
CETTINA CONIGLIONE, TRINH NỮ TUÂN PHỤC THÁNH Ý THIÊN CHÚA 

 

Trên giường bệnh, Cettina chốc chốc hỏi Mẹ: 

- Mấy giờ rồi hở Mẹ? 

Sau mấy lần trả lời, Bà Mẹ vừa lo âu vừa thắc mắc hỏi con: 

- Con đợi gì? Con mong ai thế? 

Cettina im lặng không nói gì. Sau đó, khi biết rõ giờ cuối cùng 

đã điểm, Cettina xin Mẹ lớn tiếng đọc kinh Magnificat - Linh 

hồn con chúc tụng Chúa. Bà Mẹ anh dũng - đứng nghiêm trang 

bên cạnh giường con đang hấp hối - sốt sắng đọc kinh 

Magnificat. Đọc xong, bà không cầm được xúc động, nấc lên 

tiếng khóc nghẹn ngào.. Cettina vui vẻ loan tin: 

- Mẹ ơi, Vua đến rồi! 

Nói xong, cô mĩm cười và vĩnh viễn ra đi về thế giới bên kia. Lúc 

ấy là 6 giờ 45 phút sáng ngày 12-8-1970. Cettina hưởng dương 

33 tuổi, sau 6 năm gia nhập tu hội ”Nữ Thiện Nguyện Don Bosco”. 

Cettina Coniglione chào đời ngày 8-11-1937 tại Catania trên đảo Sicilia (Nam Ý). Gia đình Coniglione là 

một gia đình Công Giáo đạo đức với 4 người con, 3 gái và 1 trai. Cettina là con gái đầu lòng. Cettina được 

diễm phúc có một Người Mẹ hiền đức. Chính bà đảm nhận việc giáo dục tôn giáo cho con cái. Khi hoàn 

cảnh cho phép, trọn gia đình đi nhà thờ tham dự Thánh Lễ, đặc biệt vào mỗi Ngày Thứ Sáu Đầu Tháng. 

Chiều đến, trọn gia đình lại quây quần đọc kinh tối, trước khi lên giường ngủ. Nền giáo dục đạo đức này 

in sâu nơi tâm trí non nớt của 4 người con. 

Mùa hè 1960 ông bà Coniglione mừng Lễ Bạc Hôn Phối. Thật là đại lễ cho gia đình. Trong tư cách con cả, 

Cettina đứng ra tổ chức mọi việc. Buổi lễ diễn ra tốt đẹp. Đợi cho lễ lạc xong xuôi, một tháng sau, 

Cettina bày tỏ cùng Cha Mẹ ước nguyện dâng mình cho Chúa trong hội dòng Nữ Tử Đức Bà Phù Hộ. Năm 

ấy Cettina tròn 23 tuổi. Ông bà Coniglione vui mừng và can đảm trả lời: 

- Nếu đúng là thánh ý Chúa, con hãy ra đi bằng an! 

Được Cha Mẹ chấp thuận, ngày 24-11-1960, Cettina chính thức gia nhập hội dòng ”Nữ Tử Đức Bà Phù 

Hộ”. 2 năm sau, Cettina lãnh tu phục thỉnh sinh vào đúng ngày lễ kính thánh Gioan Bosco. Nhưng con 

đường tu trì của Cettina không phẳng lặng trơn tru. Một thời gian ngắn sau khi nhập dòng, sức khỏe 

Cettina bắt đầu có triệu chứng không lành. Tưởng rằng rồi sẽ qua đi, nhưng cơn bệnh cứ dai dẳng. Sau 

cùng, bề trên quyết định gửi trả Cettina về với gia đình. Cettina can đảm chấp nhận thánh ý THIÊN 

CHÚA. Từ đây, cuộc đời cô là chuỗi dài những ngày chấp nhận thánh ý Chúa. Trong khi đó, hai em gái 

của Cettina nối gót theo gương chị và trở thành 2 ”Nữ Tử Đức Bà Phù Hộ”. 



Trở lại gia đình, Cettina tiếp tục cuộc sống đạo đức và gương 

mẫu. Tuy vậy, thỉnh thoảng cô đau đớn chất vấn Chúa: 

- Lạy Chúa, đâu là thánh ý Chúa? Con phải làm gì bây giờ? Tại sao 

Chúa để con bị loại ra khỏi Hội Dòng? Chúa cho cái gì bù lại với 

việc con bị từ chối đây? 

Rất nhiều khi Cettina thâm tín rằng: 

- Chấp nhận thánh ý Chúa quả là điều khó khăn, nhất là khi linh 

cảm một con đường có đầy chông gai và vắng bóng hoa hồng! 

Tuy nhiên, nhờ ý thức như thế mà lời kinh Cettina đọc mỗi ngày 

mang ý nghĩa sâu đậm: 

- Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả 

sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên 

trời .. 

Sau 4 năm chữa bệnh nơi gia đình, tháng 10 năm 1964, Cettina gia nhập tu hội ”Nữ Thiện Nguyện Don 

Bosco”, sống theo linh đạo thánh Gioan Bosco. Ba năm sau, Cettina tuyên hứa trong tu hội. Nhưng chỉ 

mấy tháng sau - đầu năm 1968 - cơn bệnh tái phát và trở nên trầm trọng. Từ đây bệnh viện trở thành 

căn nhà thường trú của Cettina cho đến khi qua đời. 

Thế nhưng, chính trong thử thách và bệnh hoạn mà con đường thánh thiện của Cettina tỏ lộ rõ ràng. 

Mọi người - từ các bác sĩ, y tá cho đến bạn hữu và người thân gia đình - đều khâm phục sức can đảm 

chịu bệnh của Cettina. Căn phòng của Cettina nơi nhà thương trở thành căn phòng truyền giáo, rao 

giảng Tình Yêu THIÊN CHÚA cho tất cả ai có dịp đến thăm. Cettina nắn nót viết trên tờ giấy nhỏ: 

- Con xin dâng bệnh tật để đền bù phạt tạ và để cứu rỗi thế giới. 

Đó là phương châm sống của Cettina cho suốt thời gian chịu bệnh. Cettina viết thêm: 

- Lạy Đức Mẹ MARIA, nơi nương ẩn của tội nhân, xin cầu cho chúng con. 

... ”Này em gái của anh, người yêu anh sắp cưới, em là khu vườn cấm, là dòng suối canh phòng 

nghiêm mật, là giếng nước niêm phong, là địa đàng xanh non mầm thạch lựu đầy hoa thơm trái tốt: 

nào hoa móng, cam tùng, cam tùng với huznh khương, nào đinh hương, nhục quế với mọi thứ nhũ 

hương, nào mộc dược, lô hội cùng mọi thứ kz hương dị thảo. Em là giếng nước giữa hoa viên, là hồ 

chứa nước nguồn từ dãy núi Libăng chảy xuống” (Sách Diễm Ca 4,12-15). 

(Franco Solarino, ”IL CIELO, LE STELLE E CETTINA”, Editrice Elle Di Ci) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt  

 


