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Các Tiểu Muội Người Nghèo luôn tìm cách thực thi huấn thị của vị 
sáng lập dòng là thánh nữ Jeanne Jugan (1792-1879): 
- Làm cho người nghèo được sung sướng, thế thôi! 
 
Nơi một Nhà Dưỡng Lão bên Pháp có chương trình đưa các vị cao niên 

ngồi ghế lăn đi du ngoạn một ngày. Trong chương trình du ngoạn đặc 
biệt có bữa ăn trưa nơi một nhà hàng gần bờ sông với món cá hương 
tươi. Cá hương được câu lên trước mắt thực khách rồi được nấu nướng 
ngay tại chỗ. Chỉ mấy phút sau là con cá chín nằm ngay ngắn trong đĩa 

của bạn! Thật tuyệt vời! Ngon hết chỗ chê! 
 

Buổi chiều khi trở về Nhà Dưỡng Lão các cụ ông cụ bà tỏ ra thật hớn hở 
hài lòng về buổi du ngoạn và không hết lời khen ngợi món cá hương 
tuyệt ngon! 

 
Sáng hôm sau Mẹ Bề Trên nhà ưu ái đến chào thăm nhóm các vị cao niên tình nguyện giúp lặt rau gọt 
khoai nơi nhà bếp. Trong câu chuyện trao đổi giữa đôi bên có nhắc đến buổi du ngoạn của các vị cao 
niên ngồi ghế lăn vào ngày hôm trước. Đặc biệt là nhắc đến chuyện các vị ấy được may mắn thưởng 

thức món cá hương tươi, câu ngay tại chỗ! Dĩ nhiên là các vị cao niên còn đi lại được và đang giúp lặt 
rau nơi nhà bếp .. nhẹ nhàng khéo léo rót vào tai Mẹ Bề Trên rằng, lần tới, nếu có tổ chức thêm một 
lần du ngoạn khác thì, nhóm các cụ lặt rau này sẽ thật sung sướng nhận lời mời tham dự! 
 
Trưa hôm ấy, Mẹ Bề Trên trình bày với cộng đoàn về niềm ao ước của các vị cao niên còn khoẻ mạnh, 

muốn được niềm vui có buổi du ngoạn kèm theo bữa ăn trưa nơi quán ăn bên bờ sông! Mẹ cũng không 
quên nhấn mạnh đây là nhóm các vị luôn trung tín và thật quảng đại! Nhưng phản ứng thực tế của 

Các Tiểu Muội là hiện tại Cộng Đoàn đang tha thiết khẩn cầu Thánh Cả GIUSE trợ giúp cho các chi tiêu 
cần thiết. Vì thế, có lẽ nên dời cuộc du ngoạn đến một thời điểm xa hơn. 
 
Dầu vậy, Mẹ Bề Trên vẫn miên man nghĩ về cuộc du ngoạn suốt buổi chiều hôm đó. Vào ban tối Mẹ 
loan báo cho toàn Cộng Đoàn biết rằng, sau khi cầu nguyện, Mẹ cảm thấy là nên thỏa mãn ước 
nguyện của các vị cao niên nơi Nhà Dưỡng Lão. Mẹ nhẹ nhàng nói thêm: 

- Khi chúng ta chi tiêu một điều gì đó hữu ích cho các vị cao niên thì THIÊN CHÚA luôn luôn bù lại, 
bằng cách này hay cách khác! 
 
Tối hôm ấy, toàn Cộng Đoàn cùng hát bài ca dâng lên Thánh Cả GIUSE như thường lệ, kèm thêm ý chỉ 
riêng của ngày hôm ấy. Và hôm sau, 6 vị cao niên cùng với 3 Tiểu Muội lên xe trực chỉ nhà hàng có 
món ”cá hương”! Khỏi cần dài lời, mọi người đều có thể tưởng tượng sự thỏa mãn, niềm vui và lòng 
biết ơn tràn đầy của các vị cao niên được đi chơi vào ngày hôm ấy. 

 
Và cái chi phiếu trả tiền được đặt dưới bức tượng Thánh Cả GIUSE nơi văn phòng của Mẹ Bề Trên! 
 
Ngay chiều hôm ấy, vào buổi đọc Kinh Chiều, người ta vào mời Mẹ Bề Trên ra nhà khách vì có một 
người đàn ông trẻ đang đợi gặp Mẹ. 
 
Ngạc nhiên, và quả đúng như vậy, Mẹ gặp một thanh niên thật nhã nhặn nhưng hoàn toàn không 

quen biết. Anh mau mắn giải thích với Mẹ là anh vừa làm đám cưới. Mẹ ngõ lời chúc mừng tuy có hơi 
ngạc nhiên về tin vui anh vừa loan báo. Anh giải thích thêm là trong tiệc cưới, đôi tân hôn đã làm một 
cuộc lạc quyên để giúp người nghèo. Và họ đã nghĩ đến Nhà Dưỡng Lão của các Tiểu Muội Người 
Nghèo. Rồi anh nói thêm: 
- Để làm một món quà mà các cụ thích thật thích! 
 

Sau khi nồng nhiệt chân thành cám ơn anh, Mẹ Bề Trên trở vào nhà nguyện đọc tiếp Kinh Chiều và 

không quên đặc biệt cầu nguyện cho đôi vợ chồng trẻ mới cưới. 



 
Khi trở lại phòng làm việc, Mẹ Bề Trên cẩn thận mở phong bì thì thấy rằng, quả thật, trọn tiền giấy và 
tiền cắc thu được trong cuộc quyên góp đã được dành hết cho Các Tiểu Muội Người Nghèo. 
 

Chưa hết. Đếm xong số tiền trong phong bì thì Mẹ Bề Trên ngạc nhiên biết bao khi thấy rằng: số tiền 
đúng y như cái chi phiếu phải trả cho bữa ăn nơi nhà hàng ”cá hương” của chính ngày hôm ấy! Lòng 
Mẹ dâng lên niềm tri ân chân thành đối với Thánh Cả GIUSE! 
 
... Kinh THÂN LẠY THÁNH CẢ GIUSE 
 
Con thân lạy Thánh Cả GIUSE, là bàu chủ và là Cha kẻ đồng trinh. Bởi Thánh GIUSE giữ lòng 

trinh khiết, nên đáng gìn giữ Đức Chúa KITÔ là chính sự vẹn sạch, và Đức Nữ Đồng Trinh 
MARIA. Nhân vì Đức Chúa GIÊSU và Đức Mẹ MARIA là hai của cầm châu báu của Đức Chúa 
CHA, thì con nài xin gìn giữ xác con khỏi mọi bợn nhơ, trí khôn con thanh tịnh, lòng con vẹn 
sạch hầu con nên trung thành tinh khiết cùng Đức Chúa GIÊSU và Đức Mẹ MARIA cho đến 

muôn đời. Amen. 
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