Lịch sử danh xưng

Thánh Don Bosco truyền bá lòng tôn sùng

Đức Bà Phù Hộ các Giáo Hữu Đức Bà Phù Hộ các Giáo Hữu
• Giáo Hội Công giáo đã từng được Đức Bà Phù Hộ các

Giáo Hữu cứu giúp khi toàn thể tín hữu Công giáo tại Châu
Âu cùng ra sức cầu nguyện Chuỗi Mân Côi. Trận đại chiến
Lepanto ngày 07/10/1571 đã đánh bại quân xâm lược Hồi
giáo. Năm 1573, Thánh Giáo Hoàng Pio V đã cho thiết lập
ngày lễ nhằm tưởng nhớ cuộc chiến thắng vĩ đại chống lại
quân xâm lược Hồi giáo và ngày 07/10 hằng năm được chọn
là ngày lễ kính Đức Mẹ Mân Côi. Thánh Giáo hoàng Pio V đã
thiết lập tước hiệu Auxilium Christianorum, “Đức Bà Phù Hộ
các Giáo Hữu”, và thêm tước hiệu này vào Kinh cầu Đức Bà.

• Tất cả những tín hữu đã từng chứng kiến sự can

thiệp một cách kì diệu của Mẹ Maria đều tin tưởng rằng
Mẹ Thiên Chúa luôn phù trợ Giáo Hội chống lại mọi của
kẻ thù của người.
• Chính vì vậy, Thánh Don Bosco đã mong muốn thiết
lập lòng tôn sùng Đức Bà Phù Hộ các Giáo Hữu trên toàn
thế giới.

ĐỨC BÀ PHÙ HỘ

CÁC GIÁO HỮU

•Cuối thế kỉ XVII, trước sự tấn công của 200 000 quân
Hồi giáo Ottoman vào thủ đô Viên (nước Áo), Quốc vương
nước Áo là Leopold I đã xin lánh nạn tại Đền thờ Đức Bà phù
hộ các giáo hữu tại Pasau. Vào ngày lễ mừng kính Sinh nhật
Đức Trinh Nữ Maria, 08/09, một chiến thắng vĩ đại đã xảy ra
nhờ vào lời cầu bầu của Đức Bà Phù Hộ các Giáo Hữu, khiến
quân Hồi giáo phải rút lui. Ngày 12/09, ngày lễ kính Danh
Thánh Đức Mẹ, vua nước Ba Lan là Jan III Sobieski cùng tham
gia vào trận chiến bảo vệ thành phố Viên và toàn thể Kitô
hữu chống lại quân Hồi giáo. Nhà vua sai sứ giả báo tin cho
Đức Giáo Hoàng Innocent XI về cuộc chiến thắng chống lại tể
tướng Kara Mustafa. Trong bức thư, nhà vua viết: Venimus,
vedimus, Deus vicit (“Chúng tôi đến, chúng tôi thấy, Thiên
Chúa chiến thắng khải hoàn”). Trước đó, toàn cõi Châu Âu đã
cùng với nhà vua kêu cầu Mẹ Maria “Lạy Mẹ Maria, xin cứu
chúng con!” và cùng cầu nguyện Chuỗi Mân Côi.
• Năm 1809, quân đội Napoleon tiến vào Vatican và bắt
giữ Đức Giáo Hoàng Pio VII. Cuộc giam giữ kéo dài năm năm.
Trong thời gian bị giam cầm, Đức Thánh Cha tuyên hứa với
Thiên Chúa rằng Ngài sẽ tái thiết lại Giáo Hội và cho thành lập
một ngày lễ đặc biệt để tôn kính Mẹ Maria. Ngay sau đó, lực
lượng quân đội ra sức ép lên Napoleon và buộc phải trả tự do
cho Giáo Hoàng. Ngày 24/05/1814, Đức Giáo Hoàng Pio VII trở
về Rome. Đức Giáo Hoàng cho một chiếu thư và công bố ngày
24/05 hằng năm sẽ là ngày lễ kính Đức Bà Phù Hộ các Giáo Hữu.
• Đức Bà Phù Hộ các Giáo Hữu là thánh bổn mạng của

nước Úc (công bố ngày 17/07/1916 bởi Đức Thánh Cha Benedicto XV) và New Zealand; và Trung Quốc (từ năm 1924).
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Auxilium
Christianorum

Tước hiệu

Đức Bà Phù Hộ
các Giáo Hữu

• Tước hiệu “Đức Bà Phù Hộ các Giáo Hữu (Auxili-

um Christianorum) nhằm tôn vinh Mẹ Maria Vô Nhiễm
Nguyên Tội là nguồn ơn cứu rỗi cho mọi Kitô hữu — Đức
Mẹ Chúa Trời không ngừng tuôn đổ muôn vàn ơn phước
suốt Hội Thánh trong suốt lịch sử Giáo Hội Công giáo.
• Hội Thánh luôn luôn khuyên dạy con cái của Người
rằng “một mình Mẹ Maria có thể đập tan mọi lạc thuyết
trên toàn mặt đất”. Nếu quyền lực thế gian luôn không
ngừng tìm cách bách hại, đe dọa Giáo Hội trong suốt hai
mươi thế kỉ qua, chỉ cần Mẹ Maria giang rộng vòng tay
nâng đỡ, mọi chướng ngại đều bị dẹp tan và Giáo Hội
Công Giáo — Hiền thê tương lai của Chúa Giêsu — luôn
vững bước trên con đường lữ thứ trần gian và bỏ lại sau
lưng mọi kẻ thù và mọi thế lực thù địch.

