
TIN TƯỞNG NƠI SỰ BẢO TRỢ CỦA THÁNH CẢ GIUSE 

 

Nữ chân phước Maria Caterina Troiani (1813-1887) - tục danh 

Costanza - chào đời ngày 19-1-1813 tại làng Giuliano di Roma 

thuộc tỉnh Frosinone ở miền Trung nước Ý, trong một gia đình 

Công Giáo đạo đức khá giả. Mồ côi mẹ năm lên 6 tuổi, Costanza 

được gởi vào Viện do các nữ đan sĩ Bác Ái thánh nữ Chiara thành 

Ferentino trông coi. 

Tại đây, chín mùi ơn gọi tu dòng, Costanza xin trở thành nữ đan sĩ 

và tuyên khấn lần đầu ngày 16-12-1830 với tên dòng là Maria 

Caterina Rosa Viterbo. Sau đó Chị Maria Caterina được chỉ định làm 

Thư Ký của Đan Viện. Và từ năm 1842 đến năm 1858 Chị làm phụ tá 

cho Viện Mẫu Maria Aloisa Castelli. 

Năm 1859, cùng với Mẹ Bề Trên Castelli và 3 nữ tu khác, Chị Maria 

Caterina lên đường sang Cairo, thủ đô Ai Cập để mở Đan Viện mới. 

Chỉ một thời gian ngắn sau khi đến nơi, Mẹ Castelli lâm trọng bệnh. 

Thế là mọi trách nhiệm đổ trên vai Chị Maria Caterina. Với sự trợ 

giúp của Đức Cha Vujcic, Đại Diện Tông Tòa, Chị viết quy luật mới cho Hội Dòng. Năm 1863, Chị Maria 

Caterina được bầu làm Bề Trên và năm 1868 Hội Dòng được Tòa Thánh chấp thuận với tên Trợ Sĩ Phan-

Sinh Cairo. Kể từ năm 1950, Hội Dòng đổi tên thành Nữ Thừa Sai Phan-Sinh Khiết Tâm Đức Mẹ MARIA. 

Trong thời gian Chị Maria Caterina làm Bề Trên, Hội Dòng mở thêm 7 nhà mới tại Ai Cập với mục đích 

chăm sóc và giáo dục các trẻ nữ bị bỏ rơi không nơi nương tựa. Chị làm Bề Trên Tổng Quyền của Hội 

Dòng cho đến khi qua đời vào ngày 6-5-1887, hưởng thọ 74 tuổi. Chị được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô 

II (1978-2005) tôn phong chân phước ngày 14-4-1985. 

Điểm nổi bật trong cuộc đời nữ chân phước Maria Caterina Troiani là lòng kính mến và tin tưởng vô bờ 

nơi sự bảo trợ của Thánh Cả GIUSE. Chị hoàn toàn tín thác nơi sự trợ giúp của Thánh Cả GIUSE. Chị luôn 

khuyến khích các nữ tu hãy sùng kính Thánh Cả GIUSE. Chị âu yếm gọi Thánh Cả là Vị Giám Đốc Ngân Khố 

của con. Bởi vì, Chị phó thác cho Thánh Cả GIUSE tất cả mọi nhu cầu, mọi phát triển của Hội Dòng trên cả 

hai bình diện vật chất và thiêng liêng. 

Ngày 24-6 năm ấy thủ đô Cairo bị một trận động đất kinh hoàng làm rúng động, gieo chết chóc và tàn 

phá dinh thự nhà cửa. Trong cơn hỗn loạn các nữ tu trông thấy các bức tường của ngôi nhà mở ra. Mọi 

người hốt hoảng tìm đường chạy trốn. Trong cơn kinh hoàng, chỉ duy nhất Mẹ Bề Trên Maria Caterina 

vẫn giữ nguyên thái độ điềm tĩnh. Mẹ vội vàng chạy đi lấy các ảnh vảy Thánh Cả GIUSE và đặt vào giữa 

các lằn nứt của các bức tường và nói lớn tiếng với trọn lòng tin tưởng phó thác: 

- Thánh Cả GIUSE biết rõ nơi đây có con cái sống dưới sự bảo trợ của Người! 



Khi các nhân viên chính quyền đến tận nơi để xem xét và lượng 

định các thiệt hại do trận động đất gây ra, họ kinh ngạc khi nhìn 

thấy các bức tường bị nứt tự khép lại với các ảnh vảy Thánh Cả 

GIUSE. 

Phép lạ minh chứng Thánh Cả GIUSE mau mắn đáp lại lòng phó 

thác của Mẹ Maria Caterina Troiani đã tin tưởng nơi sự bảo trợ của 

Ngài. 

... Kinh Đức Thánh Cha Leone XIII (1878-1903) cầu cùng Thánh Cả 

GIUSE 

Lạy Thánh Cả GIUSE, 

bị đè bẹp dưới các thử thách cam go 

chúng con vội chạy đến cùng Ngài với trọn lòng tin tưởng, 

để nhận được sự bảo trợ của Ngài 

cùng với sự bảo trợ của Hiền-Thê chí thánh của Ngài. 

Nhân vì mối liên hệ thánh thiêng bác ái 

nối kết Ngài với Đức Nữ Trinh Vô Nhiễm Mẹ THIÊN CHÚA, 

và nhân vì tình phụ tử Ngài dành cho Hài Nhi GIÊSU, 

chúng con khẩn cầu Ngài khoan dung đoái nhìn đến chúng con 

là gia sản quí báu mà Đức Chúa GIÊSU đã đổ Máu ra cứu chuộc 

và xin Ngài cứu giúp chúng con trong cơn gian nan khốn khó. 

Ôi Vị Canh Giữ hiền đức của Thánh Gia, 

xin Ngài che chở các con cái đã được 

Đức Chúa GIÊSU KITÔ cứu chuộc. 

Lạy Cha chí ái, xin Cha đẩy xa chúng con 

tai-họa của lầm-lạc và của tật-xấu 

đang làm băng-hoại thế giới chúng con. 

Ôi lạy Cha, Vị Bảo-Trợ quyền năng của chúng con trên thiên quốc, 

xin Cha đoái thương trợ giúp chúng con trong cuộc chiến 



chống lại tên ác-thần là quyền lực tăm tối. 

Giống như ngày xưa Cha đã bảo vệ mạng sống, 

cứu cho Hài Nhi GIÊSU thoát chết, 

thì nay cũng xin Cha bênh vực Hội Thánh của THIÊN CHÚA, 

đang bị tấn công bởi sức thâm-hiểm của kẻ thù và của mọi 

nghịch-cảnh. 

Xin Cha ôm trọn mỗi người chúng con vào vòng tay che chở 

của Cha, 

hầu cho, nhờ gương sáng và sự cứu giúp của Cha, 

chúng con có thể sống cuộc đời Kitô-hữu chân chính, 

được chết lành và được vui hưởng mọi phúc lành thiên quốc. 

Ước-Gì-Được-Như-Vậy! Amen. 

Lạy Thánh Cả GIUSE, 

Đấng bảo trợ thầm lặng của Đức Chúa GIÊSU và Đức Mẹ MARIA, 

xin cho chúng con được sống và được chết như Ngài. Amen. 

(”La Mia Messa”, 1 Gennaio 2011 - 31 Marzo 2011, Anno V/A, vol.I, Casa Mariana Editrice, trang 455) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 

 


