
 

 

 

 

LTS. Tôi thường chứng kiến chị Linda thường hay đến 

quỳ cầu nguyện trước nhà Tạm Chúa Giêsu lâu giờ  một 

cách sốt sắng, nhiều khi tôi có cảm tưởng như chị cầu 

nguyện say sưa như ngất trí thật lâu trong yêu mến, tạ 

ơn, xin ơn… Tôi thật cảm phục về lòng say mê yêu mến 

Thánh Thể của chị, tôi muốn tìm hiểu lý do nào dẫn chị 

đến lòng say đắm yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể thì 

hôm nay, tôi nhận được: “Tự Truyện” về: “Ơn Lạ Nhận 

Được Qua Phép Thánh Thể” do chị chia sẻ và nhờ chị 

đã đọc cuốn sách: “Viếng Thánh Thể” của Thánh 

Anphongso De Ligôri mà chị đã sống và áp dụng trong 

đời sống tông đồ cầu nguyện, xin ơn, tạ ơn… Xin trân 

trọng giới thiệu cùng quí độc giả xa gần bài viết chia sẻ 

tuyệt vời và ơn lạ chị nhận được từ Phép Thánh Thể 

Chúa Giêsu qua Mẹ La Vang./. 

 

Hôm đó, một buổi sáng Mùa Thu, trời trong sáng, mát dịu 

của khí hậu khí tiết Mùa Thu, mặt trời không nóng lắm, 

tôi thấy tinh thần sảng khoái muốn trồng trọt ít cây ngoài 

vườn sau nhà. Tôi cầm cây xẻng ra xới đất ngoài vườn sau 

nhà để trồng ít cây rau thơm và ít cây hoa cúc hầu chuẩn 

bị cho những ngày lễ Mùa Đông sắp đến như Giáng Sinh, 

New Year và Tết Ta. Tôi đang loay hoay đào xới đất, cúi 

lom khom như tư thế những người nhà nông cầy cấy, làm 

ruộng, hăng say đào xới đất, bất thình lình tôi bị cụp cái 

lưng đau vô tả. Tôi bỏ dở công việc, để xẻng cuốc tại chỗ, 

rửa tay vô giường nằm nghỉ với mồ hôi nhễ nhại kèm theo 

đau nhức khó xoay xở. Tôi lấy vội chai dầu nóng xoa vào 

chỗ đau nhức và dùng Salonpas dán vội vào chỗ đau nhức. 

 

Cái đau cứ âm ỷ kéo dài cả đêm qua đến ngày hôm sau 

khiến tôi phải đi bác sĩ khám, bác sĩ cho tôi thuốc uống, 

gửi tôi đi chụp X-Ray ở lưng và giới thiệu tôi đến bác sĩ 

Chiropractic để được chỉnh nắn xương. Tôi uống thuốc, đi 

bác sĩ chỉnh nắn xương cả nửa tháng không bớt. Mỗi lần 

phải đi lễ, tôi đi đứng khó khăn nhưng cố gắng đến Đền 

Thánh Mẹ để tham dự thánh lễ, tôi không tài nào lấy tay 

kéo mở nổi cánh cửa nhà thờ vì đau nhức, tôi phải đợi chờ 

có ai vô nhà thờ, tôi đi vào theo. Chịu đựng cả nửa tháng 

đau đớn, các bác sĩ bó tay không tìm ra bệnh của tôi. Tôi 

quyết định chạy đến với “Chúa Giêsu Thánh Thể” qua 

Mẹ La Vang chuyển cầu sau khi may mắn tôi tìm đọc 

được cuốn sách: “Viếng Thánh Thể” của Thánh 

Anphongsô Maria De Ligrori do người bạn thân giới 

thiệu và cho mượn. Trong sách, trang 18 có đoạn: “Nơi 

Nhà Tạm này, chính là Cung Điện của Vua Cả Trên Hết 

Các Vua, ta được dễ dàng trò chuyện, nói lên tâm tư và 

nỗi lòng sâu kín của ta. Người sẽ giải thoát ta khỏi 

những khổ đau và sự chết. Để qui hướng về những ơn 

phúc, ta phải tỏ lòng trung hiếu, cảm tạ và sống xứng 

hợp với lòng ước ao của Chúa”. Trong trang 113 cũng có 

đoạn như sau: “Tôi mục kích rõ ràng hết các ơn tôi được 

đều nhờ Phép Thánh Thể ban cho cả. Lại có muôn vàn  

 

 

 

 

ơn khác Chúa không ban cho người ta vì người ta không 

chạy lại với Phép Thánh Thể mà xin”. Mầu nhiệm lạ lùng 

thay ôi Thánh Thể cực trọng Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ! 

