
   TIN TƯỞNG NƠI SỰ CHUYỂN CẦU CỦA THÁNH CẢ GIUSE 
 
... Câu chuyện xảy ra vào năm 1856 khi cơn bệnh dịch tả hoành hành tại thành phố Fano ở miền Trung 

nước Ý. 

 

Nơi Học Viện của Các Cha Dòng Tên có một học sinh lâm bệnh hiểm nghèo. Các bác sĩ tìm mọi cách để 

cứu sống thiếu niên nhưng sau cùng đành bó tay lắc đầu thất vọng nói: 

- Vô phương chữa trị! 

 

Một trong các Bề Trên học viện khi biết bệnh nhân bị các bác sĩ chê và khoa học không giúp gì được, liền 

khuyên thiếu niên hãy chạy đến cùng Thánh Cả GIUSE. Cha nói: 

- Các bác sĩ bất lực không biết phải làm gì để cứu sống con. Trong trường hợp này, cần một phép lạ. Gần 

đến ngày 19-3 lễ trọng kính Thánh Cả GIUSE. Chúng ta hãy đặt trọn lòng tin tưởng nơi sự trợ giúp của Thánh Cả GIUSE. Vào 

chính ngày đó, con hãy sốt sắng rước lễ mừng kính Thánh Cả. Ngoài ra trong ngày 19-3 còn có 7 Thánh Lễ được dâng để tưởng 

nhớ 7 điều thương và 7 điều mừng của Thánh Cả GIUSE. Phần con, trong phòng con, hãy đặt ảnh Thánh Cả GIUSE và thắp hai 

cây nến để bày tỏ lòng chúng ta tin tưởng nơi sự cầu bầu quyền năng của Ngài. 

 

Thánh Cả GIUSE đã âu yếm đáp lại lòng tin tưởng và lòng kính mến dành cho Ngài. Chỉ một thời ngắn sau đó cậu thiếu niên 

được hoàn toàn bình phục. Trước sự khỏi bệnh nhanh chóng và lạ lùng này, Các Cha Dòng Tên đồng thanh công nhận và phổ 

biến tin vui phép lạ cho mọi người biết. Đây là cử chỉ vừa để tỏ lòng tri ân Thánh Cả GIUSE vừa để khích lệ các tín hữu Công Giáo 

hãy sùng kính và đặt trọn lòng tin tưởng nơi sự chuyển cầu vạn năng của Thánh Cả GIUSE. 

 

... Câu chuyện thứ hai cũng xảy ra tại Ý nhưng vào thời gian gần hơn, tức là trong thế kỷ XXI này. 

 

Nơi thành phố Niscemi thuộc tỉnh Caltanisetta nằm trên đảo Sicilia ở miền Nam nước Ý, có bà Giuseppa Ticli Galanti 51 tuổi 

sinh sống. Sau hai lần bị đứt mạch máu não, bà phải ngồi xe lăn và đôi mắt cũng bị tê liệt một phần. 

 

Sáng tinh sương ngày 21-3, lúc vẫn còn nằm trong giường với chồng, bà đã có thị kiến trông thấy Thánh Cả GIUSE tay cầm gậy 

và truyền cho bà đứng lên. Ông Vincenzo - chồng bà - nghe tiếng động bất thường liền chỗi dậy bật đèn sáng xem vợ mình có 

cần gì không. Ông ngỡ ngàng ngạc nhiên tưởng mình đang mơ khi trông thấy vợ chẳng những tự động đứng lên không cần ai 

giúp mà cả đôi chân cũng cử động được. Khi nhìn kỹ hơn thì ông lại thấy đôi mắt bà cũng trở lại bình thường chứ không bị tê 

liệt một phần như trước. 

 

Khi trông thấy rõ ràng vợ tự mình đi đứng trước mắt, và nhất là sau khi nghe vợ kể lại ”thị kiến” trông thấy Thánh Cả GIUSE, ông 

Vincenzo không nghi ngờ gì nữa. Phép lạ đã xảy ra! Ông vui mừng điện thoại báo tin ngay cho bốn đứa con đã lập gia đình ra ở 

riêng được biết. Khi nghe thân phụ nói đến hai chữ ”phép lạ” các con thầm nghĩ rằng có lẽ Ba bị ”mát mát thần kinh” chăng? 

Nhưng khi chúng đến tận nơi và trông thấy tận mắt thân mẫu - bà Giuseppa - đang đi đứng bình thường và vui mừng gọi tên 

từng đứa con, thì không ai còn nghi ngờ gì nữa! Phép Lạ đã xảy ra! Mọi người cảm động òa lên khóc và cùng nhau kính cẩn làm 

dấu Thánh Giá. 

 

Tin vui phép lạ lan nhanh trong xứ và truyền đi như vết dầu loang. Chẳng mấy chốc có khoảng chục người chạy đến để xem 

”người được phép lạ”. Họ cũng cảm động đến cầu nguyện trước bức ảnh Thánh Cả GIUSE mà đôi vợ chồng Vincenzo và 

Giuseppa đặt trên bàn thờ nhỏ để tỏ lòng tôn kính tri ân. 

 

Sau đó chính bác sĩ Salvatore Cunsolo - bạn của gia đình - cũng đến. Ông không ngần ngại tuyên bố: 

- Thân chủ tôi bị đứt mạch máu não cách đây 5 năm. Sau đó lại bị thêm lần thứ hai. Tôi nghĩ bà sẽ nằm liệt suốt đời trên giường 

vì tình trạng sức khoẻ quá kém. Tháng 10 năm vừa qua tôi còn tưởng bà sẽ vĩnh viễn ra đi. Vậy thì, điều xảy ra hoàn toàn không 

thể giải thích được trên bình diện khoa học! 

 

Riêng ông Vincenzo chỉ đơn sơ bày tỏ: 



- Hiền thê tôi hết lòng kính mến vị bảo trợ là Thánh Cả GIUSE. Chính Thánh Cả GIUSE đã cho vợ tôi được khỏi bệnh! 

 

... Kinh THÂN LẠY THÁNH CẢ GIUSE 

 

Con thân lạy Thánh Cả GIUSE, là bàu chủ và là Cha kẻ đồng trinh. Bởi Thánh GIUSE giữ lòng trinh khiết, nên đáng gìn giữ Đức 

Chúa KITÔ là chính sự vẹn sạch, và Đức Nữ Đồng Trinh MARIA. Nhân vì Đức Chúa GIÊSU và Đức Mẹ MARIA là hai của cầm 

châu báu của Đức Chúa CHA, thì con nài xin gìn giữ xác con khỏi mọi bợn nhơ, trí khôn con thanh tịnh, lòng con vẹn sạch hầu 

con nên trung thành tinh khiết cùng Đức Chúa GIÊSU và Đức Mẹ MARIA cho đến muôn đời. Amen. 

 

(”La Mia Messa”, 1 Gennaio 2012 - 31 Marzo 2012, Anno VI/B, vol.I, Casa Mariana Editrice, trang 375+459-460) 
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