
QUYỀN NĂNG TRỢ GIÚP CỦA THÁNH CẢ GIUSE 

 

... Thánh nữ Têrêxa thành Avila (1515-1582) hay 

Têrêxa GIÊSU là nữ tiến sĩ Hội Thánh. Thánh nữ kể lại 

rằng - trong một thị kiến - chính Đức Nữ Trinh Rất 

Thánh MARIA đã nói về quyền năng trợ giúp của Thánh 

Cả GIUSE đối với ơn cứu rỗi đời đời của các tín hữu khi 

họ còn sống trên trần gian. 

 

Vào ngày cuối cùng khi loài người bị đưa ra phán xét, thì 

các kẻ khốn khổ bị trầm luân đời đời sẽ cay đắng than 

khóc vì đã không biết nhận ra phương thế hữu-hiệu giúp 

họ thoát khỏi tội lỗi. Phương thế đó là lòng sùng kính 

Thánh Cả GIUSE. Đây là lòng sùng kính có giá trị vô ngần 

và rất hữu-hiệu để đem lại phần rỗi đời đời cho họ. 

Họ cũng đau đớn than khóc vì đã không biết lợi dụng dịp tốt để tạo nên mối thân hữu với Đấng là Thẩm 

Phán Chí Công. Tất cả những người sống theo tinh thần thế-tục đều không biết đến những đặc-ân và 

những ưu-đãi mà THIÊN CHÚA, Đấng Tối Cao, dành riêng cho Vị Phu-Quân thánh thiện của Mẹ. Họ cũng 

không biết rằng Thánh Cả GIUSE có khả năng bầu cử rất lớn bên cạnh Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Tôn-

Sư Chí Thánh, và bên cạnh Mẹ. Hỡi con yêu dấu, Mẹ có thể quả quyết đoan-chắc với con rằng, trước 

mặt THIÊN CHÚA là Đấng Thẩm Phán Chí Công, Thánh Cả GIUSE là một trong những vị bầu cử quyền 

năng nhất, vì Người có thể xin được lòng khoan hồng cho các kẻ tội lỗi. 

Nhờ quan điểm và ánh sáng mà con nhận được, giờ đây Mẹ muốn rằng, con phải dâng lời tri ân cảm tạ 

THIÊN CHÚA vì ân huệ Mẹ làm cho con. Kể từ giờ phút này và trong tương lai, suốt quảng đời còn lại của 

con nơi trần gian, Mẹ muốn con phải dấn thân truyền bá lòng sùng kính Thánh Cả GIUSE. 

Con cũng phải chúc tụng ngợi khen THIÊN CHÚA vì đã tỏ ra thật quảng-đại đối với Thánh Cả GIUSE và đã 

ban cho Người không biết bao nhiêu ân lành hồng phúc. Con cũng dâng lời cảm tạ THIÊN CHÚA vì niềm 

hân hoan Mẹ được biết như thế. Trong tất cả các nhu cầu thiết yếu của con, con hãy chạy đến cùng 

Thánh Cả GIUSE và hãy bày tỏ cùng Người lòng con tri ân thảo hiếu. 

Con nên ghi nhớ rằng, tất cả những gì Thánh Cả GIUSE cầu xin trên Trời thì đều được THIÊN CHÚA ban 

cho dưới đất. THIÊN CHÚA lắng nghe mọi điều Thánh Cả GIUSE van xin và trình bày và sẵn sàng thông 

ban những đặc-ân khác thường cùng những ơn lành trọng đại cho con cái loài người, nếu họ tỏ ra xứng 

đáng lãnh nhận các ân huệ ấy. 

 

 



... Kinh Đức Thánh Cha Leone XIII (1878-1903) cầu cùng Thánh Cả 

GIUSE 

Lạy Thánh Cả GIUSE, 

bị đè bẹp dưới các thử thách cam go 

chúng con vội chạy đến cùng Ngài với trọn lòng tin tưởng, 

để nhận được sự bảo trợ của Ngài 

cùng với sự bảo trợ của Hiền-Thê chí thánh của Ngài. 

Nhân vì mối liên hệ thánh thiêng bác ái 

nối kết Ngài với Đức Nữ Trinh Vô Nhiễm Mẹ THIÊN CHÚA, 

và nhân vì tình phụ tử Ngài dành cho Hài Nhi GIÊSU, 

chúng con khẩn cầu Ngài khoan dung đoái nhìn đến chúng con 

là gia sản quí báu mà Đức Chúa GIÊSU đã đổ Máu ra cứu chuộc 

và xin Ngài cứu giúp chúng con trong cơn gian nan khốn khó. 

Ôi Vị Canh Giữ hiền đức của Thánh Gia, 

xin Ngài che chở các con cái đã được 

Đức Chúa GIÊSU KITÔ cứu chuộc. 

Lạy Cha chí ái, xin Cha đẩy xa chúng con 

tai-họa của lầm-lạc và của tật-xấu 

đang làm băng-hoại thế giới chúng con. 

Ôi lạy Cha, Vị Bảo-Trợ quyền năng của chúng con trên thiên quốc, 

xin Cha đoái thương trợ giúp chúng con trong cuộc chiến 

chống lại tên ác-thần là quyền lực tăm tối. 

Giống như ngày xưa Cha đã bảo vệ mạng sống, 

cứu cho Hài Nhi GIÊSU thoát chết, 

thì nay cũng xin Cha bênh vực Hội Thánh của THIÊN CHÚA, 

đang bị tấn công bởi sức thâm-hiểm của kẻ thù và của mọi nghịch-cảnh. 



Xin Cha ôm trọn mỗi người chúng con vào vòng tay che chở của Cha, 

hầu cho, nhờ gương sáng và sự cứu giúp của Cha, 

chúng con có thể sống cuộc đời Kitô-hữu chân chính, 

được chết lành và được vui hưởng mọi phúc lành thiên quốc. 

Ước-Gì-Được-Như-Vậy! Amen. 

Lạy Thánh Cả GIUSE, 

Đấng bảo trợ thầm lặng của Đức Chúa GIÊSU và Đức Mẹ MARIA, 

xin cho chúng con được sống và được chết như Ngài. Amen. 

 

(”La Mia Messa”, 1 Gennaio 2011 - 31 Marzo 2011, Anno V/A, vol.I, 

Casa Mariana Editrice, trang 317) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


