
CẦU XIN THÁNH CẢ GIUSE VỚI TRỌN LÒNG TIN TƯỞNG! 
 
Thánh Cả GIUSE thường cầu bầu những ơn lạ lùng cho những ai có lòng sùng 

kính Ngài, đặc biệt cho những vị đang có nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng, mở rộng 

Vương Quốc hiển trị của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Vua vũ trụ muôn loài. 

 

Trong sử liệu Các Cứ Điểm Truyền Giáo, nổi bật câu chuyện và gương mặt của 

Đức Hồng Y Lorenzo Antonio Guglielmo MASSAIA (1809-1889), người Ý, vị 

đại tông đồ của xứ Abissinia, nước Etiopia, thuộc đại lục Phi Châu. 

 

Đức Hồng Y Massaia đặc biệt có lòng kính mến Thánh Cả GIUSE và đối lại, ngài 

được Thánh Cả GIUSE đáp trả bội hậu. Cũng chính Đức Hồng Y Massaia phổ biến 

lòng sùng kính Thánh Cả GIUSE trong toàn vùng và dâng kính ngôi thánh đường 

đầu tiên ở Escia cho Thánh Cả GIUSE. Xin trích dịch một đoạn Đức Hồng Y 

Massaia viết trong cuốn Hồi Ký Truyền Giáo. 

 

Nơi Cứ Điểm Truyền Giáo Escia bị thiếu nước. Tôi liền giao phó âu-lo sinh-tử này cho Thánh Cả GIUSE và xin Ngài giải quyết. 

Và phép lạ đã xảy ra. Tôi tìm thấy một nguồn nước, phát xuất từ vết nứt của một khối đá lớn, trồi lên từ ngọn núi lửa. Thật tuyệt 

vời! 

 

Chưa hết. Tôi bị đau mắt và mức độ nhìn rõ bị giảm sút trầm trọng. Tôi trở về Âu Châu vào năm 1867 và trước khi trở lại Cứ 

Điểm Truyền Giáo bên Phi Châu, tôi đi thử các cặp kính có độ tương ứng với đôi mắt của tôi. Nhưng không tìm ra. Độ cận thị 

của đôi mắt quá nặng. Mức nhìn thấy cứ yếu dần. Quá tuyệt vọng trước tình trạng khốn khổ, tôi quyết định lấy cái kính mắt ra và 

đem đặt kính bên bức ảnh Thánh Cả GIUSE. Tôi thân thưa với Vị Thánh Cả Thượng Phụ như sau: 

- Nếu Cha muốn con tiếp tục làm việc trong Vườn Nho của Chúa thì xin Cha nghĩ đến chuyện cho con được trông thấy! 

 

Kể từ ngày ấy đến nay, 10 năm đã trôi qua, tôi có thể đọc và viết cách dễ dàng mà không cần đeo kính mắt. 

 

Cần phải cầu xin Thánh Cả GIUSE trợ giúp với trọn lòng tin tưởng! 
 

Kinh Đức Thánh Cha Leone XIII (1878-1903) cầu cùng Thánh Cả GIUSE. 

 

Lạy Thánh Cả GIUSE, 

bị đè bẹp dưới các thử thách cam go 

chúng con vội chạy đến cùng Ngài với trọn lòng tin tưởng, 

để nhận được sự bảo trợ của Ngài 

cùng với sự bảo trợ của Hiền-Thê chí thánh của Ngài. 
 

Nhân vì mối liên hệ tình yêu thánh thiêng 

nối kết Ngài với Đức Nữ Trinh Vô Nhiễm Mẹ THIÊN CHÚA, 

và nhân vì tình phụ tử Ngài dành cho Hài Nhi GIÊSU, 

chúng con khẩn cầu Ngài khoan dung đoái nhìn đến chúng con 

là gia sản quí báu mà Đức Chúa GIÊSU đã đổ Máu ra cứu chuộc 

và xin Ngài cứu giúp chúng con trong cơn gian nan khốn khó. 
 

Ôi Vị Canh Giữ hiền đức của Thánh Gia, 

xin Ngài che chở các con cái đã được 

Đức Chúa GIÊSU KITÔ cứu chuộc. 

Lạy Cha chí ái, xin Cha đẩy xa chúng con 

tai-họa của lầm-lạc và của tật-xấu 

đang làm băng-hoại thế giới chúng con. 
 

Ôi lạy Cha, Vị Bảo-Trợ quyền năng của chúng con trên thiên quốc, 

xin Cha đoái thương trợ giúp chúng con trong cuộc chiến 

chống lại tên ác-thần là quyền lực tăm tối. 

Giống như ngày xưa Cha đã bảo vệ mạng sống, 

cứu cho Hài Nhi GIÊSU thoát chết, 

thì nay cũng xin Cha bênh vực Hội Thánh của THIÊN CHÚA, 

đang bị tấn công bởi sức thâm-hiểm của kẻ thù và của mọi nghịch-cảnh. 

 

Xin Cha ôm trọn mỗi người chúng con vào vòng tay che chở của Cha, 



hầu cho, nhờ gương sáng và sự cứu giúp của Cha, 

chúng con có thể sống cuộc đời Kitô-hữu chân chính, 

được chết lành và được vui hưởng mọi phúc lành thiên quốc. 

Ước-Gì-Được-Như-Vậy! Amen. 
 

Lạy Thánh Cả GIUSE, 

Đấng bảo trợ thầm lặng của Đức Chúa GIÊSU và Đức Mẹ MARIA, 

cầu cho chúng con được sống và được chết như Ngài. Amen. 
 

(”La Mia Messa”, 1 Gennaio 2012 - 31 Marzo 2012, Anno VI/B, vol.I, Casa Mariana Editrice, trang 520-521/390). 
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