
Phong chân phước cho vị linh mục dòng Comboni đã cưu mang những người mắc bệnh 

phong ở Uganda 

 

Cha Giuseppe Ambrosoli, một linh mục 

dòng Thừa sai Comboni đã phục vụ tại Tổng 

giáo phận Gulu của Uganda với tư cách là 

linh mục, là bác sĩ phẫu thuật, là nhà giáo dục 

được yêu mến ở quốc gia Đông Phi này, sẽ 

được phong chân phước vào ngày 20 tháng 

11 sắp tới. 
 

Những kỷ niệm về ngài vẫn còn tươi nguyên 

trong trái tim và tâm trí của nhiều người dân 

Uganda. Ngài là một linh mục Công giáo khiêm tốn và nhân ái đã chiến đấu chống lại thái độ 

kỳ thị đối với những người mắc bệnh phong. Ngài để họ tự do hòa nhập với những bệnh nhân 

khác tại một trạm y tế địa phương, nơi mà ngài đã chuyển đổi thành một bệnh viện hoàn 

chỉnh. 
 

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Vatican News, Đức Tổng Giám mục Gioan 

Baotixita Odama Tổng Giáo phận Gulu cho biết, là một bác sĩ, cha Ambrosoli đã phục vụ tất 

cả mọi người bằng tình yêu thương. “Người ta luôn cảm nhận được sự hiện diện của Thiên 

Chúa qua ngài. Ngài là một con người vĩ đại về cầu nguyện, bác ái, quên mình, khiêm tốn và 

là một con người thấm nhuần quan điểm phổ quát về sự sống.” Đức Tổng Giám mục Uganda 

nhấn mạnh cách Cha Ambrosoli đã đối xử với mọi người bằng tình yêu của Thiên Chúa, ngài 

nói thêm “Một trong những câu nói nổi tiếng của ngài là ‘Thiên Chúa là tình yêu và đối với 

những người đau khổ tôi là tôi tớ của Người.’ Đó thực ra không chỉ là một câu nói. Đó là một 

thông điệp có tính thuyết phục.” 
 

Đức Tổng Giám mục Odama nói: “Ngoài ra, Cha Ambrosoli thường xuyên cầu nguyện, 

‘Chúa giải thoát tôi khỏi chính bản thân tôi để tôi có thể yêu thương được mọi người, kể cả 

những người không được ai yêu mến. Xin cho tôi yêu thương tất cả những người đó.’” 
 

Sinh năm 1923 tại Tỉnh Como, Italia, trong một gia 

đình rất giàu có, Cha Ambrosoli học y khoa và cuối 

cùng đã chọn trở thành một nhà truyền giáo. Ngài 

đến Uganda vào tháng 2 năm 1956. Trong thời gian 

ở Gulu, ngài chuyển đến phục vụ tại Kalongo, một 

thị trấn ở miền bắc Uganda thuộc Tổng giáo phận 

Gulu, nơi đây ngài thành lập Bệnh viện Kalongo. Cơ 

sở này đã rất nổi tiếng về chất lượng khám chữa 

bệnh, phát triển từ chỉ một trạm y tế thành một bệnh 

viện hoàn chỉnh, bắt đầu đỡ đẻ và chăm sóc cho các 

bệnh nhân y khoa cũng như nhi khoa. 
 

Cảnh từ trên cao thị trấn Kalongo  

và bệnh viện của thị trấn 



Năm 1957, Cha Giuseppe bắt đầu điều trị cho 

nhiều bệnh nhân mắc bệnh phong được cưu 

mang bằng tình yêu thương tại cơ sở. Các vị 

thừa sai dòng Comboni cho biết “Cha Giuseppe 

đã cách mạng hóa việc chăm sóc bệnh nhân 

mắc bệnh phong bằng cách nhận họ vào cùng 

bệnh viện với những bệnh nhân khác thay vì 

nhốt họ vào trại phong vốn thường bị bỏ bê và 

quản lý kém.” 
 

Bệnh viện Kalongo, mới được đổi tên thành 

Bệnh viện Tưởng niệm Bác sĩ Ambrosoli, ngày nay là một cơ sở khám chữa bệnh có 350 

giường bệnh, điều trị cho gần 60.000 bệnh nhân mỗi năm. Bị gián đoạn do chiến tranh, năm 

1987 Cha Ambrosoli rốt cuộc buộc phải di chuyển toàn bộ đội ngũ y bác sĩ và nhân viên bệnh 

viện, 150 bệnh nhân, 1.500 binh lính và dân thường đến Lira, cũng ở miền bắc Uganda. Chính 

tại Lira, Nhà truyền giáo Comboni đã qua đời, tuy bảy năm sau thi thể của ngài đã được đưa 

về Kalongo. 
 

Đức Tổng Giám mục Odama cảm thấy rất hạnh phúc vì chính ngay tại Tổng Giáo phận Gulu 

có thêm một vị Chân phước nữa. Tổng Giáo phận đã có các Thánh tử đạo Jildo Irwa và Daudi 

Okello. Hai vị, đều là những giáo lý viên nhiệt thành, được gọi là các Thánh tử đạo Gulu. Đức 

Tổng Giám mục cho biết Cha Ambrosoli được người dân Uganda ưu ái gọi là “lương y” hoặc 

“thánh y”, ngài còn cho biết cho đến ngày nay, người ta vẫn trìu mến nói về lòng trắc ẩn và 

lòng tốt độc nhất vô nhị của ngài trong việc chăm sóc bệnh nhân. “Sau khi ngài qua đời vào 

năm 1987, người ta cảm thấy rằng con người này chắc chắn là một thánh nhân.” 
 

Sau khi tiến trình phong chân phước bắt đầu, “Tổng trưởng 

Bộ Phong thánh ở Vatican đã khuyến khích chúng tôi yêu cầu 

mọi người cầu nguyện để chúng tôi có thể hưởng được ân huệ 

nhờ sự chuyển cầu của Cha Ambrosoli. Khoảng hai năm 

trước đây, một điều kỳ diệu đã xảy ra trong bệnh viện. Một 

phụ nữ bị khối u ác tính đã được chữa lành nhờ sự chuyển cầu 

của Cha Ambrosoli.” 
 

Đức Tổng Giám mục Uganda kết luận “tất cả những gì tôi có 

thể nói là con người này cho thấy tất cả chúng ta đều được 

kêu gọi nên thánh”, ngài nói thêm rằng Cha Ambrosoli sẽ 

được phong chân phước tại Giáo xứ Kalongo, nơi Cha 

Ambrosoli đã trải qua 31 năm phục vụ không mệt mỏi. 
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