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 Hành Hương Thánh Đô  

Năm Thánh Lòng Thương Xót (10) 

 
Hôm nay Thứ Ba 19/4, đi kính viếng Phép lạ Thánh Thể tại Lancianô, cách 

Roma đến khoảng hơn 280 cây số. Nên chúng tôi điểm tâm sáng sớm, để 

7:00 khởi hành đến Lanciano. Khi mọi người đã yên ổn xe lăn bánh, chúng 

tôi bắt đầu lần hạt Mân Côi, dâng ngày cho Đức Mẹ gìn giữ đoàn hành 

hương luôn được bình an. 

Trên hành trình đi Lancianô, chị Thérèse Huỳnh Thị Thuý Hằng và chị Lê 

Nguyễn Thanh Hương luân phiên giới thiệu và giải thích cặn kẽ về Phép lạ 

Thánh Thể, chuẩn bị mọi người hiểu thấu đáo và thật sốt mến sự kiện 

trọng đại. 

 

Lanciano, thị trấn cổ vùng Frentani, nước Ý, đã lưu giữ phép lạ hàng đầu 

về Phép Thánh Thể trong Giáo hội Công giáo. Lịch sử phép lạ như sau: 
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Vào khoảng năm 700 (thế kỷ thứ 8), trong ngôi nhà thờ nhỏ của Tu viện 

kính thánh Longinô (Legonziano - tên người lính đâm cạnh sườn Chúa), 

một linh mục Dòng thánh Basiliô đã hồ nghi không biết “sau khi Truyền 

phép” Chúa Giêsu có ngự thật trong phép Thánh Thể hay không! Ông xin 

Chúa lâu ngày, cho một dấu chỉ để dẹp tan sự nghi ngờ.  

Một hôm, sau khi đọc lời truyền phép, cha bối rối, bàng hoàng vì phép lạ tỏ 

tường, cha thấy ngay trước mặt: bánh trở thành Thịt và rượu trở thành 

Máu. Sợ hãi nhưng hài lòng. Với nét mặt vui tươi, mắt ngấn lệ, cha quay 

nói với giáo dân và những người có mặt: “Hỡi những người đang tham dự 

chung quanh đây thật có phúc. Vì Chúa đã tỏ hiện trong bí tích Cực Thánh và trở 

nên hữu hình ngay dưới mắt anh em, để phá vỡ sự cứng lòng chai đá của tôi. Xin 

anh em tiến đến gần mà chiêm ngắm. Chúa đã trở nên gần gũi với chúng ta. Ðây 

là Thịt và Máu Chúa Giêsu yêu qúi của chúng ta”. Người ta không biết rõ tên 

linh mục đan sĩ này. Chỉ biết ông là linh mục thuộc đan viện nhỏ của 

Thánh Basiliô đến Lanciano tỵ nạn, trong làn sóng di cư của các đan sĩ 

Ðông Phương tới nước Ý, thời vua Leone III L’Isaurico.  

Suốt 5 thế kỷ sau, các cha dòng thánh Basiliô trông coi gìn giữ Mình Máu 

Chúa cẩn thận. Năm 1176, Đức Thánh Cha Alexandriô trao cho các linh 

mục dòng Benedicto. Từ năm 1252, Đức Innocentê lại trao cho các cha dòng 

thánh Phanxicô. Năm 1258, một đền thờ rộng lớn xây bao trùm nhà thờ 

nhỏ thánh Legonziano. Thánh tích được đặt ở đây. Từ năm 1566 đã qua 

nhiều lần phải cất giấu quân giặc Thổ, xây nhà nguyện, lập bàn thờ…sau 

150 năm. Năm 1809, theo lệnh vua Napoléon I, bãi bỏ các dòng tu, dòng 

Phanxicô phải rời đi và mãi tới năm 1953 mới trở lại sinh hoạt bình thường. 

