
  
Nhân tháng hoa Đức Mẹ tôi 
xin gởi đến bài viết một số 
phép lạ Chúa ban cho gia đình 
tôi qua sự chuyển cầu của Mẹ 
Maria  
 
Từ khi sinh ra tôi là một đứa 
trẻ tật nguyền vì lưỡi tôi ngắn 
nên không phát âm bình 
thường! khi đến tuổi đi học tôi 
thường bị bạn bè cười nhạo 
tôi! vì thế mỗi lần ra chơi tôi 
thường trốn vào một góc nào 
đó Mẹ tôi đau khổ thương xót 
cho đứa con tật nguyền nên 
mới chạy đến Đức mẹ cầu 
nguyện và lần hạt mân côi đi 
tham dự thánh lễ hằng ngày  
Lời cầu nguyện qua những 
tràng hạt mân côi Đức mẹ đã 
nhậm lời và tôi được Chúa 
chữa lành tôi đã nói bình 
thường. Cha mẹ tôi mừng rỡ 
còn mẹ tôi thì khóc như mưa 
vì xúc động ,từ khi tôi đươc 
chữa lành đi đâu mẹ cũng nói 
với mọi người hãy siêng năng 
lần hạt mân côi và từ đó mẹ 
hay đi những chuyến đi thiện 
nguyện để giúp đỡ người 
nghèo. 
 
Cho đến năm 1975 thay đổi 
chính quyền một biến cố đã 
gây ra bao nhiêu đau thương 
cha và anh tôi đều đi học tập 
cải tạo .Trong đó có cả bác tôi 
là cố linh mục Phaolô Đỗ kim 
Phan bi giam trong nhà tù 
cộng sản ở trong phòng biệt 
giam và còn bị còng cả tay 
chân đã khiến ngài bị kiệt sức 
từ tinh thần đến thể xác nên 
cha đã hấp hối tới giây phút 

cuối   cùng họ mới thả cha ra. Hồi đó bác tôi chết tuy rằng 
tôi còn rất nhỏ nhưng tôi vẫn nhớ mãi lúc liệm xác cha thân 
xác cha tiều tụy giống như bộ xương khô bỏ vào quan tài 
con cháu vây quanh . Mẹ tôi khóc than : cha làm linh mục 
chỉ biết giảng lời Chúa có làm điều gì đâu mà bị chết tức 
tưởi như vậy ! Thánh lễ an táng của Cha tất cả mọi người 
trong giáo xứ đều đi đủ cả.  
Các linh mục từ các nơi đều đến tham dự thánh lễ đồng tế. 
Sau cái chết của bác tôi và liên tiếp có hai người con đi vượt 
biển chết mất xác ngoài biển khơi.  Cuộc sống gặp nhiều 
khó khăn khiến mẹ tôi khổ sở triền miên tiền bạc cạn dần 
nên mẹ tôi đi buôn để kiếm tiền cho 3 người con trai còn lại 
đi vượt biên vì mãi lo kiếm tiền mẹ tôi không còn có thời 
giờ đọc kinh mân côi và bỏ cả tham dự thánh lễ.  
 
Và một lần nữa Chúa lại thử thách đức tin của mẹ tôi. Cô 
em út của tôi hồi đó lên 7 tuổi cha dắt em gái tôi đi lễ nhà 
thờ vào ngày chủ nhật lúc về tới nhà tự nhiên em tôi bị câm . 
Cả nhà tôi lo lắng còn mẹ tôi cứ đấm ngực khóc lóc xin lỗi 
Chúa vì mải lo kiếm tiền bỏ cả lễ ngày Chủ nhật. 
Sau đó mẹ cha tôi chở em gái tôi đi khắp các bệnh viện để 
chửa bệnh và các bác sĩ đều bó tay vì họ chưa từng gặp một 
sự kỳ lạ như thế này ! Cô em gái tôi có gương mặt dễ 
thương , ngày nào cô bé cũng nói chuyện và còn hát líu lo cả 
ngày .Giờ đây con chim nhỏ bé không còn cất tiếng hót nữa 
và cô bé phải nghĩ học để chuẩn bị đưa em vào trường câm 
điếc nghĩ tới đó thôi ai cũng buồn bã! 
 
