
CỐ GẮNG LÀM ĐIỀU LÀNH SẼ ĐẠT TỚI THÀNH QUẢ RỰC RỠ! 

 

... Cha thánh Pio thành Pietrelcina (1887-1968) là 

Linh Mục dòng Anh Em Hèn Mọn Cappuccino mang 

Năm Dấu Thánh. 

Lúc sinh thời, có một sự kiện như hằn sâu trong con 

tim của Cha thánh: đó là bảo vệ gia đình và bảo vệ sự 

sống. Các tội phạm chống lại sự sống thường làm Cha 

nổi giận và lớn tiếng la rầy. Gia Đình, Hôn Nhân, Luân 

Lý Tính Dục là ba môi trường mà Cha thánh Pio quyết 

liệt bảo vệ. Cha đòi buộc các tín hữu Công Giáo phải 

kính trọng và quan tâm chú { đến 3 thực tại nòng cốt 

này bởi vì đó là các thực tại thể hiện chương trình của 

THIÊN CHÚA trên việc tăng trưởng của nòi giống loài 

người. 

Gia Đình hiệp nhất, Hôn Nhân bất khả phân ly giữa 

một người nam và một người nữ là nền tảng đầu tiên 

của sự sống nhân loại. Đã có không biết bao nhiêu gia 

đình được Cha thánh Pio cứu gỡ khỏi tình trạng phân 

tán và ly dị! Cha thánh Pio thường gào to hét lớn: 

- Ly Dị là hành vi phá hoại đến từ con người. Và như thế, Ly Dị là đại lộ thênh thang đưa con người 

xuống thẳng Hỏa Ngục! 

Cha thánh Pio đặc biệt yêu thương, khuyến khích và hỗ trợ các gia đình đông con. Cha thường lập đi lập 

lại: ”Hôn nhân là để sinh sản con cái” và như lời Thánh Vịnh 127(126) khẳng định: 

- Này con cái là hồng ân của Chúa, con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban. Bầy con sinh hạ thời 

son trẻ tựa nắm tên người dũng sĩ cầm tay. Hạnh phúc thay người nào đeo ống đầy loại tên như thế! 

Họ sẽ không nhục nhã khi phải đến cửa công tranh tụng với địch thù (3-5). 

Với các đôi vợ chồng mới cưới, Cha thánh Pio luôn luôn cầu chúc: 

- Một xâu hột trang sức thật đẹp với đàn con đông đúc! 

Rồi Cha khuyên: 

- Hãy gia tăng con số dân cư cho mặt đất và cho Thiên Đàng. 

Vì thế, người ta ghi nhận có rất nhiều gia đình đông con - từ 10 người con trở lên - là của những cặp vợ 

chồng được Cha thánh Pio hướng dẫn đường tu đức. Chẳng hạn gia đình ông Settimio Manelli (1886-

1978) và bà Licia Gualandris (1907-2004) người Ý. Ông Bà sinh hạ tất cả 21 người con, chết 8 còn 13. 



Trong số 13 người con này đặc biệt có Linh 

Mục Stefano Maria Pio Manelli sáng lập 

dòng Các Tu Sĩ Phan-sinh Đức Mẹ Vô 

Nhiễm vào năm 1990 tại thủ đô Roma. Hiện 

nay Dòng có mặt tại nhiều nơi trên thế giới. 

Và ngày 20-12-2010 Tổng Giáo Phận Roma 

đã chính thức mở hồ sơ xin phong chân 

phước cho cặp vợ chồng Settimio và Licia 

Manelli. 

Cha thánh Pio quyết liệt chống đối viên 

thuốc ngừa thai, vì nó là sản phẩm đến từ 

âm phủ! Như thế, Cha thánh Pio luôn luôn 

bài trừ các tệ nạn lạm dụng tính dục trong 

hôn nhân, biến hôn nhân thành thị trường 

buôn bán tính dục và tìm kiếm thỏa mãn 

xác thịt. 

 

Không biết bao nhiêu lần người ta chứng 

kiến cảnh Cha thánh Pio từ chối ban ơn xá giải cho những tội nhân nằm lz trong tội lỗi và nhất là các tội 

ngừa thai, phá thai. Cha thánh Pio thường giảng dạy: 

- Khi anh chị em có Đức Tin thì con cái không hề đặt nặng vấn đề cho sức khoẻ, cho tài chánh cũng 

không làm cho anh chị em phải bực bội khó chịu. 