Bức họa Auxilium Christianorum tại Vương Cung Thánh Đường
Đức Bà Phù Hộ các Giáo Hữu

Lòng tôn sùng
Đức Bà Phù Hộ các Giáo Hữu và

Thánh Gioan Don Bosco
• Lòng tôn sùng Đức Bà Phù Hộ các Giáo Hữu dường
như đã rơi vào quên lãng trong nhiều năm dài trong suốt
lịch sử Giáo Hội và chỉ được khơi dậy nhờ vào lòng nhiệt
thành của Thánh Gioan Don Bosco. Từ khi còn là một linh
mục trẻ tuổi, Don Bosco không ngừng thúc đẩy và truyền
bá lòng sùng kính Thánh Tâm Mẹ Maria và Đức Mẹ Sầu
bi, vốn đã trở nên phổ biến trong Giáo Hội Công giáo lúc
bấy giờ.
• Năm 1863, trong một thị kiến Thánh Don Bosco trông
thấy Đức Trinh nữ Maria yêu cầu người hãy xây dựng một
nhà thờ nhằm dâng kính Đức Bà Phù Hộ các Giáo Hữu.
Trong một cuộc diện kiến với Đức Giáo Hoàng Pio IX, Đức
Thánh Cha đã thể hiện sự ủng hộ của Ngài với danh xưng
này của Đức Trinh Nữ Maria.
• Với lòng
yêu mến đặc biệt
Đức Bà Phù Hộ
các Giáo Hữu
và Chúa Giêsu,
Thánh Don Bosco
đã cho xây dựng
một nhà thờ
dâng kính Đức
Bà Phù Hộ các
Giáo Hữu tại Turin (nước Ý) với sự giúp đỡ tài chính một cách kì diệu từ
những tín hữu ẩn danh. Bất chấp sự chống đối từ chính
quyền địa phương với tư tưởng bài Kitô giáo và sự thiếu
hụt tài chính trong quá trình xây dựng, Vương cung thánh
đường Đức Bà Phù Hộ các Giáo Hữu được hoàn tất một
cách kì diệu vào năm 1868.
• Trên cung thánh của ngôi giáo đường vừa được xây
dựng, Thánh Don Bosco cho trưng bày bức ảnh Đức Bà
Phù Hộ các Giáo Hữu.

Thị kiến của
Thánh Don Bosco
• Thánh 05/1862, Thánh Don Bosco trông thấy một

thị kiến. Trong thị kiến này, thánh nhân trông thấy
một con thuyền rất lớn — biểu tượng của Giáo Hội
Công Giáo. Xung quanh nó là những con thuyền nhỏ
hơn với lực lượng vũ khí đang tìm cách tấn công con
thuyền to lớn này, đây chính là kẻ thù của Giáo Hội
đang tìm cách chống phá và bắt bớ Người.
“Giữa muôn ngàn trùng khơi, tôi trông thấy hai cột
trụ to lớn trỗi cao trên mặt nước, một trụ trỗi cao hơn
trụ còn lại. Trên đỉnh của một trụ cột, tôi trông thấy
bức tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, ngay bên
dưới bức tượng là danh xưng Auxilium Christianorum
— “Đức Bà Phù Hộ các Giáo Hữu”. Trên trụ cột cao hơn
và to lớn hơn, tôi trông thấy Mình Thánh Chúa Giêsu
với kích thước thật lớn, bên dưới Mình Thánh là dòng
chữ: Salus Credentium — “Ơn cứu độ kẻ cậy trông”.
Tất cả những con thuyền xung quanh bắt đầu chuyển
hướng tấn công con thuyền lớn. Nhiều lần tôi trông
thấy con thuyền lớn — Giáo Hội — bị trọng thương
với những lỗ thủng sâu trên thân thuyền. Trong cuộc
chiến ác liệt ấy, tôi trông thấy Đức Giáo Hoàng bị trọng
thương và qua đời. Một vị Giáo Hoàng mới được tuyển
chọn. Đức Thánh Cha ra
lệnh dùng một sợi xích sắt
từ mũi thuyền mà neo vào
trụ cột lớn đang nâng giữ
Mình Thánh Chúa, đồng
thời một sợi xích khác từ
đuôi thuyền mà neo giữ
con thuyền vào trụ cột
đang nâng cao bức tượng
Đức Trinh Nữ Maria. Ngay
lập tức, tất cả các thuyền
chiến đang chống lại Giáo
Hội đều tự động tan rã.

