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Để khai mạc Tuần Chín ngày, cộng thể cùng lắng nghe tiểu sử ngắn gọn 

về Sư Huynh Zatti1   

Sư Huynh Artemide Zatti sinh tại Boretto (Reggio Emilia, nước Ý), ngày 

12-10-1880. Ngay từ thuở nhỏ, ngài đã trải qua nhiều khó nhọc và hy 

sinh. Khi lên 9 tuổi, ngài đã phải trở thành đứa trẻ lao động công nhật. 

Sự nghèo khó đã buộc gia đình Zatti phải di cư đến Bahía Blanca, nước 

Argentina tìm cuộc sống mới. Tại đây, ngay lập tức Artemide lui tới giáo 

xứ do các Salêdiêng điều hành và đã gặp cha xứ Carlo Cavalli, một linh 

mục đầy đạo đức và tốt lành, người cũng là linh hướng cho ngài. 

Chính cha Carlo đã khuyên Artemide Zatti theo ơn gọi Salêdiêng. Rồi ngài 

đã được Đức Cha Cagliero nhận làm tu sinh, và khi lên 23 tuổi, ngài vào 

nhà Salêdiêng ở Bernal. Nhiều việc được trao phó cho ngài, trong đó có 

việc chăm sóc một linh mục trẻ mắc bệnh lao phổi. Do việc chăm sóc này, 

Artemide đã bị nhiễm bệnh lao. Việc chữa trị tại chỗ không hiệu quả, ngài 

được đưa tới bệnh viện San José, tại Viedma. Ở đó Linh mục Bác sĩ là Cha 

Evarisio Garrone đã đặc biệt chăm sóc ngài. 

Cha Garrone đã mời gọi Artemide Zatti xin Mẹ Phù Hộ ơn chữa lành với 

lời hứa: “Nếu Mẹ chữa lành con, con sẽ dâng hiến trọn đời con cho các 

bệnh nhân”. Zatti sẵn lòng với lời hứa ấy và ngài đã được bình phục cách 

lạ lùng. Sau đó ngài thố lộ: “Tôi đã tin, tôi đã hứa, và tôi đã được chữa 

lành”. Qua sự chữa lành, ngài nhận thấy con đường đã rõ, nên ngài chọn 

con đường ấy với sự nhiệt tâm. Với tâm hồn khiêm nhường ngài chấp 

nhận rời bỏ ý tưởng ban đầu khi theo ơn gọi Salêdiêng là hướng tới chức 

linh mục. Ngài khấn lần đầu như là một Sư huynh Salêdiêng ngày 11 

tháng 1 năm 1908 và khấn trọn ngày 8 tháng 2 năm 1911.  

Ngài hoàn toàn tận hiến cho các bệnh nhân của ngài. Danh tiếng của ngài 

như một vị y tá thánh thiện mau chóng lan rộng khắp vùng phía nam và 

                                                        
1 Tuần Chín ngày được đề nghị cử hành thay giờ sách thiêng. Sau lễ phong thánh, 

Ban Đào luyện sẽ gởi tới những bản văn để đọc sách thiêng về Sư huynh Artemide 

Zatti. 
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khắp vùng Patagonia, các bệnh nhân tìm đến với ngài. Cách thức 

Artemide Zatti yêu thương chăm sóc các bệnh nhân của mình làm mọi 

người xúc động: ngài nhìn thấy chính Chúa Giêsu nơi họ. Trung thành 

sống tinh thần Salêdiêng và châm ngôn Don Bosco để lại: Làm việc và Tiết 

độ, ngài thực hiện mọi hoạt động của mình cách kỳ diệu, với sự sẵn sàng 

và tinh thần hy sinh vượt trổi, với sự cắt dính bén mọi tìm kiếm thoả mãn 

cá nhân, không nghỉ ngơi mà cũng không khi nào cho mình một kỳ nghỉ.   

Ngài là một con người dễ dàng tiếp cận mọi người với nét nhân bản dễ 

thương, cái nhìn luôn thiện cảm, luôn vui vẻ ở giữa những con người nhỏ 

bé. Nhưng nhất là, ngài là người của Thiên Chúa, đầy tinh thần cầu 

nguyện và tạo nên cảm thức về Thiên Chúa cho mọi người gặp ngài.  

Sau khi Cha Garrone qua đời, ngài hoàn toàn trách nhiệm bệnh viện. 

Bệnh viện trở thành khung cảnh nên thánh của ngài. Năm 1913 ngài điều 

hành việc xây dựng một bệnh viện mới, sau đó, vào năm 1941, bệnh viện 

này bị phá hủy để làm Tòa Giám mục của Giáo phận Viedma mới. Việc 

phá hủy bệnh viện đó đã gây cho ngài nhiều đau khổ và thất vọng. 

Năm 1950, ngài ngã từ cầu thang, và chính vào dịp đó người ta phát hiện 

những triệu chứng ung thư nơi ngài. Tuy nhiên, ngài vẫn tiếp tục công 

việc của mình trong một năm, cho tới khi cơn đau bệnh không còn cho 

phép. Ngài qua đời ngày 15 tháng 3 năm 1951 giữa lúc hoàn toàn tỉnh 

táo, và được bao quanh bởi tình yêu mến và lòng biết ơn của dân chúng.  

Di hài của ngài được gìn giữ trong Nhà nguyện Salêdiêng ở Viedma. Ngài 

được Đức Gioan-Phaolô II phong Chân phước ngày 14-4-2002 tại Rôma, 

và tại Roma Đức Phanxicô phong hiển thánh cho ngài ngày 9-10-2022. 

---------------  
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Ngày thứ Nhất (30/9) 

Dẫn: Đón mừng biến cố phong thánh cho Sư huynh Artemide Zatti, nhờ 

lời chuyển cầu của ngài, cộng thể Salêdiêng chúng ta cùng cầu nguyện 

cho gia đình Salêdiêng, cách riêng là cho các anh em SDB, được sống 

chứng tá đời sống thánh thiện trong sự dấn thân phục vụ người trẻ. 

Chúng ta cũng cầu nguyện, xin Chúa là Mục tử Nhân lành, ban cho Tu Hội 

chúng ta thêm nhiều ơn gọi Sư huynh tốt lành. 

Chiêm ngắm tình yêu của Sư huynh Zatti dành cho Thiên Chúa 

Lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật (6, 4-7) 

4 Nghe đây, hỡi Ít-ra-en! ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, là ĐỨC 

CHÚA duy nhất.5 Hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh 

(em), hết lòng hết dạ, hết sức anh (em).6 Những lời này tôi truyền 

cho anh (em) hôm nay, anh (em) phải ghi tạc vào lòng.7 Anh (em) 

phải lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng, lúc ngồi 

trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy. 

(thinh lặng ít phút) 

Trích thư luân lưu của cha BTC Juan Edmundo Vecchi về chân phước 

Artemide Zatti (31/5/2001) 

Sự mới mẻ gây xúc động dành cho ngày hôm nay, như cha chọn làm tựa 

đề cho lá thư này, đó là việc Giáo Hội, do một hành vi công khai, đưa một 

Sư huynh vào số những người được coi là xứng đáng để đề xuất làm 

khuôn mẫu của đời sống thiêng liêng và đức ái cho các anh em tu sĩ của 

ngài, và trên một bình diện rộng lớn hơn, cho tất cả các Kitô hữu. Và điều 

này dựa trên chứng từ của nhiều người, và được Thiên Chúa xác định 

bằng một biến cố “lạ lùng” do sự chuyển cầu của ngài. 

