
Dây Áo này … 

… là món quà vô giá từ Thiên quốc mà Mẹ Maria 
đã trao ban cho nhân loại. 

“Hãy đeo Áo này một cách thành kính hằng ngày” 
Lời Mẹ nhắn nhủ đến mọi tín hữu 

“Đây là Áo mà Mẹ ban cho nhân loại. Hãy mang 
Áo này mỗi ngày để được hưởng ơn cứu độ.” 

Đôi lời về

Áo Đức Bà núi Cát Minh
Áo Đức Bà núi Cát Minh là một đặc ân cho những người đeo 

nó bên mình hằng ngày. Đây là dấu chỉ của giao ước được thiếp 
lập giữa Đức Trinh nữ Maria và người được thánh hiến. Đức Mẹ 
đã hứa rằng: “Tất cả những ai khi chết mà mang theo Áo này sẽ 
không bao giờ sa lửa hỏa ngục.”

Để nhận được đặc ân này mỗi tín hữu phải được thánh hiến 
cho Đức Trinh nữ Maria, nhận Áo Đức Bà đã được làm phép từ 
tay linh mục và đeo Áo Đức Bà này bên mình mỗi ngày.

Đặc ân “Ngày thứ Bảy”
Đức Mẹ Maria đã hiện ra với Đức Giáo Hoàng Gioan XXII và 

nói với Ngài rằng: “Với tâm tình của một từ mẫu, khi bất kì linh 
hồn nào được thánh hiến cho Ta thông qua Áo Đức Bà qua đời, 
Ta sẽ xuống luyện ngục vào ngày thứ Bảy sau khi linh hồn đó 
qua đời và đưa họ về hưởng Nhan Thánh Chúa muôn đời.” Đặc 
ân này đã được Đức Giáo Hoàng Gioan XXII chuẩn nhận bằng 
tông huấn “Sacratissimo Uti Culmine” vào năm 1322. Tuy nhiên 
đặc ân này chỉ được chính thức phê chuẩn và công bố rộng rãi 
trong Giáo Hội vào năm 1908 dưới triều Đức Giáo Hoàng Piô X.

“Hãy nhận lấy chiếc áo này. Đây là dấu hiệu 
của ơn cứu rỗi, là sự bảo trợ đặc biệt của 

Mẹ trước mọi hiểm nguy và là lời hứa đem 
lại bình an. Bất kể những ai khi chết mà 

mang áo này sẽ không bao giờ phải sa lửa 
hỏa ngục.”

Lời Đức Mẹ núi Cát Minh với Thánh Simon Stock 
(Ngày 16/07/1251)

“Áo Đức Bà, chuỗi Mân côi và 
Đức Mẹ Mề Đay Huyền Nhiệm 
là ba đặc ân mà Đức Mẹ đã trao 
ban cho nhân loại để cứu rỗi các 
linh hồn.”

Thánh Maximilian Kolbe
Hrodna, tháng 07/1925.

Điều kiện để nhận được đặc ân này:
• Đeo Áo Đức Bà hằng ngày.
• Tránh xa mọi tội lỗi phạm đến điều răn thứ sáu và điều 
răn thứ chín.
• Thực hành một trong những việc làm đạo đức sau đây:

— Đọc kinh Nhật tụng kính Đức Maria hằng ngày;
— Hoặc giữ chay ngày thứ tư, thứ sáu và thứ bảy vào 

tất cả các tuần trong năm;
— Hoặc đọc kinh Mân côi hằng ngày;
— Hoặc đọc lời cầu nguyện mà linh mục yêu cầu khi 

trao Áo Đức Bà (thông thường linh mục sẽ yêu cầu một 
chục kinh Mân côi hằng ngày).

Áo Đức Bà 
núi Cát Minh
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Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cầu nguyện bằng Kinh Lạy 
Cha.

Mẹ Maria dạy chúng ta ý nghĩa quan trọng của việc mang 
Áo Đức Bà hằng ngày. Hãy cầm lấy Áo này mỗi khi chúng 
ta cầu nguyện hằng ngày với Mẹ Maria, Mẹ sẽ giúp chúng 
ta nâng tâm hồn lên đến Thánh Tâm Chúa Giêsu, Con chí 
ái của Mẹ.

Mọi lời cầu nguyện được đọc lên khi cầm lấy Áo này trong 
tay đều là những lời cầu nguyện tuyệt hảo trong mắt Mẹ Ma-
ria. Hãy cầm lấy Áo này mỗi khi cầu nguyện hằng ngày với 
Mẹ Maria để cầu xin ơn Mẹ trợ giúp, nhất là trong cơn cám 
dỗ, lời cầu bầu của Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời sẽ che chở 
mọi tín hữu khỏi Satan và quyền lực của hắn.

Satan và quyền lực của 
hắn không bao giờ có thể 
chạm đến được những ai đeo 
Áo này hằng ngày, bởi những 
ai đeo Áo này đều được thánh 
hiến cho Mẹ Maria và được 
ơn Mẹ che chở.

“Nếu con chạy đến kêu 
cầu ơn Mẹ giúp, con sẽ 
không bao giờ sa trước cám 
dỗ” – Lời Mẹ Maria với Chân 
phước Alan de la Roche.

