
LINH MỤC HÌNH ẢNH NIỀM VUI THIÊN QUỐC 

 

Ngày 21-7-1948, trước Hang Đá Massabielle ở Trung Tâm 

Thánh Mẫu Lộ-Đức, Cha Giacomo Filon êm ái trút hơi thở cuối 

cùng, dưới ánh mắt dịu hiền của Đức Nữ Trinh Rất Thánh 

MARIA. Hôm ấy cũng kỷ niệm đúng 19 năm thụ phong Linh 

Mục của Cha trong dòng Phanxicô Cappuccino. 

Thật là đại lễ tuyệt vời, trở về Nhà Cha trong ngày kỷ niệm hồng 

ân Linh Mục, để mãi mãi chúc tụng ngợi khen THIÊN CHÚA Nhân 

Từ! Cha kết thúc cuộc đời hơn 20 năm gắn liền với cuộc khổ nạn 

của Thầy Chí Thánh GIÊSU KITÔ, trong an bình thánh thiện và 

nhất là trong tươi vui. Một niềm vui đến từ Trời Cao luôn giải 

sáng rạng-ngời trên khuôn mặt Cha, mặc cho bao đau đớn thể 

xác hoành hành. 

Cha Giacomo Filon chào đời ngày 2-8-1900 tại Balduina thuộc tỉnh Rovigo (Bắc Ý) trong gia đình Công 

Giáo đạo đức có 8 người con. Sau thời gian thơ ấu tràn đầy hạnh phúc, Giacomo xin gia nhập dòng 

Phanxicô Cappuccino. 

Trong thời gian học thần học chuẩn bị tiến lên chức linh mục, thầy Giacomo bắt đầu cảm thấy nhiều dấu 

hiệu không lành trong cơ thể. Tâm trí thầy hoàn toàn tỉnh táo nhưng khả năng diễn tả tư tưởng bằng lời 

nói bị thu hẹp rất nhiều, kể cả việc đi đứng. Nhưng các đau đớn và bệnh hoạn thể xác không làm lung lạc 

ý chí can cường. Thầy tiếp tục việc học và thụ phong Linh Mục ngày 21-7-1929. 

3 năm sau - 1932 - Cha Giacomo Filon được chỉ định làm Linh Mục Giải Tội nơi nhà nguyện của dòng tại 

Udine (Bắc Ý). Từ nay cho đến khi trút hơi thở cuối cùng - ròng rã 16 năm - Cha Giacomo chu toàn sứ 

mệnh cách tuyệt hảo. 

Mỗi ngày từ sáng sớm đến chiều tối, nơi tòa giải tội tối thui, Cha Giacomo kiên nhẫn ngồi đợi các hối 

nhân đến xưng thú lỗi lầm. Cha trao ban ơn tha thứ, nói lời an ủi và khuyến khích cho hàng ngàn, hàng 

ngàn hối nhân, đặc biệt là các Linh Mục. Tín hữu Công Giáo trong vùng nhẫn nại xếp hàng để xưng tội 

với Cha. Những năm cuối đời khi Cha Giacomo không còn đủ sức lê bước xuống Nhà Thờ ngồi tòa giải tội 

thì các tín hữu xếp hàng trước phòng Cha để tiếp tục xưng tội với Cha. 

Lý do nào lôi kéo các tín hữu đến với Cha Giacomo??? Mọi người nhất loạt làm chứng: 

- Đôi mắt vừa đẹp vừa kín đáo của Cha như gieo rắc lòng tin tưởng vào tâm hồn hối nhân. 

- Nụ cười tế nhị của Cha như một nhắc nhở cho hối nhân nhớ về niềm vui thiên quốc. 



Mặc dầu không nói được nhiều, nhưng những lời khuyên ít-ỏi vắn-gọn của Cha trở thành dầu ô-liu có 

sức chữa trị cách tuyệt vời các vết thương lòng. Cha Giacomo là hình ảnh người Samaritano nhân hậu 

trong Phúc Âm cúi xuống nhẹ nhàng săn sóc người bị thương nằm bên vệ đường. 