Artemide Zatti là người Sư huynh đầu tiên không là một vị tử đạo được 

phong Chân Phước và như cha đã nói, sự kiện này hoàn tất được một 

bức tranh về các khuôn mẫu của khoa linh đạo Salêdiêng mà Giáo hội đã 

chính thức công bố. Cha gọi điều này là một sự mới mẻ “gây xúc động”, 

theo nghĩa là nó khuấy động chúng ta, chất vấn sự trung thành của chúng 
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ta với đặc sủng của mình và chất vấn khả năng của chúng ta hôm nay, để 

cống hiến những gương sáng về ơn gọi Salêdiêng giáo dân vốn thật sự là 

ý nghĩa và hấp dẫn. 

Khi quy chiếu đến người Sư huynh Salêdiêng trong lá thư này, cha không 

có ý đi vào những vấn đề đã được bàn đến trong những tài liệu trước, 

chẳng hạn đặc tính không thể thiếu của một diện mạo Sư huynh, hay mối 

liên hệ giữa sự phục vụ của quyền bính Salêdiêng và chức tư tế thừa tác. 

Cha cũng không nhằm để bàn thảo vấn đề về bản chất của Tu hội. Có 

những khung cảnh khác trong đó ta sẽ suy tư về những vấn đề này và 

những vấn đề khác.  

Điều cha muốn là đưa ra ở đây là một lời mời cấp bách để chiêm niệm 

về diện mạo của Sư huynh Zatti, hầu khơi dậy trên bình diện Tỉnh dòng 

và vùng, một định hướng và một sự cam kết, liên quan đến ơn gọi của 

người Salêdiêng sư huynh. Khi chúng ta không thể thông truyền và 

truyền cảm hứng cho những người khác trên bình diện này, thì công cuộc 

của chúng ta có ít hiệu quả, và những giấc mơ của chúng ta về sự biến 

đổi toàn cầu trở thành cằn cỗi. Để thật sự hiệu quả, không thể thiếu suy 

tư trên bình diện toàn cầu cũng như hoạt động quyết liệt trên bình diện 

địa phương. 

Lời cầu 

Dẫn: Chúng ta hãy hướng lòng về Chúa Giêsu, Đấng hiền lành và khiêm 

nhường, mà Sư huynh Artemide Zatti đã bắt chước trong đời sống thánh 

hiến và trong sứ mệnh phục vụ những người nhỏ bé và đau khổ. 

- Lạy Chúa Giêsu, Sư huynh Zatti đã theo con đường khiêm tốn Chúa vạch 

ra để phục vụ những con người nhỏ bé - xin ban cho chúng con lòng can 

đảm để chúng con có thể trở thành chứng nhân tình yêu của Chúa.  

- Lạy Chúa Giêsu, Chúa ban cho chúng con được vui mừng vì biến cố Sư 

huynh Zatti được phong thánh – xin ban cho chúng con lòng can đảm để 

nêu gương chứng tá qua một đời sống giàu nhân bản và thánh thiện sâu 

xa. 
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Sư huynh Artemide Zatti cầu cho chúng con – đáng chịu lấy những sự 

Chúa Kitô đã hứa. 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: 

Lạy Chúa, Chúa tỏ lộ cách kỳ diệu những hoạt động phi thường của ơn 

sủng Chúa nơi những người khiêm nhường và bé nhỏ. Nhờ lời chuyển 

cầu của Chân Phước Artemide Zatti, chúng con xin Chúa ban ơn giúp 

chúng con nhận ra, ngày càng rõ ràng hơn, dung nhan Chúa Kitô nơi anh 

chị em chúng con đang đau khổ nơi thể xác và tinh thần. Chúng con cầu 

xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. 

Lời nguyện cầu cho ơn gọi Sư huynh 

Lạy Thiên Chúa, nơi Sư huynh Artemide Zatti, Chúa đã ban cho chúng con 

khuôn mẫu về người Salêdiêng trong chiều kích giáo dân. Ngài đã mau 

mắn đáp lại tiếng gọi của Chúa, với lòng chạnh thương của người 

Samaritano nhân hậu, trở thành người thân cận của mọi con người. Xin 

giúp chúng con nhận ra hồng ân và vẻ đẹp của đời sống thánh hiến trong 

ơn gọi này. Xin ban cho chúng con sự can đảm để giới thiệu cho người 

trẻ mẫu sống Phúc Âm này, để phục vụ những người nhỏ bé và nghèo 

khổ. Xin làm cho các bạn trẻ khi được Chúa gọi, biết quảng đại đáp lại 

tiếng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ lời chuyển cầu của thánh Artemide 

Zatti, trong Chúa Kitô là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. 

-----------------  

Ngày thứ hai (1/10) 

Dẫn: Đón mừng biến cố phong thánh cho Sư huynh Artemide Zatti, nhờ 

lời chuyển cầu của ngài, cộng thể Salêdiêng chúng ta cùng cầu nguyện 

cho gia đình Salêdiêng, cách riêng là cho các anh em SDB, được sống 

chứng tá đời sống thánh thiện trong sự dấn thân phục vụ người trẻ. 

Chúng ta cũng cầu nguyện, xin Chúa là Mục tử Nhân lành, ban cho Tu Hội 

chúng ta thêm nhiều ơn gọi Sư huynh tốt lành. 
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Chiêm ngắm nếp sống đơn sơ thánh thiện của Sư huynh Zatti 

Trích sách Lêvi  

1 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê rằng: 2 “Hãy nói với toàn thể cộng 

đồng con cái Ít-ra-en và bảo chúng: Các ngươi phải thánh thiện, vì 

Ta, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của các ngươi, Ta là Đấng Thánh. 

17 Ngươi không được để lòng ghét người anh em, nhưng phải mạnh 

dạn quở trách người đồng bào, như thế, ngươi sẽ khỏi mang tội vì 

nó.18 Ngươi không được trả thù, không được oán hận những người 

thuộc về dân ngươi. Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Ta 

là ĐỨC CHÚA. (thinh lặng ít phút) 

Trích thư luân lưu của cha BTC Juan Edmundo Vecchi về chân phước 

Artemide Zatti (31/5/2001) 

Các anh em Salêdiêng thân mến, chúng ta hãy dọn tâm hồn để tiếp nhận 

ân sủng và sứ điệp được ban cho ta do Giáo hội qua chứng từ về sự thánh 

thiện Salêdiêng nơi hội viên Sư huynh của chúng ta. 

Diện mạo Sư huynh Artemide Zatti tạo thành lời khích lệ và hứng khởi 

để làm chúng ta nhạy cảm với những lãnh vực mới trong nhu cầu khẩn 

cấp của công việc mục vụ vào thời buổi hiện nay, và nhất là thúc đẩy 

chúng ta tái suy nghĩ với sự quảng đại và khóe nhìn rộng lớn về sự hiện 

diện của người Salêdiêng sư huynh, được đánh dấu bằng những nét tiêu 

biểu sau: 

- sự nhất tâm ở lại và làm việc với Don Bosco phù hợp với da mihi animas;  

- sống tận hiến toàn diện được diễn tả trực tiếp và mạnh mẽ nhất qua 

việc tham dự vào sứ mệnh cộng thể và trong tình yêu huynh đệ; 

- Cá nhân chuẩn bị mình để phát triển liên tục, hợp thời và không xao 

xuyến khi làm điều tốt. 

Dịp phong Chân Phước này sẽ đề xuất thầy Zatti là một khuôn mẫu độc 

đáo cho gia đình Salêdiêng chúng ta và cho Giáo hội; nó nhấn mạnh một 

yếu tố căn bản của đời sống chúng ta như những người được thánh hiến 
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vào lúc khởi đầu thiên niên kỷ thứ ba: nó dành ưu tiên cho chiều kích 

thiêng liêng của đời sống, một hệ quả và lời ngôn sứ mới mẻ xuất phát 

từ sự nhập thể, được biểu lộ trong một đức ái có khả năng hoàn thành 

những hành động lớn lao nhất của con người. Nó là hình thức ngôn sứ 

chính yếu của Kitô giáo: làm người khác kinh ngạc vì chúng ta lựa chọn 

để yêu mến triệt để, không chút hãi sợ chống lại mọi thứ hàm hồ, và dứt 

khoát chống lại tội lỗi vốn hạ nhục con người. Có lẽ điều chúng ta khẩn 

trương cần thiết hôm nay không phải là cơ sở với nhiều tổ chức chuyên 

về giáo dục chính thức, nhưng là duyệt xét lại việc thông truyền sứ điệp 

của đời sống cá nhân và cộng thể chúng ta như là Tin mừng được giương 

cao cho ngày hôm nay, và như một sự kéo dài đời sống và hoạt động của 

Chúa Giêsu. Tắt một lời, đó là sự thánh thiện của chúng ta. 

