
Thánh Cả GIUSE Thoa Dịu Các Khốn Khổ Đè 

Nặng Trên Các Con! 

 

Nữ chân phước Maria 

Caterina Troiani (1813-

1887) - tục danh Costanza - 

chào đời ngày 19-1-1813 

tại làng Giuliano di Roma 

thuộc tỉnh Frosinone ở 

miền Trung nước Ý, trong 

một gia đình Công Giáo 

đạo đức khá giả. Mồ côi mẹ 

năm lên 6 tuổi, Costanza 

được gởi vào Viện do các 

nữ đan sĩ Bác Ái thánh nữ 

Chiara thành Ferentino 

trông coi. Tại đây, chín mùi 

ơn gọi tu dòng, Costanza 

xin trở thành nữ đan sĩ và tuyên khấn lần đầu ngày 16-12-1830 với tên dòng là Maria Caterina 

Rosa Viterbo. Sau đó Chị Maria Caterina được chỉ định làm Thư Ký của Đan Viện. Và từ năm 

1842 đến năm 1858 Chị làm phụ tá cho Viện Mẫu Maria Aloisa Castelli. 

 

Năm 1859, cùng với Mẹ Bề Trên Castelli và 3 nữ tu khác, Chị Maria Caterina lên đường sang 

Cairo, thủ đô Ai Cập để mở một Đan Viện mới. 

 

Chỉ một thời gian ngắn sau khi đến nơi, Mẹ Castelli lâm trọng bệnh. Thế là mọi trách nhiệm đổ 

trên vai Chị Maria Caterina. Với sự trợ giúp của Đức Cha Vujcic, Đại Diện Tông Tòa, Chị viết 

quy luật mới cho Hội Dòng. Năm 1863, Chị Maria Caterina được bầu làm Bề Trên và năm 1868 

Hội Dòng được Tòa Thánh chấp thuận với tên gọi là Trợ Sĩ Phan-Sinh Cairo. Kể từ năm 1950, 

Hội Dòng đổi tên thành Nữ Thừa Sai Phan-Sinh Khiết Tâm Đức Mẹ MARIA. 

 

Trong thời gian Chị Maria Caterina làm Bề Trên, Hội Dòng đã mở thêm 7 nhà mới tại Ai Cập 

với mục đích chăm sóc và giáo dục các trẻ nữ bị bỏ rơi không nơi nương tựa. Chị làm Bề Trên 



Tổng Quyền của Hội Dòng cho đến khi qua đời vào ngày 6-5-1887, hưởng thọ 74 tuổi. Chị được 

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II (1978-2005) tôn phong chân phước ngày 14-4-1985. 

 

Điểm nổi bật trong cuộc đời nữ chân phước Maria Caterina Troiani là lòng kính mến và tin 

tưởng vô bờ nơi sự bảo trợ của Thánh Cả GIUSE. Chị hoàn toàn tín thác nơi sự trợ giúp của 

Thánh Cả GIUSE. Chị luôn luôn khuyến khích các nữ tu hãy sùng kính Thánh Cả GIUSE. Chị 

âu yếm gọi Thánh Cả là Vị Giám Đốc Ngân Khố của con. Bởi vì, Chị phó thác cho Thánh Cả 

GIUSE tất cả mọi nhu cầu, mọi phát triển của Hội Dòng trên cả hai bình diện vật chất và thiêng 

liêng. 

 

Ngày 24-6 năm ấy thủ đô Cairo bị một trận động đất kinh hoàng làm rúng động, gieo chết chóc 

và tàn phá dinh thự nhà cửa. Trong cơn hỗn loạn các nữ tu trông thấy các bức tường của ngôi nhà 

mở ra. Mọi người hốt hoảng tìm đường chạy trốn. Trong cơn kinh hoàng, chỉ duy nhất Mẹ Bề 

Trên Maria Caterina Troiani vẫn giữ nguyên thái độ điềm tĩnh. Mẹ vội vàng chạy đi lấy các ảnh 

vảy Thánh Cả GIUSE và đặt vào giữa các lằn nứt của các bức tường và nói lớn tiếng với trọn 

lòng tin tưởng phó thác: 

- Thánh Cả GIUSE biết rõ nơi đây có các con cái sống dưới sự bảo trợ của Người! 

