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MẸ MARIA - ĐẤNG BẦU CỬ CÁC LINH HỒN 
 

Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn 

Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu 

Người ta nguồn gốc từ đâu 

Có cha có mẹ, rồi sau có mình. 
     (ca dao) 

Hội thánh dành trọn tháng 11 để tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn những người quá 

cố, cách riêng nhớ đến ông bà, cha mẹ, người thân qua đời đúng như lời Thánh kinh nhắc nhở: “Con ơi 

giữ lấy lời cha, chớ quên lời mẹ, nhớ mà ghi tâm. Đèn soi trong chốn tối tăm, ấy là chính những lời 

răn, lệnh truyền. Nhớ cầu cho bậc tổ tiên, khắc ghi công đức một niềm tri ân” (Cn 6.20-23). Công 

đồng Vatican II khuyên nhủ: ‘Hội thánh lữ hành hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã 

chết, vì cầu nguyện cho họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một việc lành thánh...’ Cầu nguyện cho các 

linh hồn, là chúng ta thể hiện lòng biết ơn, tinh thần hiệp thông, tình liên đới trong đức ái là một bổn 

phận của lẽ công bằng, bởi vì biết bao điều tốt đẹp các ngài đã làm cho chúng ta khi còn sống. Nên lời 

cầu nguyện cho các linh hồn là nghĩa cử cao đẹp và là bổn phận của chúng ta đối với những người quá 

cố, trong tâm tình hiệp nhất - tin yêu. 

Cảm nhận những tâm tình trên, chúng ta tin vào tính liên đới trong mầu nhiệm hiệp thông mà 

Hội thánh tuyên xưng trong kinh tin kính: “Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh 

thông công”. Chính trong Mầu nhiệm hiệp thông của Hội Thánh: “Khải Hoàn – Lữ Hành – Đau 

Khổ,” mà Hội thánh được nối kết trong Tình yêu của Thiên Chúa, qua sự cầu bầu của các Thánh, và 

đặc biệt là ơn bầu cử của Đức Maria. Và chỉ có Tình Yêu ấy mới có thể làm cho con người được bất tử 

khi nhớ tới nhau qua hy sinh và lời cầu nguyện với ơn trợ giúp của Mẹ Maria. Trong tâm tình nguyện 

cầu cho các linh hồn, chúng ta cất lên lời thân thưa cùng Mẹ: “Mẹ ơi, Mẹ có thấu, tiếng khóc than của 

bao linh hồn trong nơi luyện hình, từng ngày dài trông ngóng Mẹ hộ phù đỡ nâng, đem rời xa khỏi 

chốn tối tăm… Hỡi Mẹ nhân Lành, nguyện xin thương đến lời con kêu khấn từ nơi tối tăm bùn 

nhơ…nguyện xin thương đến  lời con kêu khấn vì bao tháng năm mong chờ…” 

Kêu cầu Thánh Danh Maria và dâng lên Mẹ lời kinh Mân Côi, để xin Mẹ che chở - cầu bầu và 

làm Đấng trung gian nối kết đời sống đức tin chúng ta với các linh hồn quá cố bằng lời cầu nguyện và 

các việc làm hy sinh là những việc làm và sống đức tin hiệp thông sung mãn. Vì chỉ những người còn 

sống, có thể dâng lên Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria cho các linh hồn, vì như Thánh 

vịnh 88, 12 nói:  

“Trong mồ mả, ai nói về tình thương của Chúa? 

Cõi âm ty, ai kể lại lòng thành tín của Ngài?” 

       Đúng vậy, chỉ những người còn sống mới có thể làm được điều gì cho các linh hồn quá cố bằng 

những việc hy sinh, hiệp dâng thánh lễ và dâng lời cầu nguyện cho họ qua ơn bầu cử của Mẹ Maria 

như tâm tình của bài ca của Nhạc sỹ Kim Long: "Ngàn nỗi ưu phiền đau đớn, chỉ biết kêu xin Mẹ đoái 

thương, dìu về nơi thiên tòa cao sáng, cùng Mẹ hoan ca tình yêu Chúa đến muôn muôn đời… từ vực 

sâu, tiếng khóc than, còn vọng ngân với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ mẹ ơi, hãy đoái thương. Lòng 

từ bi, hãy chiếu soi hết mọi linh hồn." 

      Trong mầu nhiệm hiệp thông, chúng ta cảm nhận tình yêu thương cao cả của Thiên Chúa qua ơn 

cầu cử của Mẹ Maria cho các linh hồn, như tâm tình của Thánh Đamiên kể về một linh mục đã thấy 

trong vương cung thánh đường thánh Xêxilia như sau: 

       Một người bạn quá cố đã đánh thức một linh mục dậy và dẫn đến thánh đường đó. Linh mục thấy 

một đoàn thánh nữ chầu quanh ngai Đức Trinh Nữ, có thiên thần và các thánh triều yết. Đức Mẹ oai 

nghi là niềm hoan lạc cho đại hội đó. Bấy giờ có một phụ nữ nhỏ thó, nghèo hèn, ăn mặc xềnh xoàng 

nhưng mang trên vai một bộ lông thật lộng lẫy, đến phủ phục trước Đức Nữ Vương, mắt đẫm lệ và 

   



than van: “Lạy Mẹ nhân từ, con nài xin Mẹ thương xót anh Gioan Patrizzi bất hạnh, vừa chết và chịu 

cực hình ác liệt trong Luyện Ngục”. Nàng lặp đi lặp lại ba lần lời khấn nguyện ấy nhưng không được 

đáp ứng. 

