
TU SĨ DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG 

 

Một ngày trong năm 1933, một nhóm các Linh Mục dòng Don 

Orione đến Ortonovo (Bắc Ý) đảm nhận trách vụ trông coi Đền 

Thánh Đức Mẹ. Sự hiện diện của các Linh Mục lôi kéo sự chú ý và 

thu hút ngay cảm tình bé Giorgio Gramolazzi, năm ấy lên 6 tuổi. 

Một ít lâu sau đó Cha thánh Luigi Orione (1872-1940) bằng xương 

bằng thịt cũng xuất hiện. Bé Giorgio tò mò quan sát từng cử chỉ 

từng lời nói của Cha. Có một cái gì đó rất đặc biệt khiến bé Giorgio 

luôn luôn chăm chú nhìn Cha Luigi Orione. 

Năm tháng trôi qua. Giorgio giờ đây là thiếu niên sắp bước vào tuổi 

trưởng thành. Cậu phải quyết định chọn hướng đi cho cuộc đời. 

Một tu sĩ Đa-minh từng quen biết Giorgio khuyên cậu nên chọn 

dòng Anh Em Thuyết Giáo. Như thế cậu sẽ trải qua những tháng 

ngày thanh thản và an bình. Nhưng cái nhìn của Giorgio lại hướng 

về nơi khác. Từ rất lâu Giorgio hằng yêu thích nếp sống giản-dị cần-

cù và thanh-bần của các tu sĩ dòng Chúa Quan Phòng. Đó là các tu sĩ Orionini tức là các tu sĩ Don Orione 

theo tên của vị Linh Mục sáng lập, giống như các tu sĩ Don Bosco vậy. Và Giorgio Gramolazzi quyết định 

chọn dòng Don Orione. Nếu có người muốn biết tại sao thì Giorgio chỉ đơn sơ trả lời: 

- Bởi vì các Linh Mục Don Orione sống thật khó nghèo. 

Thật thế, các Linh Mục Don Orione không có tu phục đặc biệt cũng không mang dáng dấp cao sang. Trái 

lại, nơi các vị tỏa ra nét đơn sơ trong sáng. Nhưng nhất là, các Linh Mục Don Orione sống và rao giảng 

tinh thần đơn sơ phó thác nơi sự Quan Phòng của THIÊN CHÚA. Các ngài thường nói: ”Hãy tín thác như 

các chim sẻ. Hình ảnh các chim sẻ bé tí xíu thật thích hợp để nói lên Tình Yêu quan phòng của THIÊN 

CHÚA. Nếu Chúa Quan Phòng lo liệu mọi sự cho một chim sẻ thì Ngài còn lo lắng thương yêu gấp bội 

phần cho loài người, đặc biệt cho trẻ bé thơ và kẻ yếu đuối nghèo nàn!” Và Giorgio Gramolazzi quyết 

định gia nhập dòng Don Orione. 

Cùng với Giorgio có thêm một số bạn trẻ trong vùng cũng yêu thích nếp sống đơn-sơ khiêm-tốn khó-

nghèo của các Linh Mục dòng Chúa Quan Phòng. Kẻ trước người sau lần lượt gia nhập Hội Dòng. Nhưng 

bền đỗ tiến lên thiên chức Linh Mục chỉ còn lại 8 vị. Con số 8 quả không nhỏ đối với ngôi làng không 

đông dân cư cho lắm. 

Riêng gia đình Gramolazzi có hai con trai dâng mình cho Chúa trong dòng Don Orione: Giorgio và 

Giancarlo. Hiền mẫu Anita của hai người con Linh Mục thật hãnh diện về hồng ân lớn lao này. Trong 

những ngày cuối đời, khi khấn xin điều gì cùng Cha thánh Luigi Orione bà Anita thường âu yếm thêm vào 

câu: 

- Xin Cha thánh nhớ cho rằng con dâng cho ngài đến hai con trai đấy! 



Trở lại với tinh thần đơn sơ khó nghèo của các Linh Mục dòng Don 

Orione. Tinh thần khó nghèo này các tu sĩ thừa hưởng từ nơi vị sáng 

lập. Thật thế, Cha thánh Luigi Orione không những nghèo của cải vật 

chất nhưng còn nghèo về hết mọi mặt. Đối với Cha, điều quan trọng 

là sống đơn-sơ phó-thác tin-tưởng nơi THIÊN CHÚA Quan Phòng. 

Khẩu hiệu suốt cuộc đời Cha: ”Chỉ duy nhất THIÊN CHÚA”. Thánh 

Luigi Orione viết: 

- Làm việc dưới cái nhìn của THIÊN CHÚA, duy nhất THIÊN CHÚA mà 

thôi! 

Câu viết tóm gọn quy luật sống. Chỉ điều duy nhất: cái nhìn THIÊN 

CHÚA. Cần phải khởi đầu một cuộc sống mới và khởi đầu từ điểm: 

làm việc và tìm kiếm duy nhất THIÊN CHÚA. Đây là bí quyết nói lên sự 

giàu sang và sự khó nghèo của các tu sĩ Chúa Quan Phòng cũng như 

của chính vị thánh Luigi Orione sáng lập Dòng từ năm 1893. Hiện nay 

Hội Dòng có mặt tại 30 quốc gia trên thế giới. 

... Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì 

mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim 

trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà CHA anh em trên trời vẫn nuôi 

chúng. Anh em lại chẳng quý hơn chúng sao? (Mátthêu 6,25-26). 

(”Don Orione Oggi”, Gennaio/2006, trang 6) 
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