Ý nghĩa của

Áo Đức Bà
•   Đây là dấu chỉ của đức tin Công giáo, bởi đức tin này 
mà chúng ta trở thành con cái của Mẹ Maria.

•   Đây là dấu chỉ tình yêu mà chúng ta dành kính Mẹ 
Maria.

•  Đây là dấu chỉ của sự quan phòng của Đức Trinh nữ 
Maria, Mẹ luôn đoái thương, che chở và giữ gìn con 
cái của Mẹ.

 
Áo Đức Bà là một 
lời cầu nguyện

•  Ngày 16/07/1251, 
Thánh Simon Stock, 
bề trên tổng quyền 
Hội dòng Cát Minh, đã 
thánh hiến Hội dòng cho 
Đức Trinh nữ Maria và 
cầu xin ơn Mẹ trợ giúp, 
hướng dẫn Hội dòng. 
Lúc bấy giờ, Đức Trinh 
nữ Maria, cùng nhiều 
thiên thần hầu cận, hiện 
ra với Thánh Simon và 
trao cho Ngài Áo Đức 
Bà. Mẹ Maria nói với 
Thánh nhân: “Con hãy nhận lấy chiếc Áo này, đây là đặc 
ân mà Mẹ trao ban cho con và Hội dòng. Bất cứ ai khi 
chết mà mang Áo này sẽ không bao giờ sa lửa hỏa ngục.” 
Người mang Áo Đức Bà sẽ nhận được nhiều đặc ân như 
khi lần hạt mân côi. 

• Tại Lộ Đức, năm 1858, Đức Mẹ đã hiện ra lần cuối 
cùng với Thánh nữ Bernadette vào ngày 16/07, ngày lễ 
kính Đức Mẹ núi Cát Minh, ngày mà Giáo Hội kính nhớ sự 
kiện Đức Maria hiện ra với Thánh Simon Stock. Trong lần 
hiện ra thứ mười tám, cũng là lần hiện ra cuối cùng tại Lộ 
Đức vào ngày 16/07/1857, Đức Mẹ đã tỏ mình trong trang 
phục Đức Bà núi Cát Minh. 

• Trong lần hiện ra cuối cùng tại Fatima vào ngày 
13/10/1917, Đức Mẹ tay cầm Áo Đức Bà Cát Minh đã dặn 
dò ba thị nhân nhỏ tuổi: Lucia, Jacinta, và Phanxicô hãy 
mang Áo Đức Bà hằng ngày. 

Trong bức thư viết vào năm 1936 tại Pontevedra, sơ 
Lucia thuật lại thị kiến mà sơ đã trông thấy tại Pontevedra. 
Trong thị kiến ấy, Chúa Giêsu đã nói với sơ rằng Ngài 
muốn lòng sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của 
Mẹ Maria phải được mọi người biết đến như lòng sùng kính 
Thánh Tâm Chúa Giêsu. Việc yêu mến Mẹ Maria và việc 
tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ là Thánh 
ý mà Thiên Chúa trao cho nhân loại.

Ơn thánh dành cho những ai yêu mến

Áo Đức Bà núi Cát minh 
Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XV đã ban ơn tiểu xá cho 

những ai hôn kính Áo Đức Bà hằng ngày. Tình mẫu tử của 
Mẹ Maria không chỉ giới hạn cho những người Công giáo, 
nhưng tình thương vô biên của Mẹ còn được ban phát tràn 
lan khắp nhân loại. Biết bao nhiêu ơn hoán cải đã được Mẹ 
ban xuống cho những người không Công giáo, những người 
không tin vào Thiên Chúa, nhưng vẫn mang Áo Đức Bà bên 
mình hằng ngày.

Cách làm

Áo Đức Bà Cát Minh
Khi làm Áo Đức Bà cần phải chú trọng đến những chi tiết sau đây: 

Chất liệu vải dùng để làm Áo Đức Bà phải là vải len màu nâu, màu 
sắc của chỉ thêu trên Áo Đức Bà không quan trọng, không nhất thiết 
phải có chữ viết hoặc họa tiết trang trí trên Áo Đức Bà.

Áo Đức Bà phải được đeo trên vai: hai dây choàng qua vai, một 
phần của Áo Đức Bà được đeo trước ngực, phần còn lại ngay sau 
lưng. Khi đeo dây Áo này theo những cách khác sẽ không đem lại 
bất kì ơn ích gì.

Khi nhận Áo Đức Bà, chúng ta phải nhớ rằng: Việc đeo Áo Đức 
Bà là để nhận được sự che chở, quan phòng của Mẹ Maria và đem 
lại ân sủng của Thiên Chúa, bề ngoài của Áo dù xấu hay đẹp không 
quan trọng.

Thánh Alphonsô đã nói: “Tựa hôn phu vui sướng khi thấy hiền 
thê yêu thích món trang sức được trao ban, Mẹ Maria cũng hết sức 
vui lòng khi thấy con cái của Mẹ hằng ngày mang theo Áo mà Mẹ đã  
ban tặng như một dấu chỉ của những ai đã thánh hiến bản thân cho 
Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời”.

Lịch sử  
Áo Đức Bà núi Cát Minh