        Cuối cùng nàng cao giọng thêm: “Ôi! Nữ Vương chí nhân chí ái, Mẹ biết con là đứa ăn xin nghèo 

hèn kiếm ăn dưới cửa nhà thờ lớn của Mẹ, trong mùa đông, chỉ có miếng tã vấn mình! Bấy giờ Patrizzi 

nghe con nhân danh Mẹ xin anh ta, anh liền cởi ở vai bộ lông quý giá này và đặt lên vai con. Lòng bác 

ái lớn lao đó không được Mẹ ân thưởng gì sao?”. 

       Mẹ Maria nhìn người bần nữ và nói: “người mà con cầu cho đó, đã bị án phạt cực hình khủng 

khiếp lâu dài, vì đã phạm nhiều tội nặng. Tuy nhiên, anh ta có hai nhân đức cao quý là yêu thương 

người nghèo và sùng kính Mẹ, nen Mẹ muốn đem lòng thương xót anh”. 

       Mẹ liền ra lệnh đem Patrizzi ra giữa đại hội. Một bọn quỷ liền kéo chàng đến. Chàng xanh xao, 

biến dạng, mang xiềng xích làm tan nát chân tay. 

        Đức Trinh Nữ truyền cho bọn quỷ cởi xiềng xích cho anh ta tự do. Khi lệnh được thi hành, đại hội 

biến hết và nhà thờ trở lại yên lặng. 

       Vị linh mục đã thấy sự lạ lùng, đi đâu và lúc nào cũng cao rao lòng nhân ái của Đức Mẹ đối với 

các đẳng Linh Hồn. 

       Lời nguyện cầu của chúng ta hòa ngân trong ơn bầu cử của Mẹ Maria dâng lên Thiên Chúa, xin 

Chúa giải thoát bao linh hồn giam cầm trong bóng tối của sự chết, và xin Chúa chiếu giãi ánh sáng 

phục sinh trên các linh hồn, để tất cả mọi thành phần trong Hội thánh được sống mầu nhiệm hiệp thông 

trọn vẹn với các Thánh trên trời. Các linh hồn đang chịu thanh luyện ngày đêm chờ lời cầu nguyện rất 

đơn sơ nhưng đầy hiệu lực của mỗi người chúng ta, và chúng ta hãy phó thác các linh hồn vào lòng từ 

ái bao dung của Mẹ Maria, để Mẹ luôn phù trì che chở. Vì thế, Đền Thánh Đức Mẹ LaVang New 

Orleans được nhiều tâm hồn ưu ái và mến mộ Mẹ đã đến để dâng lời cầu nguyện, dâng lễ và khấn xin 

với Mẹ LaVang, xin Mẹ ban muôn ơn lành trên các linh hồn và mỗi người trong chúng ta. 

 

*Đền Thánh Đức Mẹ LaVang New Orleans: xin chân thành tri ân quý ân nhân, đã quảng đại 

giúp đỡ Đền Thánh qua dâng cúng, xin khấn, xin lễ. Nhờ đó Đền Thánh có điều kiện trùng tu Linh Đài 

Đức Mẹ, tu sửa Nguyện Đường, các cơ sở đang xuống cấp. Xin Chúa, qua sự chuyển cầu Đức Mẹ 

LaVang, ban muôn phúc lộc và ơn bình an cho quý ân nhân. 

 
     Chân Thành trong Chúa Kitô và Đức Mẹ LaVang. 

                                                                                    
                       LM: Antôn Nguyễn Tiến Hiền – quản nhiệm 

          và toàn thể cộng đồng Dân Chúa Đền Thánh Đức Mẹ LaVang New Orleans. 
 

*Nếu quý Ân nhân được ơn trong tháng, xin báo về Đền Thánh biết, để đăng lên tờ Thông Tin liên lạc tháng tới, cùng 

nhau cảm tạ, tôn vinh Chúa và Đức Mẹ LaVang. Tháng qua, Đền Thánh có nhận được môt số quý Ân Nhân được ơn 

ban và dâng lời tạ ơn:  

 

- Teresa Pham: Tạ ơn Chúa và Mẹ Lavang đã cho con được như ý con xin. 

- Mai Nguyen: Tạ ơn Chúa và Mẹ LaVang đã cho gia đình con được mọi sự lành bình an. 

- Phuc Vo: Tạ ơn Mẹ Lavang đã ban cho con được muôn ơn lành. 

- Tuan Nguyen: Tạ ơn Chúa và Mẹ đã cho gia đình con bình an và gặp được mọi sự may lành . 

- Lien Thuy: Tạ ơn Chúa và Mẹ Lavang đã nhậm lời con nguyện xin. 

- Quang Sang: Tạ ơn Mẹ Lavang đã cho con được như ước nguyện. 

- Loan Nhu: Tạ ơn Mẹ đã ban cho gia đình con được bình an. 

- Long Bao: Tạ ơn Chúa và Mẹ đã ban cho gia đình được an lành qua cơn giông bão. 

- Anh Nguyen: Tạ ơn Chúa và Mẹ Lavang đã nhậm lời và ban cho gia đình con những khấn nguyện. 
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