
Hai tâm tình cầu nguyện của Đức Thánh Cha Phanxicô trong chiều 

Chúa Nhật 3 Mùa Chay 

  

Ngày Chúa Nhật thứ 3 Mùa chay, Đức Thánh Cha Phanxicô đã rời Vatican 

đến kính viếng hai địa điểm hành hương quan trọng ở Roma để cầu 

nguyện cho thành phố và thế giới, giữa đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 

(coronavirus). 

(Tin Vatican) 

Hai địa điểm và hai khoảnh khắc khác nhau trong ngày Chúa nhật thứ 3 

Mùa Chay là Đức Thánh Cha Phanxicô đã tha thiết cầu nguyện trước 

tượng ảnh rất cổ xưa của Đức Maria, Đấng bầu chữa dân thành Roma tại 

Vương cung thánh đường Đức Bà Cả, và tại một thánh đường nơi lưu trữ 

gỗ thánh giá Chúa tại Rome để cầu nguyện cho cơn đại dịch hiện nay... 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ niềm lo âu với những người đang đau 

khổ vì cơn dịch qua việc cầu nguyện chân thành xin Chúa và Mẹ Maria chở 

che phù trì…  

Kêu cầu Mẹ Maria và Thập giá Chúa 

Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa thánh, ông Matteo Bruni cho hay: Chiều 

Chúa nhật 15/3/2020 sau 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha Phanxicô đã rời 

Vatican đến cầu nguyện tại Vương cung thánh đường Đức Bà Cả, để cầu 

xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng phù trợ con dân thành La mã, trước tượng 

ảnh Đức mẹ nơi bàn thờ dâng kính Mẹ… Sau đó, ngài đi bộ dọc theo đại lộ 

Corso, như đi hành hương đến nhà thờ Thánh Marcello, nơi cất giữ cây 

thánh giá kỳ diệu mà vào năm 1522, cây Thánh giá này đã được rước đi 



khắp các vùng lân cận của thành phố để cầu nguyện cho cơn Đại dịch 

hạch được chấm dứt tại Rome.  

Với hết tâm tình cầu nguyện, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa và Mẹ Maria 

giúp chấm dứt cơn đại dịch đang xảy ra ở Ý và khắp nơi thế giới. Ngài 

cũng cầu xin Chúa và Mẹ Maria chữa lành cho những người mắc bệnh, 

cũng như cho gia đình và bạn bè thân hữu của họ tìm được niềm an bình. 

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhớ tới các nhân viên y tế, bác sĩ, y tá và 

tất cả những người đang vật lực làm việc để đảm bảo sự lành mạnh cho 

xã hội. Đức Thánh Cha đã trở lại Vatican khoảng 5:30 chiều cùng ngày. 

 

Lòng sùng kính đặc biệt Đức Mẹ tại Vương cung thánh đường Đức 

Bà Cả  

Đức Thánh Cha Phanxicô có lòng sùng kính đặc biệt với Đức Mẹ, Đấng bảo 

trợ dân thành La mã. Ngài thường đến cầu nguyện tại đây vào những dịp 

lễ của Đức Mẹ, cũng như nơi mà ngài đến cầu nguyện trước và sau mỗi 

chuyến Tông du ra nước ngoài của ngài. 

 

Năm 593, Thánh Giáo hoàng Gregoriô cả đã rước ảnh Mẹ đi vòng thành 

phố để xin Mẹ ngăn chặn một cơn đại dịch; rồi vào năm 1837, Đức Thánh 

Cha Grêgôriô XVI lại kêu cầu Mẹ giúp chấm dứt cơn dịch tả… 



 

 

Cây thánh giá kỳ diệu 

Điểm dừng thứ hai của Đức Thánh Cha Phanxicô cũng rất quan trọng, 

giữa thời điểm mà thế giới chúng ta đang phải đối diện... 

Nhà thờ Thánh Marcello trên quốc lộ Corso, nơi lưu giữ một cây thánh giá 

bằng gỗ được tôn kính từ thế kỷ 15, Cây thánh giá mà theo truyền thống 

cho hay là gỗ của thánh giá Chúa bị đóng đinh năm xưa. Cây Thánh giá 

này được gìn giữ lành lặn như một phép mầu qua một cuộc hỏa hoạn và 

nhờ cây Thánh giá này Chúa đã cứu dân thành La mã khỏi một cơn đại 

dịch. Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã công bố đây là cây thánh 

giá, đánh dấu cao điểm của Lòng nhân ái thứ tha của Thiên Chúa trong 

Năm Thánh 2000. 



Từ đống tro tàn 

Sau phép lạ về Cây Thánh Giá không bị cháy trong cơn hỏa hoan của Nhà 

thờ vào ngày 23 tháng 5 năm 1519, thì nhiều ơn lạ cũng được cây Thánh 

giá này thể hiện... 

Vào đêm 23/5/1519, một cơn hỏa hoạn lớn đã phá hủy hoàn toàn nhà thờ 

mang tên Đức Giáo Hoàng Marcel. Toàn bộ nhà thờ bị xập đổ... Nhưng từ 

đống tro tàn nổi lên cây thánh giá từ bàn thờ chính, không bị hề hấn gì. 

Một ngọn đèn dầu nhỏ vẫn còn cháy dưới chân cây Thánh giá. 

Khung cảnh này làm mọi người trong thành Roma xúc động và nhiều 

người bắt đầu kéo đến đây vào mỗi tối thứ Sáu để cầu nguyện. Đức 

Thánh Cha Lêô X đã truyền xây lại ngôi nhà thờ vào năm 1519. 

Đại dịch hạch tại Roma 

Ba năm sau vụ hỏa hoạn, thành phố Roma đã bị một cơn đại dịch hạch. 

Các tín hữu đã rước thánh giá đi quanh thành phố - mặc dù chính quyền 

cấm các cuộc tụ họp hầu ngăn chặn sự lây lan của cơn đại dịch… Thánh 

giá được rước qua các đường phố của Rome về phía Vương cung Thánh 

đường Thánh Phêrô. Cuộc rước kéo dài 16 ngày: từ 4 đến 20 tháng 8 năm 

1522. Sau cuộc cung nghinh này, bệnh dịch đã được chấm dứt và cả 

thành phố đều mong muốn giữ thánh lại các nhà thờ địa phương để tạ ơn 

và cầu nguyện…  

Từ năm 1600, cuộc rước Thánh giá từ nhà thờ Thánh Marcello về Vương 

cung thánh đường Thánh Phêrô đã trở thành một truyền thống được tổ 

chức vào các Năm Thánh. Tên của các vị Giáo hoàng và năm thánh được 

ghi khắc ở mặt sau của cây thánh giá này. 