Năm 1953 các cha dòng Phanxicô lại trông coi như trước. Phép lạ này được 

ghi chép trên tài liệu viết trên giấy da rất cổ. Nhưng vào đầu thế kỷ 15 bị 

hai đan sĩ dòng Basilio lấy cắp của dòng Phanxicô. Hiện nay chỉ còn tài liệu 

năm 1631, ghi trên giấy da bằng tiếng Hy Lạp và Latinh về tất cả chi tiết 

phép lạ ở Lanciano. Trước hết Thánh tích được đặt trong một hòm bằng 

ngà voi và được đặt tại nguyện đường cạnh nhà thờ chính.  
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Năm 1902 được lưu 

giữ đàng sau bàn thờ 

ở giữa cung nguyện. 

Bánh Thánh trở 

thành Thịt, như ngày 

nay người ta quan 

sát, được kính giữ 

trong hào quang 

bằng bạc, có kích 

thước như Mình 

Thánh lớn vẫn được 

các linh mục dùng 

trong Thánh Lễ. Thịt 

có màu hơi nâu và 

trở thành hồng nếu 

quan sát dưới ánh 

sáng trong. Rượu 

hóa thành Máu được 

kính giữ trong chén 

thánh bằng thủy 

tinh, họp thành 5 

giọt to nhỏ khác 

nhau.  

Từ năm 1923, Thịt 

Thánh được trưng 

bày trong một hào 

quang, và những giọt máu khô được đựng trong một chén lễ thủy tinh ở 

dưới chân hào quang. Trước nay, qua thời gian, các Thánh tích được các tín 

hữu và khách hành hương rất mực tôn kính. Vào những dịp đặc biệt Thánh 

tích được rước qua các đường phố trong thị trấn. 

Phép lạ Mình Máu Chúa ở Lanciano là một phép lạ lâu dài, liên tiếp. Ðể 

đánh tan dư luận và hồ nghi lâu đời trong dân chúng, sau công đồng 

Trente (1545-1563) Tòa Thánh đã 5 lần cho khảo nghiệm Thánh tích ở 
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Lanciano, và kết như sau: Năm 1574, chứng từ còn ghi lại để trong nhà 

nguyện bên tay phải gian chính nhà thờ. Sau mấy trăm năm, Thánh tích 

được đựng trong hòm sắt: Thịt vẫn còn nguyên vẹn. Máu phân thành 5 

phần không đều nhau. Khi thì 5 phần hiệp thành một cục khi thì tách rời 

ra. Chúa muốn chứng tỏ dấu hiệu mới sự hiện diện của Ngài trong Mầu 

Nhiệm Thánh Thể. Tức là trong mỗi giọt rượu và mẩu bánh được thánh 

hiến có sự hiện diện thực sự của toàn thể Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu. 

Từ năm 1713. Thịt được lưu giữ trong một mặt nhật bằng bạc chạm trổ 

nghệ thuật, do một nghệ thuật gia trường thành Neapoli chạm trổ. Máu 

được đựng trong chén kiểu nghệ thuật xưa bằng đá phalê trong suốt. Bánh 

Thánh Thịt ấy đã được giữ rất cẩn thận tới ngày nay, cũng có kích thước 

lớn như bánh được Giáo hội quen dùng. Bánh có mầu nâu nhạt, và trở 

thành mầu hồng khi chiếu ánh sáng từ phía sau dọi lại. Máu thì đông lại và 

ngả mầu đất, vàng vàng như mầu đất thó.  