Lời cầu  

Dẫn: Chúng ta hãy hướng lòng về Chúa Giêsu, Đấng hiền lành và khiêm 

nhường, mà Sư huynh Artemide Zatti đã bắt chước trong đời sống thánh 

hiến và trong sứ mệnh phục vụ những người nhỏ bé và đau khổ. 

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một cõi lòng biết canh thức trước 

thực tại trần gian hôm nay – để với tâm hồn thánh thiện, chúng con sẵn 

sàng hoạt động và phục vụ cho những người đang sống bên chúng con. 

Lạy Chúa Giêsu, khi Chúa chịu treo trên thập giá, Chúa đã không kết tội 

những người đóng đinh Chúa – xin ban cho chúng con một tâm hồn rộng 

lớn để tiếp nhận mọi người đau khổ và những người cần hoà giải với 

Chúa, khi chúng con gặp họ trên đường đời. 

Sư huynh Artemide Zatti cầu cho chúng con – đáng chịu lấy những sự 

Chúa Kitô đã hứa. 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: 

Lạy Chúa, Chúa tỏ lộ cách kỳ diệu những hoạt động phi thường của ơn 

sủng Chúa nơi những người khiêm nhường và bé nhỏ. Nhờ lời chuyển 

cầu của Chân Phước Artemide Zatti, chúng con xin Chúa ban ơn giúp 

chúng con nhận ra, ngày càng rõ ràng hơn, dung nhan Chúa Kitô nơi anh 
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chị em chúng con đang đau khổ nơi thể xác và tinh thần. Chúng con cầu 

xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. 

Lời nguyện cầu cho ơn gọi Sư huynh 

Lạy Thiên Chúa, nơi Sư huynh Artemide Zatti, Chúa đã ban cho chúng con 

khuôn mẫu về người Salêdiêng trong chiều kích giáo dân. Ngài đã mau 

mắn đáp lại tiếng gọi của Chúa, với lòng chạnh thương của người 

Samaritano nhân hậu, trở thành người thân cận của mọi con người. Xin 

giúp chúng con nhận ra hồng ân và vẻ đẹp của đời sống thánh hiến trong 

ơn gọi này. Xin ban cho chúng con sự can đảm để giới thiệu cho người 

trẻ mẫu sống Phúc Âm này, để phục vụ những người nhỏ bé và nghèo 

khổ. Xin làm cho các bạn trẻ khi được Chúa gọi, biết quảng đại đáp lại 

tiếng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ lời chuyển cầu của thánh Artemide 

Zatti, trong Chúa Kitô là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. 

 

-----------------  

Ngày thứ Ba (2/10) 

Dẫn: Đón mừng biến cố phong thánh cho Sư huynh Artemide Zatti, nhờ 
lời chuyển cầu của ngài, cộng thể Salêdiêng chúng ta cùng cầu nguyện 
cho gia đình Salêdiêng, cách riêng là cho các anh em SDB, được sống 
chứng tá đời sống thánh thiện trong sự dấn thân phục vụ người trẻ. 
Chúng ta cũng cầu nguyện, xin Chúa là Mục tử Nhân lành, ban cho Tu Hội 
chúng ta thêm nhiều ơn gọi Sư huynh tốt lành. 

Chiêm ngắm Sư huynh Zatti và ơn gọi Tu sĩ giáo dân trong Giáo Hội 

Trích sách ngôn sứ Isaia (42, 1-4. 6-7) 

1 Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ, là người Ta tuyển chọn và quý 

mến hết lòng, Ta cho thần khí Ta ngự trên nó; nó sẽ làm sáng tỏ 

công lý trước muôn dân. 2 Nó sẽ không kêu to, không nói lớn, 

không để ai nghe tiếng giữa phố phường. 3 Cây lau bị giập, nó 

không đành bẻ gẫy, tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi. Nó sẽ 

trung thành làm sáng tỏ công lý. 4 Nó không yếu hèn, không chịu 
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phục, cho đến khi thiết lập công lý trên địa cầu. Dân các hải đảo xa 

xăm đều mong được nó chỉ bảo. 6 Đức Chúa phán thế này: “Ta là 

ĐỨC CHÚA, Ta đã gọi ngươi, vì muốn làm sáng tỏ đức công chính 

của Ta. Ta đã nắm tay ngươi, đã gìn giữ ngươi và đặt làm giao ước 

với dân, làm ánh sáng chiếu soi muôn nước, 7 để mở mắt cho 

những ai mù lòa, đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ, dẫn ra 

khỏi ngục những kẻ ngồi trong chốn tối tăm.” (thinh lặng ít phút) 

Trích Văn kiện “Căn tính và sứ mạng của Tu sĩ tu huynh trong Giáo Hội” 

của Bộ Đời sống Thánh Hiến và Tu Đoàn Tông Đồ (4.10.2015) 

Đời sống thánh hiến, “được định vị trong chính trái tim của Hội thánh 

như một yếu tố quyết định cho sứ mạng của Hội thánh”. Đời sống ấy phải 

nhìn vào tâm điểm này để tìm thấy mình và hiểu về chính mình. Người 

tu sĩ tu huynh tìm được nơi đây ý nghĩa sâu xa của ơn gọi của mình. Nơi 

sự chiêm ngắm này, thầy được soi sáng bởi diện mạo của Người Tôi Tớ 

Yahveh, mà Isaia nói lên. Thiên Chúa đã nói về người tôi tớ ấy: “Ta đã đặt 

ngươi như giao ước của dân” (Is 42,6). Hình ảnh này tìm được khuôn 

mẫu hoàn hảo nơi Đức Giêsu Nazaret, Đấng đã lấy máu mình mà thiết 

lập giao ước mới và đã gọi tất cả những ai tin vào Ngài hãy tiếp tục làm 

người trung gian trong vai trò tôi tớ: làm giao ước của dân Chúa. 

Lời cầu  

Dẫn: Chúng ta hãy hướng lòng về Chúa Giêsu, Đấng hiền lành và khiêm 

nhường, mà Sư huynh Artemide Zatti đã bắt chước trong đời sống thánh 

hiến và trong sứ mệnh phục vụ những người nhỏ bé và đau khổ. 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tụ họp bên Chúa tất cả những con người mệt 

nhọc và mang gánh nặng nề - xin giúp chúng con trở thành dấu chỉ của 

một Hội thánh khiêm nhường phục vụ và dấu chỉ của sự hiệp nhất đang 

khi chúng con hiến thân phục vụ nhân danh Hội Thánh Chúa.  

Lạy Chúa, Chúa mời gọi tất cả chúng con nên thánh, và Chúa đã sai các 

môn đệ đi khắp mọi nơi để rao giảng Tin Mừng tác thánh muôn loài – xin 

ban cho chúng con sự phân định thiêng liêng để khám phá và thực hiện 

kế hoạch của Chúa cho mỗi người chúng con. 
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Sư huynh Artemide Zatti cầu cho chúng con – đáng chịu lấy những sự 

Chúa Kitô đã hứa. 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: 

Lạy Chúa, Chúa tỏ lộ cách kỳ diệu những hoạt động phi thường của ơn 

sủng Chúa nơi những người khiêm nhường và bé nhỏ. Nhờ lời chuyển 

cầu của Chân Phước Artemide Zatti, chúng con xin Chúa ban ơn giúp 

chúng con nhận ra, ngày càng rõ ràng hơn, dung nhan Chúa Kitô nơi anh 

chị em chúng con đang đau khổ nơi thể xác và tinh thần. Chúng con cầu 

xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. 