Từ ngày cô em gái út tôi bị câm mẹ tôi không còn đi buôn 
bán nữa mẹ đi xưng tội vì đã bỏ lễ ngày chủ nhật bỏ cả đọc 
kinh mân côi cho đến lúc con mình bị câm mẹ mới ăn năn 
trở lại ! Em tôi bị câm nhưng không bị điếc ngày nào em 
cũng lắc đầu và gật đầu để trả lời mọi người còn em gái tôi 
cứ ngơ ngác ra dấu hiệu hỏi mẹ tôi vì sao nó bị câm lúc đó 
mẹ tôi bậc khóc và ôm lấy cô bé: 
 
Con ơi ! mẹ xin lỗi con vì tội lỗi mẹ nên con mới bị câm 
như thế này!  
Thà con bị bệnh bẩm sinh giống chị Oanh của con thì mẹ 
chịu! đằng này tự nhiên con bị câm là do tội lỗi của mẹ! 
Ngày hôm sau có người quen rủ mẹ đi học khóa thánh linh ở 
nhà thờ Kỳ đồng, do cha Henry Bạch văn Lộc giám tỉnh 
dòng Chúa cứu thế hướng dẫn cầu nguyện xin ơn Chúa 
thánh thần ngày cuối khóa mẹ tôi dắt em gái tôi đến để nhờ 
cha đặt tay cầu nguyện . Điều kỳ diệu hết sức bất ngờ trước 
sự chứng sự chứng kiến mọi người là ơn Chúa thánh Thần 
tác động em tôi nói được câu đầu tiên em bật ra tiếng nói là 
em gái tôi hát bài này là của nhạc sĩ Nguyễn thành Nhơn 
sáng tác:  
• Lạy Chúa GiêSu xin Chúa thương xót chúng con. 
•  Lạy Chúa GiêSu xin Chúa GiêSu xin Chúa tha tội chúng 
con. 
• Lạy Chúa GiêSu tình thương bao la Thiên Chúa. 
•   Chúa chịu đóng đinh thân mình nát tan chết vì chúng con. 
 
Trong giây phút cầu nguyện mọi người đều trố mắt nhìn em 
gái tôi cất tiếng hát không khí thật trang nghiêm mọi người 
đều giữ trật tự để nhìn xem quyền năng của Chúa Thánh  
Thần làm việc tác động trên em gái tôi. 
(Xin xem tiếp trang 31) 
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(tiếp theo: Truyện Tích về Chuỗi Hạt Mân Côi) 
 
Khi em gái tôi vừa hát xong mọi người đều đứng bật dậy 
vỗ tay khen ngợi tình thương của Chúa một phép lạ Chúa 
ban cho cô bé câm nói được .Còn mẹ tôi ôm em gái tôi 
khóc nức nở mẹ tôi nói: _ Con cảm ơn Chúa, con cảm ơn 
Đức Mẹ đã chữa lành con gái con! 
Giữa không khí xôn xao đó cha Bạch văn Lộc nói : 
Nào các con hãy cùng nhau hướng lên Thiên Chúa để 
cảm tạ ngài -Alleluia. 
 
Buổi cầu nguyện khóa thánh linh kết thúc mọi người vây 
chung quanh em gái tôi hỏi chuyện! Em gái tôi kể: Đêm 
qua em nằm mơ thấy Đức Mẹ hiện ra sáng láng và gương 
mặt rất là xinh đẹp Đức Mẹ có nói với con là: “Mẹ rất 
thương cả hai chị em con nên Mẹ xin Chúa cho cả hai chị 
em con nói được con nhớ dặn chị Oanh cuả con sau này 
có lớn lên nhớ viết lại những chứng từ của Mẹ nghe 
con”. 
 
***** 
Viết tới đây lòng tôi dâng lên cảm xúc vì giờ đây tôi đang 
khóc đó bạn à! Thực tình tôi không phải nhà văn khi thầy 
Sơn bạn đồng nghiệp và cả độc giả đều nói tôi như thế vì 
bài viết Thập Tự Giá Trổ Hoa là tác phẩm đầu tay viết tới 
3000 ngàn chữ vì đôi mắt tôi bây giờ mới hoàn toàn được 
chữa lành vì có một lần tôi nói với Cô Bích khối Việt ngữ 
là tôi mới biết xử dụng mấy vi tính trong năm nay 
Kính lạy mẹ Maria ! lời Mẹ dặn dò em gái con khi xưa 
hãy làm nhân chứng thì hôm nay con sẽ thực hiện lời Mẹ 
dặn và chị Oanh Trần là con cái Đức Mẹ của tổng hội 
Mân côi sẽ giúp con thực hiện bài viết này và bây giờ xin 
ơn Chúa Thánh Thần ban thần khí cho con ….. 
 

    Đỗ Hải Oanh/Gia Đình Mân Côi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các bạn thân mến! 
 
