
CỘNG TÁC VIÊN NHIỆT THÀNH SALÉSIEN 

 

Thứ tư ngày 9-6-2004 cụ Carlo Ildebrando Sartori đột ngột 

từ trần, hưởng thọ 81 tuổi. Cụ ra đi để lại niềm thương 

tiếc lớn lao cho những ai hân hạnh quen biết cụ, đặc biệt là 

các bạn trẻ - sinh viên học sinh của các Cha các Thầy 

Salésien Don Bosco ở Verona, miền Bắc nước Ý. Lý do là vì 

những năm cuối đời, cụ dành trọn thời giờ để phục vụ mọi 

người trong mọi công tác với đủ thứ công việc tay chân khác 

nhau. Có người khôi hài nói: 

- Trên các bức tường của Trung Tâm Giới Trẻ Salésien Don 

Bosco, nếu mỗi viên gạch là một bức tranh thì trên mỗi viên 

gạch người ta sẽ ghi thêm tên ”Brando Factotum - Brando 

làm đủ mọi nghề”. 

Trước đó cụ Carlo Ildebrando Sartori sống tại Chioggia, Bắc 

Ý. Hồi ấy là thời ngay sau thế chiến thứ hai 1939-1945, nghĩa 

là thời đói khổ ở nhiền vùng tại Âu Châu, trong đó có nước 

Ý. Ông Sartori làm đủ thứ nghề cộng thêm công tác thiện 

nguyện bác ái như nấu các món xúp nóng phát miễn phí cho 

trẻ em nghèo. Nhiều lúc các em chỉ có vỏn vẹn một khúc 

bánh mì khô ăn với chút phó-mát và một đĩa xúp nóng. Vốn là hướng đạo sinh Công Giáo, ông Sartori rất 

tháo vát trong các ngành nghề thủ công. Niềm vui lớn lao nhất của ông là sát cánh bên các nhóm hướng 

đạo sinh và các chú giúp lễ. 

Khi về sống tại Verona nơi Trung Tâm Giới Trẻ của các Cha Salésien Don Bosco, cụ Carlo Ildebrando 

Sartori làm tất cả các việc cụ có thể làm: giữ phòng thánh, thợ sơn, thợ điện, quét dọn, trang hoàng và 

làm hang đá máng cỏ mỗi khi đến dịp lễ Giáng Sinh. Cụ cũng hăng say tham gia các hoạt động mang màu 

sắc và tính chất kịch nghệ như diễn tuồng và chơi nhạc. 

Chưa hết. Cụ có thể làm đầu bếp đại tài. Nói tóm lại, các việc cụ Sartori làm không thể kể ra hết. Đôi khi 

đó chỉ là việc lặt vặt không tên. Nhưng cụ luôn chu toàn với trọn lòng yêu mến và trọn lương tâm nghề 

nghiệp. 

Tuy nhiên điều đáng nói trong tất cả công việc vừa kể là tâm tình trìu mến cụ dành riêng cho các bạn trẻ. 

Bạn trẻ là ”con ngươi” con mắt cụ. Cụ trang trọng giữ gìn. Cụ Sartori có 2 mắt như mọi người. Nhưng 

hình như 2 mắt cụ có nhiệm vụ độc lập với nhau. Đó là, 1 con mắt cụ dùng để làm công việc thường nhật 

về tay chân, còn con mắt thứ hai cụ dùng để chăm sóc và canh chừng các bạn trẻ, đặc biệt các bạn trẻ 

nổi tiếng phá phách và nghịch ngợm. Cụ không rời con mắt này trên các bạn trẻ kia một giây. Thêm vào 

đó cụ có ngôn từ dịu ngọt, lời nói như mật rót vào tai để khuyến khích các bạn trẻ sống ngoan hiền, sống 

đẹp lòng THIÊN CHÚA, đẹp lòng Cha Mẹ và làm vui lòng các bậc tôn sư hiền đức. 



Tâm tình Cụ Sartori dành cho các bạn trẻ cũng được các bạn trẻ 

đền đáp cân xứng. Mỗi khi có gì khó khăn, gặp trường hợp nan 

giải là các bạn trẻ cầu cứu đến cụ. Trong giờ giải trí hoặc lúc rãnh 

rỗi, các bạn trẻ tự nguyện làm các công tác do cụ phân chia hoặc 

sẵn sàng giúp cụ một tay khi cần. Cụ không bao giờ lẻ loi hay cô 

đơn trong công việc. Cụ luôn luôn được các bạn trẻ bao vây 

chung quanh. Cụ hóm hỉnh tâm sự: 

- Các bạn trẻ chiếm trọn con tim của lão. Lão yêu thương các bạn 

trẻ tràn trề, thật tràn trề! 

Cụ Carlo Ildebrando Sartori luôn luôn sẵn sàng hành lý để ra đi 

bất cứ lúc nào có người cần cụ giúp đỡ. Và hành lý về Nhà Cha 

trên trời có lẽ cũng thế. Bởi vì, cụ đột ngột từ trần hôm thứ tư 

ngày 9-6-2004, hưởng thọ 81 tuổi. 

... ”Hạnh phúc thay, người kính sợ THIÊN CHÚA, những ưa cùng 

thích mệnh lệnh Chúa truyền ban. Trên mặt đất, con cháu của 

họ sẽ hùng cường. Dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc. Gia đình họ phú quý giàu 

sang. Đức công chính của họ tồn tại muôn đời. Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng, chiếu rọi kẻ ngay 

lành: đó là người từ bi nhân hậu và công chính. Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn, 

biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình. Họ sẽ không bao giờ lay chuyển, thiên hạ muôn đời còn 

tưởng nhớ chính nhân” (Thánh Vịnh 112 1-6). 

(”Il Bollettino Salesiano”, Settembre/2005, trang 32-33) 
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