CẢM NGHIỆM TÌNH CHÚA YÊU TÔI - ĐƯỢC CHỮA LÀNH

Chi Tran

ĐƯỢC KHỎI BỆNH NGAY SAU PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Bà Johanna Cardona Vinent sinh năm 1800, tại xóm St. Luis trên đảo Menorca, thuộc Tây
Ban Nha. Bà có một quán nhỏ, sinh sống bằng cách bán hàng xáo. Nông dân, ngư phủ,
cũng như bà con trong vùng rất quý mến bà, thường xuyên tới lui, ăn uống. Riêng những
người nghèo túng phần nhiều bà đãi "không", hoặc chỉ lấy một giá tượng trưng.
Từ nhỏ đến hồi 59 tuổi, bà bị chứng đau dạ dày liên miên, không ăn được bánh, thịt, chỉ dùng
cháo cá. Từ năm bà lên 60, Chúa lại còn thử thách bà hơn nữa: mình bà gù lại, không sao
ngẩng mặt thẳng lên được. Bà phải nhượng lại cái quán cho đứa cháu, chỉ còn phụ giúp chút ít,
lặt vặt...
Trong mọi trường hợp, bà nhẫn nhục chịu đựng mọi sự, không một lời thở than, kêu trách. Bà
chỉ tỏ ý tiếc xót là không đi được nhà thờ để đọc kinh chung, lại có dịp dự lễ, rước lễ.
Năm 1880, dịp lễ Mình Chúa, bà đã 8 tháng liệt giường. Bà cho kêu chị em láng giềng tới:
nhờ xin cha sở, hôm lễ Mình Chúa, cha vui lòng cho đoàn kiệu đi qua nhà bà; xin bà con
láng giềng, hôm đó, đưa bà ra trước cửa nhà bà, để khi đoàn kiệu đi qua, bà được nhìn
thấy Chúa và thờ lạy Người.
Cha sở lúc đó là cha Pedro Pons Banza, cũng như bà con láng giềng, hết thảy đều vui lòng
thỏa mãn ước nguyện của bà.
Khi đoàn kiệu Mình Chúa qua trước nhà bà, mọi người đều thương hại, xót xa nhìn bà cụ ngồi
bất động trên cái ghế, dù gắng gượng hết sức cũng không sao ngẩng mặt lên được.
��Cha Pedro, cầm Hào Quang, tiến lại trước mặt cụ, làm phép lành Thánh Thể cho cụ...
Thoát chốc bà cụ ngẩng đầu lên, kêu lớn: "Con đã được lành mạnh. Xin tạ ơn Chúa, tạ ơn
Chúa vô cùng!"
Cả đoàn kiệu nhớn nhác, sững sờ... Nhưng vì đang rước Mình Chúa, cha sở xin mọi người trật
tự, tôn nghiêm, tiếp tục rước Mình Chúa về nhà thờ, sau đó sẽ hay.... Còn cụ Johanna Cardona
thì bước xuống khỏi ghế, nhập đoàn kiệu, rước Chúa về nhà thờ... Cha sở Pedro và tất cả cộng
đoàn được chứng kiến tận mắt phép lạ Thánh Thể... hết sức phấn khởi, không ngớt tung hô, phổ
biến lòng từ bi Chúa Thánh Thể và truyện lạ này...
Từ đó bà Johanna Cardona hoàn toàn lành mạnh, không còn đau dạ dày, không còn gù
mình nữa. Bà ăn uống được mọi thứ. Bà còn sống 10 năm nữa. Bà qua đời năm 1890, thọ
90 tuổi...
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