Một lẩn nọ, một  cụ già quay qua tôi và hỏi:  
_ Cô có bao nhiêu người bạn?  
Sao cụ lại hỏi vậy: _ Tôi có 10 hay 20 người bạn, nhưng tôi 
chỉ nhớ tên được vài người thôi!  
Cụ mĩm cười như thấu hiểu rồi buồn bả gật đầu:  
_ Cô phải thật may mắn mới có nhiều người bạn như thế! 
Nhưng hãy nghỉ về điều cô đang nói, cô có quá nhiều người 
cô không biết tên đấy. Bạn không phải chỉ là người để cô nói 
xin chào. Bạn là người có bờ vai mềm mại để cô dựa vào mà 
khóc, là một cái giếng để đổ xuống đấy tất cả những rủi ro 
của cô và nâng giá trị của cô lên cao. Bạn là một bàn tay để 
kéo cô lên từ bóng đêm và tuyệt vọng khi tất cả những người 
mà cô gọi là bạn trong ngoặc kép đã đẩy cô vào đó. Một 
người bạn thật sự là một đồng minh không thể bị lay động 
hay bị mua chuộc. Là một giọng nói để giữ cho tên của cô 
còn sống mãi khi những người khác đã lãng quên. Nhưng 
cái cần thiết nhất của một người Bạn là một trái tim là một 
bức tường mạnh mẻ và sừng sửng, để từ trái tim của những 
người bạn đó ta sẽ có tình yêu tuyệt vời nhất. Vậy hãy nghỉ 
về những gì tôi nói từng lời nói đều thật lòng cả và hãy trả 
lời cho tôi một lần nữa đi cô bé: cô có bao nhiêu người bạn 
nào?  
Tôi mĩm cười với ông và trả lời: _ Ít nhất cháu có một người 
bạn cụ ạ! Cảm ơn vì đã trở thành bạn của tôi. 
 
Quý vị và các bạn thân mến! 
 
Câu chuyện ngắn trên cho chúng ta nhận thấy giá trị cao quý 
của một người bạn thân, người bạn ấy không chỉ xuất hiện 
lúc vui cười mà cả khi ta gặp nhiều ngang trái. Người bạn ấy 
là nơi ta tin tưởng,là người biết lắng nghe và  luôn luôn sẵn 
sàng lắng nghe để ta chia sẻ và đem lại cho ta những lời 
khuyên hữu ích. Khích lệ tinh thần ta bằng những câu nói 
chân thành và mang tính xây dựng. Vì có lúc có những 
chuyện chúng ta không thể chia sẻ cho bất cứ ai ngay cả cha 
mẹ anh chị em trong gia đình, chỉ có người bạn ấy mới làm 
cho ta tin tưởng  để thổ lộ cỏi lòng mình. Tất cả những tâm 
tình chia sẻ cho nhau luôn được giấu kín trừ phi ta cho phép 
người bạn ấy có thể chia sẻ nó ra. Vì thế những ai đang có 
một người bạn thân hãy tự hào về họ vì không dễ trong cuộc 
đời chúng ta có được một người bạn như thế. Trong cuộc 
sống chúng ta có thể quen biết rất nhiều người nên có nhiều 
bạn nhưng để có một người bạn mà chúng ta tin tưởng và 
dám chia sẻ tất cả mọi chuyện trong đời mình thì thật là 
hiếm. May chăng trong đời, mỗi người có một người bạn 
thân là mừng lắm rồi. 
Là tín hữu chúng ta luôn có một người bạn thân luôn kề 
cạnh bên mình, người ấy luôn đồng hành và khích lệ chúng 
ta khi vui cũng như buồn, người ấy luôn tha thứ và vẫn lẻo  

 
đẻo theo chúng ta ngay cả khi chúng ta lỗi phạm với người 
ấy. Người ấy yêu thương chúng ta đến độ bỏ cả địa vị cao 
sang để đón nhận địa vị thấp hèn như chúng ta, thậm chí 
dám hy sinh mạng sống mình vì chúng ta để chúng ta được 
sống và sống dồi dào. Người bạn ấy là ai vậy bạn? Người 
bạn ấy chính là Đức Giêsu.  
 

Ước gì mỗi người 
trong từng phút giây 
cuộc đời biết quý 
trọng tình bạn này, 
tình bạn Giêsu và 
con người, và ước gì 
mỗi người không chỉ 
biết đón nhận hạnh 
phúc và bình an từ 
người bạn Giêsu 
nhưng còn biết làm 

cho người bạn ấy vui mừng bởi những việc làm ngay thẳng 
và trong sáng của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Hãy 
đến và thổ lộ mọi sự với bạn Giêsu. Amen   

 

Bạn Là Ai ?  
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