín hữu kết hợp trực tiếp với Chúa Kitô.

Từ mưôn đời Đức Trinh Nữ đã được tiền định làm Mẹ Thiên Chúa, cùng



một lúc với việc nhập thể của Ngôi Lời Thiên Chúa, và theo chương trình của
Chúa Quan Phòng, trên trần gian Ngài đã trở nên Mẹ cao trọng của Đấng Cứu
Chuộc thần linh, và cách đặc biệt hơn mọi người khác, Ngài là cộng sự viên
quảng đại, và tôi tá khiêm hạ của Chúa. Vì đã cưu mang, sinh hạ, và nuôi dưỡng
Chúa Kitô, đã dâng Chúa Kitô lên Chúa Cha, trong đền thánh, và cùng đau khổ
với con mình chết trên thập giá, Đức Maria đã cộng tác cách rất đặc biệt vào
công trình của Đấng Cứu Thế, nhờ lòng vâng phục, nhờ đức tin, đức cậy, và đức
ái nồng nhiệt, để tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Bởi vậy trên bình
diện ân sủng, Ngài thật là Mẹ chúng ta.

Nhưng trong nhiệm cuộc ân sủng, Đức Maria luôn tiếp tục thiên chức làm
mẹ, từ khi Ngài tin tưởng ưng thuận trong ngày Truyền Tin. Sự ưng thuận mà
Ngài đã không ngần ngại giữ vững bên thập giá, cho tới lúc vĩnh viễn hoàn tất
việc cứu rỗi mọi người được tuyển chọn. Thực vậy sau khi về trời, vai trò của
Ngài trong việc cứu độ không chấm dứt, nhưng Ngài vẫn tiếp tục liên lỉ cầu bàu
để đem lại cho chúng ta những ân huệ, giúp chúng ta được phần rỗi đời đời. Với
tình mẫu tử, Ngài chăm sóc những anh em của con Ngài, đang lữ hành trên
dương thế, và đang gặp bao nguy hiểm thử thách cho đến khi họ đạt tới hạnh
phúc quê trời. Vì thế trong Giáo Hội, Đức Trinh Nữ được kêu cầu qua các tước
hiệu: Trạng Sư, vị Bảo Trợ, Đấng Phù hộ, và Đấng Trung Gian. Tuy nhiên phải
hiểu các tước hiệu ấy thế nào để không thêm bớt gì vào vinh dự và quyền năng
của Đấng Trung Gian duy nhất.

Thực vậy, không bao giờ có thể đặt một tạo vật ngang hang với Ngôi Lời
nhập thể, và cứu chuộc, nhưng cũng như chức linh mục của Chúa Kitô được
thông ban dưới nhiều hình thức cho các thừa tác viên và các giáo dân, và cũng
như sự tốt lành duy nhất của Thiên Chúa, được ban phát nhiều cách cho các tạo
vật, thì sự trung gian duy nhất của Đấng Cứu Thế, không những không loại bỏ,



mà còn khuyến khích các thụ sinh cộng tác, trong sự tuỳ thuộc vào nguồn mạch
duy nhất.

Vai trò tuỳ thuộc ấy của Đức Maria, Giáo Hội không ngần ngại tuyên xưng,
mà luôn nghiệm thấy, và nhắn nhủ các tín hữu ghi nhớ trong lòng, để nhờ sự
nâng đỡ và phù hộ từ mẫu của Ngài, họ gắn bó mật thiết hơn với Đấng Trung
Gian và Cứu Thế.

Đức Trinh Nữ nhờ ân huệ và Sứ mệnh làm Mẹ Thiên Chúa, nhờ đó Ngài
đươc hiệp nhất với con là Đấng Cứu Chuộc, và nhờ các ơn và nhiệm vụ đặc biệt
khác, Ngài còn kết hợp mật thiết với Giáo Hội, như thánh Ambrosio đã dạy, Mẹ
Thiên Chúa là mẫu mực của Giáo Hội trên bình diện đức tin, đưc ái và hiệp nhất
hoàn hảo với Chúa Kitô. Thực vậy, trong màu nhiệm Giáo Hội, chính Giáo Hội
cũng được cách hợp pháp là Mẹ và Trinh Nữ. Đức Trinh Nữ Maria đi tiên
phong, tỏ ra là một người mẹ và một trinh nữ gương mẫu tuyệt vời và hiếm có.
Vì bởi lòng tin và vâng phục, Ngài đã sinh chính con Đức Chúa Cha nơi trần
gian, mà không hề biết đến người nam, nhưng được Chúa Thánh Thần bao phủ.
Như một Eva mới, Ngài đã đặt niềm tin vào sứ gỉả của Thiên Chúa, chứ không
đặt vào con rắn xưa, một niềm tin không bị một nghi ngờ nào làm phai nhạt.
Nhưng người con mà Ngài đã sinh ra, Thiên Chúa đã đặt làm Trưởng Tử trong
nhiều anh em, nghĩa là các tín hữu, mà Ngài cộng tác vào việc sinh hạ và giáo
dục với tình thương của một người mẹ.

Tuy nhiên, khi chiêm ngưỡng sự thánh thiên kỳ bí và noi gương đức ái của
Đức Maria, và khi trung thành chu toàn thánh ý Chúa Cha, Giáo Hội cũng được
làm mẹ nhờ lời Thiên Chúa mà Giáo hội trung thành lãnh nhận: thực vậy, nhờ
việc rao giảng và ban phép thánh tẩy, Giáo Hội sinh hạ những người con được
thụ thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, và sinh ra do Thiên Chúa để họ lãnh
nhận một đời sống mới và bất diệt. Giáo Hội cũng là Trinh Nữ đã giữ gìn toàn
vẹn và tinh truyền lòng trinh nghĩa đã hiến cho phu quân. Và noi gương Mẹ



Chúa mình, nhờ thần lực của Thánh Thần, Giáo Hội bảo tồn cho tinh tuyền một
đức tin toàn vẹn, một đức cậy bền vững, và một đức mến chân thành.