Năm 1948, khi lâm trọng bệnh và phải nằm liệt giường, Cha Giacomo Filon bày tỏ ước nguyện tham dự 

chuyến hành hương Lộ-Đức. Nhưng Bề Trên không chấp thuận vì thấy Cha quá yếu, sợ Cha chết dọc 

đường. Tuy nhiên, có vài tín hữu Công Giáo tốt lành trong thành Udine động lòng trắc ẩn. Họ tình 

nguyện chịu trách nhiệm đưa Cha đi hành hương Lộ-Đức. Thế là Cha được toại nguyện. 

Cuộc hành trình thật cam go ròng rã 36 tiếng đồng hồ trên xe lửa. Khi đến Lộ-Đức, Cha Giacomo Filon 

thật sự kiệt sức. Vì thế, thay vì tham dự Cuộc Rước Kiệu Mình Thánh Chúa, Cha xin đưa đến trước Hang 

Đá Lộ-Đức. Cha tiên báo mình sẽ chết tại đây và bày tỏ ước nguyện nếu Cha chết thì xin được an táng tại 

Lộ-Đức. Và đã xảy ra y như lời Cha nói. Cha Giacomo Filon êm ái trút hơi thở cuối cùng trước Hang Đá 

Đức Mẹ và được chôn cất tại nghĩa trang Lộ-Đức. 

Hai tháng sau ngày Cha Giacomo Filon qua đời, một phụ nữ Công Giáo sống tại Lộ-Đức tên Madeleine 

Marty mang hoa đến đặt trên mộ hiền phu quá cố. Khi đi ngang mộ Cha Giacomo Filon, bà nghe trong 

lòng có tiếng nói: 

- Nếu con mang hoa cho chồng, sao con không mang cho Cha nữa? Nếu con mang hoa cho Cha thì Cha 

hứa với con rất nhiều ơn lành, gấp một, hai, ba lần! 

Người phụ nữ tin lời hứa và đã mang hoa đến đặt trên mộ Cha Giacomo. 

Ân phúc bắt đầu tuôn đổ như lời Cha Giacomo hứa. Ân lành nhận lãnh nhiều đến độ người ta viết thư 

đến Tu Viện Các Linh Mục dòng Phanxicô Cappuccino ở Ý để xin tiểu sử cuộc đời Cha Giacomo Filon. Vì 

thế mà cuộc đời Cha được phổ biến rộng rãi trong toàn miền Nam nước Pháp. 

Năm 1985 bà Madeleine Marty qua đời. Bà xin khắc trên mộ mình câu viết: 

- Madeleine Marty, người nữ chăm sóc phần mộ Cha Giacomo. 

Án phong Chân phước cho Cha Giacomo Filon khởi sự từ hơn 20 năm qua ở cấp giáo phận. Hiện hồ sơ 

được Bộ Phong Thánh cứu xét. 

... ”Quả thế, người ta được THIÊN CHÚA làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Chúa GIÊSU 

KITÔ. Tất cả những ai tin đều được như thế, bất luận là ai. Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị 

tước mất vinh quang THIÊN CHÚA, nhưng họ được trở nên công chính do ân huệ THIÊN CHÚA ban 

không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Chúa GIÊSU KITÔ. THIÊN CHÚA đã đặt Người 

làm nơi xá tội nhờ Máu của Người cho những ai có lòng tin. Như vậy, THIÊN CHÚA cho thấy Người là 

Đấng Công Chính. Trước kia, trong thời THIÊN CHÚA nhẫn nại, Người đã bỏ qua các tội lỗi người ta 

phạm. Nhưng bây giờ, Người muốn cho thấy rằng Người vừa là Đấng Công Chính, vừa làm cho kẻ tin 

vào Đức Chúa GIÊSU KITÔ được nên công chính” (Thư gửi tín hữu Roma 3,22-26). 

(”LOURDES Magazine”, n.6, Settembre-Ottobre/2005, trang 41)       Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 


