
RẤT THÁNH TRÁI TIM ĐỨC CHÚA GIÊSU HAY CỨU VỚT KẺ CẬY TRÔNG 

 

- Lạy lòng Quan Phòng của Trái Tim Đức Chúa GIÊSU, 

xin hãy dự liệu cho chúng con. 

Đó là lời nguyện tắt do Chị Gabriella Borgarino, nữ tử 

Bác Ái thánh Vinh Sơn, phổ biến tại Ý từ năm 1936. Ban 

đầu Chị phổ biến nơi cộng đoàn Các Chị cao tuổi của 

dòng tại Luserna, thuộc tỉnh Torino, Bắc Ý. Dần dần việc 

đọc lời nguyện tắt vượt khỏi ranh giới Hội Dòng và lan 

rộng khắp nơi. 

Chị Gabriella viết lời nguyện tắt: ”Lạy lòng Quan Phòng 

của Trái Tim Đức Chúa GIÊSU, xin hãy dự liệu cho chúng 

con” trên hàng ngàn mảnh giấy nhỏ hoặc trên những bức 

ảnh thánh, rồi phân phát cho tất cả những ai Chị có dịp 

gặp. 

Càng đọc lời nguyện tắt người ta càng cảm nhận sự trợ 

giúp vô biên của lòng Quan Phòng Thần Linh của Trái Tim 

Đức Chúa GIÊSU, nhất là trong hoàn cảnh đau buồn khốn 

khổ của 6 năm dài đệ nhị thế chiến 1939-1945. Người 

dân có thói quen đọc 33 lần lời nguyện tắt, để tôn kính 33 năm tại thế của Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Đó là 

thói quen vẫn được tín hữu Công Giáo đạo đức ngày nay thực hành. 

Chị Gabriella - tên thật là Teresa Borgarino - chào đời năm 1880 tại Piemonte (Bắc Ý) trong gia đình Công 

Giáo nghèo tiền của nhưng giàu nhân đức. 

Năm 20 tuổi, Teresa nhập dòng Nữ Tử Bác Ái thánh Vinh-Sơn và 6 năm sau, tuyên khấn lần đầu dưới tên 

gọi Chị Gabriella. 

Chị Gabriella được Bề Trên giao cho những trách vụ hết sức khiêm tốn như chăm sóc người nghèo, 

người già cả, làm vườn và làm bếp. Giống như thánh nữ Catherine Labouré (1806-1876), nữ tu cùng 

dòng người Pháp, Chị Gabriella biết hòa hợp cách diệu kz hai cuộc sống hoạt động và chiêm niệm. Vừa 

chu toàn các công việc chân tay Chị vừa kết hợp mật thiết với Đức Chúa GIÊSU KITÔ hiện diện thật sự 

trong Nhà Tạm, và nhất là, bằng cách đọc liên lỉ lời nguyện tắt: 

- Lạy lòng Quan Phòng thần linh của Trái Tim Đức Chúa GIÊSU, xin hãy dự liệu cho chúng con. 



Chị Gabriella có lòng tin tưởng tuyệt đối nơi sự trợ giúp vô biên của 

Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU KITÔ, trong bất cứ trường hợp khó khăn 

nào .. 

Vì biết rõ mình không làm được công trình gì đáng kể nên Chị cố gắng 

chu toàn công việc khiêm tốn với trọn lòng yêu mến. Đối với Chị, đó 

là điều làm vui lòng Chúa nhất. Chị viết: 

- Đức Chúa GIÊSU KITÔ làm cho tôi hiểu: tôi có thể hái hoa ở bất cứ 

nơi đâu và dâng cho Chúa. Chúa cho tôi hiểu thêm: không nên bỏ lỡ 

cơ hội, xem ra nhỏ bé tầm thường, để biến chúng thành đóa hoa 

hồng dâng lên THIÊN CHÚA. Chúa muốn tôi trở thành kẻ hái hoa và 

người mót lúa cho Chúa. 

Con đường nên thánh của Chị Gabriella gồm trọn sự chu toàn các 

công tác nhỏ nhặt và biểu lộ tình bác ái huynh đệ chân thành cũng 

chỉ trong công tác nhỏ nhặt nhất. Chị viết cho Cha Giải Tội: 

- Một buổi sáng, khi đến nhà nguyện, con trông thấy một Chị cao tuổi 

muốn mở cửa sổ. Con vội vàng chạy đến và mở giúp Chị. Chị ấy tỏ 

dấu thật hài lòng, nhưng trong lòng, con thưa với Chúa: ”Con xin 

dâng cho Chúa cánh hoa đẹp sáng sớm này!”. Khi xuống cầu thang, con trông thấy một Chị cao tuổi khác 

mệt nhọc bước, con liền nói: ”Hãy vịn tay em rồi em đưa Chị xuống”. Chị liền nắm chặt tay con và chúng 

con cùng bước xuống cầu thang. Trong lòng, con cũng thầm thĩ dâng lên Chúa cánh hoa thứ hai trong 

ngày. Khi đến gần nhà nguyện, con lại trông thấy một Chị cao tuổi, muốn khoác khăn choàng lên vai, 

nhưng không làm được. Con vội vàng đến giúp Chị. Khi vào nhà nguyện, quz trước Mình Thánh Chúa, 

con liền cám ơn Chúa cho con 3 dịp nhỏ để con thi hành đức bác ái với Chị Em. Và con hiểu rằng, Đức 

Chúa GIÊSU KITÔ hài lòng với những việc làm kín đáo nhỏ mọn như thế, vì chỉ duy nhất Chúa trông thấy 

mà thôi. 

Có thể nói trọn cuộc đời mình, Chị Gabriella Borgarino chỉ thi hành các công việc nhỏ mọn, nhưng Chị 

qua đời trong hương thơm thánh thiện, và trong sự thương mến của Chị Em trong cộng đoàn. Chị êm ái 

trút hơi thở cuối cùng đêm 1 rạng ngày 2 tháng Giêng năm 1949, hưởng thọ 69 tuổi. 

Lạy Chúa là Đấng phép tắc vô cùng hằng có đời đời, xin Chúa đoái xem Trái Tim Con Chúa rất yêu dấu 

đã tán tụng ngợi khen, cùng phạt tạ thánh danh Chúa, cho kẻ có tội được nhờ phần rỗi. Cúi xin Chúa 

giảm cơn thịnh nộ mà dung thứ cho phô kẻ ấy, đang gắn bó nài xin lòng nhân lành Chúa, khỏa lấp mọi 

tiền khiên; cũng vì thánh danh Con Chúa là Đức Chúa Giêsu Kitô, là Đấng hằng sống hằng trị cùng Đức 

Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen. 

(”Le Christ au Monde”, Revue Internationale de documentation et d'expériences apostoliques, 

Mars+Avril/1993, trang 178-183) 
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