Tuy nhiên, Giáo Hội qua con người của Đức Trinh Nữ đã đạt tới sự hoàn
thiện làm cho mình nên thanh sạch và vẹn tuyền, nhưng Kitô hữu vẫn còn phải
cố gắng chiến thắng tội lỗi, để tiến trên đường thánh thiện. Vì thế, họ ngước mắt
lên nhìn Đức Maria, là một gương mẫu nhân đức sáng ngời cho toàn thể cộng
đoàn, những nguời được chọn. Nhờ thành kính tưởng nhớ Đức Maria, và chiếm
ngưỡng Ngài dưới ánh sáng của Ngôi Lời nhập thể. Giáo Hội cung kính tiến sâu
hơn vào màu nhiệm cao thẳm, tức là màu nhiệm nhập thể, và nên giống Phu
Quân mình ngày một hơn. Thực vậy, Đức Maria đã mật thiết ggán liền với lịch
sử cứu rỗi, và có thể nói được là Ngài đã quy tụ phản chiếu nơi mình những đòi
hỏi cao cả nhất của đức tin, và khi các tín hữu nghe rao giảng về Ngài, và tôn
sùng Ngài, họ được Ngài mời gọi đến kết hợp với nghi lễ của Con Ngài, và yêu
mến Chúa Cha. Phần Giáo Hội càng tìm kiếm vinh quang Chúa Kitô, càng nên
giống khuôn mẫu cao cả của mình, nhờ luôn tiến tới trong đức tin, đức cậy, đức
mến, và tìm kiếm cùng vâng theo thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự. Do đó,
trong công cuộc Tông Đồ, Giáo Hội có lý để nhìn lên Đấng đã sinh ra Chúa
Kitô, là người được thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần, và được Đức Trinh Nữ
sinh ra để, nhờ Giáo Hội, cũng sinh ra và lớn lên trong lòng các tín hữu. Đời
sống của Đức Trinh Nữ là một gương sáng của tình mẫu tử thắm thiết. Tình mẫu
tử ấy, phải là động lực của tất cả những ai cộng tác vào Sứ Mệnh Tông Đồ của
Giáo Hội để tái sinh nhân loại.

4- Việc tôn kính Đức Trinh Nữ trong Giáo Hội
Nhờ hồng ân Thiên Chúa, Đức Maria được tôn vinh sau Chúa Con, vượt

trên hết các thiên thần và loài người, vì Ngài là Mẹ rất thánh của Thiên Chúa, và
đã tham dự vào các màu nhiệm của Chúa Kitô. Do đó Ngài đáng được Giáo Hội
tôn vinh, và đặc biệt sùng kính. Thực vậy, từ những đời rất xa xưa, Đức Trinh



Nữ đã được tôn kính dưới tước hiệu “Mẹ Thiên Chúa”, và các tín hữu đã khẩn
cầu cùng ẩn náu dưới sự che chở của Ngài, trong mọi cơn gian nan khốn khó.
Nhất là từ Công Đồng Epheso, Dân Thiên Chúa đã gia tăng lòng tôn kính Đức
Maria cách lạ lùng: họ sùng kính mến yêu cầu khẩn và noi gương đúng như lời
Ngài đã tiên báo: “Muôn đời sẽ khen tôi có phúc, vì Đấng Toàn năng đã làm cho
tôi những việc trọng đại”. Sự tôn kính ấy, như vẫn luôn có trong Giáo Hội, tuy
hoàn toàn đặc biệt, nhưng tự bản chất vẫn khác biệt với sự thờ phượng dâng lên
Ngôi Lời nhập thể, và lên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Việc tôn kính Đức
Maria khuyến khích thêm việc thờ phương Thiên Chúa ba Ngôi. Giáo Hội đã
chấp nhận nhiều hình thức tôn sùng Mẹ Thiên Chúa, trong giới hạn của giáo lý
lành mạnh và chính thống, tùy theo hoàn cảnh, thời gian, và nơi chốn, hợp với
tính khí cùng tinh thần của tín hữu: những hình thức ấy, qua việc tôn vinh Mẹ,
cũng làm cho tín hữu nhận biết đúng đắn, yêu mến,làm vinh danh và tuân giữ
giới răn Chúa Con, vì Người mà muôn vật được tạo thành, và nơi Người Chúa
Cha hằng hữu “muốn có đầy đủ mọi sự”.

Thánh Công Đồng có ý dạy giáo lý công giáo ấy, đồng thòi Giáo Hội cũng
khuyến khích hết mọi con cái hãy nhiệt tâm phát huy lòng sùng kính Đức Trinh
Nữ, nhất là trong phụng vụ, hãy coi trọng những việc thực hành và việc đạo đức
nhằm suy tôn Ngài, và đã được quyền giáo huấn Giáo Hội cổ võ qua các thế kỷ,
cũng như hãy kính cẩn tuân giữ những quyết định của các thời đại trước liên
quan đến việc tôn kính ảnh tượng Chúa Kitô, Đức Trinh Nữ và các thánh. Công
Đồng cũng hết lòng khuyến khích các nhà thần học, và những người ra giảng lời
Chúa, khi xét đến phẩm chất phi thường của Mẹ Thiên Chúa, hãy cẩn thận tránh
mọi tư tưởng phóng đại sai lầm, cũng như mọi tư tưởng hẹp hòi quá đáng. Nhờ
học hỏi Thánh Kinh, các thánh Giáo Phụ, các tiến sĩ, học hỏi các phụng vụ trong
Giáo Hội dưới sự hướng dẫn của quyền giáo huấn, họ hãy làm sáng tỏ đúng mức
những chức vụ và đặc ân của Đức Trinh Nữ. Những chức vụ và đặc ân này luôn



quy hướng về Chúa Kitô, nguồn mạch toàn thể chân lý, thánh thiện và đạo đức.
Họ phải cẩn thận tránh xa mọi lời nói hay việc làm có thể làm cho các anh em ly
khai, hay bất cứ ai khác, hiểu sai giáo lý đích thực của Giáo Hội. Phần các tín hữu
hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô
bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin
chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên
Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến, và noi gương các nhân
đức của Mẹ chúng ta.

