
Rước lễ phạm Thánh 
 

Năm 867, vua Lôtariô mê một phụ nữ kia và lấy cô ta làm vợ lẽ.  Ðức Giáo Hoàng Nicolaô 

can gián nhưng vua chẳng nghe, nên vua bị phạt vạ mất phép thông công. Vua Lotariô 

quá mê say, không sao bỏ được.  Năm sau Ðức Giáo Hoàng Adrianô lên thế vị.  Vua Lotariô 
liền sang Ý mừng vị tân Giáo Hoàng, nói dối mình đã bỏ vợ lẽ và xin Người giải vạ. Các 

quan triều đồng tình làm chứng gian.  Ðức Giáo Hoàng tin và giải vạ cho vua.  Sáng hôm 
sau Người dâng lễ cầu nguyện cho vua. 

Trước khi cho chịu lễ, đức Giáo Hoàng cầm Mình Thánh nói với vua trước mặt các Hồng Y 
và các quan rằng:  "Nếu vua đã thực lòng bỏ vợ lẽ, đã thực lòng hối cải, thì vua hãy lên 

chịu Mình Thánh Chúa.   Nếu vua không thực lòng thì đừng chịu Mình Thánh kẻo bị phạt".  
  

Ðức Giáo Hoàng lại bảo các quan rằng:  "Nếu các quan chẳng có đồng tình giấu lỗi cho 
vua, thì Mình Thánh các quan chịu sẽ ban cho các quan sự sống đời đời". 

  
Nghe lời ấy vua quan khiếp sợ.  Nhưng vua và ít nhiều quan cứ lên rước lễ.  Ðoạn Ðức 

Giáo Hoàng mời vua và các quan ở lại dự yến.  Hôm sau mới trở về.  Về đến thành Lucia, 
vua và nhiều quan mắc bệnh lạ lùng, chẳng ai luận được bệnh gì:  ruột gan thì nóng như 

lửa, da thì tróc lột cả, tóc thì rụng hết.  Nhiều quan chết trước mặt vua.  Vua cố gắng về 

đến thành Plaxenxia thì bất tỉnh và qua đời ở đó, không biết có kịp ăn năn tội chăng? 
  

Mọi người đều tin đó là phép lạ Chúa phạt những người cả lòng làm hư phép Mình 
Thánh.  Vậy ta hãy xin Ðức Mẹ hộ giúp đừng bao giờ ta phạm tội trọng ấy.  

(Trích sách Tháng Đức Bà, nhà xuất bản Hiện tại, 1969, trang 76-77). 
  

Xúc phạm đến Mình Thánh Chúa 
Năm 1954, sau khi chiếm Miền Bắc, một toán công an Cộng sản vào nhà dòng kín Bùi Chu 

lục soát. Khi đến Nhà Nguyện, lúc các nữ tu chầu Mình Thánh, một tên công an cộng sản 
lớn tiếng la lối:  “Chúa của các ngươi ở đâu?”  

Nữ tu chỉ Nhà Tạm trên bàn thờ, tên công an này lấy súng mang trên người nhắm Nhà 
Tạm, bắn, làm chén thánh và Mình Thánh Chúa đổ ra vung vãi. Bắn xong, hắn vẫn đứng 

yên, chỉa súng vào Nhà Tạm như muốn bắn tiếp. Các nữ tu vô cùng đau lòng vì Mình 
Thánh Chúa bị xúc phạm, nên quỳ xuống, van xin hắn đừng bắn nữa; nhưng khi chạm 

đến hắn, mới biết linh hồn hắn đã lià khỏi xác từ lúc nào rồi. 
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