Lời nguyện cầu cho ơn gọi Sư huynh 

Lạy Thiên Chúa, nơi Sư huynh Artemide Zatti, Chúa đã ban cho chúng con 

khuôn mẫu về người Salêdiêng trong chiều kích giáo dân. Ngài đã mau 

mắn đáp lại tiếng gọi của Chúa, với lòng chạnh thương của người 

Samaritano nhân hậu, trở thành người thân cận của mọi con người. Xin 

giúp chúng con nhận ra hồng ân và vẻ đẹp của đời sống thánh hiến trong 

ơn gọi này. Xin ban cho chúng con sự can đảm để giới thiệu cho người 

trẻ mẫu sống Phúc Âm này, để phục vụ những người nhỏ bé và nghèo 

khổ. Xin làm cho các bạn trẻ khi được Chúa gọi, biết quảng đại đáp lại 

tiếng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ lời chuyển cầu của thánh Artemide 

Zatti, trong Chúa Kitô là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. 

-----------------  

Ngày thứ Tư (3/10) 

Dẫn: Đón mừng biến cố phong thánh cho Sư huynh Artemide Zatti, nhờ 
lời chuyển cầu của ngài, cộng thể Salêdiêng chúng ta cùng cầu nguyện 
cho gia đình Salêdiêng, cách riêng là cho các anh em SDB, được sống 
chứng tá đời sống thánh thiện trong sự dấn thân phục vụ người trẻ. 
Chúng ta cũng cầu nguyện, xin Chúa là Mục tử Nhân lành, ban cho Tu Hội 
chúng ta thêm nhiều ơn gọi Sư huynh tốt lành. 
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Chiêm ngắm Sư Huynh Zatti, người đã để cho Thiên Chúa quyến rũ  

Trích sách ngôn sứ Giêrêmia (Ger 20,7-9) 

7 Lạy ĐỨC CHÚA, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài 

quyến rũ. Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng. Suốt ngày con đã 

nên trò cười cho thiên hạ, để họ nhạo báng con. 8 Mỗi lần nói năng 

là con phải la lớn, phải kêu lên: “Bạo tàn! Phá hủy!” Vì lời ĐỨC 

CHÚA mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày. 9 Có lần con tự 

nhủ: “Tôi sẽ không nghĩ đến Người, cũng chẳng nhân danh Người 

mà nói nữa.” Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, 

âm ỉ trong xương cốt. Con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm 

sao nén được! (thinh lặng ít phút) 

Trích thư của Artemide Zatti gởi cha mẹ ngài 

Về việc con không có khả năng tiến bước với ơn gọi của con, vì con đi học 

muộn, con xin trả lời cha mẹ. Như Thánh Phaolô đã viết cho Tín hữu 

Philipphê : “Điều tốt đẹp Chúa đã khởi sự nơi tôi, xin Ngài thực hiện cho 

đến ngày Chúa Kitô đến”, có nghĩa là Thiên Chúa kêu gọi con vào đời 

sống tu sĩ, Ngài sẽ ban cho con tất cả những điều cần thiết để đi theo ơn 

gọi đó. Điều trái ngược sẽ đe dọa con, nếu con không kiên trì, thì con sẽ 

loại mình ra khỏi Nước Trời, vì đã được nói trong Tin Mừng rằng “Ai đã 

tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với 

Nước Thiên Chúa”; và nếu con mắc bệnh, con sẽ luôn cảm tạ ơn 

Chúa, vì căn bệnh đó, bởi vì con tin chắc rằng, vì lợi ích thiêng liêng 

cũng như vật chất, Chúa đã để cho bệnh đó xảy ra. 

Cha mẹ và anh em thân mến. Con xin cha mẹ và anh em yên tâm. Về 

phần con, con không muốn trở về nhà nữa; về phía Thiên Chúa, con được 

an toàn, nếu con ở trong Dòng Salêdiêng ; con mắc nợ Mẹ Phù Hộ, vì Mẹ 

đã đưa con vào Dòng, như Don Bosco đã hứa, như chính Don Bosco đã 

nói trong một thị kiến : trường của ngài sẽ có nhiều học sinh, ngài không 

biết các học sinh đó xuất phát từ đâu, và ngài không có khả năng quy tụ 

tất cả. Mẹ Maria đã trả lời cho ngài rằng chính Mẹ sẽ đưa tất cả các học 

sinh đó vào trường để giải thoát chúng khỏi biết bao điều xấu và nguy 
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hiểm ở thế gian [...] Con rất vui mừng khi biết rằng nhờ ơn Chúa, Cha Mẹ 

có sức khoẻ tốt, và con không bao giờ quên Cha Mẹ trong các lời kinh 

bất xứng của con, khi cầu xin Chúa Tốt Lành gìn giữ Cha Mẹ trong sức 

khoẻ thể xác, và nhất là trong sức khoẻ tinh thần, nhất là khi con nghĩ 

rằng trên thế gian này có quá nhiều nguy hiểm và cơ hội đưa tới xúc 

phạm đến Chúa và thành hư hỏng! ... Con tin cậy Thiên Chúa tốt lành ban 

cho Cha Mẹ tất cả những ân sủng con mong muốn; và vì mục đích này, 

tất cả những lời cầu nguyện, kể cả việc rước lễ, trong ngày Thánh Lu-y và 

những ngày trước đó sẽ theo ý của Cha Mẹ. Vì thế con xin Cha Mẹ đừng 

sợ hãi hoặc e ngại cầu xin ơn Chúa. Cha Mẹ hãy cầu xin và Cha Mẹ sẽ 

nhận được.   

Lời cầu  

Dẫn: Chúng ta hãy hướng lòng về Chúa Giêsu, Đấng hiền lành và khiêm 

nhường, mà Sư huynh Artemide Zatti đã bắt chước trong đời sống thánh 

hiến và trong sứ mệnh phục vụ những người nhỏ bé và đau khổ. 

Lạy Chúa Giêsu, xin làm cho cõi lòng chúng con chú tâm và dễ dạy trước 

tiếng Chúa Thánh Thần – để chúng con có thể luôn bền vững trong tình 

yêu của Chúa mà phục vụ tha nhân như Sư huynh Zatti.  

Lạy Chúa, Chúa đã gìn giữ tôi tớ Chúa là chân phước Zatti khỏi những 

hào nhoáng của địa vị và của danh tiếng thế gian – xin giúp chúng con 

yêu thích sự nghèo khó trong tinh thần và biết can đảm công bố lời Chúa 

bằng đời sống chúng con. 

Sư huynh Artemide Zatti cầu cho chúng con – đáng chịu lấy những sự 

Chúa Kitô đã hứa. 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: 

Lạy Chúa, Chúa tỏ lộ cách kỳ diệu những hoạt động phi thường của ơn 

sủng Chúa nơi những người khiêm nhường và bé nhỏ. Nhờ lời chuyển 

cầu của Chân Phước Artemide Zatti, chúng con xin Chúa ban ơn giúp 

chúng con nhận ra, ngày càng rõ ràng hơn, dung nhan Chúa Kitô nơi anh 
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chị em chúng con đang đau khổ nơi thể xác và tinh thần. Chúng con cầu 

xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. 