5- Đức Maria dấu chỉ lòng cậy trông vững vàng và niềm an ủi cho dân
chúa đang lữ hành

Ngày nay, Mẹ Chúa Giêsu đã được vinh hiển hồn xác lên trời, là hình ảnh và
khởi thuỷ của Giáo Hội sẽ hoàn thành đời sau. Cũng thế, dưới đất này cho tới
ngày Chúa đến. Ngài chiếu sáng như dấu chỉ lòng cậy trông vững vàng và niềm
an ủi cho dân Chúa đang lữ hành.

Thánh Công Đồng rất vui mừng, và được an ủi, khi thấy ngay giữa các anh
em ly khai không thiếu những người dâng lên Mẹ Thiên Chúa, vinh dự Ngài
đáng được, nhất là các anh em đông phương, những người nhiệt thành và hết
lòng sùng kính Mẹ Thiên Chúa trọn đời đồng trinh. Tất cả mọi Kitô hữu hãy
thiết tha khẩn nguyện Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ loài người, để như Ngài đã trợ giúp
Giáo Hội sơ khai bằng lời cầu nguyện của mình, thì ngày nay, được tôn vinh
vượt trên các thánh trên trời, Ngài cũng cũng cầu bầu cùng Con Ngài, trong sự
hiệp thông toàn thể các thánh, cho tới khi mọi gia đình dân tộc, hoặc đã mang
danh hiệu Kitô, hoặc chưa biết Đấng Cứu Chuộc mình, đều hân hoan đoàn tụ
trong an bình và hoà thuận, hợp thành một dân Thiên Chúa duy nhất, hầu vinh
danh Ba Ngôi Thiên Chúa rất thánh và không phân chia.

- Sở dĩ chúng tôi cho phổ biến nguyên văn Chương VIII, trong Hiến chế ánh sáng

muôn dân, vì đây là một văn bản hết sức quan trọng đối với người công giáo, để như



đánh đổ những lập luận sai lầm về Đức Mẹ từ trước tới nay. Ngay trong hàng ngũ dân

Chúa, vẫn còn có nhiều ngưởi hiểu sai về Đức Mẹ. Nhất là ảnh hưởng một số anh em

ly khai, hay đọc kinh thánh mà không hiểu rõ ràng, rồi bình luận mập mờ, làm suy

yếu đức tin. Trong loạt bài truyện tích này, có rất nhiều bài nói về sự xúc phạm đến

ảnh thánh Đức Mẹ, thì đã bị phạt ngay tức khắc. Công Đồng Hội Thánh vinh danh

Đức Mẹ, tức là vinh danh Kinh Mân Côi, là vì Đức Mẹ rất yêu quý kinh Mân Côi.

Cho nên qua các Đức Giáo Hoàng hằng khuyến khích ngưới ta năng lần chuỗi Mân

Côi để kính mến Đức Mẹ, là vì lý do đó.

II. Chuỗi hạt Mân Côi với Tông thư Rosarium Virginis Marioe

Trong các Tông Thư của các Đức Giáo Hoàng nói về Chuỗi hạt Mân Côi, và
Kinh Mân Côi, kể cả 12 Tông thư, Tông Huấn rất nổi tiếng của Đức Giáo Hoàng
Leo XIII , thì có lẽ không có một văn kiện đặc biệt nào quan trọng, đầy đủ ý
nghĩa, sâu sắc, súc tích, đề cao chuỗi hạt Mân Côi cho bằng Tông thư Rosarium
Virginis Marioe của Đức Cố Giáo Hoàng Joan Phaolô II. Chúng tôi chỉ xin trích
ra những phần nào thật cần thiết, để quý độc giả thấy sự quan trọng của Chuỗi
hạt Mân Côi như thế nào. Nếu quý vị độc giả nào muốn đọc nguyên văn, thì có
thể tìm mua ở các tiệm sách công giáo. Tuy nhiên những phàn chính yếu thì
chúng tôi có ghi chép trong cuốn sách này.

TÔNG THƯ ROSARIUM VIRGINIS MARIOE CỦA ĐỨC THÁNH
CHA GIOAN Phaolô ll GỬI CÁC ĐỨC GIÁM MỤC, LINH MỤC VÀ
TÍN HỮU VỀ KINH RẤT THÁNH MÂN CÔI

Kinh Mân Côi kính Đức Trinh Nữ Maria, dần dần được hình thành trong ngàn
năm thứ 2 dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần Thiên Chúa, là một lời kinh được
vô vàn các vị thánh yêu thích, và được huấn quyền khuyến khích. Đơn sơ, nhưng
sâu sắc, lời kinh này vẫn là một lời kinh có ý nghĩa lớn lao vào buổi hừng đông



của ngàn năm thứ 3 này, vì mang lại hoa qủa thánh thiện. Nó dễ dàng hoà nhập
vào cuộc hành trình thiêng liêng của đời sống Kitô hữu, đời sống này, sau hai
ngàn năm vẫn không đánh mất sự tươi trẻ của buổi ban đầu, và cảm thấy được
Thánh Thần Thiên Chúa lôi kéo, chèo ra chỗ sâu (duc altum) để một lần nữa loan
báo, và cả đến hô to lên, trước thế gian rằng: Đức Giêsu Kitô là Chúa và Đấng
Cứu độ, là đường, sự thật, và sự sống, mục tiêu của lịch sử nhân loại và đích điểm
mà các khát vọng của lịch sử và văn minh hướng về.

Kinh Mân Côi, dầu rõ ràng gắn liền với Đức Maria, chủ yếu là một lời kinh
lấy Đức Kitô làm trung tâm. Qua vẻ giản dị của các yếu tố, lời kinh có được
chiều sâu của toàn bộ sứ điệp Tin Mừng, mà ta có thể gọi là một bản tóm lược.
Qua lời kinh ấy vang vọng lại lời kinh của Đức Maria, kinh Magnificat, ca ngợi
việc nhập thể cứu chuộc đã khởi sự trong cung lòng trinh khiết của Ngài. Với
kinh Mân Côi, dân Kitô giáo theo học tại ngôi trường của Đức Maria, và được
dẫn đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp trên dung nhan của Đức Kitô và kinh nghiệm
chiều sâu thẳm tình yêu của Người. Qua kinh Mân Côi các tín hữu lãnh nhận vô
vàn ơn thiêng, hầu như qua chính đôi tay của Mẹ Đấng Cứu Thế.

