Phép Lạ Thánh Thể

THÁNH EGIDIO
NƯỚC PHÁP

Charles Martel mắc tội trọng
và rất hối hận. Ông tìm
đến tu viện trưởng nổi tiếng
vào thời ấy là cha Edigio ở
Provenza; để xin được giải tội
mà không phải xưng thú bộc
bạch ra, và vẫn có thể giữ bí
mật về tội của mình. Trong
khi Thánh Edigio đang dâng
Thánh Lễ, khi ấy có một thiên
thần hiện ra gần bàn thờ, tay
cầm một quyển sách ghi tội
lỗi hối nhân chưa nói ra.
Trong khi Thánh Lễ tiếp tục
được cử hành thì những dòng
chữ viết trong sách nhạt mầu
từ từ, cho đến lúc biến mất
hoàn toàn. Lúc ấy Charles
cảm thấy tội lỗi của ông đã
hoàn toàn được hòa giải.

Thánh Egidiô và con nai

Charles Steuben, Trận
đánh Poitiers

Thánh Lễ của Thánh Egidiôcó mặt Charles Martel, Viện bảo
tàng quốc gia ở London

T

rước khi ăn mừng chiến thắng quân
Saracens ở Poitiers, Charles Martel đã
phạm tội loạn luân với em gái. Tuy rất hối
hận, ông không dám đi xưng tội lỗi xấu xa ấy.
Ông quyết định đi Provenza để gặp vị tu viện
trưởng nổi tiếng đương thời là cha Egidio; để
xin được giải tội mà không phải xưng thú bộc
bạch ra, và vẫn có thể giữ bí mật về tội của
mình đã phạm. Trong khi Thánh Egidio đang
dâng Thánh Lễ, khi ấy một thiên thần hiện ra
gần bàn thờ, trong tay cầm một quyển sách ghi
tội lỗi mà hối nhân chưa nói ra. Trong khi
Thánh Lễ vẫn tiếp tục cử hành thì những dòng
chữ viết trong sách nhạt mầu từ từ, cho đến lúc
biến mất hoàn toàn. Lúc ấy Charles cảm thấy
tội lỗi của ông đã hoàn toàn được hòa giải.
Thánh Edigio được mọi người biết đến, ngay cả
trước khi ngài làm phép lạ này.
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Vị thánh nhân đến từ Athens đã lui
về ẩn trong khu rừng xứ Gard, nơi hàng ngày
có một con nai đến cho cha chính sữa của nó.
Có một ngày vua xứ Visigoths đi săn bắn ,
rượt theo con nai đến hang động nơi thánh
nhân ở, và bắn chết nó. Để đền bù tội xúc
phạm này, nhà vua cho dựng nên một tu viện
thật khang trang đặt theo tên Thánh Gillesdu-Gard. Nơi này là địa điểm dừng chân
quan trọng của tín hữu trên đường hành
hương đến Compostela, và sau đó cũng trở
nên một nơi hành hương. Nhiều người đã
tìm đến Thánh Egidio để xin giải tội cho
những trường hợp khó khăn.

Một khung kính mầu diễn
tả về Charles Martel

Jean-Honoré Gonon. Trận đánh giữa Charles Martel và
Abd-er-Rahman, Vua của dân Saracens

