
TỪ MỒ CÔI MẸ ĐẾN THÁNH GIÁM MỤC 

 

Một ngày trong năm 1852, đau thương giáng xuống gia đình Ông 

Vincenzo và Bà Anna Marello. Sau thời gian ngắn thọ bệnh, bà 

Anna qua đời, để lại hai con thơ. Giuseppe 8 tuổi (26-12-1844) và 

Vittorio 3 tuổi. 

Ngỡ ngàng trước cái chết đột ngột của mẹ hiền, bé Giuseppe vụt 

lên { nghĩ. Cậu cầm tay em trai dắt đến trước tượng Đức Mẹ 

MARIA rồi cầu nguyện: 

- Chúng con quz dưới chân Đức Mẹ và tuyên xưng Đức Mẹ là 

Mẹ THIÊN CHÚA. Chúng con xin nhận Đức Mẹ làm Mẹ chúng con 

suốt đời. 

Kể từ ngày ấy, Hiền Mẫu Thiên Quốc ghé mắt trông coi hai trẻ mồ 

côi. Trong vòng tay chăm sóc của Đức Mẹ MARIA, thử hỏi còn nơi 

nương ẩn nào vững chắc hơn??? 

Góa vợ quá sớm, ông Vincenzo Marello đem hai con dại về gởi nơi nhà Ông Bà Nội ở San Martino Alfieri, 

vùng Asti (Bắc Ý). Nơi nhà Ông Bà, ít ra hai trẻ thơ tìm được chút hơi ấm gia đình. 

Giuseppe thật ngoan ngoãn. Cậu bé chăm học và nhất là, hết lòng kính mến Đức Mẹ. Khi Giuseppe mãn 

bậc tiểu học, ông Vincenzo đưa hai con hành hương đền thánh Đức Mẹ Từ Bi ở Savona. Dưới hầm Đền 

Thánh có bức tượng Đức Mẹ mặc áo trắng tinh với đôi tay mở rộng, như sẵn sàng ôm ấp từng tín hữu 

đến khẩn cầu cùng Mẹ. Giuseppe lặng lẽ đến quz đọc kinh rất lâu trước tượng Đức Mẹ. Không ai biết 

được cậu thân thưa gì với Đức Mẹ MARIA, chỉ biết rằng, sau lần hành hương ấy, Giuseppe bày tỏ ước 

muốn trở thành Linh Mục. 

 

Ngày 9-11-1856, Giuseppe Marello 12 tuổi, gia nhập tiểu chủng viện ở Asti. Các bạn chủng sinh cùng lớp 

đều đồng loạt làm chứng: 

- Chú Giuseppe là chủng sinh gương mẫu, chuyên chăm học tập và trung thành tuân giữ kỷ luật nhà 

trường. 

Tháng 4 năm 1859, nước Ý bùng nổ cuộc chiến thứ hai dành độc lập. Chủng viện đóng cửa và tạm thời 

giải tán các chủng sinh. Ba năm trôi qua, thấy tình cảnh khó khăn, ông Vincenzo khuyên con trai chuyển 

hướng và ghi danh học ngành thương mại. Giuseppe do dự không biết phải quyết định ra sao. Anh xin 

Đức Mẹ MARIA soi sáng chỉ đường và cầu nguyện cùng Chúa: 

- Chúa muốn con làm gì? Con phải đáp lại tiếng Chúa gọi như thế nào? 

Tháng 12 năm 1863, Giuseppe ngã bệnh nặng. Anh thưa với thân phụ: 



- Ba à, Đức Mẹ muốn con thuộc trọn về Đức Chúa 

GIÊSU, trở thành Linh Mục của Ngài. Nếu Ba chấp 

thuận, Đức Mẹ sẽ chữa con lành bệnh tức khắc. Bằng 

không, Đức Mẹ sẽ đưa con về Trời. 

Vài ngày sau, Giuseppe khỏi hẳn bệnh. Tháng Giêng năm 

1864, Giuseppe 20 tuổi, vui sướng trở lại chủng viện. 

Thầy Giuseppe tiếp tục môn thần học. Trong con tim sâu 

thẳm, thầy ước mong trở thành Linh Mục thánh thiện. 

Ngày 19-9-1868, Đức Cha Carlo Savio, Giám Mục Asti, 

truyền chức Linh Mục cho thầy Giuseppe Marello. Ngày 

hôm sau, tân Linh Mục dâng lễ mở tay tại đền thánh Đức 

Mẹ Chuộc Kẻ Làm Tôi. 

Con đường mục vụ dài chờ đón vị tân Linh Mục. Cha Giuseppe lần lượt làm Bí Thư cho Đức Cha Carlo 

Savio rồi làm giáo sư và Cha Linh Hướng chủng viện, tông đồ giới trẻ, sáng lập viên dòng Trợ Tá Thánh Cả 

GIUSE. Sau cùng Cha được chỉ định làm Giám Mục giáo phận Acqui. Ngài trở thành vị chủ chăn nổi bật 

nét hiền dịu và luôn đắm mình trong kinh nguyện. Đức Cha Giuseppe Marello hăng say chu toàn công 

tác tông đồ và vạch thảo nhiều chương trình mục vụ. 

Nhưng THIÊN CHÚA có quyết định riêng của Ngài. Đang đong đầy sức lực ở tuổi 51, bỗng Đức Cha 

Giuseppe Marello ngã bệnh và qua đời gần đền thánh Đức Mẹ Từ Bi ở Savona ngày 30-5-1895. 

Chúa Nhật 25-11-2001 Đức Thánh Cha Gioan Phaolo 2 (1978-2005) đã nâng Đức Giám Mục Giuseppe 

Marello lên hàng hiển thánh. 

... ”Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ, là người Ta tuyển chọn và quý mến hết lòng. Ta cho thần khí Ta 

ngự trên người. Người sẽ làm sáng tỏ công l{ trước muôn dân. Người sẽ không kêu to, không nói lớn, 

không để ai nghe tiếng giữa phố phường. Cây lau bị giập, người không đành bẻ gẫy, tim đèn leo lét, 

cũng chẳng nỡ tắt đi. Người không yếu hèn, không chịu phục, cho đến khi thiết lập công l{ trên địa 

cầu” (Isaia 42,1-4). 

(Paolo Risso, ”Una Nidiata della Mamma”, Casa Mariana Editrice, Frigento (AV), 1986, trang 13-18). 
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