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Anh chị em thân mến,  

Như mọi khi, thời gian này trong năm nhắc tôi nhớ đến thánh Frances Xavier Cabrini, vị thánh đã từng 

cầu nguyện nơi đây tại St. Anthony này. Thứ Sáu vừa qua, ngày 13 tháng 11 là ngày lễ kính thánh nữ. 

Thánh nữ đến Seattle làm mục vụ cho người Ý di dân, và thiết lập các trường học, cô nhi viện và bệnh 

viện như ngài đã từng làm ở nhiều nơi khác (như New York, Chicago, Denver, Los Angeles, Philadelphia 

và các thành phố khác nhau ở Nam Mỹ). Một điều tách biệt Seattle ra khỏi các thành phố này là Mẹ 

Cabrini đã trở thành công dân Mỹ tại đây vào năm 1909. Trong suốt thời gian này,  ngài đến Renton thăm 

viếng những người di dân Ý và xin “các chàng trai” ủng hộ cho nỗ lực của mình. Tôi nghe kể rằng thánh 

nữ biết ngày nào phát lương tại các khu mỏ, và thường đến thăm họ vào những ngày này. Nguyện xin 

thánh nữ đồng hành với chúng ta như ánh sáng hướng dẫn chúng ta theo từng ơn gọi của mình. Dưới đây 

là một đoạn trích tiểu sử được ghi lại trên website nhà thờ Chánh Tòa St. James, http://www.stjames-

cathedral.org/history/saints.aspx.  

Ngày 31/3/1889, Mẹ Cabrini đến New York sau chuyến đi đầu tiên trong nhiều chuyến xuyên Đại Tây 

Dương, Mẹ lập tức thành lập trường học, cô nhi viện và bệnh viện khi phải đối mặt với nhiều chướng ngại 

quá sức tưởng tưởng. Mẹ lao vào công việc đầy hăng say khiến nó trở thành huyền thoại. Mẹ cầu nguyện 

“Với ơn Chúa, Giêsu yêu dấu của con, con sẽ bước theo Ngài cho đến khi kết thúc những ngày đời của 

con và mãi mãi.” “Lạy Chúa Giêsu, xin hãy giúp con bởi con ao ước làm như thế với lòng hăng say và 

mau mắn.” Các cơ sở theo sau đó một cách nhanh chóng được thành lập tại Nicaragua, New Orleans và 

Brazil, và mẹ đã đến Seattle vào năm 1903. 

 “Chúng tôi đang ở đây, không xa Bắc Cực lắm,” mẹ nói, hoàn toàn nghiêm túc khi vừa đến vùng Tây 

Bắc Thái Bình Dương. Mẹ yêu mến thành phố trẻ trung này và đã mô tả nó với những thuật ngữ rực rỡ 

(sự nhiệt tình thơ ấu của mẹ về môn địa lý đã giúp mẹ làm tốt điều này): 

Thành phố này nằm ở địa thế thật quyến rũ, và đang phát triển một cách quá nhanh chóng đến nỗi nó sẽ 

biến thành một thành phố New York khác… Thành phố Seattle trải rộng trên 20 quả đồi; và mặc dù nó 

nằm về 50 vĩ độ bắc, nó tận hưởng một mùa xuân bất tận do trào lưu hiện tại đến từ Nhật Bản … Vị giám 

mục rất tốt. Tên ngài là O’Dea, và ngài rất vui thấy chúng tôi đến giáo phận của ngài bởi vì chúng tôi 

mang danh Thánh Tâm Chúa Giêsu. 

Seattle có lượng dân số người Ý di dân rất đông, và mẹ nhận thấy rằng “một số người trong họ chưa từng 

nhìn thấy nhà thờ trên 20, 30, 40 hoặc 50 năm.” Lập tức, mẹ khắc phục tình trạng này bằng cách lập cứ 

điểm truyền giáo Núi Carmel trên ngọn đồi Beacon Hill, tiếp sau đó là một trường học sau này là trường 

và giáo xứ Our Lady of Mount Virgin. Năm 1918, các nữ tu của mẹ chuyển đến khu Lake Washington 

nơi mà Mẹ Cabrini có thị kiến trong một giấc mơ (Ngôi biệt thự Thánh Tâm Chúa, hiện nay là Villa 

Academy.) “ Trong thời gian ngắn như thế, Mẹ đã làm nên những kỳ quan!” Vị giám mục thốt lên trong 

sự ngưỡng mộ.  

Trong khi thành lập bệnh viện Columbus, mẹ gặp rất nhiều khó khăn, nhiều rắc rối và đã cầu nguyện rất 

nhiều để mua lại khách sạn Perry toạ lạc trên đại lộ Madison, giữa đường Boren và Terry. Đức Cha 



O’Dea đến làm phép toà nhà và hỏi mẹ dự tính làm gì với nó. Mẹ thưa với Đức Cha mẹ muốn lập bệnh 

viện, ngay lập tức nảy sinh những phản đối. Nhiều e ngại cho rằng bệnh viện này sẽ có quá nhiều cạnh 

tranh với bệnh viện Providence, bệnh viện Công giáo duy nhất trong thành phố, toạ lạc gần đó trên Đồi 

Capitol. Đức Cha O’Dea rút lại sự ủng hộ của mình và thực tế đã cấm mẹ thành lập bệnh viện.  

Sự chống đối này làm mẹ đau buồn rất nhiều. Mẹ nói với các nữ tu của mình, “Chính mẹ là người chuyển 

giao phúc lành của Thiên Chúa.  Khi mẹ đi rồi, mọi sự sẽ tốt đẹp hơn.”  

Trong khổ đau, mẹ tin tưởng cầu nguyện, và thời gian này mẹ lui tới thường xuyên cầu nguyện tại nhà thờ 

Chánh toà St. James, chỉ cách đó một dãy phố. 

Khi rời khỏi Seattle vào tháng 11, 1916, Mẹ Cabrini rất yếu. Tuy nhiên, trước khi mẹ qua đời vào ngày 

22/12/1917, Đức Cha O’Dea đã nhượng bộ, và mẹ rất vui khi biết rằng bệnh viện Columbus đang trên 

đường hoàn thành. Đức Cha O’Dea là vị giám mục đầu tiên tuyên bố công khai mẹ là một trong những 

phụ nữ vĩ đại nhất của thế kỷ 20.  

Mẹ qua đời ở tuổi 67. Rất lâu trước đó mẹ đã chọn câu châm ngôn Omnia possum in eo qui me 

confortat—“Tôi có thể làm được tất cả trong Đấng an ủi tôi.” Những thành tích phong phú của Mẹ 

Cabrini dường như minh chứng lời tuyên bố quả quyết ấy của thánh Phaolô là thực. 

 

Thân ái trong Trái Tim Chúa,  

 

 

 

Lm. Jack Shrum, 

Chánh xứ 


