
 

THÁNG BA 

 

 

 

 

Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương, 

Quí ân nhân và khách hành hương xa gần quí mến. 

 

Chúng ta bước vào tháng ba, là tháng nhắc nhở mọi tín hữu nhớ chạy đến cùng Thánh Giuse và noi theo tấm 

gương công chính, âm thầm phục vụ của ngài. Thánh Giuse có thể nói ngài là con người luôn mang biểu 

tượng của hòa bình và công lý. Cả cuộc đời của ngài đã hoàn toàn dâng hiến cho Thiên Chúa để chắt chiu đỡ 

đần nuôi dưỡng và bảo vệ Hài Nhi Giêsu cùng Mẹ Maria trải qua bao chặng đường nguy khó, thoát hiểm 

Hêrôđê và bảo vệ Hài Nhi nới xứ lạ quê người và nhất là ngài tuyệt đối vâng theo những lời sứ thần truyền đạt 

từ Thiên Chúa. 

 

Bí quyết thành công của thánh cả Giuse thật đơn giản:  Một con người thầm lặng, vâng phục và thật gắn bó 

với những sứ mạng được trao phó, không hề sai trệch. Trong đêm tối “Hãy trỗi dậy, đem Hài Nhi và Mẹ Ngài 

mà trốn sang Ai Cập…” ( MT.2:13-14). Trong Tông Huấn: “Redemptoris Custis” Đức cố Gioan Phaolô Đệ II 

đã nhấn mạnh về sự thầm lặng và đời sống nội tâm, lấy vâng phục làm nền tảng cho sự công lý. Đức Thánh 

Cha nói: “Một nội tâm tràn đầy với đức tin mà thánh Giuse mang theo trong trái tim mình, để hướng dẫn mọi 

suy nghĩ và hành động của ngài. Một sự thinh lặng để cùng với Mẹ Maria, che chở cho Ngôi Hai Thiên 

Chúa… và cứ thế mà ngài lặng thinh qua từng biến chuyển trong cuộc đời Chúa Giêsu…” 

 

Ngoài bí quyết kỳ diệu đã dẫn đưa thánh Giuse được tôn vinh là vị thánh cao cả, ngài còn luôn luôn phù hộ, 

cứu giúp cho các giáo hữu chạy đến ngài một cách lạ lùng. Trong tự truyện của thánh nữ Têrêsa Avilla, bà 

thuật lại:  bà bị bất toại, các y sĩ trần gian đều bó tay, bà đã chạy đến cùng thánh Giuse vinh hiển, Đấng bầu 

chữa và bảo hộ mọi tín hữu, và bà đã khỏi bệnh. Trong tự truyện bà thánh Têrêsa Avilla nói: “Tôi nhớ rõ, 

chưa bao giờ tôi cầu xin sự gì cùng thánh Cả Giuse mà không được như ý”, thánh nữ nói tiếp: “Dường như 

Đấng tối Cao ban ơn cho các thánh giúp ta việc này việc nọ, nhưng kinh nghiệm cho tôi biết thì thánh Giuse 

vinh hiển có quyền năng rộng rãi giúp chúng ta trong mọi việc”. 

 

Trong một câu chuyện cũng rất lạ lùng của chị dược sĩ Têrêsa Vũ tại Sacramento, California, chị xin dự thi vô 

chức vụ Pharmacy Manager của công ty Wal Mart, chị qua Mỹ ở tuổi đã lớn 40, lại tiếng Anh còn kém làm 

sao địch lại 2 tay dược sĩ người Mỹ nặng ký, lại là người địa phương! Nhưng chị Vũ đã chạy đến phó thác và 

cầu cứu thánh Cả Giuse. Và kết quả chị đã đánh bại hai tay dược sĩ Mỹ kia. Nay chị nhận thánh Cả Giuse là: 

Cha tôi. 

 

“Hãy đến cùng Giuse” Trước tượng thánh Giuse luôn có hàng chữ này để kêu mời mọi giáo hữu hãy chạy đến 

cùng ngài. Câu này xuất phát từ thời vua Ai Cập Phara-Ô xưa đã nói với dân chúng trong cơn thiếu thốn về 

thực phẩm. Câu này ngày nay được Hội Thánh cho khắc ghi để nhắc nhở mọi giáo hữu biết đến quyền lực vô 

song và sự cầu bầu khôn tả của thánh nhân.  

 

Để thêm lòng sùng kính với vị thánh tôi và mọi người hằng mến mộ, Hội Đồng Mục Vụ và tôi đang súc tiến 

để xây một tượng đài đặc biệt tôn kính thánh Giuse quang vinh, hầu xin ngài luôn cầu bầu cho mọi gia đình 

trong Cộng Đoàn. Noi gương phục vụ âm thầm, vâng phục, các anh trong ban Kiến Thiết đã lấy danh thánh 

Cả Giuse đặt cho ban mình và lấy tên là: “Hội Thánh Giuse”, hội này đã được tôi chấp thuận và sẽ cho các 

anh tận hiến vào ngày Chúa Nhật 18 tháng 3 năm 2012 trước ngày lễ kính Thánh Cả Giuse (19-03-2012). Xin 

mọi người trong Cộng đoàn cùng tôi cầu nguyện cho Hội Thánh Giuse được nhiều ơn phục vụ, noi gương 

Thánh nhân và nhiều ơn lành trong ngày tận hiến xin gia nhập. 

 

Trong tháng ba, tháng biệt kính thánh Cả Giuse, tôi kêu mời mọi gia đình trong Cộng Đoàn, chúng ta thử hãy 

đến gõ cửa với ngài, để thấy nguồn ơn ngài chảy xuống từ Chúa Giêsu, con dưỡng nuôi của ngài tuôn đổ qua 

lời cầu bầu đầy sức thuyết phục của ngài. 

 

                                                              

                                                    Trong tình yêu Chúa Kitô và lòng sùng kính Mẹ La Vang 

                                                                         Lm. Giuse Đồng Minh Quang 
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