
NỮ TÀI TỬ Ý LIÊN ĐỚI VỚI NGƯỜI NGHÈO 

 

Nữ tài tử điện ảnh nổi tiếng người Ý - bà Maria Grazia Cucinotta - chào 

đời ngày 27-7-1968 tại Messina, một thành phố nằm trên đảo Sicilia ở 

miền Nam nước Ý. Bà nổi tiếng vì là một tài tử được quý mến, nhưng 

nhất là vì tích cực tham gia vào các hoạt động bác ái nhân đạo. Từ năm 

2006 bà Maria Grazia Cucinotta là Nữ Đại Sứ chống nạn đói của Tổ Chức 

Lương Thực Thế Giới (PAM) của Liên Hiệp Quốc. Tổ chức PAM cố gắng 

làm giảm bớt các điều kiện sống và ăn uống cơ cực của hàng triệu triệu 

trẻ em nghèo đói trên thế giới. Xin nhường lời cho bà Maria Grazia 

Cucinotta nói về cuộc sống thời niên thiếu và công tác thiện nguyện. 

Tôi chào đời trong một gia đình Công Giáo thật đạo đức sống nơi một khu 

phố nghèo của thành phố Messina. Gia đình tôi may mắn không nghèo, 

bởi vì thân phụ tôi là một công chức. Hàng tháng người mang trọn tiền 

lương về giao cho Mẹ tôi. Chúng tôi không nghèo nhưng cũng không giàu 

sang dư giả lắm, bởi vì, chúng tôi có tất cả 5 anh chị em và toàn gia đình 

chỉ sống với đồng lương duy nhất của thân phụ. Rất may Mẹ tôi là một bà 

nội trợ vô cùng giỏi giang. Mẹ tôi xoay xở thật khéo léo để có thể chăm 

sóc chu đáo toàn gia đình từ Ba tôi đến 5 anh chị em chúng tôi. 

Thế nhưng vì sống trong một khu phố nghèo nên từ niên thiếu tôi đã chứng kiến cảnh các bạn học của 

tôi thiếu thốn trăm điều. Có bạn học là trẻ mồ côi. Có bạn học mà Cha thì bị thất nghiệp. Những hình 

ảnh trẻ thơ nghèo đói ấy như hằn sâu vào ký ức non nớt của tôi và không bao giờ rời xa tôi. Giờ đây, tôi 

thành công trong cuộc đời, kiếm được nhiều tiền và có khả năng cất cao tiếng nói, tôi liền lợi dụng tối đa 

các cơ hội qua các phương tiện truyền thông để lôi kéo sự chú ý của nhiều người đối với tình trạng 

nghèo đói của trẻ thơ trên toàn thế giới. 

Tôi may mắn sinh ra trong gia đình Công Giáo vô cùng đạo đức. Đức Tin trở thành một hồng ân vô giá và 

là cột trụ vững chắc nâng đỡ cuộc sống của tôi. Cầu nguyện và đọc kinh vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ 

trở thành thói quen lành thánh khiến tôi không bao giờ bỏ qua. Đây là thói quen tôi hấp thụ ngay từ 

ngày còn thơ bé sống trong gia đình. Khi bạn mất tất cả thì chỉ duy nhất THIÊN CHÚA mới có thể lấp đầy, 

nâng đỡ và ủi an bạn. 

Niềm vui lớn lao nhất của các trẻ em nơi khu phố nghèo Messina là được tham dự vào các sinh hoạt của 

giáo xứ. Tôi nhớ rất rõ tên Cha Sở là Giuseppe. Tụi con nít chúng tôi rất sợ Cha Sở. Nhưng có lẽ cũng tốt 

thôi, bởi vì nhờ thế mà Cha Sở có trọn uy quyền điều khiển chúng tôi. Trong khi đó Cha Sở Giuseppe có 

một con tim thật rộng lớn. Cha luôn luôn dành thời giờ lắng nghe các bạn trẻ và không vội vã kết án bao 

giờ. 

Được đề cử làm Nữ Đại Sứ của Tổ Chức Lương Thực Thế Giới chống nạn đói của Liên Hiệp Quốc đối với 

tôi là một vinh dự, một món quà của cuộc sống. Với tư cách này, tôi đi vòng quanh thế giới. Được có cơ 



may làm một cái gì đó thật quan trọng để giúp đỡ hàng triệu trẻ em 

trên thế giới đúng thật là món quà đến từ THIÊN CHÚA. 

Gần đây nhất tôi đi đến miền Trung Ấn Độ nơi có nhiều bộ lạc thổ 

dân sinh sống. Các phương tiện truyền thông xã hội thường trình 

bày Ấn Độ như là một nước Á Châu có nền kỹ nghệ phát triển mạnh. 

Thế nhưng khi đến miền Trung nước Ấn tôi mới trông thấy tận mắt 

cảnh người dân ở đây sinh sống như thời kz sơ khai. Cùng với 

Chương Trình Lương Thực Thế Giới, chúng tôi mở các trường học, 

không những để dạy văn hóa mà còn để cho trẻ em ăn uống nữa. 

Đó cũng là cách thức thôi thúc cha mẹ gởi con em đến trường. Lý do 

là vì người dân ở đây xem văn hóa chữ nghĩa như là những thứ xa-

xỉ-phẩm vô ích! 

Thêm vào đó chúng tôi cũng có Chương Trình dành cho các Phụ Nữ mang thai. Chủ đích là nhằm nuôi 

dưỡng trẻ em ngay từ trong dạ mẹ để tránh cho các trẻ em sinh ra èo-ọt vì thiếu dinh dỡng. Khi chúng 

tôi đặt chân viếng thăm các thôn làng này, người dân tiếp đón chúng tôi như những anh hùng liệt nữ! 

Thật là cảm động! 

... ”Nếu con làm việc thiện, thì hãy biết con làm cho ai, và con ở hiền thì sẽ gặp lành. Hãy làm việc 

thiện cho người đạo hạnh, con sẽ được đền đáp, nếu không do người ấy, thì cũng do Đấng Tối Cao. Sẽ 

chẳng có chi may lành cho kẻ ngoan cố trong điều ác, cho kẻ không thích làm việc từ thiện. Hãy cho 

người đạo hạnh, nhưng đừng giúp kẻ tội lỗi. Hãy xử tốt với người khiêm tốn, và đừng ủng hộ quân vô 

đạo, hãy khước từ, đừng cung cấp bánh cho nó ăn, kẻo nó được đàng chân lân đàng đầu; con sẽ gặp 

hoạn nạn gấp đôi, đối lại tất cả những việc lành con đã làm cho nó. Vì chính Đấng Tối Cao cũng gớm 

ghét phường tội lỗi, Người sẽ trừng phạt để trả oán quân vô đạo. Hãy cho người tốt, nhưng đừng 

giúp người tội lỗi” (Sách Huấn Ca 12,1-7). 

(”Rogate Ergo”, Rivista di Animazione Vocazionale, Anno LXXI, n.11, Novembre 2009, trang 27-30) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 

 


