
DÂNG HIẾN CUỘC ĐỜI CHO CÔNG CUỘC TRUYỀN GIÁO 

 

Ngày 4-9-1992, Chị Daniela Galaffu, nữ tu truyền giáo 

dòng Vô Nhiễm, được Chúa gọi về Nhà Cha, sau vài tháng 

thọ bệnh, hưởng dương 54 tuổi. 

Cuộc ra đi vội vàng nhanh chóng của Chị gây xúc động 

mạnh nơi những người quen biết Chị, đặc biệt là người dân 

ở Guinea-Bissau. Khi nghe tin Chị qua đời, rất nhiều người, 

không phân biệt tín hữu Kitô hay hồi giáo hoặc tín đồ đạo 

thờ vật linh, họ tuốn đến cộng đoàn các Nữ Tu thừa sai Vô 

Nhiễm ở Guinea-Bissau để phân ưu. Họ cũng xin cử hành 

Thánh Lễ cầu hồn cho Chị.. Lòng thương tiếc của mọi người 

minh chứng nhiệt tâm truyền giáo cao độ của Chị Daniela. 

Chị Daniela Galaffu sinh ngày 20-2-1938 tại Sassari, thuộc 

đảo Sardegna, (Nam Ý). Sau khi khấn dòng, Chị Daniela 

được Bề trên chỉ định làm việc tông đồ tại Ý, trong công tác 

y tá và hộ sinh. Làm việc cho đến năm 1971 thì Chị được sai 

đi truyền giáo tại Brasil, nơi vùng Amazzonia. Tại đây, Chị 

làm việc trong ngành y tế quốc gia. Làm việc trong vòng 6 năm thì Chị bắt buộc phải trở về Ý để chữa 

bệnh. Sau khi khỏi bệnh, Chị ở lại Ý làm việc trong vòng 13 năm. Đến năm 1990, Bề trên chỉ định Chị đi 

truyền giáo tại Guinea-Bissau. Lần này, Chị chỉ làm việc nơi cứ điểm truyền giáo được hơn một năm, thì 

chứng bệnh ung thư phát hiện, khiến Chị phải trở về Ý gấp để chữa trị. Nhưng chỉ 5 tháng sau là Chị trút 

hơi thở cuối cùng, trong niềm an bình và hoàn toàn tuân phục thánh ý THIÊN CHÚA. 

Chị Elisabetta Marchesi, nữ tu cùng dòng Vô Nhiễm với Chị Daniela Galaffu, nói về những đức tính cao 

quý của Chị Daniela, sau khi Chị qua đời như sau. 

Những ai quen biết Chị Daniela đều đồng thanh làm chứng rằng: Chị là người ”bình thường” như bao 

người khác, nghĩa là cũng có những điểm bất toàn, nhưng ngoài ra, Chị có thêm những đức tính khác: 

lòng nhiệt thành, tính vui tươi và sẵn sàng chấp nhận, thích nghi với những đổi thay, khi cần thiết. 

Trong cuộc đời truyền giáo, mặc dầu gặp nhiều khó khăn, Chị luôn cố gắng sống phù hợp với Tin Mừng 

của Đức Chúa GIÊSU, thể hiện trong đời sống thường ngày. Chị dâng hiến chính mình để phục vụ mọi 

người Chị gặp, trong công tác tông đồ và truyền giáo của Chị. Nơi Chị, quy tụ những đức tính cao quý 

của một nữ tu truyền giáo. Chị là một phụ nữ với đầy lòng tin, biết lắng nghe tiếng nói của Đức Chúa 

Thánh Thần. Chị dâng hiến cuộc đời để rao giảng Đức Chúa GIÊSU KITÔ cho hết mọi người và sau cùng, 

Chị chấp nhận thánh ý THIÊN CHÚA trong cơn bệnh cuối đời. 

Khi tôi đến thăm Chị ở nhà thương, Chị nói với tôi: 



- Em vui mừng nhận được tin tức đến từ Guinea-Bissau. Em 

cũng mừng vì thấy công việc vẫn tiếp tục đều đặn. Em nghĩ 

không còn sống được bao lâu nữa. Trước đây, em không 

biết rằng, rời bỏ xứ truyền giáo là một thử thách nặng nề 

cũng như không biết rằng, ơn trở lại của các tâm hồn phải 

được đánh đổi bằng một giá thật cao. Nhưng giờ đây, em 

hiểu rằng, em đang tiếp tục thi hành công tác truyền giáo, 

tuy dưới một chiều kích khác, đó là chiều kích đau khổ. 

Bệnh tật - nếu được tiếp nhận và chịu đựng với Đức Tin - sẽ 

trở thành bí tích mang lại ơn cứu rỗi. 

Ngày 30-7-1992, tức là hơn một tháng trước khi qua đời, 

Chị Daniela xin lãnh bí tích xức dầu cho bệnh nhân. Nhân 

dịp này, Chị dâng hiến mạng sống cho THIÊN CHÚA CHA để 

cầu xin cho có nhiều người dâng hiến cuộc đời phục vụ Tin 

Mừng của Đức Chúa GIÊSU KITÔ và Giáo Hội của Ngài. 

Quả thật, thánh ý THIÊN CHÚA nhiệm mầu. Chúa gọi về với Ngài, một nữ tu còn tràn đầy sức sống và 

đang hăng say làm việc truyền giáo. Trong Thánh Lễ an táng Chị Daniela, chúng tôi dâng lên THIÊN CHÚA 

lời cầu, dựa theo lời cầu của thánh Ambrogio: ”Lạy Chúa, chúng con không hỏi Chúa tại sao Chúa cất về 

người Chị em của chúng con, nhưng chúng con xin cảm tạ vì Chúa đã ban người Chị em cho chúng con, 

như dấu chỉ của sứ mệnh mà Chúa trao phó cho từng người trong chúng con: trao ban mạng sống mình 

cho anh chị em của mình”.. 

(”IL SEME”, Gennaio-Marzo/1993, trang 92-94). 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 


