
21-7: THÁNH LORENZO DA BRINDISI, TIẾN SĨ HỘI THÁNH 

 

Thánh Lorenzo thành Brindisi có tên thật là Giulio 

Cesare Russo và chào đời ngày 22-7-1559 tại Brindisi, 

miền cực Nam nước Ý. 

Năm lên 15 tuổi, Lorenzo đến gõ cửa Tu Viện các Cha 

Cappuccini ở Verona (Bắc Ý). Lorenzo trình bày ý 

hướng muốn trở thành tu sĩ nối gót thánh Phanxicô 

thành Assisi. Ngạc nhiên, Cha Bề Trên muốn kiểm 

chứng xem mức độ thánh thiện của thiếu niên như 

thế nào. Cha đưa ngay thiếu niên đến nhà nguyện và 

nói: ”Con thấy là nhà nguyện vô cùng lạnh lẽo. Vậy mà 

con phải dành phấn lớn thời giờ trong đêm để cầu 

nguyện nơi nhà nguyện này”. Rồi Cha đưa Lorenzo 

đến xem căn phòng của tu sĩ và nói: ”Con thấy căn phòng nhỏ hẹp với vỏn vẹn chiếc giường trải rơm. 

Đây là nơi dành cho con nghỉ ngơi mỗi khi đêm về”. Cha đưa Lorenzo xuống phòng ăn và nói: ”Con biết 

không, trên chiếc bàn thô sơ này, con chỉ có bánh mì bố thí để ăn!” 

Cậu thiếu niên giữ thinh lặng từ đầu đến cuối. Sau cùng, Cha Bề Trên âu yếm hỏi: 

- Con thấy như thế nào? Cuộc sống tu trì nơi đây có thích hợp với con khỏng??? 

Thay vì trả lời, Lorenzo cất tiếng hỏi: 

- Thưa Cha, Tu Viện có Thánh Giá Đức Chúa GIÊSU KITÔ và tượng Đức Mẹ MARIA không??? 

Cha Bề Trên vui vẻ đáp ngay: 

- Thánh Giá và Đức Mẹ thì con gặp thấy khắp nơi trong Tu Viện! 

Thiếu niên lễ phép thưa: 

- Bấy nhiêu đủ cho con rồi! Con sẽ luôn luôn ngước nhìn lên Thánh Giá Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Rồi con 

luôn luôn phó thác trong vòng tay từ mẫu của Đức Mẹ MARIA. Con sẽ luôn luôn nhớ đến Tình Yêu của 

THIÊN CHÚA và Đức Mẹ MARIA dành cho con và như thế, Tất Cả sẽ trở nên dễ dàng đối với con!!! 

Và đúng như thiếu niên nói. Cậu trở thành tu sĩ Cappuccino thánh thiện, nhà giảng thuyết lừng danh, Bề 

Trên Tổng Quyền và là văn sĩ đại tài ca tụng Hiền Mẫu MARIA thiên quốc. Đó là Linh Mục Lorenzo thành 

Brindisi (1559-1619). Ngài được Đức Giáo Hoàng Pio VI (1775-1799) tôn phong chân phước vào năm 

1783 và được Đức Giáo Hoàng Leone XIII (1878-1903) nâng lên hàng hiển thánh vào năm 1881. Đức 

chân phước Giáo Hoàng Gioan XXIII (1958-1963) đã tuyên phong thánh Lorenzo da Brindisi là Tiến Sĩ Hội 

Thánh vào năm 1959 với tước hiệu ”doctor apostolicus - tiến sĩ tông đồ”. 



Phúc thay tín hữu Công Giáo nào - đặc biệt Linh Mục 

và tu sĩ - biết nhìn thấy mọi nơi và hết lòng yêu mến 

Đức Chúa GIÊSU KITÔ cùng Đức Mẹ MARIA. 

 

... ”Phần Ta, mọi kẻ Ta yêu mến, thì Ta răn bảo dạy 

dỗ. Vậy hãy nhiệt thành và hối cải ăn năn! Này đây 

Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở 

cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với 

người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta. Ai thắng, 

Ta sẽ cho ngự bên Ta trên ngai của Ta, cũng như Ta 

đã thắng và ngự bên CHA Ta trên ngai của Người. Ai có tai, thì hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội 

Thánh” (Khải Huyền 3,19-22). 

(”La Mia Messa”, volume III, Giugno-Luglio-Agosto/2009, Anno III/B, Casa Mariana Editrice, trang 80) 
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