
         

Faisalabad - Cộng đồng Công Giáo đang khóc thương cái chết của Nữ tu Alessia (ảnh). Được biết đến 

như là 'Mẹ Têrêsa của Pakistan’, nữ tu chào đời tại một làng nhỏ ở vùng Veneto của Ý, và đã dành 61 

năm đời mình làm việc tại đất nước nghèo này của châu Á, hiến đời mình cho người bị gạt bên lề, phụ 

nữ, và người nghèo. Tuy nhiên, nữ tu sẽ được đặc biệt nhớ đến nhờ sự tận tâm của nữ tu cho ngưởi 

khuyết tật.  

Tang lễ của nữ tu Alessia đã được tổ chức ngày 30-4 trong nhà thờ chính tòa ở Faisalabad, trước sự hiện 

diện của hơn 350 linh mục, nữ tu, giáo lý viên, nhà giáo dục, sinh viên học sinh, phóng viên báo chí, đại 

diện của các tổ chức xã hội dân sự và nhiều tín hữu. Trong buổi lễ, các người tham dự đã tôn vinh nữ tu 

về các sự phục vụ của nữ tu cho loài người. 

                                                              

 Trong Thánh Lễ, Nữ tu Sosan Buta đã nêu ra các sự kiện chính trong đời của nữ tu Alessia, mô tả các 

đóng góp của nữ tu cho sự phát triển của xã hội dân sự Pakistan, và công tác truyền giáo của Giáo Hội 

trên thế giới. 

Sinh ngày 18-11-1923 tại Gasperina, tỉnh Catanzaro (Calabria), Ý, Nữ tu Alessia khấn trọng thể trong 

Dòng Nữ Đaminh. 

Nữ tu đến Pakistan lần đầu tiên ngày 13-5-1951 và địa điểm làm việc đầu tiên là làng Công giáo 

Khushpur, Punjab, quê hương của ông Shahbaz Bhatti, Bộ trưởng Phụ trách các nhóm thiểu số của 

Pakistan và bị ám sát ngày 2-3-2011. 

Bốn năm sau, nữ tu chuyển đến Francisabad, một ngôi làng Kitô hữu gần Shortkot, nơi nữ tu phục vụ 

cộng đồng địa phương trong 26 năm. 



Năm 1980, nữ tu chuyển lần cuối đến Faisalabad. Trong thành phố lớn này, nữ tu phụ trách 'Miss Haq 

Home', một cơ sở từ thiện Công giáo dành cho trẻ em khuyết tật, nơi nữ tu đã dành phần còn lại của đời 

mình cho truyền giáo và phục vụ. 

"Cái chết của chị Alessia OP (Dòng Đa Minh) là một cú sốc và là sự mất mát lớn cho Giáo Hội," Nữ tu 

Sosan Buta nói. Tuy nhiên, nữ tu này nói tiếp: “Trong khi chúng ta thương tiếc sự mất mát này, chúng tôi 

hứa với linh hồn của chị Alessia rằng chúng tôi sẽ tiếp tục sứ mệnh của chị cho người nghèo, người yếu 

đuối và người không có tiếng nói." 

“Chị Alessia là rất dễ thương, từ thiện và thích giao tiếp với mọi người," nữ tu Sabina, một nhà giáo dục 

tại Trường Thánh Tâm ở Faisalabad, nói. 

Mặc dù sinh ra tại Ý, “Chị Alessia là người Pakistan còn hơn chúng tôi nữa. Chị đầy tình mẫu tử cho mọi 

người chúng tôi. Vì lý do này, chúng tôi, các đồng nghiệp của chị, thường gọi chị là Mẹ. Chị là môn đệ 

thật sự của thánh nữ Catarina. Xin cho linh hồn chị được nghỉ yên muôn đời,” 

"Nữ tu Alessia là Mẹ Teresa của Pakistan," linh mục Khalid Rashid Asi, Tổng Đại diện Tổng Giáo phận 

Faisalabad, nói, "bởi vì nữ tu đã hiến trọn đời mình cho người bị áp bức và người bị đè nén. Chúng tôi 

rất biết ơn nữ tu vì sự phục vụ tinh thần và xã hội của nữ tu.” (AsiaNews 5-5-2012)  
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