
HOA QUẢ VIỆC LÀM PHÚC NGÀY 2-11 CẦU CHO NGƯỜI QUÁ CỐ 

 

Đức Cha Ercoli Attuoni là Tổng Giám Mục giáo phận Fermo, 

thuộc Đông Bắc nước Ý trong vòng 9 năm (1933-1941). Ngài qua 

đời trong hương thơm thánh thiện ngày 31-5-1941. 

Lúc sinh thời, Đức Cha thường rao giảng và viết về một thói quen 

lành thánh, vẫn được thi hành trong Giáo Hội Công Giáo tại Ý thời 

bấy giờ. Hàng năm, cứ vào 2-11: ngày cầu cho các tín hữu qua 

đời, mọi gia đình Công Giáo - đặc biệt các gia đình Công Giáo khá 

giả - đều dành một phần thức ăn và vật dụng để làm phúc cho 

người nghèo. Công việc bác ái này được nhường lại cho các Linh 

Hồn còn bị giam cầm nơi Lửa Luyện Hình .. Và khi còn thơ ấu, Đức 

Cha Ercoli Attuoni từng sống nhờ của bố thí này, vì gia đình ngài 

thuộc một trong những gia đình nghèo nhất trong vùng. 

Đức Cha Ercoli Attuoni chào đời ngày 18-4-1875 tại Stazzema, 

thuộc tỉnh Lucca (Bắc Ý). Song thân ngài là ông Cherubino và bà 

Gloriosa. Ercoli là cậu bé ngoan ngoãn, chăm học và gan dạ. 

Nhưng gia đình cậu quá nghèo. Hàng năm, vào ngày 2-11, Ercoli 

xách bị đi quanh làng để nhận của bố thí, đem về nuôi sống cả gia 

đình, đặc biệt trong mùa đông giá lạnh. 

Các gia đình Công Giáo giàu có làng Stazzema chuẩn bị những bao hột bắp khô hoặc bột bắp, rồi để sẵn 

bên trong cửa ra vào. Khi các cậu bé của các gia đình nghèo đi qua, họ liền đổ vào bị cho các cậu. Bột 

bắp là thức ăn chính yếu của các gia đình nghèo miền Bắc nước Ý. 

Giống như các cậu bé nghèo khác, Ercoli đi chân không, vai mang bị, vui tươi đến gỏ cửa các gia đình vừa 

giàu có vừa tốt bụng. Đó là gia đình qu{ bà Frasia, Betta, Luisetta và Giovanna. Đi đến đâu, cậu Ercoli 

cũng được mọi người quý mến đổ đầy bột bắp vào bao. Cứ mỗi lần như thế, Ercoli lễ phép cám ơn và 

thưa: 

- Xin THIÊN CHÚA trả công bội hậu cho ông bà! 

Rồi khi nào túi ăn xin đầy ứ bột bắp, Ercoli vui mừng mang bị đi thật nhanh trở về nhà. Khi đến cửa, cậu 

bé la thật lớn cho Mẹ và cả nhà nghe: 

- Mẹ ơi! Mẹ ơi! chiếc bị đầy kín miệng, không còn chỗ để bỏ thêm một hột nào nữa Mẹ à! 

Ngay chiều hôm đó, bà Gloriosa lấy bột bắp vừa xin được buổi sáng, chuẩn bị món ăn cho cả nhà. Đây là 

thức ăn làm phúc của những người đã qua đời. Bù lại, ăn tối xong, toàn gia đình cùng nhau quz gối lần 

hạt Mân Côi và sốt sắng cầu nguyện cho tất cả tín hữu đã qua đời. 



Và gia đình nghèo nhưng đạo đức này - từng nhận 

lãnh ân phúc của các gia đình khá giả - được Chúa 

thương và chúc phúc. Cậu bé nghèo Ercoli được 

một số ân nhân trong làng giúp đỡ. Cậu xin gia 

nhập chủng viện và được thụ phong linh mục. 

Linh Mục Ercoli Attuoni sau đó trở thành Giám Mục 

tài đức, giúp ích cho mọi người. Nhưng Đức Cha 

Ercoli không bao giờ quên mình xuất thân từ một 

gia đình nghèo, sống nhờ của làm phúc vào ngày lễ 

cầu cho các đẳng linh hồn 2-11. Do đó, Đức Cha 

luôn khuyến khích mọi gia đình Công Giáo giàu có 

đừng bao giờ bỏ quên thói quen lành thánh này. Một thói quen vừa sinh ích cho các Đẳng Linh Hồn nơi 

Lửa Luyện Hình vừa giúp đỡ các gia đình nghèo trong cơn túng quẫn. Đây là công việc bác ái rất đẹp lòng 

THIÊN CHÚA và được THIÊN CHÚA chúc lành. 

... Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ 

ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập họp trước mặt Người .. Bấy giờ Đức 

Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: ”Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa 

hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các con ngay từ thưở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các con đã cho 

ăn; Ta khát, các con đã cho uống; Ta là khách lạ, các con đã tiếp rước; Ta trần truồng các con đã cho 

mặc; Ta đau yếu, các con đã thăm nom; Ta ngồi tù, các con đã đến thăm” (Matthêu 25, 31-36) 

(Evaristo Cardarelli, ”Mese di Novembre”, Edizioni Cantagalli, Siena, 1992, trang 55). 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt  

 

 

 

 

 

 

 

 