Ngoài ra Cha thánh Pio cũng khẳng khái chống lại các tội lỗi nhân đức trong sạch. Người ta cũng lưu { 

thấy Cha thánh Pio chống lại việc các phụ nữ ăn mặc khêu gợi, hở hang mất nết. Cha khuyên các phụ nữ 

ăn mặc kín đáo như dấu chứng lòng kính sợ THIÊN CHÚA và kính trọng tha nhân. 

Sau cùng cuộc chiến của Cha thánh Pio cũng nhằm bài trừ tội đồng tính luyến ái, trợ tử và phá thai. Đó là 

những tội ác chống lại nhân loại và phá vỡ tất cả các giá trị vừa nhân bản vừa Kitô giáo. 

 

... Những Tràng Chuỗi Mân Côi của một bậc Cha Mẹ tha thiết dâng lên Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA 

để cầu cho đứa con bất hạnh. Câu chuyện xảy ra tại thủ đô Roma. 

Bé Ugo Angelilli chào đời với đôi mắt bị mù. Tất cả các bác sĩ và các giáo sư mà Cha Mẹ bé đến tham 

khảo ý kiến đều quả quyết là không có phương thức chữa trị nào có thể mang lại ánh sáng cho đôi mắt 

mù lòa của bé Ugo. 

Là những tín hữu Công Giáo tràn đầy Đức Tin, Cha Mẹ bé Ugo liền chạy đến cùng Đức MARIA Nữ Vương 

Rất Thánh Mân Côi. Ông Bà xin cử hành tam nhật trọng thể nơi bàn thờ dâng kính Đức Mẹ Mân Côi. 

Cùng lúc ông bà cũng đọc rất nhiều Tràng Chuỗi Mân Côi dâng lên Đức Mẹ. 



Và dĩ nhiên Đức Mẹ không thể làm ngơ trước các 

lời khấn xin tha thiết của bậc cha mẹ đáng thương. 

Chỉ vỏn vẹn 4 tháng sau khi sinh ra, vào tháng 10, 

tháng dâng kính Đức Mẹ Mân Côi, Cha Mẹ của bé 

Ugo vui mừng nhận ra sự kiện bé Ugo bắt đầu phân 

biệt các người và các vật chung quanh. Sau đó thì 

bé Ugo được khỏi hẳn chứng mù lòa. Muôn vàn tạ 

ơn Đức Mẹ MARIA Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi. 

 

... ”Phúc thay người son sẻ mà tinh tuyền, không 

chung chạ bất chính. Đến thời THIÊN CHÚA viếng 

thăm, họ sẽ được sinh hoa kết quả. Phúc cho hoạn 

nhân không làm điều bất chính, không suy tưởng 

nghịch cùng THIÊN CHÚA. Vì trung tín, họ sẽ được 

một đặc ân là hưởng phần rất hậu nơi Đền Thờ 

THIÊN CHÚA. Quả vậy, cố gắng làm điều lành, sẽ 

đạt tới thành quả rực rỡ, vì lẽ trí khôn ngoan là cội 

rễ không thể nào hư hoại. Nhưng con cái bọn 

ngoại tình sẽ chẳng ra chi, giống nòi kẻ chung chạ 

bất chính rồi sẽ lụi tàn. Dầu chúng có sống lâu 

trăm tuổi, thì cũng kể bằng không không vậy; khi 

cuộc đời xế bóng, chúng cũng chẳng danh giá gì .. 

Chẳng thà không con cái mà sống đời đức hạnh! 

Người đức hạnh lưu danh muôn thưở, vì được cả 

THIÊN CHÚA lẫn người đời biết đến. Họ còn sống, người người noi gương, họ khuất đi, ai ai cũng 

thương tiếc. Trong cõi đời đời, đầu đội triều thiên, họ khải hoàn vinh hiển, vì đã chiến thắng trong 

cuộc tranh đua giành phần thưởng tuyệt vời .. Trong ngày xét xử, những đứa con hoang sẽ là bằng 

chứng buộc tội những người sinh ra chúng” (Khôn Ngoan 3,12-18/4,1-2,6) 

 

(”La Mia Messa”, volume IV, 1 Ottobre - 31 Dicembre 2014, Anno VIII/A/B, Casa Mariana Editrice, trang 

87-88/515) 
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