
Đức Mẹ Mề 
Đay Huyền

Nhiệm

 “Tất cả những ai đeo Mề đay này, đặc biệt là những 
ai đeo Mề đay này quanh cổ hằng ngày, sẽ nhận được 
nhiều ơn lành từ Mẹ. Những ai lặp lại lời cầu nguyện 
sau đây một cách sốt sắng sẽ được Mẹ bảo vệ một 
cách đặc biệt. Mọi ơn lành cao cả sẽ tuôn đổ đầy tràn 
xuống những ai có đầy lòng cậy trông.”

Lời Đức Mẹ nói với Thánh nữ Catherine Laboure trong lần 
hiện ra thứ hai (Ngày 27/11/1830)

Lời cầu nguyện bằng tiếng Việt:
Lạy Mẹ Maria Vô nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng 

con là kẻ tội lỗi hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

Lời cầu nguyện bằng tiếng Latinh:
O Maria, sine labe concepta, ora pro nobis, qui ad Te 

recurrimus.

Đức Mẹ Mề Đay Huyền Nhiệm và

Thánh Maximilian Kolbe
Ít ngày sau khi nhận được Đức Mẹ Mề Đay Huyền 

Nhiệm, chàng thanh niên Do thái Alphonse Ratisbonne 
đã nhận được ơn hoán cải từ Mẹ Maria. Phép lạ này đã 
đánh động tâm trí của thánh Maximilian và ngài đã yêu 
cầu tất cả các Hiệp sĩ thuộc Đạo quân Đức Mẹ Vô nhiễm 
hãy đeo Đức Mẹ Mề Đay Huyền Nhiệm hằng ngày.

“Hãy ban phát Đức Mẹ Mề Đay Huyền Nhiệm ở khắp 
mọi nơi. Tất cả mọi người, từ người già đến trẻ nhỏ, hãy 
mang Mề đay này quanh người mỗi ngày để nhận được 
mọi ơn lành từ Mẹ Maria để chống lại mọi cám dỗ và cạm 
bẫy trong cuộc sống này.

Việc phân phát Đức Mẹ Mề Đay Huyền Nhiệm cần 
được mở rộng đến cả những ai không thường xuyên 
tham dự thánh lễ, không đến với tòa giải tội, những 
người thường xuyên chế giễu đức tin Công giáo, và cho 
cả những ai ở ngoài Giáo hội. Đây là những người cần 
đến sự cầu bầu đặc biệt của Mẹ Maria, hãy trao tặng họ 
Đức Mẹ Mề Đay Huyền Nhiệm, khuyên bảo họ hãy mang 
Mề đay này bên người hằng ngày, và bản thân chúng ta 
hãy cầu nguyện liên lỉ cho họ, Mẹ Maria sẽ đến và hoán 
cải họ một cách đặc biệt.

Nhiều người đã được cứu rỗi, thậm chí cả những 
người không muốn đón nhận Đức Mẹ Mề Đay Huyền 
Nhiệm. Hãy cất giấu Mề đay này vào quần áo của họ một 
cách kín đáo, và cầu nguyện cho họ mỗi ngày, sớm hay 
muộn thì Mẹ Maria cũng sẽ đến với họ.”

(Hrodna, trước tháng 05/1926)

Đôi lời về   
Đức Mẹ Mề Đay Huyền Nhiệm 
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Ngày 27/11/1830, Đức Trinh nữ Maria hiện ra với nữ tu 
Catherine Laboure, khi ấy còn là tập sinh tại Tu hội Nữ tử 
bác ái Thánh Vinh Sơn Phaolô. Đức Mẹ đã hiện ra cả thảy 
ba lần với sơ Catherine tại nhà nguyện của hội dòng nằm 
ở con phố ‘140 Rue du Bac’ tại Paris.

Trong lần hiện ra thứ hai, Đức Mẹ trao cho sơ Catherine 
mẫu Đức Mẹ Mề Đay Huyền Nhiệm và yêu cầu sơ phải họa 
lại và phân phát Mề đay này cho mọi người xung quanh.

Ánh sáng từ tay 
Mẹ tỏa lan xuống 
khắp nhân loại, tượng 
trưng cho mọi ơn lành 
mà Thiên Chúa ban 
xuống cho nhân loại 
thông qua lời chuyển 
cầu của Đức Trinh 
nữ Maria. Mẹ Maria 
là đấng trung gian 
cầu bầu cho nhân 
loại trước nhan thánh 
Chúa. 

Hai trái tim bừng cháy lửa 
yêu mến nhân loại. Trái tim bên 
trái tượng trưng cho Thánh tâm 
Chúa Giêsu, một trái tim rỉ máu 
bởi mão gai là tội lỗi của toàn 
thể nhân loại. Bên phải là hình 
ảnh Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ 
Maria, một trái tim bị lưỡi gươm 
đâm thâu.

Đức Mẹ đứng trên quả địa cầu tượng trưng 
cho toàn bộ nhân loại. Dưới chân Mẹ là con 
mãng xà tượng trưng cho Satan. Hình ảnh Đức 
Trinh nữ Maria chân đạp đầu con mãng xà gợi 
nhắc hình ảnh người phụ nữ được nhắc đến 
trong sách Sáng thế (St 3,15).

Xung quanh Mề Đay là lời cầu nguyện: “Lạy Mẹ Maria Vô 
nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi hằng 
chạy đến kêu xin Mẹ”. Ý nghĩa của lời cầu nguyện nhằm tôn 
vinh đặc ân Vô nhiễm nguyên tội mà Thiên Chúa Ba ngôi 
đã dành riêng cho Mẹ. 