Lời nguyện cầu cho ơn gọi Sư huynh 

Lạy Thiên Chúa, nơi Sư huynh Artemide Zatti, Chúa đã ban cho chúng con 

khuôn mẫu về người Salêdiêng trong chiều kích giáo dân. Ngài đã mau 

mắn đáp lại tiếng gọi của Chúa, với lòng chạnh thương của người 

Samaritano nhân hậu, trở thành người thân cận của mọi con người. Xin 

giúp chúng con nhận ra hồng ân và vẻ đẹp của đời sống thánh hiến trong 

ơn gọi này. Xin ban cho chúng con sự can đảm để giới thiệu cho người 

trẻ mẫu sống Phúc Âm này, để phục vụ những người nhỏ bé và nghèo 

khổ. Xin làm cho các bạn trẻ khi được Chúa gọi, biết quảng đại đáp lại 

tiếng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ lời chuyển cầu của thánh Artemide 

Zatti, trong Chúa Kitô là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. 

---------------  

Ngày thứ năm (4/10) 

Dẫn: Đón mừng biến cố phong thánh cho Sư huynh Artemide Zatti, nhờ 
lời chuyển cầu của ngài, cộng thể Salêdiêng chúng ta cùng cầu nguyện 
cho gia đình Salêdiêng, cách riêng là cho các anh em SDB, được sống 
chứng tá đời sống thánh thiện trong sự dấn thân phục vụ người trẻ. 
Chúng ta cũng cầu nguyện, xin Chúa là Mục tử Nhân lành, ban cho Tu Hội 
chúng ta thêm nhiều ơn gọi Sư huynh tốt lành. 

Chiêm ngắm Sư huynh Zatti con người cầu nguyện và là Đấng chuyển cầu 

Trích sách Tobia (12, 6-9) 

Bấy giờ, thiên sứ kín đáo gọi hai cha con Tobia lại và nói: “Hãy chúc 

tụng Thiên Chúa và tuyên xưng Người trước toàn thể sinh linh, về 

những điều tốt lành Người đã làm cho cha con ông. Hãy chúc tụng 

và ca ngợi danh Người! Những việc Thiên Chúa đã làm, hãy long 

trọng tỏ cho mọi người biết. Đừng ngần ngại xưng tụng Người! Giữ 

kín bí mật của vua là điều tốt đẹp; nhưng công trình của Thiên 

Chúa, thì phải tỏ bày và long trọng xưng tụng. Hãy làm điều lành 
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thì cha con ông sẽ không gặp điều dữ. “Cầu nguyện kèm theo đời 

sống chân thật, bố thí đi đôi với đời sống công chính, thì tốt hơn có 

của mà ở bất công; làm phúc bố thí thì đẹp hơn là tích trữ vàng 

bạc. Việc bố thí cứu cho khỏi chết và tẩy sạch mọi tội lỗi. (thinh lặng 

ít phút) 

Trích từ thư của Cha Giám Tỉnh Dòng Tên Jorge Mario Bergoglio (Đức 

thánh cha Phanxicô hiện nay) về Artemide Zatti 

Khoảng tháng 9 năm 1976, trong một lần kinh lý các anh em Dòng Tên 

truyền giáo tại miền Bắc Argentina, tôi ở lại vài ngày tại Toà Giám Mục 

Salta. Tại đó, sau khi chuyện vãn và dùng bữa, Đức cha Perez kể lại cho 

tôi nghe về đời sống Sư huynh Zatti. Đức cha cũng đưa cho tôi đọc cuốn 

sách về đời sống Sư huynh. Cuốn sách ấy làm tôi chú ý đến hình ảnh toàn 

vẹn của người Tu huynh. Thế là vào giây phút đó, tôi cảm thấy bị thúc 

bách phải cầu nguyện với Chúa nhờ lời chuyển cầu của Sư huynh cao quí 

này, để xin Chúa ban cho Dòng chúng tôi những ơn gọi Tu huynh. Tôi làm 

tuần Chín ngày và cũng xin các Tập sinh làm tuần Chín ngày […] Ở Salta 

trong nhiều dịp, tôi cảm thấy được soi sáng để xin Chúa và xin Đức Mẹ 

« Hay Làm Phép Lạ » để tăng số ơn gọi trong Tỉnh Dòng (ơn gọi nói chung, 

và đặc biệt là ơn gọi Tu huynh, như Sư huynh Zatti đã sống ơn gọi ấy). 

[…] ‘Từ khi chúng tôi bắt đầu cầu nguyện với Sư huynh Zatti, đã có 18 Tu 

huynh trẻ vào Dòng và họ vẫn còn bền đỗ, cộng với 5 người khác từ trong 

Tập viện và thời Học viện. Tổng cộng là có 23 Tu huynh. Các tập sinh, các 

sinh viên và các Tu huynh trẻ đã làm nhiều lần tuần Chín ngày để tôn kính 

Sư huynh Zatti, cầu xin ơn gọi Tu huynh. Chính tôi cùng cầu nguyện nữa. 

Tôi xác tín về sự chuyển cầu của ngài cho vấn đề nan giải, bởi vì, xét theo 

con số, ơn gọi này thật là hiếm trong Dòng Tên. Để tỏ lòng biết ơn, trong 

lần xuất bản lần thứ 2 và thứ 3, trong cuốn Sùng kính Thánh Tâm Chúa, 

chúng tôi đã đưa thêm vào Tuần Chín ngày cầu nguyện cho việc phong 

thánh của Sư huynh Zatti.  
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Lời cầu  

Dẫn: Chúng ta hãy hướng lòng về Chúa Giêsu, Đấng hiền lành và khiêm 

nhường, mà Sư huynh Artemide Zatti đã bắt chước trong đời sống thánh 

hiến và trong sứ mệnh phục vụ những người nhỏ bé và đau khổ. 

Lạy Chúa Giêsu, Sư huynh Zatti đã phục vụ những người đau khổ theo 

mẫu gương người Samaritano nhân hậu là chính Chúa, - xin ban cho 

chúng con có tâm hồn thương cảm, nhờ biết sống một đời sống kinh 

nguyện sâu xa, biết ghi nhớ và suy niệm trong lòng tất cả mọi ơn lành 

Chúa đã rộng ban cho chúng con. 

Lạy Chúa Giêsu, bí quyết của Sư huynh Zatti để sống đời thánh hiến tông 

đồ là bí tích Thánh Thể - xin làm cho mỗi giây phút trong cuộc sống của 

chúng con, trái tim chúng con được vững vàng và trí năng chúng con 

sáng suốt nhờ hướng tới Chúa, nhất là nhờ gặp gỡ Chúa mỗi ngày khi cử 

hành Thánh Thể. 

Sư huynh Artemide Zatti cầu cho chúng con – đáng chịu lấy những sự 

Chúa Kitô đã hứa. 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: 

Lạy Chúa, Chúa tỏ lộ cách kỳ diệu những hoạt động phi thường của ơn 

sủng Chúa nơi những người khiêm nhường và bé nhỏ. Nhờ lời chuyển 

cầu của Chân Phước Artemide Zatti, chúng con xin Chúa ban ơn giúp 

chúng con nhận ra, ngày càng rõ ràng hơn, dung nhan Chúa Kitô nơi anh 

chị em chúng con đang đau khổ nơi thể xác và tinh thần. Chúng con cầu 

xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. 

Lời nguyện cầu cho ơn gọi Sư huynh 

Lạy Thiên Chúa, nơi Sư huynh Artemide Zatti, Chúa đã ban cho chúng con 

khuôn mẫu về người Salêdiêng trong chiều kích giáo dân. Ngài đã mau 

mắn đáp lại tiếng gọi của Chúa, với lòng chạnh thương của người 

Samaritano nhân hậu, trở thành người thân cận của mọi con người. Xin 

giúp chúng con nhận ra hồng ân và vẻ đẹp của đời sống thánh hiến trong 
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ơn gọi này. Xin ban cho chúng con sự can đảm để giới thiệu cho người 

trẻ mẫu sống Phúc Âm này, để phục vụ những người nhỏ bé và nghèo 

khổ. Xin làm cho các bạn trẻ khi được Chúa gọi, biết quảng đại đáp lại 

tiếng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ lời chuyển cầu của thánh Artemide 

Zatti, trong Chúa Kitô là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. 

