
     HÃY CHỌN THÁNH CẢ GIUSE LÀM VỊ BẢO TRỢ! 
 

... Vào thập niên đầu thế kỷ XVIII xuất hiện nhiều vụ tranh chấp và tàn sát lẫn nhau nơi Vương Quốc 

Sardegna (1720-1861). Miền Piemonte nằm ở mạn Tây Bắc nước Ý cũng chịu ảnh hưởng và bị lâm 

nguy. Lúc bấy giờ sống ở Torino là thủ phủ của Piemonte có một nữ đan sĩ thánh thiện thuộc dòng Cát-

Minh Nhặt-Phép. Trong lời cầu nguyện mỗi ngày, Chị tha thiết van xin THIÊN CHÚA giải thoát thành 

phố Torino thân yêu thoát khỏi tội ác giết hại đẫm máu. Đức Chúa GIÊSU liền nói với nữ đan sĩ: 

- Torino sẽ được may mắn vui hưởng thái bình nếu chọn Thánh Cả GIUSE làm Vị Bảo Trợ. 
 

Chị Nữ Tu liền mau mắn thông báo cho giới chức của Giáo Hội địa phương được biết. Giáo quyền 

Torino tức tốc tổ chức Tam Nhật Thánh để long trọng mừng kính Thánh Cả GIUSE nơi nhà thờ Thánh 

Nữ Cristina. 

 

Chỉ vài tháng sau biến cố trên đây liền có Hiệp Ước Vigevano loan báo hòa bình. Toàn thể thành phố 

Torino vui mừng ghi ơn Vị Bảo Trợ quyền uy và quyết định thiết lập một bàn thờ lộng lẫy huy hoàng 

dâng kính Thánh Cả GIUSE trong nhà thờ Thánh Nữ Chiara. Bàn thờ là dấu chứng tri ân để lại cho con cháu ghi nhớ ơn lành 

thành phố Torino nhận được nhờ lời chuyển cầu của Thánh Cả GIUSE. 

 

... Câu chuyện thứ hai cũng xảy ra tại Torino. Thánh Giuseppe Agostino Benedetto Cottolengo (1786-1842) thành lập ”Piccola 

Casa della Divina Provvidenza - Căn Nhà Nhỏ Chúa Quan Phòng” tại Torino vào năm 1832 để tiếp rước và chăm sóc miễn phí 

cho vô số người đau yếu, mù lòa, câm điếc, tê liệt và các trẻ mồ côi .. 

 

Ngay từ khi thành lập, thánh Giuseppe Cottolengo đã đặt công trình bác ái rộng lớn của mình dưới sự chăm sóc và bảo trợ quyền  

năng của Thánh Cả GIUSE. Chính Thánh Cả GIUSE là Bề Trên Tổng Quyền, y như xưa kia Ngài đứng đầu Thánh Gia Nagiarét. 

 

Nhà Chúa Quan Phòng không hề có tài sản cũng không có sổ sách ghi kết toán chi thu. Vậy mà, mỗi ngày Nhà Chúa Quan Phòng 

tiêu thụ đến 30 tạ bánh mì .. Thật là con số khổng lồ! 

 

Và cứ thế tiếp tục cho đến ngày nay sau hơn một thế kỷ trôi qua. Không bao giờ những người khách nghèo trú ngụ nơi Nhà Chúa 

Quan Phòng phải thiếu thốn. Vào năm 1917, trong thời kỳ khốn khổ của đệ nhất thế chiến 1914-1918, toàn nước Ý xảy ra nạn 

thiếu lương thực, thiếu bánh mì để ăn! Có không biết bao nhiêu đói khổ ở khắp nơi, vậy mà tại Nhà Chúa Quan Phòng mỗi ngày 

đều có xe chở đầy ắp bánh mì mang đến. Tờ báo ”La Gazzetta del Popolo” của thành phố Torino một hôm có bài viết như sau. 

 

Mấy chiếc xe chở bánh mì này đến từ đâu? Ai gởi tới đây? Không ai biết hết! Kể cả mấy người lái xe cũng không bao giờ biết 

cũng chẳng tiết lộ danh tánh của vị đại ân nhân! 

 

Chuyện rất thường xảy ra ấy là, vào những thời điểm khó khăn nhất, khi mà xem ra những người khách nghèo của Nhà Chúa 

Quan Phòng lâm vào tình trạng thiếu thốn những nhu cầu thiết yếu nhất, thì tức khắc, xuất hiện trước cửa Nhà Chúa Quan 

Phòng một Vị Khách Lạ. Vị này trao ngay những gì đang cần đến, rồi biến mất, không để lại dấu vết! Không một ai có thể biết 

được danh tánh của Vị Khách Lạ này! 

 

Đó chính là bí mật của sự Quan Phòng THIÊN CHÚA nơi Căn Nhà Quan Phòng vậy! 

 

... CHÚNG CON THÂN LẠY THÁNH CẢ GIUSE 

 

Chúng con thân lạy Thánh Cả GIUSE, chúng con lâm cơn gian nan chạy đến cùng Người, và hết lòng nài xin Người phù 

hộ chúng con, như chúng con đã kêu xin Bạn Rất Thánh Người bàu chữa, chúng con thiết khẩn nguyện cầu, vì đức 

thương yêu đã kết buộc Người cùng Đức Nữ Đồng Trinh là Mẹ Đức Chúa Trời chẳng hề mắc tội tổ tông, lại vì tình cha 

yêu con, đã bảo dưỡng Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng, xin thương xem phù hộ chúng con, là phần cơ nghiệp Đức Chúa 

GIÊSU KITÔ đã lấy Máu mình mà sắm, cùng xin lấy công ơn phép tắc mà phù trợ chúng con mọi bề túng ngặt. 
 

Lạy Đấng gìn giữ Thánh Mẫu, Thánh Tử rất cẩn thận, hãy phù hộ con cái Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã chọn. Lạy Cha rất 

yêu mến, hãy khử trừ mọi tật mê lầm hư hốt ra khỏi lòng chúng con. Lạy Đấng bảo hộ chúng con rất mạnh mẽ bởi trời, 

xin xuống tiếp giúp chúng con giao chiến cùng quỷ thần u ám dưới đất. Lại như xưa đã cứu Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng 

cho khỏi cơn rất nguy hiểm, mà được sống thế nào, thì rày cũng xin cứu chữa Hội Thánh Chúa cho khỏi chước kẻ thù 

cùng mọi sự khốn khó như vậy, và hằng phù hộ chúng con, thảy được theo đòi gương phúc đức Người, cùng cậy nhờ công 

ơn Người giúp đỡ sanh thuận tử an, hầu được hưởng phúc trên Nước Thiên Đàng đời đời chẳng cùng. Amen. 
 

(”La Mia Messa”, 1 Gennaio 2012 - 31 Marzo 2012, Anno VI/B, vol.I, Casa Mariana Editrice, trang 421 / 442-443). 
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