
 

MẸ MARIA HOA HỒNG MẦU NHIỆM 
 

1.  
 
Vào ngày 8 tháng 12 nhân dịp lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, qua 
thị nhân Pierrina, người Ý, Đức Mẹ Maria đã ban một thông điệp 
như sau: 
 
“Ước muốn của Mẹ là cứ mỗi năm vào ngày 8 Tháng 12 vào lúc 12 
giờ trưa, các con hãy làm một giờ Thánh gọi là Giờ Ân Huệ cho 
toàn thế giới. Các con sẽ nhận được rất nhiều ân sủng thánh thiện 
cho việc làm này!”. 



Và: 
“Chúa Giêsu Con Mẹ sẽ đổ tràn đầy Lòng Thương Xót Chúa trên 
những người tốt lành vì họ biết cầu nguyện liên lỉ cho các người tội 
lỗi”. 
“Giờ Ân Huệ này mang lại nhiều ơn hối cải đến cho những trái tim 
chai đá và cứng cỏi. Ân sủng của Chúa sẽ đụng chạm đến họ và 
biến đổi họ thành những con cái trung thành của Chúa trong tình yêu 
mới. Thiên Chúa mong muốn nhân loại hãy thống hối”. 
 
Đức Mẹ Maria phán: 
 
“Việc đền tội không gì khác hơn là hãy chấp nhận những cây Thánh 
Giá hàng ngày một cách vui vẻ. Dù Thánh Giá lớn hay nhỏ thì cũng 
hãy chấp nhận với tình yêu!”. 
Đức Mẹ Maria phán với thị nhân Pierrina rằng: 
“Con hãy đến với Mẹ vào buổi trưa ngày 8 tháng 12 bởi vì đó là Giờ 
Ân Huệ của Mẹ”. 
Chị Pierrina hỏi Mẹ xem chị cần phải làm gì để chuẩn bị cho Giờ Ân 
Huệ này thì Đức Mẹ Maria phán: 
“Các con hãy chuẩn bị với lời cầu nguyện và việc đền tội. Hãy cầu 
nguyện Thánh Vịnh số 51 ba lần với hai tay giang ra. Trong Giờ 
Ân Huệ này, nhiều ơn lành thiêng liêng được ban cho những ai 
hết lòng cầu nguyện và thống hối. Những kẻ có trái tim chai đá 
nhất sẽ được ơn Chúa tác động. Mẹ hứa ban cho những ai xin ơn 
Mẹ trong Giờ Ân Huệ này, ngay cả trong những trường hợp khó 
khăn nhất, ơn ấy sẽ được ban cho, nếu hợp với Thánh Ý Chúa Cha 
Trên Trời”. 
 
“Các con hãy thông báo cho Đức Giáo Hoàng Pio thứ XII rằng đây là 
ý của Mẹ, Mẹ muốn Giờ Ân Huệ cho toàn thế giới được truyền bá 
cho tất cả mọi người được biết. Nếu ai không thể đến Nhà Thờ được 
thì hãy cầu nguyện tại nhà mình vào buổi trưa ngày 8 tháng 12 thì họ 
cũng nhận được ân huệ của Mẹ. Những ai cầu nguyện và khóc 
lóc thống hối sẽ tìm thấy một cầu thang vững chắc để dẫn đến 
Thiên Đàng. Họ cũng sẽ nhận được sự bảo vệ và ơn phúc qua Trái 
Tim đầy tình yêu Từ Mẫu của Mẹ”. 
 
Sau đó Đức Mẹ Maria chỉ cho thị nhân Pierrina thấy Mẫu Tâm của 
Mẹ và phán: 



 
“Con hãy nhìn xem Mẫu Tâm Mẹ yêu thương nhân loại nhiều vô 
cùng nhưng nhiều người đã xúc phạm đến Mẫu Tâm Mẹ. Nếu những 
người tốt và xấu cùng hiệp thông trong lời cầu nguyện thì họ sẽ nhận 
được Lòng Thương Xót và bình an trong Mẫu Tâm Mẹ. Thiên Chúa 
đang bảo vệ những người tốt và đang ghì lại những hình phạt dành 
cho người tội lỗi vì Mẹ đang cầu bầu cho tất cả các con”. 
Đức Mẹ Maria mỉm cười và phán: 
“Các con sắp sửa nhận ra sự vĩ đại của Giờ Ân Huệ này!”. 
Khi chị Pierrina thấy Đức Mẹ Maria sắp biến đi thì chị cầu khấn: 
“Lạy Mẹ, con xin cảm tạ Mẹ. Xin Mẹ chúc phúc cho tổ quốc của 
con là nước Ý và toàn thế giới. Xin Mẹ ban ơn đặc biệt cho Đức 
Giáo Hoàng của chúng con, cho các Linh Mục và tu sĩ nam nữ 
và cho những người tội lỗi”. 
Đức Mẹ Maria phán: 
“Mẹ vừa chuẩn bị cho một dòng suối ân huệ ngập tràn cho tất cả 
những con cái lắng nghe lời Mẹ và giữ lời Mẹ trong trái tim họ”. 
 