-----------------  

Ngày thứ Sáu (5/10) 

Dẫn: Đón mừng biến cố phong thánh cho Sư huynh Artemide Zatti, nhờ 
lời chuyển cầu của ngài, cộng thể Salêdiêng chúng ta cùng cầu nguyện 
cho gia đình Salêdiêng, cách riêng là cho các anh em SDB, được sống 
chứng tá đời sống thánh thiện trong sự dấn thân phục vụ người trẻ. 
Chúng ta cũng cầu nguyện, xin Chúa là Mục tử Nhân lành, ban cho Tu Hội 
chúng ta thêm nhiều ơn gọi Sư huynh tốt lành. 

Chiêm ngắm Sư huynh Zatti mẫu gương khiêm nhường phục vụ  

Trích sách ngôn sứ Mikea (6, 6-8) 

6 [Dân tự hỏi mình rằng:] “Tôi sẽ mang gì vào chầu ĐỨC CHÚA và 

cúi mình trước Thiên Chúa tối cao? Phải chăng tôi sẽ mang những 

lễ toàn thiêu, những con bê một tuổi vào chầu Đức Chúa? 7 Phải 

chăng ĐỨC CHÚA ưa thích từng ngàn dê đực, và hàng vạn suối dầu? 

Phải chăng tôi sẽ dâng con trai đầu lòng để chuộc lỗi cho tôi, dâng 

con ruột để đền tội cho chính mình?” 8 (Ngôn sứ đáp:) “Hỡi người, 

bạn đã được nói cho hay điều nào là tốt, điều nào ĐỨC CHÚA đòi 

hỏi bạn: đó chính là thực thi công bình, quý yêu thương xót và 

khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn.” (thinh lặng ít 

phút) 

Trích Tông huấn Vita consecrata số 24 

Đời sống thánh hiến phản ánh vẻ rực rỡ của tình yêu Thiên Chúa, bởi vì 

do lòng trung thành với mầu nhiệm Núi Sọ, họ tuyên xưng rằng họ tin và 

sống cho tình yêu của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Như thế, 

họ giúp Giáo Hội ý thức mạnh mẽ rằng: Thập giá là tình yêu vô cùng dồi 

dào phong phú của Thiên Chúa được đổ chan hoà trên thế giới. Thập giá 
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là dấu chỉ lớn lao cho thấy sự hiện diện cứu độ của Đức Ki-tô, nhất là 

trong các khó khăn và thử thách. Một số lớn những người tận hiến đang 

thường xuyên làm chứng về điều này cách can đảm đáng phục, khi họ 

thường phải sống trong những hoàn cảnh khó khăn, cho đến mức bị bách 

hại và tử đạo. Lòng trung thành của họ đối với Tình Yêu duy nhất được 

biểu lộ và củng cố qua một nếp sống ẩn mình khiêm tốn, qua việc chấp 

nhận những đau khổ để bổ túc nơi chính thân xác họ "những gì còn thiếu 

nơi những gian nan thử thách Đức Ki-tô phải chịu" (Cl 1,24), qua hy sinh 

thầm lặng, qua sự ký thác cho thánh ý của Thiên Chúa, qua sự trung 

thành thanh thản ngay cả khi sức lực và ảnh hưởng cá nhân đang suy 

giảm. Lòng trung thành với Thiên Chúa cũng đưa đến lòng tận tuỵ đối với 

tha nhân; những người tận hiến chấp nhận hy sinh khi thường xuyên 

chuyển cầu cho những nhu cầu của anh em họ, khi phục vụ quảng đại 

những người nghèo khổ và những người đau ốm, khi chia sẻ những khó 

khăn của những người khác, khi tích cực tham dự vào các mối bận tâm 

và những thử thách của Giáo Hội. 

Lời cầu  

Dẫn: Chúng ta hãy hướng lòng về Chúa Giêsu, Đấng hiền lành và khiêm 

nhường, mà Sư huynh Artemide Zatti đã bắt chước trong đời sống thánh 

hiến và trong sứ mệnh phục vụ những người nhỏ bé và đau khổ. 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã soi sáng cho Sư huynh Artemide Zatti biến đời 

sống mình thành sự hiện diện của Chúa - chúng con cầu xin Chúa, để cho 

việc phục vụ của chúng con, được thực sự là tận hiến trọn vẹn cho anh 

em;  

Chúng con tạ ơn Chúa, vì những hạt mầm tốt lành Chúa đã gieo vào 

những thuở đất nho nhỏ trong cuộc sống hằng ngày của chúng con – xin 

mở lòng chúng con, để không ai phải đau khổ vì sự vô tâm và ích kỷ của 

chúng con; xin cho chúng con có thể diễn tả khuôn mặt dịu hiền của Chúa 

cho những ai đang sống trong đau khổ và đơn độc. 
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Sư huynh Artemide Zatti cầu cho chúng con – đáng chịu lấy những sự 

Chúa Kitô đã hứa. 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: 

Lạy Chúa, Chúa tỏ lộ cách kỳ diệu những hoạt động phi thường của ơn 

sủng Chúa nơi những người khiêm nhường và bé nhỏ. Nhờ lời chuyển 

cầu của Chân Phước Artemide Zatti, chúng con xin Chúa ban ơn giúp 

chúng con nhận ra, ngày càng rõ ràng hơn, dung nhan Chúa Kitô nơi anh 

chị em chúng con đang đau khổ nơi thể xác và tinh thần. Chúng con cầu 

xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. 

Lời nguyện cầu cho ơn gọi Sư huynh 

Lạy Thiên Chúa, nơi Sư huynh Artemide Zatti, Chúa đã ban cho chúng con 

khuôn mẫu về người Salêdiêng trong chiều kích giáo dân. Ngài đã mau 

mắn đáp lại tiếng gọi của Chúa, với lòng chạnh thương của người 

Samaritano nhân hậu, trở thành người thân cận của mọi con người. Xin 

giúp chúng con nhận ra hồng ân và vẻ đẹp của đời sống thánh hiến trong 

ơn gọi này. Xin ban cho chúng con sự can đảm để giới thiệu cho người 

trẻ mẫu sống Phúc Âm này, để phục vụ những người nhỏ bé và nghèo 

khổ. Xin làm cho các bạn trẻ khi được Chúa gọi, biết quảng đại đáp lại 

tiếng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ lời chuyển cầu của thánh Artemide 

Zatti, trong Chúa Kitô là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. 

-----------------  

Ngày thứ Bảy (6/10) 

Dẫn: Đón mừng biến cố phong thánh cho Sư huynh Artemide Zatti, nhờ 
lời chuyển cầu của ngài, cộng thể Salêdiêng chúng ta cùng cầu nguyện 
cho gia đình Salêdiêng, cách riêng là cho các anh em SDB, được sống 
chứng tá đời sống thánh thiện trong sự dấn thân phục vụ người trẻ. 
Chúng ta cũng cầu nguyện, xin Chúa là Mục tử Nhân lành, ban cho Tu Hội 
chúng ta thêm nhiều ơn gọi Sư huynh tốt lành. 

