
TRI ÂN THÁNH CẢ GIUSE 

 

Chứng từ tri ân của cặp vợ chồng trẻ người Ý - Enza và Franco - 

đối với Thánh Cả GIUSE THỢ, mừng vào Ngày Quốc Tế Lao 

Động 1-5. 

.. Cách đây hơn 5 năm, gia đình chúng tôi - gồm 2 vợ chồng và 

đứa con trai tên Sandro - trải qua một thời kz khó khăn. Nhưng 

chính trong gian nan thử thách mà Đức Tin được củng cố. 

Cứ sự thường ”căn-nhà” là mái ấm gia đình, là nơi cư ngụ vững 

vàng nhất và là địa điểm diễn ra mọi sinh hoạt thân thương trìu 

mến. Người ta thường nói: An cư rồi mới lạc nghiệp! Thế 

nhưng, khi căn nhà bạn đang ở bị chủ nhà liên tục dọa đuổi bạn 

ra khỏi nhà, thì lúc đó, căn nhà bỗng trở thành một bóng ma ám 

ảnh. Bằng mọi cách bạn phải tức tốc tìm mua một căn nhà khác. 

Mua nhà là vấn đề nhiêu-khê khốn-khổ của không biết bao 

nhiêu gia đình sống ở các thành phố lớn. Làm sao có thể dung 

hòa nhiều yếu tố gần như không thể nào dung hòa được? Chẳng 

hạn: căn nhà vừa tiện nghi vừa rẻ tiền vừa ở gần trung tâm 

thành phố! Đó cũng là ước nguyện thâm sâu nhất của vợ chồng chúng tôi với một đứa con trai. Gia đình 

chúng tôi không khá giả. Giờ đây chúng tôi bị bó buộc phải mua nhà. 

May mắn thay chúng tôi luôn đặt trọn niềm tin vào THIÊN CHÚA. Chính Ngài hướng dẫn chúng tôi từng 

đường đi nước bước. Thêm vào đó chúng tôi gặp được một tu sĩ dòng Anh Em Phan-Sinh Đức Mẹ Vô 

Nhiễm. Chính vị Tu Sĩ khuyến khích chúng tôi kêu cầu cùng Thánh Cả GIUSE, Vị Bảo Trợ quyền năng của 

các Gia Đình Công Giáo. 

Thế nhưng, ngày qua ngày, chúng tôi vẫn chưa tìm ra căn nhà vừa ý và thích hợp với túi tiền khiêm tốn 

của chúng tôi. Trong khi đó chủ nhà liên tục hăm-đe hù-dọa chúng tôi. Thật đau lòng khi phải sống trong 

nơm-nớp sợ-hãi và trong bất-ổn bất-an ..  

Mỗi ngày chúng tôi chỉ biết dâng lên THIÊN CHÚA mọi âu-lo sầu-khổ và khẩn nài sự trợ giúp của Nữ Trinh 

Rất Thánh MARIA và Thánh Cả GIUSE. Mỗi buổi tối toàn gia đình - sau khi lần hạt Mân Côi - chúng tôi đọc 

thêm Kinh Kính Thánh Cả GIUSE. Chúng tôi đặc biệt kêu van Thánh Cả GIUSE cầu bầu cứu giúp. 

Ngày 27-4-2001, hãng địa-ốc điện thoại bảo chúng tôi đi xem một căn nhà. Sau khi đọc kinh Thánh Cả 

GIUSE như thường lệ, tôi thầm thì thân thưa cùng Thánh Cả như sau: 

- Thưa Thánh Cả GIUSE, chỉ còn 3 ngày nữa đến lễ mừng Thánh Cả dưới tước hiệu ”Thánh GIUSE 

THỢ”. Nếu Thánh Cả không ban cho chúng con ơn chúng con đang xin, thì đợi đến khi nào Thánh Cả 

mới ban cho chúng con ơn này? 



Buổi chiều hôm ấy chúng tôi tới xem căn nhà. 

Vừa đi, tôi vừa thầm thì đọc liên tục Kinh Kính 

Mừng MARIA. Rồi tôi cầu nguyện cùng Chúa: 

- Lạy Đức Chúa GIÊSU, ước gì thời gian lang-

thang nơi hoang địa chấm dứt. Giờ đây xin 

Chúa cho chúng con vào được đất Chúa hứa 

ban cho chúng con. Xin Chúa xót thương 

chúng con! 

Vừa bước vào nhà, chúng tôi có cảm giác như 

căn nhà này dành cho chúng tôi từ lâu. Căn 

nhà đáp ứng mọi nguyện vọng chúng tôi hằng 

mơ ước và khẩn cầu. 

Hai ngày sau, chúng tôi ký giấy mua nhà với giá phải chăng, hợp với túi tiền khiêm tốn của chúng tôi. 

Hôm đó là ngày 1-5 ngày mừng kính Thánh Cả GIUSE Thợ. Thật là một ngày vui mừng khôn tả đối với 

chúng tôi. Toàn gia đình chúng tôi tri ân dâng lời cảm tạ Thánh Cả GIUSE đã âu yếm trao tặng chúng tôi 

món quà quá mức chờ mong. 

Ngoài ra phải kể thêm một sự kiện khác thường gần như một phép lạ. Một người trong Nhóm Cầu 

Nguyện khi nghe chúng tôi gặp khó khăn trong việc tìm mua nhà đã trao tặng chúng tôi một món tiền 

khá lớn. 

Sau đó khi nói chuyện với chủ nhà chúng tôi hỏi thăm có thánh đường nào gần nơi cư ngụ không. Chúng 

tôi ngạc nhiên biết bao khi nghe chủ nhà cho biết, chỉ cách đó khoảng một trăm thước có ngôi thánh 

đường dâng kính Thánh Cả GIUSE Thợ. 

Tôi cảm động không cầm được nước mắt. Tôi vui mừng ôm chầm lấy chồng tôi. Chàng cũng cảm động 

rưng nước mắt y như tôi. Chúng tôi nhận ra Bàn Tay THIÊN CHÚA Quan Phòng nhờ lời chuyển cầu của 

Thánh Cả GIUSE. 

Muôn vàn cảm tạ tình thương bao la nhân hậu của THIÊN CHÚA và của Thánh Cả GIUSE. 

(”Missio Mariae”, n.24, Primavera-2002, trang 9-10) 

Sr Jean Berchmans Minh Nguyệt  

 

 


