Phép Lạ Thánh Thể

AVIGNON
PHÁP, 1433

Ngày 30 tháng 11, 1433, các
tu sĩ Penitents Xám thuộc
Dòng Phanxicô đem trưng
bày Thánh Thể trong giờ
Chầu phép lành 24 tiếng
cho mọi người chiêm ngắm.
Sau nhiều ngày mưa tầm tã,
nước sông dâng tràn làm
Avignon bị lụt lội. Hai tu sĩ
dòng chèo thuyền nhỏ ra nhà
thờ nơi Thánh Thể còn đang
được bày ra . Khi đến nhà
thờ, họ thấy nước rẽ ra hai
phía trái và phải, không chạm
đến bàn thờ và Thánh Thể
Cực Trọng vẫn còn khô ráo
không bị ướt.
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hép Lạ Thánh Thể ở thành phố Avignon đã
xảy ra tại nhà thờ Holy Cross (Nhà thờ
Thánh giá), nơi trú ngụ của các tu sĩ
Penitents (anh em Đền Tội) Xám, dòng khổ tu
Phanxicô thành lập từ thời nhà vua rất đạo hạnh
là vua Louis thứ Tám. Phép lạ hiện ra đang lúc
Avignon được mệnh danh là trung tâm Công
giáo, và còn được gọi là “Thành phố của Các
Đức Giáo Hoàng”; vì từ thành phố này đã xuất
thân tất cả là bảy Đức Giáo Hoàng.
Sau nhiều ngày mưa lũ, mực nước của hai con
sông Sorgue và sông Rhône cứ tiếp tục dâng lên
và sắp sửa lên đến mức độ nguy hiểm. Cuối cùng
đến ngày 30 tháng 11 năm 1433, thành phố
Avignon bị lâm vào tình trạng ngập lụt. Các tu sĩ
rất lo lắng là ngôi giáo đường nhỏ của họ nằm trên
sông Sorgue sẽ không khỏi bị hủy hoại. Vì lo sợ
là Thánh Thể đang trưng bày có thể bị nước cuốn
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trôi đi, bề trên của Dòng và một sư huynh liền
chèo thuyền đến nhà thờ để xem xét. Họ phải
khó khăn vất vả lắm mới đến gần nhà thờ được,
nhưng họ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một phép
lạ đã xảy ra tại nơi này. Nước chung quanh nhà
thờ dâng lên cao hơn bốn feet, nhưng dòng nước
lại rẽ ra hai ngã bên trái và bên phải , tạo nên một
lối đi hoàn toàn khô ráo từ cửa nhà thờ đến nơi
để Nhà tạm có Mình Thánh Chúa.

Thánh

Thể vẫn không bị hề hấn gì, và con
đường từ cửa vào đến chỗ Nhà tạm vẫn hoàn
toàn không bị ảnh hưởng gì cả, mặc dù nước
sông vẫn tiếp tục dâng lên hai bên. Con đường
này gợi lên hình ảnh Biển Đỏ trong thời của
Môsê. Quá sững sờ vì hiện tượng lạ lùng này, họ
gọi những tu sĩ khác trong Dòng đến để kiểm
chứng. Tin tức loan truyền thật nhanh, nhiều

người lân cận và các chức sắc của thành phố đều
kéo đến nhà thờ. Họ cất tiếng ca hát ngợi khen và
cảm tạ Chúa. Hàng trăm người đã chứng kiến
phép lạ này.
Sau này Dòng Penitents Xám đã cử hành ngày kỷ
niệm của Phép lạ ở Avignon, cùng một lúc với
ngày lễ của thánh Anrê Tông đồ. Mãi đến ngày
nay, mỗi năm cứ vào ngày 30 tháng 11, các tu sĩ
cùng đi đến Avignon để kỷ niệm ngày Phép lạ
Thánh Thể . Họ đồng thanh hát một bài ca ngợi
khen mà Môsê đã hát sau khi vượt qua Biển Đỏ:
“Xin hát mừng Yavê vì uy danh Người cao
cả…Bởi khí nộ của Người, nước đã ùn ùn thành
đống, dòng nước veo veo dựng đứng thành khối,
sóng cả chập chờn đông lại trong lòng
biển…Nhân từ Người đã dẫn đi dân Người đã
chuộc, oai hùng Người đã dắt chúng đến đồng cỏ
thánh của Người.” (Xuất hành 15:1-18).