 



Tuần Chín ngày kính Sư Huynh Zatti/ 20 

Chiêm ngắm tinh thần khổ chế và liên đới với người nghèo của Sư huynh Zatti 

Trích sách ngôn sứ Isaia (Is 58, 6-11) 

6 Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao: mở xiềng 

xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp 

bức, đập tan mọi gông cùm? 7 Chẳng phải là chia cơm cho người 

đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ; thấy ai 

mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước 

người anh em cốt nhục? 8 Bấy giờ, ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như 

rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành. Đức công chính ngươi 

sẽ mở đường phía trước, vinh quang ĐỨC CHÚA bao bọc phía sau 

ngươi. 9 Bấy giờ, ngươi kêu lên, ĐỨC CHÚA sẽ nhận lời, ngươi cầu 

cứu, Người liền đáp lại: “Có Ta đây!” Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi 

ở gông cùm, cử chỉ đe dọa và lời nói hại người, 10 nếu ngươi 

nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thỏa lòng người bị hạ nhục, thì 

ánh sáng ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối, và tối tăm của ngươi 

chẳng khác nào chính ngọ. (thinh lặng ít phút) 

Trích Văn kiện “Căn tính và sứ mạng của Tu huynh trong Giáo Hội” 

(4.10.2015) 

Những mối hiệp thông của người Tu huynh được trải rộng ra bên ngoài 

khuôn khổ của Giáo Hội, bởi vì chúng chuyển động từ chính cái “đặc tính 

phổ quát, vốn là nét đẹp và là nét phân biệt của dân Thiên Chúa”. Ơn gọi 

của người Tu huynh thuộc về lời đáp, mà Thiên Chúa trả lời cho sự trống 

rỗng tình huynh đệ đang làm tổn thương thế giới hôm nay. Từ căn rễ ơn 

gọi của người Tu huynh, hàm chứa một kinh nghiệm sâu xa về tình liên 

đới, vốn cốt yếu trùng khớp với tình liên đới của Mose đứng trước bụi 

gai bừng cháy: ông khám phá chính mình với đôi mắt, đôi tai, với cõi lòng 

của Thiên Chúa, vị Thiên Chúa nhìn thấy dân Người bị áp bức, vị Thiên 

Chúa nghe tiếng họ kêu, vị Thiên Chúa cảm nhận nỗi lo âu của dân và 

xuống để giải thoát họ.  

Lời cầu  



Tuần Chín ngày kính Sư Huynh Zatti/ 21 

Dẫn: Chúng ta hãy hướng lòng về Chúa Giêsu, Đấng hiền lành và khiêm 

nhường, mà Sư huynh Artemide đã bắt chước trong đời sống thánh hiến 

và trong sứ mệnh phục vụ những người nhỏ bé, đau khổ. 

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy, Sư huynh Artemide Zatti đã nhận ra ơn gọi 

của mình sau cơn bệnh nặng đang khi phục vụ những người đau bệnh - 

xin ban cho chúng con một tinh thần nhiệt thành trong phục vụ, để chúng 

con làm cho mình trở thành người thân cận đáp ứng những nhu cầu dân 

Chúa. 

Lạy Chúa nhân từ, xin đỡ nâng chúng con trong những lúc thử thách và 

cám dỗ - để lòng trí chúng con được luôn vững vàng đứng trước các khó 

khăn, bền chí khi gặp những điều gây chán nản, sáng kiến trong trách 

nhiệm, và luôn tỉnh thức như người tôi tớ tốt lành và trung tín cho tới 

khi Chúa đến gọi chúng con trong ngày sau hết.  

Sư huynh Artemide Zatti cầu cho chúng con – đáng chịu lấy những sự 

Chúa Kitô đã hứa. 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: 

Lạy Chúa, Chúa tỏ lộ cách kỳ diệu những hoạt động phi thường của ơn 

sủng Chúa nơi những người khiêm nhường và bé nhỏ. Nhờ lời chuyển 

cầu của Chân Phước Artemide Zatti, chúng con xin Chúa ban ơn giúp 

chúng con nhận ra, ngày càng rõ ràng hơn, dung nhan Chúa Kitô nơi anh 

chị em chúng con đang đau khổ nơi thể xác và tinh thần. Chúng con cầu 

xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. 

Lời nguyện cầu cho ơn gọi Sư huynh 

Lạy Thiên Chúa, nơi Sư huynh Artemide Zatti, Chúa đã ban cho chúng con 

khuôn mẫu về người Salêdiêng trong chiều kích giáo dân. Ngài đã mau 

mắn đáp lại tiếng gọi của Chúa, với lòng chạnh thương của người 

Samaritano nhân hậu, trở thành người thân cận của mọi con người. Xin 

giúp chúng con nhận ra hồng ân và vẻ đẹp của đời sống thánh hiến trong 

ơn gọi này. Xin ban cho chúng con sự can đảm để giới thiệu cho người 

trẻ mẫu sống Phúc Âm này, để phục vụ những người nhỏ bé và nghèo 
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khổ. Xin làm cho các bạn trẻ khi được Chúa gọi, biết quảng đại đáp lại 

tiếng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ lời chuyển cầu của thánh Artemide 

Zatti, trong Chúa Kitô là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. 

----------------  

Ngày thứ Tám (7/10) 

Dẫn: Đón mừng biến cố phong thánh cho Sư huynh Artemide Zatti, nhờ 
lời chuyển cầu của ngài, cộng thể Salêdiêng chúng ta cùng cầu nguyện 
cho gia đình Salêdiêng, cách riêng là cho các anh em SDB, được sống 
chứng tá đời sống thánh thiện trong sự dấn thân phục vụ người trẻ. 
Chúng ta cũng cầu nguyện, xin Chúa là Mục tử Nhân lành, ban cho Tu Hội 
chúng ta thêm nhiều ơn gọi Sư huynh tốt lành. 

Chiêm ngắm Sư huynh Zatti luôn tìm kiếm Chúa nơi người nghèo 

Trích ngôn sứ Sophonia (2,3; 3,12-13) 

3 Hỡi tất cả những ai nghèo hèn trong xứ sở, những kẻ thi hành 

mệnh lệnh của ĐỨC CHÚA, anh em hãy tìm kiếm Người; hãy tìm sự 

công chính, hãy tìm đức khiêm nhường thì may ra anh em sẽ được 

che chở trong ngày thịnh nộ của ĐỨC CHÚA. 3 12 Ta sẽ cho sót lại 

giữa ngươi một dân nghèo hèn và bé nhỏ; chúng sẽ tìm nương ẩn 

nơi danh ĐỨC CHÚA.13 Số dân Ít-ra-en còn sót lại sẽ không làm 

chuyện tàn ác bất công, cũng không ăn gian nói dối và miệng lưỡi 

chúng sẽ không còn phỉnh gạt. Nhưng chúng sẽ được chăn dắt và 

nghỉ ngơi mà không còn bị ai làm cho khiếp sợ. (thinh lặng ít phút) 

Trích Văn kiện “Căn tính và sứ mạng của Tu huynh trong Giáo Hội”  

Tình huynh đệ của người Tu huynh là một khích lệ thúc bách toàn thể 

Giáo Hội, bởi vì, đứng trước cám dỗ của sự thống trị, của sự tìm kiếm chỗ 

nhất, của quyền hành, tình huynh đệ ấy làm cho giá trị Phúc âm của 

tương quan huynh đệ được hiện diện: “Anh em đừng gọi ai là ‘Thầy’ bởi 

vì anh em chỉ có một Thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Và 

cũng đừng gọi ai dưới đất là ‘cha’, bởi vì anh em chỉ có một Cha ở trên 
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trời. Anh em cũng đừng gọi ai là “người lãnh đạo”, bởi vì chỉ một người 

lãnh đạo anh em, đó là Đấng Kitô” (Mt 23,8-10). 

Lời cầu  

Dẫn: Chúng ta hãy hướng lòng về Chúa Giêsu, Đấng hiền lành và khiêm 

nhường, mà Sư huynh Artemide Zatti đã bắt chước trong đời sống thánh 

hiến và trong sứ mệnh phục vụ những người nhỏ bé và đau khổ. 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã làm cho Sư huynh Artemide Zatti nên vĩ đại vì 

tìm chỗ nhỏ nhất khi hạ mình phục vụ những người nhỏ bé, - xin dạy 

chúng con biết để tâm hồn sống theo con đường  khiêm nhường mà Chúa 

đã dạy, để chúng con đừng lạc đường khi tìm vinh dự bản thân và bị trói 

buộc vào vinh quang trần thế. 