Các Giáo Hoàng và kinh Mân Côi
Nhiều vị tiền nhiệm của tôi, đã gán một tầm quan trọng lớn lao cho lời kinh

này. Đáng đặc biệt ghi nhớ là Đức Giáo Hoàng Leo XIII, ngày 01.09.1883 đã ban
hành Thông Điệp “Supremi Apostolatus Officio”, một văn kiện rất có giá trị, khởi
đầu của nhiều lời phát biểu của Ngài về lời kinh này. Trong Thông điệp, Ngài
xem kinh Mân Côi như một vũ khí thiêng liêng hũu hiệu chống lại sự dữ, đang
phương hại đến xã hội. Trong số các Giáo Hoàng mới đây, từ Công Đồng
Vaticano II, nổi danh trong việc cổ võ kinh Mân Côi, tôi muốn nhắc đến Á
thánh Gioan XXIII, và nhất là Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, trong Tông Huấn
“Marialis Cultus”, đã nhấn mạnh, theo tinh thần của Công Đồng Vaticano II, tính
chất tin mừng của Kinh Mân Côi, và chiều hướng quy về Chúa Kitô. Chính tôi



cũng đã thường xuyên khuyến khích năng đọc kinh Mân Côi. Từ thuở niên
thiếu, lời kinh này đã có chỗ đứng quan trọng trong đời sống thiêng liêng của
tôi. Tôi đã được gợi nhớ cách mãnh liệt về điều đó, qua chuyến công du mới đây
về Ba Lan, và nhất là tại đền thánh Kaiwaria. Kinh Mân Côi đã đồng hành với
tôi trong những lúc vui sướng, và trong những giai đoạn khó khăn. Tôi đã giao
phó cho lời kinh ấy biết bao lo âu. Nơi lời kinh ấy, tôi đã tìm được sự nâng đỡ.
Cách đây 24 năm, vào ngày 29.10.1978, vừa mới hai tuần, sau khi được lựa chọn
lên ngôi Tòa Phêro, tôi đã thẳng thắn thừa nhận: Kinh Mân Côi là lời kinh tôi ưa
thích nhất, một lời kinh kỳ diệu! Kỳ diệu qua vẻ đơn sơ, và chiều sâu của nó. Có
thể nói rằng Kinh Mân Côi, theo một nghĩa nào đó, là lời kinh chú giải chương
cuối cùng của Hiến Chế Lumen Gentium của Công Đồng Vatican II, một
chương đề cập đến sự hiện diện đáng thán phục của Mẹ Thiên Chúa trong màu
nhiệm Đức Kitô, và màu nhiệm Giáo Hội. Trên bối cảnh lời kinh Ave Maria,
những biến cố chính trong đời sống Đức Giêsu Kitô diễn ra trước con mắt của
linh hồn. Được quy lại thành những màu nhiệm vui, sáng, thương, mừng, dẫn
chúng ta đến thông hiệp cách sống động với Đức Chúa Giêsu, qua con tim của
Mẹ Người, ta có thể nói thế. Đồng thời con tim của chúng ta có thể gán vào chục
kinh Kính Mừng mọi biến cố của đời sống cá nhân, gia đình, quốc gia, Giáo Hội,
và toàn thể nhân loại. Mối quan tâm của riêng ta và của những người thân cận,
đặc biệt những người gần gũi nhất của ta, những người thân thiết nhất của ta. Vì
thế lời kinh Mân Côi đơn sơ ghi dấu ấn lên nhịp sống của con người.

Anh chị em thân mến, với những lời này tôi đã đặt những năm đầu của triều
Giáo Hoàng trong nhịp sống hằng ngày của kinh Mân Côi. Hôm nay khi bắt đầu
năm thứ 25 trong tư cách người kế vị thánh Phêro, tôi muốn làm lại cũng một
điều đó. Biết bao ơn lành tôi đã lãnh nhận được trong những năm tháng này, từ
Đức Thánh Trinh Nữ qua kinh Mân Côi: “Magnificat anima mea Dominum”. Tôi
muốn dâng lời cảm tạ lên Chúa bằng những lời kinh của Mẹ rất thánh của



Người, dưới sự che chở của Ngài, tôi đã đặt công việc phục vụ giáo hoàng của
tôi: Totus Tuus!

Tháng 10/2002 – tháng 10/2002: Năm của kinh Mân Côi
Vì thế, tiếp nối suy tư của tôi trong Tông Thư Novo Milennio Ineunte, trong

đó, sau kinh nghiệm năm thánh, tôi đã mời gọi dân Thiên Chúa xuất phát lại từ
Đức Kitô, tôi cảm thấy được thôi thúc đưa ra một suy tư về kinh Mân Côi, như
một thứ bổ túc Thánh Mẫu Học cho Tông Thư ấy, và một lời khuyên nhủ chiêm
ngưỡng dung nhan Đức Kitô trong tâm tình hiệp với, và theo trường học của Mẹ
rất thánh Người. Đọc kinh Mân Côi chính là chiêm ngưỡng với Đức Maria,
dung nhan Đức Kitô. Để làm nổi bật lời mời gọi này, nhân cơ hội kỷ niệm 120
năm ban hành Thông Điệp của Đức Lêo Xlll nói trên, tôi ước muốn rằng suốt
năm nay, kinh Mân Côi sẽ được đặc biệt đề cao và cổ võ trong các cộng đồng
Kitô giáo khác nhau. Vì thế tôi công bố từ tháng 10/2002 đến tháng 10/2003 là
năm của Kinh Mân Côi. Tôi giao phó đề nghị mục vụ này cho sáng kiến của mỗi
cộng đoàn Giáo Hội. Ý hướng của tôi không phải là chất thêm gánh nặng, nhưng
đúng hơn kiện toàn và củng cố những chương trình mục vụ của các Giáo Hội địa
phương. Tôi tin tưởng rằng đề nghị này sẽ được sẵn lòng và quảng đại đón nhận.
Nếu được tái khám phá trong ý nghĩa trọn vẹn của nó, Kinh Mân Côi đi vào giữa
lòng đời sống Kitô hữu. Nó trao ban một cơ hội quen thuộc, nhưng đem nhiều
kết quả thiêng liêng và giáo dục cho đời sống chiêm ngưỡng cá nhân, đào tạo
dân Thiên Chúa và công cuộc Phúc Âm hoá mới. Tôi sung sướng tái khẳng định
điều đó khi vui mừng tưởng nhớ một kỷ niệm khác: Kỷ niệm 40 năm khai mạc
Công Đồng Vatican II vào ngaỳ 11.10. 1962, hồng ân lớn lao mà Thần khí Thiên
Chúa ban cho Giáo Hội thời đại chúng ta.