LỜI YÊU CẦU CỦA ĐỨC MẸ MARIA VỀ GIỜ ÂN HUỆ: 
 
1. GIỜ ÂN HUỆ bắt đầu từ 12 giờ trưa đến 1 giờ trưa, ngày 8 
tháng 12 hàng năm. Đó là ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 
và đó là Giờ Ân Huệ. 
2. Nếu không đến được Nhà Thờ thì hãy cầu nguyện ở nhà nhưng 
đừng nghe điện thoại hay mở cửa đón tiếp ai. Hãy tịnh hiệp với 
Chúa Giêsu trong Giờ Ân Huệ này. 
3. Quỳ cầu nguyện Thánh Vịnh 51 ba lần với hai cánh tay giang ra. 
4. Sau đó, hãy cầu nguyện trong thinh lặng với Chúa để suy niệm về 
Cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu KiTô. Có thể đọc Kinh Mân Côi, cầu 
nguyện ca ngợi Chúa và đọc các Thánh Vịnh khác. 
5. Xin hãy thông báo cho nhiều người được biết. 
6. Hãy cầu nguyện cho tổ quốc trong Giờ Ân Huệ này. 

1. 7. Đức Mẹ Maria mong muốn mọi người hãy truyền bá các 
thông điệp của Mẹ cho toàn thế giới được biết. Hãy giúp đỡ 
Mẹ trong sứ mệnh của Mẹ để các Linh Hồn được tìm về với 
Chúa để rồi Chúa Giêsu được mọi người yêu mến. Đó là bài ca 
tuyệt mỹ hằng sống trong Mẫu Tâm Mẹ. Đó cũng là điều mà trái 
tim chúng ta mong ước. 

 



 (xin quỳ giang hai tay đọc): 
 

1. Ð1C: Xương cốt con, Chúa đã nghiền nát, nay 
nhảy múa Sau đây là lời Thánh Vịnh 51: 

 

“TV 51 mừng Ngài. 
Lạy Thiên Chúa xin thương xót con theo lòng 
nhân n2ghĩa của Người, vì đức từ tâm hải hà, 
xin hãy tẩy xóa tội ác con đi! 
Lòng tà này, xin cọ trắng tinh, lỗi lầm của con, xin 
Người luyện sạch. 
Bởi chưng tội ác con, con xin nhận, lỗi lầm của 
con luôn luôn trước mắt con. 
Con đã xúc phạm đến Người, đến một mình 
Người, điều ác trước mắt Người, con đã dám 
làm, ngõ hầu Người thật chí công, khi Người 
tuyên án, 
Người sạch trong khi Người xét xử. 
Này trong tà ác con đã sinh ra, và đã là tội lỗi khi 
mới là thai bụng mẹ*. 
Này Người muốn sự thật nơi tâm khảm*, và trong 
bí mật Người dạy con cho biết khôn ngoan. 
Xin lấy bài hương xá tội con, cho con nên sạch, 
xin phiếu giặt con, cho con nên trắng hơn cả tuyết 
băng! 
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Xin cho vang dội tai con mừng vui hoan lạc, cho 
nắm xương Người đã nghiền tán lại được reo lên. 
Xin hãy ngoảnh mặt đừng bắt lỗi con, và mọi tà 
ác nơi con, xin Người tẩy xóa. 
Xin hãy tạo dựng* cho con tấm lòng trong sạch, 
Lạy Thiên Chúa, một khí phách mới, xin đặt vào 
lòng con. 
Xin chớ xua đuổi con xa cách Nhan Người, thánh 
khí* của Người, xin chớ cất khỏi con, 
Xin ban lại cho con nguồn vui cứu độ, và ứng 
thêm tiết khí mà chống đỡ con! 
Con sẽ dạy cho phường ngỗ nghịch, lối của 
Người, để tội nhân trở lại với Người. 
Vạ đổ máu*, xin Người miễn cho,  
Lạy Thiên Chúa, thần tế độ cho con, đức công 
chính của Người, lưỡi con sẽ reo lên! 
Lạy Chúa, xin mở môi con, cho miệng con cao 
rao lời ngợi khen Người. 
Vì Người chẳng màng đến của tế lễ, và toàn 
thiêu, con có dâng lên, Người cũng chẳng nhận. 
Lễ tế cho Thiên Chúa: tâm thần bầm tím, tấm 
lòng bầm tím và nghiền tán, lạy Thiên Chúa, 
Người sẽ chẳng khinh! 
Theo lượng khoan nhân, xin Người giáng phúc 
xuống Sion, tường Giêrusalem, xin Người xây 
lại!* 
Bấy giờ Người sẽ vui nhận lễ tế thập thành, - lễ 
thượng hiến và của toàn thiêu - 



bấy giờ trên bàn thờ Người, bò tơ sẽ nghi ngút 
lên hương. 
 
XIN QUÝ VỊ VUI LÒNG PHỔ BIẾN CHO NHIỀU 
NGƯỜI ĐƯỢC BIẾT GIỜ ÂN HUỆ NÀY. XIN 
CẢM ƠN VÀ XIN CHÚA CHÚC LÀNH CHO QUÝ 
VỊ! 
 
Nguồn: MeMaria.org 


