
THÁNH GIÁ VÀ THÁNH THỂ ĐỨC CHÚA GIÊSU 

 

Chị Maria Felice Bửu Huyết Đức Chúa GIÊSU là nữ tu Kín dòng 

thánh nữ Clara, lúc sinh thời sống tại đan viện Lovere (Bắc Ý). Chị 

có tên thật là Vincenzina Sfregola và chào đời ngày 11-7-1905 tại 

Barletta (Nam Ý). 

Con đường ơn gọi sống đời tận hiến của Chị Vincenzina mang nét 

đặc thù và trải qua nhiều giai đoạn khác xa nhau. Trước tiên, Chị 

nghe tiếng gọi truyền giáo, kêu mời Chị lăn xả trên các nẻo đường 

thế giới để băng bó vết thương của bao nhiêu người khốn khổ 

nghèo hèn, theo tâm tình người Samaritano nhân hậu trong dụ ngôn 

của Đức Chúa GIÊSU. Năm 1928 - 23 tuổi - Chị gia nhập tu hội Thánh 

Phaolo do Cha Giovanni Rossi khởi xướng. Sau thời gian thụ huấn tại 

Bologna, Chị bắt đầu các hoạt động tông đồ nơi vùng phụ cận thủ đô 

Roma. Theo tinh thần tu hội - sống đời giáo dân tận hiến giữa đời - 

Chị dấn thân phục vụ các anh chị em bé nhỏ bần cùng. Ban ngày Chị 

trở thành ”bánh bẻ ra” để giúp đỡ tha nhân. Ban đêm, Chị kín múc 

sức mạnh và tình yêu từ Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể. 

Từ những buổi tối quì chầu bên Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể, từ từ 

Chị nghe trong tâm hồn tiếng gọi khác, thật nhẹ nhàng nhưng cũng 

thật cấp bách. Đó tiếng gọi trở thành nữ tu chiêm niệm trong Đan 

Viện Kín. Làm thế nào bây giờ? Bởi lẽ, ẩn mình nơi Đan Viện tức là 

bỏ rơi anh chị em khốn khổ đang cần sự giúp đỡ cả tinh thần lẫn vật 

chất? Sau thời gian cầu nguyện và suy nghĩ, Chị hiểu rằng, khi chọn nếp sống đan tu, Chị vẫn có thể tiếp 

tục giúp đỡ mọi người. Lần này, số người cần được giúp đỡ không giới hạn trong một nơi chốn, một 

thành thị hoặc làng mạc nào đó, nhưng vượt qua biên giới và bao trùm toàn thế giới. Chị sẽ hoạt động 

tông đồ bằng lời cầu nguyện và bằng cuộc sống hiến dâng toàn thân cho THIÊN CHÚA. 

Ngày 16-12-1933 Chị Vincenzina chính thức gia nhập Đan Viện Kín Clarisse ở Lovere thuộc tỉnh Bergamo 

(Bắc Ý) và chọn tên dòng là nữ tu Maria Felice Bửu Huyết. Ngày từ giã thế trần, ẩn mình nơi Đan Viện 

Kín, Chị thân thưa cùng Đức Chúa GIÊSU: 

- Lạy Đấng Tình Quân của hồn con, trước khi diện kiến Ngài trên Thiên Quốc, trong niềm vui hưởng 

thánh nhan vĩnh cửu, con muốn sống cuộc đời nơi trần thế như tấm bánh nhỏ của Bánh Thánh Tình Yêu. 

Giống như Bánh Thánh Thể, con muốn đời con hoàn toàn trinh trắng. Con muốn trái tim con dâng hiến 

trên bàn thờ giữa Trời với đất, hiệp nhất với Đức Chúa GIÊSU trong niềm vinh quang hiến lễ. Giống như 

Bánh Thánh trong Thánh Lễ con cũng muốn bị bẻ ra và bị hao mòn vì lao nhọc và vì hy sinh trong tâm 

tình hoàn toàn từ bỏ chính mình. 

Tuần tĩnh tâm đầu tiên nơi đan viện, Chị Maria Felice viết lời dốc lòng: 



- Con muốn làm thánh. Đây là chương trình sống cho tháng 

ngày phúc lành nơi đan viện. Con sẽ cố gắng sống mỗi ngày 

một hoàn thiện hơn. Lạy Đức Chúa GIÊSU Tình Yêu, xin ban 

cho con tình yêu! 

Ngày 20-7-1938 Chị Maria Felice dâng hiến trọn vẹn cho 

THIÊN CHÚA qua lời khấn trọng thể trong Đan Viện Kín thánh 

nữ Clara. Nhưng chỉ vỏn vẹn 2 năm sau, 1940, Chị lâm trọng 

bệnh. Kể từ đó cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng - trong vòng 

26 năm - Chị Maria Felice sống mầu nhiệm hy lễ thánh giá 

trong chính thân xác. Chị đặc biệt dâng hiến các đau khổ để 

đền bù tội lỗi các Linh Mục và cầu xin cho các Linh Mục sống 

thánh thiện hầu mưu ích cho các linh hồn. 

Tháng 12 năm 1964 - 2 năm trước khi qua đời - Chị Maria 

Felice viết cho gia đình: 

- Từ hai năm qua con không còn chữa trị gì nữa. Dầu sao lâu nay con cũng hiểu rằng Đức Chúa GIÊSU 

muốn con đóng đinh trên thánh giá! Ngoài hồng ân lớn lao trở thành nữ đan sĩ Kín, con còn nhận thêm 

hồng ân cao cả khác là ơn gọi chịu đau khổ! 

Trước đó Chị viết cho một Linh Mục: 

- Con không buồn vì phải chịu bệnh. Trái lại trong đau khổ con hưởng nếm thiên đàng dưới đất. Con 

luôn cảm tạ và chúc tụng THIÊN CHÚA vì ân huệ trọng đại này. 

Chính tâm tình vui vẻ trong bệnh hoạn khiến gương mặt Chị Maria Felice mang nét đẹp trầm tĩnh và an 

bình. Tất cả các Chị Em trong Cộng Đoàn mỗi lần đến thăm Chị đều được củng cố trong Đức Tin. 

Ngày 4-5-1966 Chị Maria Felice Bửu Huyết êm ái ra đi về Nhà Cha hưởng thọ 61 tuổi. 

... ”Phàm ai ở trong Đức Chúa GIÊSU KITÔ đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi. 

Mọi sự ấy đều do bởi THIÊN CHÚA là Đấng đã nhờ Đức Chúa GIÊSU KITÔ mà cho chúng ta được hòa 

giải với Ngài, và trao cho chúng tôi chức vụ hòa giải. Thật vậy, trong Đức Chúa GIÊSU KITÔ, THIÊN 

CHÚA đã cho thế gian được hòa giải với Ngài. Ngài không còn chấp tội nhân loại nữa, và giao cho 

chúng tôi công bố lời hòa giải. Vì thế, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Chúa GIÊSU KITÔ, như thể 

chính THIÊN CHÚA dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy, nhân danh Đức Chúa GIÊSU KITÔ, chúng tôi 

nài xin anh chị em hãy làm hòa với THIÊN CHÚA. Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì THIÊN CHÚA đã biến 

Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người” 

(2Côrintô 5,17-21). 
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