Ý kiến bác bẻ kinh mân Côi
Đề nghị này quả là hợp thời xét từ nhiều lý do. Trước tiên, nhu cầu cấp bách

phải đối diện với một thứ khủng hoảng nào đó của Kinh Mân Côi, mà trong bối



cảnh lịch sử và thần học hiện tại, có nguy cơ bị hạ giá cách sai lầm, và do đó,
không còn được truyền dạy cho thế hệ trẻ nữa. Có vài người nghĩ rằng: tính cách
trung tâm của phụng vụ, được Cộng Đồng Vatican II nhấn mạnh cách chính
đáng, đương nhiên dẩn đến giảm bớt tầm quan trọng của Kinh Mân Côi. Vâng,
như Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã làm sáng tỏ, lời kinh này, không những
không đối lập với phụng vụ, nhưng hỗ trợ, bởi vì nó dẫn nhập rất tốt và làm
vang dội lại phụng vụ, bằng cách giúp cho dân chúng tham gia trọn vẹn và có
chiều sâu, và thu nhận hoa qủa của nó trong đời sống hằng ngày.

Cũng có thể có một, hai người e ngại rằng: kinh Mân Côi, một cách nào đó,
không có tính đại kết, bởi vì tính chất quy hướng rõ ràng về Đức Maria của nó.
Vâng, kinh Mân Côi rõ ràng là một sùng kính dâng lên Mẹ Thiên Chúa, mà
Công Đồng đã mô tả: một sự sùng kính hướng về trung tâm Kitô của đức tin
Kitô giáo, đến độ khi Mẹ được tôn vinh, người Con được hiểu biết đúng đắn, yêu
mến và tôn vinh. Nếu được khám phá lại cách đúng đắn, kinh Mân Côi là một
phương tiện trợ giúp và chắc chắn không cản trở việc đại kết.

Một lối chiêm ngưỡng
Những lý do quan trọng nhất là để mạnh mẽ khuyến khích việc thực hành

kinh Mân Côi, là vì nó là một phương tiện hữu hiệu nhất, để cổ võ các tín hữu
dấn thân chiêm ngưỡng Kitô giáo, mà tôi đã đề nghị trong Tông Thư Novo

Millennnio Iuente, như một sư phạm dạy đường nên thánh đích thực. Điều cần
đến là một đời sống Kitô hữu lỗi lạc hơn cả về nghệ thuật cầu nguyện. Bởi vì nền
văn hoá hiện tại, dù giữa nhiều dấu chỉ mâu thuẫn, đã chứng kiến sự nổ rộ của
một lời mời gọi mới mẻ, sống chiều kích thiêng liêng, cũng là do ảnh hưởng của
các tôn giáo khác, thì càng khẩn cấp hơn bao giờ hết các cộng đoàn Kitô giáo
phải trở thành những trường học đích thực của việc cầu nguyện.

Kinh Mân Côi thuộc về truyền thống tốt đẹp và đáng ca ngợi nhất của chiêm
gưỡng Kitô giáo. Được phát triển bên Tây Phương, đó là một hình thức cầu



nguyện suy tư điển hình, tương ứng cách nào đó với lời kinh của con tim, hay lời
kinh kêu tên Chúa Giêsu, cắm rễ trong mảnh đất Kitô giáo Đông Phương.

Cầu nguyện cho hoà bình và cho gia đình
Một số hoàn cảnh lịch sử cũng khiến cho việc phục hồi kinh Mân Côi nên

hợp thời. Trước tiên nhu cầu nài xin Thiên Chúa ban cho ơn bình an. Kinh Mân
Côi đã được các vị tiền nhiệm của tôi, và chính tôi nhiều lần để nghị như một lời
kinh cầu cho hoà bình. Vào lúc khởi đầu cho một ngàn năm mới với biến cố tấn
công gây kinh hãi ngày 11.09.2001, chứng kiến mỗi ngày tại nhiều miền trên thế
giới, những cảnh đổ máu và bạo lức. Khám phá lại kinh Mân Côi, có nghĩa là
chìm sâu vào việc chiêm ngưỡng màu nhiệm Đức Kitô, Đấng là bình an của
chúng ta, bởi vì Người đã liên kết đôi bên thành một, và phá đổ bức tường ngăn
cách là sự thù ghét. Vì thế, ta không thể đọc kinh Mân Côi mà không cảm thấy
thôi thúc dấn thân cách cụ thể để kiến tạo hoà bình, đặc biệt tại quê hương Chúa
Giêsu, đang bị thử thách nặng nề, và đặc biệt gần gũi trong trái tim mọi Kitô
hữu.

Một nhu cầu dấn thân và cầu nguyện tương tự nảy sinh từ một vấn đề nguy
kịch của thời hiện đại: gia đình, tế bào nguyên thủy của xã hội càng ngày càng bị
đe dọa, bởi những sức mạnh hủy diệt, ở bình diện ý thức hệ, lẫn thực hành, làm
ta lo sợ cho tương lai của cơ chế nền tảng và không hể thiếu được này, và cùng
với nó, cho tương lai của toàn thể xã hội. Làm sống lại Kinh Mân Côi trong các
gia đình Kitô hữu, trong bối cảnh của một thừa tác vụ mục vụ rộng lớn hơn cho
gia đình, sẽ là một trợ giúp hữu hiệu chống lại những tác động hủy hoại của cơn
khủng hoảng đặc trưng này của thời đại chúng ta.

