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Bác sĩ Corrado Caso là chuyên viên giải phẫu của bệnh viện 

Mercato San Severino ở Salerno (Nam Ý). Bác sĩ cũng là 

thành viên Ủy Ban Luân Lý Đạo Đức của Hiệp Hội Y Tế Salerno. 

Sau đây là chứng từ của bác sĩ Corrado Caso về gương lành 

của Song Thân - bậc cha mẹ đạo đức - biết hướng dẫn gia đình 

bước đi trong Đức Tin Công Giáo và trọn lòng kính mến Đức 

Nữ Trinh Rất Thánh MARIA, qua việc lần hạt Mân Côi chung. 

Cuộc đời Song Thân tôi quả thật là chứng tá Đức Tin, thể hiện 

vào những giai đoạn khó khăn nhất và tỏ tường nhất đối với 

chúng tôi là con cái. Chứng tá tỏ tường trong việc trọn gia 

đình cùng nhau lần hạt Mân Côi chung vào mỗi buổi tối. Giống 

như lời Đức Chúa GIÊSU phán trong Phúc Âm theo thánh 

Matthêu chương 5 câu 16: 

- Ánh sáng của anh chị em phải chiếu giải trước mặt thiên 

hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh chị em làm, mà 

tôn vinh Cha của anh chị em, Đấng ngự trên Trời. 

Đúng thế. Cha Mẹ chúng tôi đã sống như lời Đức Chúa GIÊSU dạy. Hai Vị nêu gương sáng cho chúng tôi 

là con cái. Hai Vị sống Đức Tin và thông truyền Đức Tin cho chúng tôi. Cha Mẹ chúng tôi giáo dục con cái 

trước tiên bằng tình yêu thương và bằng chính cuộc sống đạo đức của các ngài. Một trong các việc đạo 

đức chúng tôi thực hành chung trong gia đình là việc lần hạt Mân Côi vào mỗi buối tối. Gia tài thiêng 

liêng Cha Mẹ để lại cho chúng tôi là Đức Tin Công Giáo và lòng yêu mến Đức Mẹ Mân Côi MARIA. 

Khi hoàng hôn buông xuống, báo hiệu một ngày sống chấm dứt, thì không hình ảnh nào đẹp bằng 

cảnh toàn gia đình tụ họp lại. Chúng tôi dâng lời chúc tụng và cảm tạ THIÊN CHÚA về những phúc lành 

nhận lãnh trong ngày. Và rồi lời Kinh Mân Côi được xướng lên, bày tỏ lòng mến yêu vô vàn của đoàn con 

cái trần gian dâng lên Đức Nữ Trinh MARIA, Hiền Mẫu Thiên Quốc. Ôi tuyệt đẹp, những buổi tối đọc kinh 

chung trong gia đình! Anh chị em chúng tôi quả thật may mắn được sinh ra bởi bậc Cha Mẹ là tín hữu 

Công Giáo sống đạo chân thành. 

Và hoàng hôn cuộc đời Cha Mẹ chúng tôi diễn ra tuyệt đẹp. Khi cánh cửa cuộc đời khép lại, Cha Mẹ 

chúng tôi êm ái ra đi, lòng mãn nguyện vì biết rằng, bình minh cuộc đời các con lại mở ra tiếp nối cuộc 

đời Cha Mẹ. Lời cầu nguyện của chúng tôi - những đứa con của Cha Mẹ - sẽ tiếp tục làm thành chiếc cầu 

vòng dâng lên Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA. Tràng chuỗi Mân Côi của chúng tôi dệt bằng những câu 

chuyện nho nhỏ của cuộc đời từng người con của Cha Mẹ. 



Ngày hôm nay khi viết những dòng chữ tri ân này, tôi đã 

là người trưởng thành, có địa vị trong xã hội, lập gia đình 

và có con cái. Tôi không quên ơn Cha Mẹ. Và để bày tỏ 

lòng thảo hiếu đối với Song Thân quá cố, tôi cố gắng sống 

Đức Tin và thông truyền Đức Tin cho con cái. Tôi cũng giữ 

nguyên thói quen lành thánh là toàn gia đình cầu nguyện 

chung và lần hạt Mân Côi chung vào mỗi buổi tối trước 

khi ngủ. 

Trong mỗi ngày sống, chúng tôi luôn hướng nhìn lên Đức 

Mẹ MARIA là Sao Mai xuất hiện trên bầu trời. Sao Mai 

báo hiệu ánh quang rạng ngời của một trời mới. Chiêm 

ngắm Đức Mẹ MARIA lòng chúng tôi sẽ bừng lên Hy 

Vọng. Đó là niềm hy vọng không bao giờ tắt, nhưng lớn 

mãi với thời gian suốt trong cuộc đời trần thế của chúng tôi và con cái chúng tôi. 

... ”THIÊN CHÚA làm cho người cha được vẻ vang vì con cái, cho người mẹ thêm uy quyền đối với các 

con. Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con 

cái, khi cầu nguyện họ sẽ được lắng nghe. Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ, ai vâng lệnh THIÊN 

CHÚA sẽ làm cho mẹ an lòng .. Con ơi, hãy săn sóc cha con, khi người đến tuổi già; bao lâu người còn 

sống, chớ làm người buồn tủi. Người có lú-lẫn, con cũng phải cảm thông, chớ cậy mình sung sức mà 

khinh dể người. Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng, và sẽ đền bù tội lỗi cho con. 

THIÊN CHÚA sẽ nhớ đến con, ngày con gặp khốn khó, và các tội con sẽ biến tan như sương muối biến 

tan lúc đẹp trời. Ai bỏ rơi cha mình thì khác nào kẻ lộng ngôn, ai chọc giận mẹ mình, sẽ bị THIÊN CHÚA 

nguyền rủa” (Sách Huấn Ca 3,1-16). 

(”Il ROSARIO E LA NUOVA POMPEI”, Anno 122, N.4, Aprile 2006, trang 27). 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 

 

 

 


