
THÁNH NỮ ĐẶC BIỆT SÙNG KÍNH THÁNH CẢ GIUSE 

 

Thánh nữ Maria Giuseppa Rossello - tục danh Benedetta 

Rossello - chào đời ngày 27-5-1811 tại Savona (Trung Bắc 

Ý). Benedetta là con thứ tư trong một gia đình Công Giáo 

nghèo, sống về nghề sản xuất chén đĩa. Ngay từ nhỏ 

Benedetta đã giúp đỡ thân phụ trong việc nắn đúc chén đĩa 

nơi xưởng chế tạo và phó thác việc uốn nắn bản thân cho 

tác động của ơn thánh Chúa. 

Lớn lên Benedetta ghi danh vào Dòng Ba Phanxicô. Vì gia 

cảnh nghèo, năm 19 tuổi, Benedetta đến giúp việc cho một 

gia đình quý tộc thuộc dòng họ Monleone. Khi vị gia trưởng 

từ trần, bà góa phụ mời Benedetta ở lại với bà cho có bạn 

với tư cách không phải là người giúp việc mà là con nuôi. Bà 

cũng hứa khi nào bà qua đời, trọn gia tài sẽ thuộc về 

Benedetta, bởi vì gia đình Monleone không có con cái nối 

dõi tông đường. Benedetta ở lại với bà góa - người mẹ nuôi 

- thêm 7 năm nữa. Mặc dầu sống trong khung cảnh giàu 

sang, trọn tâm lòng cô thanh nữ vẫn thuộc trọn về THIÊN 

CHÚA. Cô mong ước có ngày thực hiện ước mơ trở thành nữ tu tận hiến toàn thân cho THIÊN CHÚA. 

Khi hoàn cảnh cho phép, Benedetta từ giã nhà quí tộc Monleone và ra đi với đôi bàn tay trắng, không 

mang theo bất cứ của cải nào. Sau đó Benedetta đến gõ cửa một Tu Viện nhưng bị từ chối vì không có 

của hồi môn mang theo khi gia nhập Tập Viện 8theo phong tục lúc bấy giờ). Bị từ chối Benedetta trở lại 

gia đình. Cùng thời gian này gia đình phải mang cùng lúc hai cái tang: đứa em gái 17 tuổi và thân phụ đột 

ngột qua đời. Benedetta phải ra tay làm việc để có thể nuôi sống gia đình. Mặc dầu thế, Benedetta vẫn 

sẵn sàng đáp lời Đức Cha Agostino De Mari - giám mục sở tại - mong muốn nàng tìm người cộng tác 

trong việc giáo dục các thanh thiếu nữ nghèo trong vùng. 

Ngày 10-8-1837, cùng với 2 thanh nữ khác, Benedetta chính thức khai trương căn nhà dùng làm nơi cư 

ngụ cho Hội Dòng mới thành hình. Hai tháng sau, cả ba khoác tu phục và Benedetta chọn tên dòng là 

Maria Giuseppa. Hội Dòng mới mang tên ”Nữ Tử Đức Bà Nhân Lành - Figlie di Nostra Signora della 

Misericordia”. Tu đức của Hội Dòng nhấn mạnh đến lòng tin tưởng hoàn toàn nơi sự Quan Phòng của 

THIÊN CHÚA. Châm ngôn sống của các Nữ Tử: 

- Đôi-Tay cho Lao-Công và Con-Tim dâng THIÊN CHÚA. 

Một điểm son trong cuộc đời thánh nữ Maria Giuseppa Rossello là tâm tình đặc biệt kính mến và luôn 

luôn phó thác trong vòng tay hiền phụ của Thánh Cả GIUSE. 



Lòng sùng kính bắt đầu ngay từ những ngày thánh nữ còn 

thơ. Thánh nữ nhận được từ Thánh Cả GIUSE không biết 

bao nhiêu ơn lành cần thiết cho thể xác cũng như cho tinh 

thần. Sau này khi trở thành Mẹ Bề Trên tiên khởi của Các 

Nữ Tử Đức Bà Nhân Lành niềm tín thác nơi Thánh Cả 

GIUSE lại càng lớn mạnh hơn nữa. Thánh nữ giao phó mọi 

âu lo vật chất cũng như thiêng liêng của toàn thể Hội 

Dòng cho Thánh Cả GIUSE. Và mỗi khi gặp một trường 

hợp nan giải, một vấn đề khó khăn, Mẹ Bề Trên Maria 

Giuseppa tức khắc chạy đến van xin cùng Thánh Cả GIUSE. 

Và không sớm thì muộn, thế nào Thánh Cả GIUSE cũng ra 

tay cứu giúp. 

Một ngày - vào thời hạn hán - cái giếng nơi Cộng Đoàn 

không còn một giọt nước. Thật thế, không một giọt nước! 

Làm thế nào bây giờ? Mẹ Maria Giuseppa nghĩ ra một 

diệu kế. Mẹ lấy ảnh vảy Thánh Cả GIUSE và cột vào cần 

múc nước bên trên miệng giếng. Ngày tiếp theo đó trời 

nắng gay gắt, càng làm cho việc thiếu nước trở nên trầm trọng hơn. Mọi người xôn xao cuống cuồng lo 

lắng, nhưng Mẹ Bề Trên vẫn bình chân như vại. Và biến cố xảy ra đêm ấy chứng tỏ Mẹ có lý do tin 

tưởng. Trời đổ mưa như thác lũ, thoa mát cây cối đất đai rau cỏ và đong đầy các hồ nước. 

Mẹ Bề Trên Maria Giuseppa Rossello không bao giờ đánh mất lòng tin tưởng nơi THIÊN CHÚA Quan 

Phòng cũng như nơi sự trợ giúp hiền phụ của Thánh Cả GIUSE. Trong vòng 40 năm điều khiển Hội Dòng, 

Mẹ luôn luôn can đảm và hy vọng. Mẹ thường nói: 

 - Nếu công trình khởi sự đến từ THIÊN CHÚA thì chính Ngài sẽ hoàn tất. 

Thật thế, ngày nay Các Nữ Tử Đức Bà Nhân Lành có mặt tại nhiều nơi trên thế giới. Mẹ cũng luôn luôn 

nhắn nhủ các Nữ Tu con cái Mẹ: 

- Nếu chúng ta không biết sống quảng đại với THIÊN CHÚA thì Ngài cũng sẽ không quảng đại với chúng 

ta. Chúng ta chỉ có thể đáp lại Tình Yêu bằng tình yêu. 

Mẹ Maria Giuseppa Rossello êm ái trút hơi thở cuối cùng ngày 7-12-1880 hưởng thọ 70 tuổi. Ngày 12-6-

1949 Đức Thánh Cha Pio XII (1939-1958) đã tôn phong Mẹ lên bậc hiển thánh. 

(”La Mia Messa”, Anno A - 2008, 1 Marzo - 31 Maggio, Casa Mariana Editrice, trang 110) 
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