Này là Mẹ con
Nhiều dấu chỉ cho thấy rằng cả ngày hôm nay nữa, Đức Trinh Nữ muốn thể

hiện qua lời kinh này mối quan tâm từ mẫu, người Mẹ mà Đấng Cứu Chuộc
đang hấp hối, đã giao phó, qua người môn đệ yêu dấu, mọi người con cái nam nữ



của Giáo Hội: Hỡi Bà, này là con Bà (Ga 19,26). Chúng ta biết rõ nhiều dịp trong
thế kỷ 19 và 20, Mẹ Đức Kitô đã làm cho ta cảm nhận được sự hiện diện của
Ngài, và nghe được lời Ngài, nhằm khuyến khích dân Thiên Chúa thực hành
hình thức chiêm ngưỡng này. Tôi muốn đặc biệt kể ra, dựa vào ảnh hưởng lớn
lao trên đời sống các Kitô hữu, và sự nhìn nhận có thẩm quyền từ Giáo Hội
những cuộc hiện ra tại Lộ Đức và Fatima, những đền thánh này tiếp tục được vô
số khách hành hương tuôn đến tìm an ủi và hy vọng.

Bước theo các nhân chứng
Sẽ không thể nêu tên tất cả các vị thánh đã khám phá trong Kinh Mân Côi

một con đường đích thực, để tăng trưởng trong sự thánh thiện. Tuy nhiên, chúng
ta cần nhắc đến thánh Louis Marie Grignion de Montfort, tác giả của một tác
phẩm xuất sắc về kinh Mân Côi, và gần hơn với chúng ta, Cha Pio Pietrelcina,
mà tôi mới vừa có niềm vui phong thánh, là một vị Tông Đồ đích thực của Kinh
Mân Côi. Chân Phước Bartolo Longo đã có một đoàn sủng đặc biệt. Con đường
nên thánh của Ngài dựa trên một linh hứng được nghe thấy trong cõi thâm sâu
của tâm hồn: “Ai truyền bà kinh Mân Côi sẽ được cứu độ”. Từ đó Ngài cảm thấy
được mời gọi xây cất một nguyện đường kính Đúc Bà Mân Côi tại Pompei, gần
những tàn tích của thành phố cổ, hầu như đã nghe lời loan báo của Đức Kitô
trước khi chôn vùi vào năm 79 A.D, trong một lần phun của núi lửa Vesuvius,
chỉ vươn dậy từ đống tro tàn, từ hàng thế kỷ sau, như một nhân chứng về ánh
sáng và bóng tối của nền văn minh cổ xưa. Qua sự nghiệp, và đặc biệt qua việc
thực hành 15 ngày thứ bảy, Bartolomeo đã cổ võ các tâm hồn quy hướng về Đức
Kitô, và chiêm ngưỡng nhờ kinh Mân Côi, và đã nhận được sự cổ võ và lớn lao từ
Đức Leo XIII, vị Giáo Hoàng của kinh Mân Côi.

Tông thư có 3 chương và 1 phần kết thúc:
Chương 1 : Chiêm ngưỡng Chúa Kitô với Mẹ Maria. Ở chương này, Tông

thư khuyên bảo chúng ta hãy bắt chước noi gương các nhân đức của Mẹ Maria,



tưởng nhớ Chúa Kitô với Mẹ Maria, học hỏi Chúa Kitô với Mẹ Maria, và loan
truyền Chúa Kitô với Mẹ Maria.

Chương 2: Nói về những màu nhiệm Chúa Kitô, và màu nhiệm Đức Mẹ.
Toàn bộ Kinh Mân Côi là một bản Tổng lược Phúc âm Tân Ước, gồm những
màu nhiệm Vui mừng, Ánh sáng, Thương Khó, Hiển Vinh.

Chương 3: Nói về giá trị của từng màu nhiệm suy ngắm, giá trị của kinh Lạy
Cha, 10 kinh Kính Mừng, và kinh Sáng Danh, và lời nguyện vắn tắt.

Phần Kết Thúc: Kinh Mân Côi thánh của Mẹ Maria là một sợi dây êm ái, cột
chặt chúng ta với Thiên Chúa, với Chúa Giêsu với Đức Mẹ, với Hội Thánh, với
gia đình, giữa vợ chồng con cái.

Các màu nhiệm ánh sáng: (Đây là phần quan trọng của Tông Thư). Đi từ
cuộc đời thơ ấu và ẩn dật tại làng Nazaret, đến cuộc đời công khai của Chúa
Giêsu, việc chiêm ngưỡng dẫn chúng ta đến những màu nhiệm có thể gọi một
cách đặc biệt là các màu nhiệm Ánh Sáng. Dĩ nhiên toàn thể các màu nhiệm Đức
Kitô, là một màu nhiệm ánh sáng. Người là Ánh Sáng thế gian. Tuy nhiên, chân
lý này tỏ hiện một cách đặc biệt qua những năm tháng cuộc đời công khai, khi
Người công bố tin mừng nước Thiên Chúa. Để đề nghị cho cộng đoàn Kitô hữu
5 thời điểm quan trọng, các màu nhiệm chói sáng, trong giai đoạn này của cuộc
đời Đức Kitô. Tôi nghĩ nên chọn ra những màu nhiệm sau đây:

1- Chịu phép Rửa tại sông Jordan: Phép Rửa tại sông Jordan, tiên vàn là một
ánh sáng. Tại đây khi Người bước xuống sông Jordan, Đấng vô tội, đã thành có
tội, vì chúng ta, thì khi ấy cửa trời mở rộng, và có tiếng Chúa Cha tuyên nhận:
Người là con yêu dấu. Trong khi đó Thánh Thần ngự xuống trên Người, và trao
cho Người sứ mạng mà Người phải thi hành.

2- Tỏ mình ra tại tiệc cưới Cana: cũng là một ánh sáng. Khi Người biến nước
thành rượu và mở rộng tâm hồn các môn đệ, để đón nhận đức tin, nhờ sự can
thiệp của Đức Maria, người tín hữu đầu tiên.



3- Công bố nước Thiên Chúa, và kêu mời xám hối: Đức Chúa Giêsu loan báo
nước Thiên Chúa đang đến, và kêu gọi xám hối, và tha thứ tội lổi cho những ai
đến với Người, trong tâm tình tin tưởng khiêm hạ.