Mười hai ngôi sao gợi đến hình ảnh: “Người phụ nữ đầu 
đội triều thiên mười hai ngôi sao” được nhắc đến trong sách 
Khải huyền của thánh Gioan (Kh 12,1). Hình ảnh mười hai 
ngôi sao còn tượng trưng cho hình ảnh Hội Thánh mà 
Chúa Giêsu đã thiết lập dựa trên mười hai Thánh tông đồ. 

Thánh giá tượng 
trưng cho Chúa Giêsu 
và hy lễ hiến tế trên 
đồi Calvê.

Chữ “M” đỡ lấy 
Thánh giá, gợi nhắc 
đến hình ảnh chiều 
Calvê, nơi Đức Mẹ 
đứng lặng bên thập 
giá, nhìn Đức Giêsu, 
con Mẹ, bị đóng đinh 
chết thay cho tội lỗi 
nhân loại. Chữ “M” 
còn gợi nhắc đến 
thánh lễ hiến tế (tiếng 
Latinh: Missa), mỗi 
lần chúng ta tham 
dự thánh lễ là mỗi 
lần chúng ta cùng với 
Mẹ Maria tưởng niệm 
cuộc thương khó của 
Chúa Giêsu trên đồi 
Calvê xưa. 

Cuộc hiện ra của 
Đức Mẹ Mề Đay Huyền Nhiệm

Ý nghĩa của  
Đức Mẹ Mề Đay Huyền Nhiệm

Sự trở lại của Đức ông de Pradt
Đức ông de Pradt là Giám Mục bất hợp pháp tại giáo phận 

Mechelen (Bỉ). Việc tấn phong Giám mục diễn ra khi chưa được 
sự cho phép của Giáo quyền. Đức ông de Pradt công khai từ chối 
thừa nhận sai phạm của mình và từ chối việc hòa giải với Giáo 
Hội, ngay cả trong giây phút hấp hối trên giường bệnh. Đức Giám 
mục giáo phận Paris (Đức ông de Quelen) đã đến thăm ngài vào 
những giây phút cuối cùng trên giường bệnh, Đức Giám mục mang 
theo bên mình Đức Mẹ Mề Đay Huyền Nhiệm và cầu xin ơn Mẹ trợ 
giúp. Trong cuộc gặp gỡ với Đức Giám mục de Quelen, Đức ông 
de Pradt đã nhận Mề đay từ tay Đức Giám mục, ngài nhận ra mọi 
sai lầm mà mình đã phạm phải và giao hòa với Giáo hội trước khi 
qua đời. Đây được xem là một trong những phép lạ vĩ đại đầu tiên 
mà Đức Mẹ đã thực hiện thông qua Đức Mẹ Mề Đay Huyền Nhiệm.

Ơn hoán cải của Alphonse Ratisbonne
Alphonse Ratisbonne là một thanh niên Do thái giáo nhưng 

anh hoàn toàn không tin vào sự tồn tại của Thiên Chúa. Năm 1842, 
trong một chuyến viếng thăm Roma, anh đã gặp một người bạn của 
anh trai mình, người đã trao tặng anh một Đức Mẹ Mề Đay Huyền 
Nhiệm. Alphonse cười khuẩy nhưng chấp nhận món quà mà người 
bạn đã trao cho mình và đồng ý đeo nó quanh cổ hằng ngày. Anh 
trai, bạn bè và mọi người xung quanh cùng hợp ý cầu nguyện cho 
anh. Ít hôm sau, Mẹ Maria hiện ra với Alphonse tại nhà nguyện 
thánh Anrê tại Rome. Không lâu sau đó, Alphonse được rửa tội, lấy 
tên thánh là Maria-Alphonse.  Sau đó anh đã quyết định trở thành 
linh mục và cùng với anh trai của mình là Theodore, anh đã thành 
lập hội dòng “Đức Bà núi Sion”, sứ mệnh của hội dòng là thúc đẩy 
việc truyền giáo cho người Do thái.

Ơn hoán cải của Claude Newman
Năm 1942, Claude Newman phạm tội giết người và bị chính 

quyền kết án tử. Trong thời gian bị giam giữ trong trại giam, anh 
đã nhặt được một Đức Mẹ Mề Đay Huyền Nhiệm mà người ta vứt 
lại trong trại giam và anh đã đeo nó trên cổ mỗi ngày. Một đêm, 
Claude bị đánh thức một cách bất chợt, trong cơn mơ, anh nhìn 
thấy bóng dáng một Bà đẹp, Bà nói với anh: “Nếu con muốn Ta 
trở thành Mẹ của con, và con là con của Ta, hãy tìm gặp một linh 
mục Công giáo”. Ngày hôm sau, anh đề nghị với trưởng trại giam 
rằng anh muốn gặp một linh mục. Ngay lập tức một linh mục 
được gọi đến trại giam và ngài bắt đầu giảng dạy cho Claude 
cùng bốn phạm nhân khác trong trại giam về đức tin Công giáo. 
Ngay sau đó, Claude được rửa tội, xưng thú mọi tội lỗi và lãnh 
nhận các bí tích trước khi bị tử hình.

Nhiều ơn hoán cải đã được 
trao ban thông qua 
Đức Mẹ Mề Đay Huyền Nhiệm