 

Vào lúc 10:30 a.m. Ngày 10 Tháng 8 năm 2014, sau thánh lễ 

sáng Chúa Nhật lúc 9:30 a.m., tôi đã quì bên nhà Tạm nơi có 

Thánh Thể Chúa Giêsu ngự để cầu nguyện, tạ lỗi với Chúa 

những thiếu xót và xin ơn tha tội và qua Mẹ La Vang xin ơn 

chữa lành vì tôi biết, tôi tin như lời sách thánh Anphongsô 

Maria De Ligrôri viết: “Ngài sẽ giải thoát tôi khỏi những 

khổ đau…”. Tôi cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể và 

lấy tay phải đặt vào chỗ lưng đau xin Chúa Giêsu Thánh Thể 

tha tội cho tôi và giải thoát tôi và qua Mẹ La Vang chữa lành 

cho tôi phần hồn, phần xác. Tôi sốt sắng đọc kinh, cầu 

nguyện, van xin. Thời gian thật lâu; tôi mở lời cầu nguyện như 

sách Kinh Bổn thường chỉ dạy: “Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, 

con yêu mến Cha, xin Cha tha tội cho con. Con tin chỉ có một 

mình Chúa chữa con lành mạnh, không ai ngoài Chúa chữa 

con lành, xin Mẹ La Vang chuyển cầu cho con. Nhân danh 

Chúa Giêsu Kitô qua Thánh Thần Thiên Lực, xin Cha xua 

đuổi: Satan, tà thần, tà lực ra khỏi con. Nhân danh Chúa Giêsu 

Kitô qua Thánh Thần Thiên Lực xin Cha tha tội cho con. Kính 

xin Cha ngự trị: Chúa Con làm Chủ, Chúa Thánh Thần tràn 

đầy tâm thần con. Sau hơn một giờ ngây ngất cầu nguyện say 

mê với Chúa Giêsu Kitô Thánh Thể, tôi quên cả thời gian. 

 

Sau thời gian cầm trí cầu nguyện, tạ ơn, xin ơn…, tôi đứng lên 

thấy cơ thể nhẹ nhõm khoan khoái, tôi nhón gót đi nhẹ nhàng, 

tôi thử bước mạnh thêm mấy bước, thấy cái đau biến mất 

không còn ê ẩm nhức nhối như khi bước vô nhà thờ. Tôi đưa 

tay mở thử cánh cửa nhà thờ mà trước đó tôi không tài nào mở 

được, ôi chao tạ ơn Chúa, cám ơn Mẹ La Vang, tôi mở được 

cửa bình thường như mọi khi mà không còn đau buốt nữa. Tôi 

ra xe và lái xe về nhà lòng luôn dâng lời cảm tạ Ơn Chúa 

Giêsu Thánh Thể qua Mẹ La Vang chuyển cầu trên đường 

quay về nhà. Tuy nhiên tôi chưa dám khoe ai cả, vì để xem vài 

ngày có bị trở lại không? Đêm hôm đó, tôi ngủ một giấc thật 

ngon lành, an bình, xoay qua xoay lại dễ dàng không còn đau 

như mọi bữa. Sáng hôm sau tôi ra vườn tiếp tục công việc tôi 

bỏ dở hôm trước, cái đau không còn làm tôi phiền hà đến tôi 

nữa. 

 

Với: “ƠN LẠ NHẬN ĐƯỢC QUA PHÉP THÁNH THỂ” 

tôi nhận được như lời sách: “Viếng Thánh Thể” tôi đã đọc 

được, tôi muốn nhờ anh Trưởng Ban Báo Chí, anh Sỹ, chia sẻ 

với mọi người ơn lạ tôi nhận được từ Phép Thánh Thể Chúa 

Giêsu Kitô qua Mẹ La Vang chuyển cầu, để mọi người cùng 

biết và luôn chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể hầu được 

Ngài tuôn đổ muôn ơn lành phần hồn phần xác xuống cho 

chúng ta./. 

Viết kính dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ La Vang. 

Las Vegas ngày 05-11-2014 

Linda Treglio 

ƠN LẠ NHẬN ĐƯỢC 
“Qua Phép Thánh Thể” 
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