
YÊU THƯƠNG KÍNH TRỌNG BÀ NỘI 

 

Sau đây là thư cô Iner - người Ý - viết gởi Cha Chủ Nhiệm nguyệt 

san ”Tiếng Nói Serafim từ Sardegna” của Các Linh Mục dòng 

Cappuccino ở đảo Sardegna (Nam Ý). 

Kính thưa Cha. Ngày 22-12-2007, THIÊN CHÚA Nhân Lành gọi về 

với Ngài một thiên thần mang tên Ineria Desogus. Đó là Bà Nội 

muôn vàn dấu ái của con. Nội con hưởng thọ 94 tuổi. Con thương 

Nội vô cùng. Nội con đúng thật là người tuyệt vời, nhân ái và có 

tâm hồn sống Đạo sâu xa. Nội con luôn tỏ ra biết cảm thông tha 

nhân và biết diễn đạt tình yêu chân thành, vô điều kiện, không so 

đo tính toán. 

Nội con luôn luôn nắm giữ vai trò trọng yếu trong cuộc đời con. 

Khi còn sống, Nội đích thật là thiên thần hộ thủ con trên trái đất 

này. Giờ đây Nội tiếp tục vai trò gìn giữ bảo vệ con trên thiên quốc. 

Con tin chắc chắn như vậy. 

Trong cuộc đời, Nội con đã phải trải qua rất nhiều chặng đường đau khổ và cam cảnh khốn khó. Góa 

chồng lúc tuổi đời chưa cao, Nội con một mình bương-chải để có thể dưỡng dục 7 đứa con nên người. 

Nội con đặc biệt thông truyền và giáo dục con cái biết kính trọng cũng như biết thực thi các giá trị của 

gia đình và của sự sống. Nội con còn có thêm một đức tính khác. Đó là lòng yêu kính thánh Inhaxio thành 

Loyola (1491-1556), vị Thánh Tổ Dòng Tên. Nội con yêu kính và cùng lúc cũng làm cho con cái cháu chắt 

hết mực sùng kính thánh Inhaxio. 

Ngoài ra Nội còn là độc giả trung thành của nguyệt san do ngài làm chủ nhiệm. Đó là tờ ”Tiếng Nói 

Serafim đến từ đảo Sardegna”. Mỗi lần nhận Báo mới, Nội con chăm chú đọc thật kỹ từ đầu đến cuối, 

không bỏ sót Mục nào. 

Nội con ra đi trở về Nhà Cha trên Trời đúng như Nội từng sống và từng mơ ước. Nghĩa là, Nội con trút 

hơi thở cuối cùng giữa vòng tay vây bọc thân yêu trìu mến của toàn thể đại gia đình con-cái cháu-chắt-

chít. Giờ đây Nội con sum họp trên Thiên Đàng với Ông Nội Antonio, với Song Thân của Nội con cũng 

như với các anh chị em của Nội con. Con tin tưởng vững chắc rằng Nội sẽ tiếp tục cầu nguyện cho tất cả 

đại gia đình Nội còn đang sống nơi dương thế. Phần con cũng không bao giờ quên Nội và tiếp tục cầu 

nguyện cho Nội. 

Ký tên: Đứa cháu nội Iner và toàn thể Gia Đình. 

Tiếp theo là lời phúc đáp của Cha Chủ Nhiệm tờ ”Tiếng Nói Serafim từ Sardegna”. 

Bức thư trên đây của cô Iner thật cảm động. Nó diễn tả tâm tình yêu thương trìu mến của thế hệ trẻ đối 

với các bậc cao niên, các ông bà Nội Ngoại trong đại gia đình. Có lẽ nhờ tình thương trìu mến của đại gia 



đình con cái cháu-chắt-chít mà cụ bà Ineria Desogus sống thọ 

đến gần một thế kỷ! Cô Iner không do dự khi âu yếm và tri ân 

tặng cho Bà Nội danh xưng thiên thần bản mệnh! Nghĩa là, 

Bà Nội luôn luôn ở gần bên cháu và hết lòng thương yêu 

chăm sóc cháu. 

Sự kiện này minh chứng tầm quan trọng của sự hiện diện và 

ảnh hưởng tinh thần của Ông Bà Nội Ngoại trong đại gia đình 

đối với con cháu. Ngoài ra nơi một số gia đình, vì cha mẹ phải 

bận bịu công việc suốt ngày, chính Ông Bà Nội Ngoại giúp 

một tay trong việc trông coi nhà cửa và chăm sóc các cháu 

nhỏ. Đôi khi Ông Bà đưa cháu đến trường và đón cháu về 

nhà. Trong công tác này, Ông Bà có thể thông truyền cho các 

cháu niềm yêu mến kính trọng thiên nhiên. 

Thêm chi tiết khác đó là tâm tình yêu mến Thánh Inhaxio của 

Nội Ineria. Việc yêu kính Các Thánh là tâm tình đạo đức tốt 

lành mà các Ông Bà Cha Mẹ nên bảo tồn, nuôi dưỡng và 

thông truyền cho con cháu. Các Thánh là mẫu gương lý tưởng tuyệt vời nhất cho các tín hữu Công Giáo 

trong việc sống đạo chân thành. 

Sau cùng, Nội Ineria rất yêu thích việc đọc sách báo Công Giáo. Nhờ việc đọc sách báo, các tín hữu Công 

Giáo giữ vững Đức Tin và yêu mến cùng trung thành với Giáo Hội Công Giáo. Đáng khen ngợi, đáng trân 

trọng và đáng khuyến khích biết bao tình yêu và tấm gương của Ông Bà Nội Ngoại để lại cho con cháu 

trong các gia đình Công Giáo ngày nay. 

... ”Này con, đừng quên lãng giáo huấn của thầy, huấn lệnh của thầy, lòng con lo giữ trọn. Vì nhờ đó, 

con sẽ được sống lâu trăm tuổi, và đầy tràn phúc lộc bình an. Ước chi ân tình và tín nghĩa chẳng hề lìa 

con, nhưng nên như vòng con đeo vào cổ, và được con ghi khắc tận đáy lòng. Như vậy, con sẽ được 

cả THIÊN CHÚA lẫn phàm nhân yêu thương và quý chuộng. Hãy hết lòng tin tưởng vào THIÊN CHÚA, 

chớ hề cậy dựa vào hiểu biết của con. Hãy nhận biết Người trong mọi đường đi nước bước, Người sẽ 

san bằng đường nẻo con đi. Đừng tự coi mình là khôn ngoan, hãy kính sợ THIÊN CHÚA và tránh xa sự 

dữ” (Sách Châm Ngôn 3,1-7). 

(”Voce Serafica della Sardegna”, Rivista mensile dei Cappuccini Sardi, Anno LXXXVII, n.3, Marzo 2008, 

trang 94) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 


