
XIN THÁNH CẢ GIUSE ÔM TRỌN MỖI NGƯỜI CHÚNG CON VÀO VÒNG TAY NGÀI 

CHE CHỞ! 

 

... Thánh Jean-Baptiste de La Salle chào đời 

ngày 30-4-1651 tại Reims ở miền Bắc nước Pháp 

trong một gia đình quý tộc và là anh cả của 11 

người em gồm 3 gái 8 trai. Năm 1684 thánh 

nhân thành lập hội dòng Sư Huynh Các Trường 

Công Giáo chuyên việc giáo dục đào tạo giới trẻ. 

Ngài qua đời tại Rouen ngày 7-4-1719 hưởng 

thọ 68 tuổi. 

Vì có lòng đặc biệt sùng kính Thánh Cả GIUSE 

nên thánh Jean-Baptiste de La Salle đã đặt hội 

dòng Sư Huynh Các Trường Công Giáo dưới sự 

bảo trợ của Thánh Cả GIUSE ngay khi hội dòng 

mới thành hình. Mỗi ngày thánh nhân đọc Kinh 

Cầu Thánh Cả GIUSE và khuyến khích các tu sĩ 

cũng làm y như vậy. Trong dòng Sư Huynh Các 

Trường Công Giáo - ngày 19-3 kính Thánh Cả 

GIUSE - là một trong những ngày lễ được cử 

hành cách long trọng nhất. 

Thánh Jean-Baptiste de La Salle cố gắng họa lại 

hình ảnh của Thánh Cả GIUSE trong cuộc đời 

mình, đặc biệt trong việc mau mắn tuân phục 

thánh ý THIÊN CHÚA Quan Phòng, thực thi nhân 

đức vâng lời, sống kín ẩn và một lòng yêu mến dạt dào dành cho Đức Chúa GIÊSU và Đức Mẹ MARIA. 

Vào những ngày cuối đời khi lâm trọng bệnh thánh Jean-Baptiste de La Salle thường nói: 

- Hy vọng sẽ mau chóng được giải thoát khỏi nước Ai Cập và được đưa vào Đất Hứa đích thật. 

Khi ngày 19-3 lễ kính Thánh Cả GIUSE đến gần, thánh nhân mong muốn long trọng cử hành Thánh Lễ để 

dâng lên Thánh Cả GIUSE những ước nguyện cuối cùng. Vào chính ngày 19-3 thánh Jean-Baptiste de La 

Salle ra khỏi giường và cử hành Thánh Lễ trước sự ngạc nhiên và vui mừng của toàn thể các tu sĩ con cái. 

Hơn hai tuần sau, ngày 7-4-1719, sau khi nhắn nhủ các Sư Huynh hãy có lòng đặc biệt sùng kính Thánh 

Cả GIUSE, Bạn Thanh Sạch của Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA, Thánh Jean-Baptiste de La Salle êm ái 

trút hơi thở cuối cùng với đôi tay chắp lại và đôi mắt hướng về Trời Cao. 



... Câu chuyện thứ hai mang mầu sắc khác và xảy ra vào thời kỳ (1804-1815) hoàng đế Napoléon 

Bonaparte tung hoành ở Âu Châu. 

Hồi ấy Giáo Hội Công Giáo tại Ý phải chịu cảnh bách hại dữ dội. Nhiều thánh đường bị đập phá và nhiều 

ảnh tượng thánh bị mang đi khỏi nơi thờ phượng. 

Tại một địa điểm gần thành phố Lucca ở miền Trung nước Ý có một nhà thờ dâng kính Thánh Cả GIUSE. 

Có một người thợ nề hung-dữ tự đề nghị làm người đập phá thánh đường. Ông ra khỏi nhà với đủ thứ 

dụng cụ nghề nghiệp. Một người bạn ngạc nhiên hỏi: 

- Anh đi đâu thế? 

Ông thợ nề trả lời với giọng hỗn láo xấc xược: 

- Tôi đi cạo râu cho Ông Thánh GIUSE! 

Nói xong ông ta xông xáo bắt đầu công việc đập phá. 

Nhưng THIÊN CHÚA không dung thứ cho thái độ phạm thượng chống lại Thánh Cả GIUSE. Và hình phạt 

không đợi chờ lâu. Vừa khi người thợ nề bắt tay vào việc, một tấm ván với một chiếc đinh to tướng rơi 

thẳng xuống trên đầu. Ông ngã ập xuống và chết ngay tức khắc, không một cái ngáp, không một lời trối 

trăn. Thật khủng khiếp cho kẻ nào dám ngạo mạn xúc phạm đến Thánh Cả GIUSE. Phép công thẳng của 

THIÊN CHÚA không mảy may dung tha! 

... 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 tình yêu thánh thiêng 

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, 

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