Năm 1971, sau công đồng Vatican 2, các Tu sĩ dòng Phanxicô quyết định 

trao cho một nhóm bác học danh tiếng viện đại học Siena khảo sát lại theo 

khoa học. Cuộc khảo sát đã đưa đến những quả quyết khoa học tuyệt đối 

không thể chối cãi và trở thành tài liệu với những bức hình chụp bằng ống 

kính hiển vi tinh xảo, có thể giúp ích cho việc tôn thờ công cộng. Việc các di 

tích Thánh này được lưu trữ một cách tự nhiên trong 12 thế kỷ qua, không 

bằng chất hóa học, giữ trong không khí thường, mà Thịt Máu vẫn tồn tại 

cách khác thường, là một hiện tượng không sao giải thích theo khoa học 

được. Ngày nay, cứ 12 giờ trưa Chúa nhật thứ 2 sau lễ Phục Sinh (lễ kính 

Lòng Thương Xót Chúa), người ta có thể đến nhà thờ thánh Longinô, để 

nhìn ngắm tận mắt Mình Máu Chúa. 

Phép lạ Thánh Thể siêu nhiên này giúp chúng ta hiểu biết phần nào vinh 

quang của Thiên Chúa tỏ hiện cho chúng ta. Ngài vẫn luôn hiện diện giữa 

thế gian, luôn gần gũi, luôn dưỡng nuôi chúng ta trên đường đời. Vậy 

chúng ta hãy luôn biết ơn, cảm tạ, tri ân và ca ngợi tôn vinh Thiên Chúa. 

Vinh dự thay, hồng phúc thay, chúng tôi được sắp xếp hiệp dâng thánh lễ 

tràn ngập tin yêu và sùng kính, ngay phía sau mặt nhật Phép lạ Thánh Thế. 



5 
 

Chúa đang tỏ mình, đang hiện diện vô cùng sống động tại Lancianô, ngay 

trước mắt những người hành hương chúng tôi. Máu và thịt đều được khoa 

học xác nhận cụ thể. Nếu chúng ta còn nghi ngờ, không tin vào dấu chỉ 

Thánh Thể mầu nhiệm, không tin Chúa hiện diện hữu hình ngay trước 

mắt, thì chúng ta liệu có còn thuộc về đoàn chiên của Chúa hay không? 

Hãy hoàn toàn tin cậy, biết ơn và hết sức cảm tạ hồng ân cực thánh này.   

Chúng tôi cùng nhau đọc lời nguyện bằng tiếng Anh, sau đó anh Vũ Đình 

Trung dịch ra Việt ngữ để mọi người đều được hiệp ý, dâng lời tri ân : 

Lạy Đức Kitô, xin tôn vinh Ngài, vì mầu nhiệm Thánh Thể mà Ngài đã để lại cho 

chúng con, như dấu chỉ của Lòng Thương Xót, để chúng con tăng trưởng Đức 

Tin qua sự hiện diện đích thực của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa Giêsu, vì sự thần 

kỳ trong việc Ngài đến và luôn làm sống động hóa Bàn Tiệc Thánh, Ngài là bạn 

đích thực của chúng con, là Bánh cho cuộc lữ hành, là Rượu cho niềm vui, là giàu 

sức chịu đựng đau khổ, là mong ước sinh hoa kết trái cho trái tim chúng con, xin 

thánh hóa chúng con, Ôi Thượng Đế, qua sự lãnh nhận Mình và Máu Ngài biến 

đổi chúng con.  

 

Qua lòng thương yêu của Ngài, chúng con có thể bày tỏ tình yêu bao la của Ngài 

cho tất cả mọi người. Và loan báo Tin Mừng về vương quốc Ngài ban cho tất cả 

thế giới trong thiên niên kỷ thứ ba. 

 

Lạy Người Con của Thiên Chúa sống động, xin gởi Thánh Linh đến với chúng 

con, mở cho chúng con, con đường dẫn đến Cha Ngài, để chúng con được đón 

nhận trong cuối cuộc hành trình đời mình vào trái tim của Thiên Chúa Ba Ngôi, là 

phúc lành và bình an của chúng con đến muôn đời. Amen.  

 
 
 

(Còn tiếp) 

 

Thérèse Huỳnh Thị Thúy Hằng 

 
 

 