4- Hiển dung: là màu nhiệm ánh sáng trổi vượt hơn cả, theo truyền thống, là
đã xảy ra trên núi Tabo. Vinh quang Thiên Chúa chói ngời trên dung nhan Đức
Kitô, trong khi Chúa Cha truyền lệnh cho các Tông Đồ đang kinh hãi, phải nghe
lời Người.

5- Thiết lập Bí Tích Thánh Thể, như là một biểu hiện màu nhiệm vượt qua
cuối cùng. Qua đó, Đức Kitô trao ban mình và máu Người, dưới hình bánh và
rượu, và khẳng định Người yêu thương nhân loại cho đến cùng. Người sẽ hy sinh
hiến mình để cứu chuộc nhân loại.

Trong các màu nhiệm này, ngoại trừ phép lạ Cana. Sự hiện diện của Đức Mẹ
Maria là ở hậu cảnh. Các sách Tin Mừng chỉ nhắc đền sự hiện diện tình cờ của
Đức Maria lúc này, lúc nọ, trong cuộc đời rao giảng của Chúa Giêsu, và không
đưa ra chỉ dẫn nào cho thấy Mẹ có mặt trong bữa tiệc ly. Tuy nhiên, vai trò Mẹ
đảm nhận trong tiệc cưới Cana cách nào đó, đã đồng hành với Đức Kitô suốt sứ
vụ của Người. Đặc biệt lời khuyên từ mẫu của Đức Mẹ, mà Đức Mẹ gửi đến Giáo
Hội: “Hãy làm điều Người dạy bảo”. Lời khuyên này là một lời giới thiệu rất
thích hợp về những lời và dấu chỉ trong Sứ Vụ công khai của Chúa Giêsu, và
hình thành nền tảng Thánh Mẫu học, và mỗi một màu nhiệm ánh sáng.

Kết thúc: Kinh Mân Côi của Đức Maria là mối dây êm ái, liên kết chúng ta
với Thiên Chúa, với Đúc Mẹ Maria. Những điều đã nói trên đây làm sáng tỏ khá
đầy đủ sự phong phú của kinh nguyện truyền thống này. Giáo Hội luôn tin
tưởng vào hiệu năng của lời kinh nguyện này, khi giao phó kinh Mân Côi đọc
chung trong Cộng đoàn, hay đọc trong gia đình, hoặc đọc tư nhân. Hôm nay tôi
thiết tha giao phó sự nghiệp này cho các gia đình quyền năng của kinh Mân Côi,
như tôi đã nói từ đầu. Ước gì lời kêu gọi của tôi không rơi vào quên lãng. Tôi



phó dâng Tông Thư này trong bàn tay âu yếm của Đức Trinh Nữ Maria. Nguyện
Mẹ được chúc phúc ở mọi nơi, hôm nay và mãi mãi dưới trần gian và các tầng
trời.

Vatican, ngày 16 tháng 10 năm 2002
khởi đầu năm thứ 25, triều đại Giáo Hoàng của tôi
+ GIOAN PHALÔ II
- Phải nói trong các Tông Thư của các ĐGH về chuỗi hạt Mân côi, thì đây là một

Tông Thư quan trọng nhất, và cũng dài nhất. Là vì chính Đức Giáo Hoàng người cầm

đầu Hội Thánh đã xác quyết Kinh Mân Côi và chuỗi hạt Mân Côi kính Đức Mẹ, là

rất quan trọng. Chính Đức Giáo Hoàng cũng đã nói: Ngài lấy chuỗi hạt Mân Côi làm

căn bản cho cả cuộc đời Ngài, kể cả khi lên làm Giáo Hoàng cai trị Hội Thánh nữa.



Lời Kết

Kính thưa Quý Cụ, Quý Ông bà, anh chị em thân mến,
Trên đây là 100 Bài Truyện tích và 2 văn kiện hết sức quan trọng, nói về sự

rất hiệu nghiệm, và tràn đầy sức sống thiêng liêng của Chuỗi hạt Mân Côi, mà
Đức Mẹ đã ban cho nhân loại, qua thánh Dominico, cũng như qua các thánh
Giáo Phụ, các Đức Giáo Hoàng trong Hội Thánh. Các bài Truyện Tích này,
không chỉ là những truyện tích kể lại những sự huyền nhiệm của Chuỗi hạt Mân
Côi, mà còn là những lý thuyết, nguyên tắc, để chúng ta áp dụng và học hỏi khi
đọc Kinh Mân Côi, mà từ trước tới nay, nhiều người trong chúng ta, đã rất ơ hờ
lãnh đạm, và không mấy sốt sắng khi đọc kinh Mân Côi. Khi viết những truyện
tích này, chúng tôi đã phải mất nhiều thì giờ sưu tra, nghiên cứu, để tìm hiểu
nguồn gốc của Chuỗi hạt Mân Côi, và kinh Mân Côi. Nhất là Đức Cố Giáo
Hoàng Joan Phaolô II, cả đời tận hiến cho Đức Mẹ Mân Côi, đã viết một Tông
Thư, hay gọi cách khác là một bức tâm thư của người cha gìà gửi cho con cái, và
bạn bè khắp bốn phương, để truyền bá, khuyến khích, năng lần chuỗi Mân Côi.
Theo Ngài, và Chị Lucia, vị thụ khải cuối cùng của biến cố Fatima, cho biết: Đức
Mẹ chỉ muốn cho chúng ta dâng lên cho Đức Mẹ hằng ngày Kinh Mân Côi, là
kinh mà Đức Mẹ yêu thích nhất, và làm đẹp lòng Đức Mẹ nhất. Tất cả những
việc khó khăn trên thế gian này, chúng ta đều có thể giải quyết được bằng chuỗi
hạt Mân Côi. Chúng ta hãy cố gắng đọc, và nghiên cứu Tông Thư Rosarium
Virginis Marioe của Đức Giáo Hoàng Joan Phaolô II, thì thấy rõ Ngài là một vị



Giáo Hoàng Mân Côi, cũng như Đức Giáo Hoàng Leo XIII . Mà còn hơn thế
nữa, Ngài đã thêm vào Chuỗi hạt Mân Côi truyền thống 5 Sự Sáng, tức là cả
cuộc đời ra giảng đạo Đức Chúa Giêsu. Quan trọng nhất là việc Đức Chúa Giêsu
đã lập Bí Tích Thánh Thể để ở lại với loài người cho đến tận thế.

