
CẦU NGUYỆN CHO TOÀN THỂ NHÂN LOẠI 

 

Vào thời Cha thánh Pio thành Pietrelcina (1887-1969) còn sống, các 

tín hữu Công Giáo trên thế giới nói chung và tín hữu Công Giáo Ý 

nói riêng nô nức ao ước một lần gặp gỡ và nhất là hồng phúc xưng 

tội với thánh nhân. Cha Pio nhẫn nhục chịu đựng mọi quấy rầy và 

tận dụng mọi cuộc gặp gỡ để đưa tín hữu Công Giáo trở về với 

đường ngay nẻo chính, sống đạo chân thành và thực thi tình bác ái. 

Sau đây là chứng từ của ông Antonio Pandiscia - người Ý - về một lần 

gặp gỡ đáng ghi nhớ với Cha thánh Pio khi ông còn là sinh viên. 

Một ngày, tôi rón-rén bước vào thánh đường, leo ngay lên gác-đàn 

nơi gian giữa của nhà thờ ”Thánh Maria Ơn Phúc” ở San Giovanni 

Rotondo, miền Nam nước Ý. Gác-đàn là nơi Cha thánh Pio thường 

đến cầu nguyện trước Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Tôi nhanh 

nhẹn quz xuống bên cạnh Cha thánh và hân hoan chờ đợi Cha Pio sẽ 

giơ tay ban phép lành cho tôi. Thế nhưng, mấy phút trôi qua mà vẫn không thấy Cha Pio động đậy tỏ dấu 

hiệu gì nhận ra sự hiện diện của tôi. Đánh bạo, tôi lấy tay chạm nhẹ vào người Cha. Thế là, Chúa ơi, thay 

vì nhận phép lành, tôi lại nhận lời quở trách nghiêm khắc của Cha. Cha nhìn thẳng vào tôi và hỏi: 

- Con bén mảng tới đây làm gì? Sao con dám cả gan quấy phá người đang cầu nguyện? 

Tôi đỏ mặt lúng-ta lúng-túng và ấp-úng tìm lời bàu chữa. Tôi trả lời: 

- Thưa Cha, con trông thấy cửa nhà thờ rộng mở. Con vội chạy vào để ít ra là được gặp mặt và chào Cha! 

Vẫn giữ nguyên dáng vẽ nghiêm khắc Cha Pio nói với tôi: 

- Trước tiên, con phải học cách thức làm dấu Thánh Giá thật nghiêm chỉnh trong Ngôi Nhà của Đức Chúa 

Trời. Sau đó mới nói đến chuyện chào hỏi người quen biết! 

Tôi vẫn chống chế: 

- Thưa Cha, con có làm dấu Thánh Giá hẳn-hoi mà! 

Cha thánh Pio nghiêm giọng nói: 

- Con đừng có nói dối! Con chỉ lấy tay rờ-rờ cái trán, cái mũi của con thôi .. ! 

Thấy không thể nào tránh khỏi lời quở trách, tôi đành thú nhận: 

- Đúng thế! Con làm dấu Thánh Giá cách vội vã qua loa, bởi lẽ là con đang nóng lòng muốn gặp mặt Cha! 

Lúc này đây, Cha thánh Pio mới dịu giọng và âu yếm nói với tôi: 



- Giới trẻ các con không biết cầu nguyện! Các con không biết phải 

cầu nguyện thật chân thành thật tha thiết. Trong khi đó thì toàn 

thể nhân loại trên toàn thế giới đang rất cần những lời nguyện xin 

tha thiết của chúng ta! 

Tôi kể lại câu chuyện trên đây để minh chứng rằng. Không có gì 

che dấu và thoát khỏi tầm nhìn của Cha thánh Pio. Cha trông thấy 

hết. Không sót một li! Cái nhìn nghiêm khắc và những lời quở 

mắng nặng nề của Cha thánh Pio thường làm cho nhiều tín hữu 

Công Giáo hoảng hồn, thất kinh hồn vía, đặc biệt là các hối nhân 

đến xưng tội với Cha. Thế nhưng, thường thường thì họ chỉ cảm 

thấy bối rối lúng túng lúc ban đầu thôi. Sau đó, ơn thánh Chúa 

tuôn đổ và các tín hữu Công Giáo nhận ra lòng nhân lành vô biên 

của THIÊN CHÚA từ bi qua cách sửa dạy và giáo huấn nghiêm khắc 

của Cha thánh Pio thành Pietrelcina. 

Thân phụ tôi là người diễm phúc quen biết Cha thánh Pio. Do đó người cũng thường xuyên xưng tội với 

Cha thánh và đôi khi không quên thổ lộ những âu lo về các khó khăn mà chúng tôi gây nên cho người. 

Thế là Cha thánh Pio nói với thân phụ tôi: 

- Phải mạnh tay sửa trị con cái. Phải cứng rắn giáo dục con cái, nếu không, con sẽ không phải là một 

người cha tốt, biết chu toàn bổn phậm làm cha! 

... ”Con có súc vật ư? Hãy săn sóc chúng. Nếu chúng làm lợi cho con, thì giữ chúng lại. Con có con cái 

ư? Hãy giáo dục và uốn nắn chúng ngay từ thưở còn thơ .. Hãy rộng tay cứu giúp người nghèo khó, để 

con được hưởng trọn vẹn phúc lành. Hãy làm ơn cho mọi người còn sống, ngay cả với người đã chết, 

cũng đừng từ chối làm ơn. Đừng ngoảnh mặt không nhìn những ai đang than khóc, với những người 

sầu khổ, con hãy biết chia buồn. Đừng ngại thăm nom người đau ốm, vì nhờ những việc như thế mà 

con sẽ được mến yêu. Trong mọi lời ăn tiếng nói, hãy nghĩ đến đời con chung cục như thế nào, thì mãi 

mãi con sẽ không phạm tội” (Sách Huấn Ca 7,22-23/32-36). 

(”Il Settimanale di Padre Pio”, 7 giorni di formazione e di informazione cattolica, Anno IX, 22 Agosto 

2010, n.33, trang 5) 
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