Kinh Mân Côi và chiến thắng Lepante
Năm 1571, vua Hồi Giáo là Selim II, Thổ Nhĩ Kỳ đem đại quân đi chinh
phục Âu châu, cướp phá thành Venise. Trước tình hình đạo Kytô giáo ở
Âu châu có thể bị tiêu diệt bởi quân Hồi, Đức Pio V (dòng Đa Minh) liền
hiệu triệu các vua Công Giáo cùng hiệp nhất để chống lại quân Hồi.
Từng đoàn trai tráng hăng hái đáp lời Đức Thánh Cha. Đức Pio V cử
tuớng Don Juan người Áo làm tổng chỉ huy đạo quân Công Giáo. Ngày
17.9.1571, thủy quân Công Giáo tiến vào vịnh Lepante, dàn trận đối
diện với đạo quân Hồi Giáo.
Trong khi tại Rôma, Đức Thánh Cha yêu cầu mọi người ăn chay, sám
hối, cầu nguyện, cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi để xin ơn chiến thắng
cho đạo quân Công Giáo, thì ngoài mặt trận, tướng Don Juan duyệt
qua các hàng ngũ, tay cầm Thánh Giá, ông khuyến khích anh em chiến
sĩ ăn năn tội, miệng kêu tên Mẹ Maria và xông tới chiến đấu. Hôm đó
là ngày 7.10.1571.
Trong lúc đang hỗn chiến, Đức Mẹ làm phép lạ cho gió thổi ngược
chiều sang phía bên đối phương. Phấn khởi, tướng Don Juan đốc quân
tiến lên chém giết quân địch. Đạo quân hùng mạnh của Hồi Giáo phải
tán tác, sợ hãi bỏ chạy. Sau này, những binh sĩ Hồi Giáo bị bắt đã
khai rằng, họ thấy Chúa Giesu, Đức Maria, thánh Phêrô, thánh Phaolô
và vô số Thiên Thần tay cầm gươm chiến đấu chống lại vua Selim và
đạo quân Thổ, làm mắt họ mờ đi vì khói.
Đức Pio V lúc đó đang hội họp với các Hồng Y, ngài tự nhiên bước ra
bên của sổ, đứng xuất thần một lúc. Rồi ngài quay trở vào và nói:
“Giờ đây chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa vì một cuộc chiến thắng vĩ đại
đã được ban cho chúng ta”. Các vị hữu trách sau đó đã so sánh giờ
Đức Thánh Cha nói với hồ sơ ghi chép về trận chiến, thì thấy hoàn
toàn phù hợp.
Để kỷ niệm chiến thắng này, Đức Pio V đã thiết lập Lễ Đức Mẹ Mân Côi
vào ngày 7.10 hàng năm, mục đích nhắc nhở chúng ta luôn tin tưởng
vào sức mạnh Tràng Chuỗi Rất Thánh Mân Côi để chiến thắng thế gian,
ma quỉ, xác thịt.
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