Sau khi đã tìm hiểu sự quan trọng của Chuỗi hạt Mân Côi, và các ơn ích rất
lớn lao của Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi, mà từ trước tới nay, kể cả ngay ở
Việt Nam nữa, chúng tôi thấy rất ít nơi, Giáo Phận, Giáo Xứ, Cộng Đồng, Cộng
Đoàn, có tổ chức Hội Mân Côi cho giáo dân được hưởng nhờ. Có lẽ vì các lý do
sau đây:

- Các thành phần thanh thiếu niên còn trẻ, ít người hiểu biết về chuỗi hạt
Mân Côi, và sự quan trọng của Hội Mân Côi.

- Các vị chức sắc có thẩm quyền, có nhiệm vụ tổ chức được Hội Mân Côi, thì
lại quá bận với công việc mục vụ hằng ngày, cho nên xem ra cũng không lấy gì
làm quan trọng về việc thành lập các Hội Mân Côi.

- Hội Mân Côi để tôn kính Đức Mẹ rất thánh Mân Côi là một tổ chức của
Hội thánh, cho nên chỉ cần có ai đứng ra xin thành lập, thì hợp pháp, và chắc
chắn là được giáo quyền chấp nhận ngay, miễn là có người tham gia, và đọc kinh
Mân Côi hằng ngay.

Vậy xin đề nghị các Cộng Đồng Dân Chúa, Giáo Phận, Giáo xứ, cộng đoàn,
nên tổ chức Hôi Mân Côi cho nhiều người được hưởng nhờ, khi sống cũng như
khi đã qua đời.

Trước khi kết thúc cuốn sách Truyện tích Rất Thánh Đức Mẹ Mân
Côi. Xin cùng các bạn đọc hợp ý tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ rất thánh Mân
Côi, đã ban cho chúng tôi đủ can đảm, nghị lực, nghiên cứu, thâu thập tài liệu, để
tổng hợp trong cuốn sách này. Mặc dù chưa phải là đầy đủ. Nhưng nếu ai chịu
khó nghiên cứu đọc 1 lần, 2 lần, sẽ hiểu biết được Đức Mẹ Mân Côi, và chuỗi hạt
Mân Côi của Người 1 cách tường tận, và có thể đạt tới mục đích làm cho mình



yêu mến chuỗi hạt Mân Côi, và đồng thời cũng làm cho người khác mộ mến
chuỗi hạt Mân Côi.

“Xin dâng lên cho Đức Mẹ Mân Côi cuốn sách nhỏ bé này. Xin Mẹ
chấp nhận chuẩn y, và ban hồng phúc cho những ai sử dụng nó. Không
phải vì không còn điều nào để nói về Đức Mẹ Mân Côi nữa, nhưng thiết tưởng ít
điều nói về Đức Mẹ Mân côi và chuỗi hạt Mân Côi, cũng tạm đủ để các bạn đọc
thấu hiểu, và níu chặt lấy Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi, và tôn vinh Người suốt
đời. Xin dâng lên Mẹ hết thảy những người yêu mến Mẹ, đang lần chuỗi Mân
Côi, những người đang đọc sách này, cách riêng Ông Bà thân phụ, thân mẫu, và
người bạn đời của chúng tôi đã qua đời, mà trước đây khi còn sống đã hằng mộ
mến chuỗi Mân Côi. Và tất cả những Hội viên Hội Mân Côi đang sinh sống tại
Hoa Kỳ cũng như tại Việt Nam. Xin Mẹ ban cho họ được bền tâm, thánh hóa họ,
để hết thảy chúng con được chung lời vang ca chúc tụng Mẹ trên nước Thiên
Đàng.”

Xin cảm tạ tất cả những ông bà, anh chị em, đã cộng tác với chúng tôi trong
tác phảm này. Trong đó có các anh chị Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima, nhiều Hội Viên
Hội Mân Côi đã hằng khuyến khích chúng tôi phát hành cuốn sách này để cảm
tạ Đức Mẹ Mân Côi.

Tác Giả Thomas Trần Khắc Khoan



Tài Liệu Tham Khảo

1. The Rosary “the little Summa” cardinal J.Francis Stafford
2. Fatima, the Story behind the Miracles (Renzo & Roberto Allegri)
3. The Incorruptibles of the bodies of Various catholic Saints and Beati
4. Phép lạ Thánh Thể (Joan Carroll Cruz)
5. Kolbe, Saint of the Immaculata (Bro. Francis M. Kalvelage, Fl)
6. Gương Đức Mẹ
7. Gương Chúa Giêsu (ta thường gọi là sách gương phúc)
8. Saints to Remember (by the Slaves of the Immaculate Heart of Mary)
9. Fatima, Tragedy and Triumph

10. Thánh thể Màu nhiệm vượt qua (Rev. Nguyễn phúc Thuần, SSS)
11. Cuộc đời Thánh Alphonso (LM Joseph Oppitz, CSsR)
12. Các Nguyệt san Dân Chúa, Trái Tim Đức Mẹ, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp,

Hiệp Nhất
13. Học thuyết Trinh Nữ Maria, để tìm hiểu Đức Mẹ và yêu mến Đức Mẹ

(Thomas Trần khắc Khoan)
14. Thánh Thần hơi thở sống động của Giáo Hội (Hồng Y L.J Suenens)
15. Mẹ Maria, trung tâm công trình của ĐGH Gioan Phaolô II
16. Chúa nói với các Môn Đệ (LM George W. Kosicki, CSB)
17. Thành thực sùng kính Mẹ Maria (Louis Marie Grignion de Montfort)
18. Muối cho đời (Joseph Ratzinger, ĐGH Benedicto XVl)



19. Hiến chương ánh sáng muôn dân (công Đồng chung Vatican II)
20. Lịch Phụng Vụ Công Giáo 2003
21. Kinh Mân Côi Tuyệt Diệu (nhóm công gaío thiện chí VN)
22. Tháng Mân Côi (LM Nguyễn tri Ân, O.P)
23. Nhớ ơn Mẹ (Trương văn Thục OSB)
24. Ơn lạ Mẹ ban (NS Trái Tim Đức Mẹ)
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