Chúa là cội rễ làm cho chúng con được nên thánh, chỉ mình Chúa tác 

thánh loài người, - xin Chúa làm cho mọi suy nghĩ và hành động của 

chúng con được hướng dẫn bởi tình yêu của Chúa, như Sư huynh 

Artemide Zatti. 

Sư huynh Artemide Zatti cầu cho chúng con – đáng chịu lấy những sự 

Chúa Kitô đã hứa. 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: 

Lạy Chúa, Chúa tỏ lộ cách kỳ diệu những hoạt động phi thường của ơn 

sủng Chúa nơi những người khiêm nhường và bé nhỏ. Nhờ lời chuyển 

cầu của Chân Phước Artemide Zatti, chúng con xin Chúa ban ơn giúp 

chúng con nhận ra, ngày càng rõ ràng hơn, dung nhan Chúa Kitô nơi anh 

chị em chúng con đang đau khổ nơi thể xác và tinh thần. Chúng con cầu 

xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. 

Lời nguyện cầu cho ơn gọi Sư huynh 

Lạy Thiên Chúa, nơi Sư huynh Artemide Zatti, Chúa đã ban cho chúng con 

khuôn mẫu về người Salêdiêng trong chiều kích giáo dân. Ngài đã mau 

mắn đáp lại tiếng gọi của Chúa, với lòng chạnh thương của người 

Samaritano nhân hậu, trở thành người thân cận của mọi con người. Xin 
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giúp chúng con nhận ra hồng ân và vẻ đẹp của đời sống thánh hiến trong 

ơn gọi này. Xin ban cho chúng con sự can đảm để giới thiệu cho người 

trẻ mẫu sống Phúc Âm này, để phục vụ những người nhỏ bé và nghèo 

khổ. Xin làm cho các bạn trẻ khi được Chúa gọi, biết quảng đại đáp lại 

tiếng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ lời chuyển cầu của thánh Artemide 

Zatti, trong Chúa Kitô là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. 

------------------  

Ngày thứ Chín (8/10) 

Dẫn: Đón mừng biến cố phong thánh cho Sư huynh Artemide Zatti, nhờ 
lời chuyển cầu của ngài, cộng thể Salêdiêng chúng ta cùng cầu nguyện 
cho gia đình Salêdiêng, cách riêng là cho các anh em SDB, được sống 
chứng tá đời sống thánh thiện trong sự dấn thân phục vụ người trẻ. 
Chúng ta cũng cầu nguyện, xin Chúa là Mục tử Nhân lành, ban cho Tu Hội 
chúng ta thêm nhiều ơn gọi Sư huynh tốt lành. 

Chiêm ngắm Sư huynh Zatti chọn Chúa là gia nghiệp  

Trích sách Đệ Nhị luật (Dt 10,8-9) 

8 Thời ấy, ĐỨC CHÚA tách chi tộc Lê-vi ra, để họ mang Hòm Bia 

Giao Ước của ĐỨC CHÚA, chầu chực trước nhan ĐỨC CHÚA, phụng 

sự Người và chúc phúc nhân danh Người, cho đến ngày nay.9 Vì 

thế, chi tộc Lê-vi không được chung phần và hưởng gia nghiệp với 

anh em mình; chính ĐỨC CHÚA là gia nghiệp của họ, như ĐỨC 

CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), đã phán với họ. (thinh lặng ít 

phút) 

Trích thư của cha Bề trên cả Angel Fernandez Artime (11/9/2022) 

Trong sự thánh thiện của Sư huynh Zatti, có Tin mừng về ơn gọi, đó là 

Tin mừng về một đức tin thuần khiết, là tin vui của khát vọng của con tim 

hưởng nếm sự tự do trong sự vâng theo kế hoạch của Thiên Chúa, biết 

gìn giữ nơi trái tim mình mầu nhiệm của mọi cuộc đời, mỗi cuộc đời như 

là tiếng gọi trở thành cành của cây Nho (Ga 15,1). Sự thánh thiện của 

Artemide Zatti khi được đặt đối viện với nhãn quan về cuộc sống hôm 
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nay, thách đố nỗi sợ hãi trước ơn gọi, dám tìm và chọn Thiên Chúa là gia 

nghiệp, vượt thắng nỗi sợ hãi đang o ép con tim, vốn làm nó không dám 

lao mình vào trong mầu nhiệm Thiên Chúa. Tin Mừng về ơn gọi được 

loan báo từ cuộc sống của Sư huynh Salêdiêng này cho thấy rằng: chỉ khi 

nào đáp lại giấc mơ của Thiên Chúa dành cho con người, ở bất cứ tuổi 

tác nào và trong bất cứ hoàn cảnh nào, thì con người mới có thể chiến 

thắng được sự sợ hãi gây tê liệt của cái tôi nhỏ bé, luôn lo âu và bất an 

và sợ hãi. Zatti là người tin nên đã dám hứa, và việc hứa này là một hành 

vi tận căn của sự đáp trả, thế là phép lạ đã đến trong cuộc đời Zatti, 

không chỉ được chữa lành, mà còn trở thành thuốc chữa cho rất nhiều 

tâm hồn. 

Lời cầu  

Dẫn: Chúng ta hãy hướng lòng về Chúa Giêsu, Đấng hiền lành và khiêm 

nhường, mà Sư huynh Artemide Zatti đã bắt chước trong đời sống thánh 

hiến và trong sứ mệnh phục vụ những người nhỏ bé và đau khổ. 

Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, Sư huynh Zatti đã làm những 

người vô thần và những người đã lìa bỏ Chúa, được nhận ra và tin Chúa 

hiện hữu và hiện diện gần gũi - xin khuôn đúc nơi chúng con trái tim của 

một nhà giáo dục và mục tử, để theo gương Chúa, chúng con có thể là 

cha và thầy và bạn của người trẻ.  

Lạy Chúa Giêsu, Sư huynh Zatti chỉ có một lòng một trí khi cùng với anh 

em Salêdiêng của mình sống đời thánh hiến và phục vụ - xin làm cho 

chúng con sống nhất quán với sự thánh hiến của chúng con, để chúng 

con có thể đáp ứng lại nỗi khao khát trong tâm hồn của biết bao người 

đang đi tìm Chúa trong cuộc đời của họ.  

Sư huynh Artemide Zatti cầu cho chúng con – đáng chịu lấy những sự 

Chúa Kitô đã hứa. 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: 

Lạy Chúa, Chúa tỏ lộ cách kỳ diệu những hoạt động phi thường của ơn 

sủng Chúa nơi những người khiêm nhường và bé nhỏ. Nhờ lời chuyển 
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cầu của Chân Phước Artemide Zatti, chúng con xin Chúa ban ơn giúp 

chúng con nhận ra, ngày càng rõ ràng hơn, dung nhan Chúa Kitô nơi anh 

chị em chúng con đang đau khổ nơi thể xác và tinh thần. Chúng con cầu 

xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. 

Lời nguyện cầu cho ơn gọi Sư huynh 

Lạy Thiên Chúa, nơi Sư huynh Artemide Zatti, Chúa đã ban cho chúng con 

khuôn mẫu về người Salêdiêng trong chiều kích giáo dân. Ngài đã mau 

mắn đáp lại tiếng gọi của Chúa, với lòng chạnh thương của người 

Samaritano nhân hậu, trở thành người thân cận của mọi con người. Xin 

giúp chúng con nhận ra hồng ân và vẻ đẹp của đời sống thánh hiến trong 

ơn gọi này. Xin ban cho chúng con sự can đảm để giới thiệu cho người 

trẻ mẫu sống Phúc Âm này, để phục vụ những người nhỏ bé và nghèo 

khổ. Xin làm cho các bạn trẻ khi được Chúa gọi, biết quảng đại đáp lại 

tiếng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ lời chuyển cầu của thánh Artemide 

Zatti, trong Chúa Kitô là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. 
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