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Lúc mới lên 5, bé Carlo Chiavazza đã tự thề hứa: ”Lớn lên con sẽ 

làm Linh Mục!” Và bé đã giữ lời hứa. 

Carlo Chiavazza sinh ngày 9-10-1914 tại Sommariva Bosco, một 

làng quê ở Bắc Ý. Carlo là con thứ hai trong gia đình có 8 người, 5 

trai và 3 gái. Thân mẫu Carlo là tín hữu Công Giáo đoan trang đức 

hạnh. Bà có Đức Tin sâu xa và đã truyền đạt Đức Tin sang các 

con, đặc biệt là Carlo. Bé Carlo thường quấn quít bên mẹ. Trong 

khi các anh chị em khác ra đồng, hoặc nô đùa bên ngoài, thì Carlo 

ở nhà với mẹ. Cả hai mẹ con cùng đọc truyện các thánh, rồi cầu 

nguyện và lần hạt Mân Côi. 

Carlo thuộc đoàn giúp lễ của họ đạo. Vào mùa đông, mẹ phải bế 

cậu trên tay để đi lễ, vì đường đến nhà thờ phải leo dốc, và 

thường có đóng băng, dễ bị trợt té. Một lần, vì bị trễ, Carlo đã 

chạy như bay đến nhà thờ để kịp giờ giúp lễ. Cậu đến đúng giờ, 

nhưng hai chân trống trơn, vì guốc bị rơi mất dọc đường khi cậu 

chạy quá nhanh. 

Năm lên 12 tuổi, Carlo xin phép cha mẹ gia nhập chủng viện. Thân mẫu hớn hở chấp nhận, nhưng thân 

phụ không mấy vui. Dầu vậy ông cũng đồng ý cho Carlo gia nhập tiểu chủng viện tại Bra, thuộc vùng 

Lombardia (Bắc Ý). Sau này, một người bạn nói về Carlo: 

- Carlo là thiếu niên nhanh nhẹn và vui tươi, lúc nào cũng sẵn sàng nô đùa với người khác. Các bạn âu 

yếm gọi cậu là ”Carlin” vì cậu có biệt tài chơi đá banh và đi xe đạp rất giỏi! Ngoài ra Carlo có nhiều sáng 

kiến và ưa thích những gì mới mẻ. Khi tuổi đời chồng chất với trách nhiệm và các biến cố thăng trầm, 

Carlo vẫn giữ nguyên đức tính tươi vui và yêu chuộng những gì mới mẻ! 

Hai năm sau ngày gia nhập tiểu chủng viện, thân mẫu Carlo qua đời. Rồi em gái út nhỏ tuổi cũng qua đời 

theo mẹ. Cái chết đột ngột của mẹ hiền để lại nơi tâm lòng non trẻ và trong trắng của Carlo một vết 

thương không bao giờ lành .. 

Ngày 29-6-1937, thầy Carlo Chiavazza tiến lên lãnh chức Linh Mục, lúc tuổi đời chưa tròn 23. Tân Linh 

Mục được chỉ định làm phó xứ, rồi được gởi đến thủ đô Roma theo môn thần học tại Đại Học Giáo 

Hoàng Gregoriana. 

Đệ nhị thế chiến bùng nổ. Cha Carlo phải thi hành nghĩa vụ quân sự với tư cách là Linh Mục Tuyên Úy. 

Cha theo đoàn quân Ý lên đường sang Nga. Đến năm 1943, Cha Carlo trở lại Ý. Cha tiếp tục thi hành 

chức vụ tuyên úy bên cạnh các kháng-chiến-quân, cương quyết đánh đuổi quân Đức xâm lăng ra khỏi 

lãnh thổ. 



Khi thế chiến thứ hai chấm dứt, Cha Carlo được chỉ định làm cha 

phó giáo xứ Thánh Têrêxa Hài Đồng GIÊSU ở Torino. Nơi đây, 

Cha ước muốn thực hiện một giấc mơ của chức vụ Linh Mục: 

truyền giáo bằng báo chí. 

Cuối năm 1946, một nhóm giáo dân trí thức cùng các Linh Mục 

và tu sĩ Tổng Giáo Phận Torino, bàn tính việc phát hành một tờ 

báo Công Giáo. Tờ báo nhằm mục đích trau dồi văn hóa, nhưng 

nhất là trình bày các biến chuyển xã hội dưới cái nhìn và nhận 

định của tín hữu Kitô. Mọi người đồng thanh chọn Cha Carlo 

Chiavazza điều khiển tờ báo. 

Cha không có kinh nghiệm nào về nghề viết và làm báo. Nhưng 

Cha hăng say bắt tay vào việc. Cha học hỏi nghệ thuật làm báo 

và viết báo một cách nhanh chóng, không thể tưởng tượng nổi. 

Chỉ trong thời gian ngắn, Cha thủ đắc mọi khả năng cần thiết 

cho một vị chủ nhiệm kiêm chủ bút! 

Ngày 14-12-1946, khi tờ tuần báo ”Il nostro tempo - Thời chúng ta” ra mắt độc giả, thì vị chủ bút 32 tuổi 

đã nắm vững tình hình tờ báo. Suốt trong 12 năm trời, Cha Carlo vừa điều khiển tờ tuần báo vừa hợp tác 

viết bài cho các báo khác. 

Năm 1968, Đức Thánh Cha Phaolo 6 (1963-1978), vì biết tài nghệ và lòng hăng say của Cha Carlo 

Chiavazza, nên đã gọi Cha về Roma để điều khiển ”Văn Phòng Toàn Quốc về Truyền Thông Xã Hội”. Đức 

Thánh Cha cũng trao tặng Cha tước hiệu Đức Ông, như dấu chỉ ưu ái và ghi ơn vì các hoạt động tông đồ 

không mệt mỏi của Cha. 

Cha Carlo Chiavazza làm việc cho đến giây phút cuối cùng, khi được Chúa gọi về, vào ngày thứ tư 30-12-

1981, hưởng thọ 67 tuổi. Cha đã dâng hiến 35 năm cho việc rao giảng Tin Mừng qua các phương tiện 

truyền thông xã hội. 

(Carlo Chiavazza, ”Lettere agli amici”, società editrice internazionale, Torino 1982, trang 21-25). 
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