 

Khi các nhân viên chính quyền đến tận nơi để xem xét và lượng định các thiệt hại do trận động 

đất gây ra, họ kinh ngạc khi nhìn thấy các bức tường bị nứt tự khép lại với các ảnh vảy Thánh Cả 

GIUSE. 

 

Phép lạ minh chứng Thánh Cả GIUSE mau mắn đáp lại lòng phó thác của Mẹ Maria Caterina 

Troiani đã tin tưởng nơi sự bảo trợ của Ngài. 

 

... CẦU CÙNG THÁNH CẢ GIUSE TRONG CƠN GIAN NAN SẦU LO CỦA CUỘC SỐNG 

 

1. Là những kẻ khốn cùng, chúng con biết chạy đến cùng ai trong những cơn sầu lo nơi 

thung lũng nước mắt, nếu không phải là chạy đến cùng Ngài, Đấng mà Hiền Thê Dấu Ái 

MARIA của Ngài đã trao phó mọi kho tàng châu báu, hầu Ngài gìn giữ để lo phần lợi ích 

cho chúng con? 

Hãy đến cùng Phu Quân GIUSE của Mẹ - Đức MARIA nói với chúng con như thế - và 

Người sẽ an ủi các con và làm cho các con được sung sướng và hài lòng, bằng cách thoa dịu 

cái khốn khổ đè nặng trên các con. 

Vậy xin Thánh Cả GIUSE thương xót chúng con. Xin thương xót chúng con vì mối tình 

Ngài dành cho một Hiền Thê đáng trọng đáng yêu dường ấy. 



(Kinh Lạy Cha - Kinh Kính Mừng - Kinh Sáng Danh) 

 

2. Chắc chắn chúng con ý thức rõ đã xúc phạm phép công thẳng của THIÊN CHÚA vì tội 

lỗi chúng con và đáng bị nghiêm thẳng trừng phạt. Vậy thì đâu là nơi trú ẩn của chúng 

con? Trong bến bờ nào giúp chúng con có thể tìm được chốn an toàn? 

Hãy đến cùng Thánh Cả GIUSE - Đức Chúa GIÊSU sẽ nói với chúng con như thế - Hãy 

đến cùng Thánh Cả GIUSE, Người đã được Thầy tiếp nhận và xem như Cha. Với Người, 

giống như Cha của Thầy, Thầy đã thông truyền mọi quyền bính để Người sử dụng như tài 

năng hầu mưu ích cho các con. 

Vậy xin Thánh Cả GIUSE thương xót chúng con. Xin thương xót chúng con vì mối tình 

Ngài có đối với một Người Con thật cao cả và dấu ái dường ấy. 

(Kinh Lạy Cha - Kinh Kính Mừng - Kinh Sáng Danh) 

 

3. Chắc chắn những tội chúng con lỗi phạm, kéo xuống trên đầu chúng con những cú phạt 

nặng nề nhất. Vậy thì biết tìm ra con tàu nào để chúng con chạy đến nương ẩn hầu được 

cứu thoát? Đâu là nơi chốn khoan dung an bình có thể trao ban sức mạnh trong cơn hiểm 

nguy khốn khó như thế? 

Hãy đến cùng GIUSE - CHA vĩnh cửu sẽ nói với chúng con như thế - Hãy đến cùng 

GIUSE, Người đã thay thế chỗ của CHA nơi dương thế bên cạnh Con CHA nhập thể làm 

người. CHA đã giao cho Người, Con của CHA, Đấng là nguồn suối ơn thánh đời đời. Từ đó 

mọi ơn thánh nằm trong tay Người. 

Vậy xin Thánh Cả GIUSE thương xót chúng con. Xin thương xót chúng con vì lòng kính 

mến Ngài bày tỏ cùng THIÊN CHÚA Đấng tỏ ra quảng đại với Ngài dường ấy. 

(Kinh Lạy Cha - Kinh Kính Mừng - Kinh Sáng Danh) 

 

(Chanoine Joseph SCHAFER, ”Allez à JOSEPH!”, Éditions du Parvis, CH-1648 

Hauteville/Suisse, Septembre 1990, trang 22-24 + ”La Mia Messa”, 1 Gennaio 2011 - 31 Marzo 

2011, Anno V/A, vol.I, Casa Mariana Editrice, trang 455). 
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