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Ông Arturo De Matteis là tín hữu Công Giáo Ý nhiệt thành. Có lẽ 

nên nói thêm là quá nhiệt thành. Ông hăng say lao mình vào các 

công tác tông đồ bên cạnh người trẻ. Hay nói đúng hơn: Ông phục 

vụ cho các thanh thiếu niên thuộc hội đoàn Công Giáo Tiến Hành. 

Ông dấn thân quên ngày quên đêm quên cả các công việc riêng tư 

và gia đình. May mắn là ông có một hiền thê đức hạnh. Tạm gọi tên 

bà là Anna. Có lần bà Anna tươi cười phân bua với bà con láng 

giềng: ”Có lẽ ông nhà tôi đi lầm đường chăng. Ông nên chọn cuộc 

sống Linh Mục hơn là lập gia đình có vợ có con!” 

Thật thế. Vào một buổi tối, ông Arturo trở về nhà sau một ngày 

hăng say hoạt động tông đồ và ông cảm thấy mệt đừ. Ông vội vàng 

lên giường nằm nghỉ với một cơn sốt thật cao. Hiền thê ông tức tốc 

gọi bác sĩ đến. Sau khi khám nghiệm kỹ lưỡng, bác sĩ buồn bã báo 

cho bà Anna biết: ”Bệnh tình của ông Artura đã đến hồi trầm trọng. Không còn phương thuốc nào có thể 

chữa trị!” Nghe bác sĩ nói thế, bà Anna bật lên khóc nức nở. Nhưng ông Arturo ngạc nhiên nhẹ nhàng cất 

tiếng hỏi: ”Sao Em lại khóc? Anh đi về Thiên Đàng mà! Trên ấy anh sẽ thảnh thơi nghĩ nhiều đến Em và 

sẽ chu đáo chăm sóc cho Em cũng như cho 2 đứa con nhỏ của chúng mình! Anh đi để dọn chỗ cho cả 3 

mẹ con Em mà!” 

Đúng như lời bác sĩ nói. Bệnh tình ông Arturo De Matteis không thuyên giảm mà đi vào giai đoạn chót. 

Khi nghe tin không lành một đoàn ngũ đông đảo các hội viên trẻ Công Giáo Tiến Hành lũ lượt đến thăm 

ông. Ông chào từ biệt tất cả và nhắn nhủ mọi người sống vui tươi thánh thiện. Sau khi mọi người ra về, 

chỉ còn lại mình ông với hiền thê, bác sĩ và Cha Giải Tội. Ông muốn dùng thời gian ngắn ngủi còn lại để 

chuẩn bị cho biến cố trọng đại, cho chuyến đi chung kết bước vào cõi trường sinh. Nhưng rồi ông ngủ 

thiếp đi. Trong giấc ngủ ông cất tiếng hát: 

Andrò a vederla un dì, in cielo patria mia, andrò a veder MARIA, mia gioia e mio amor. Al cielo, al cielo, al 

cielo! 

Con sẽ đi gặp Mẹ một ngày kia, trên thiên đàng quê hương con, con sẽ đi gặp Mẹ MARIA, niềm vui và 

tình yêu của con. Trên trời, trên trời, trên trời! 

Đây là một bài hát thánh mẫu bình dân nổi tiếng mà hầu hết các tín hữu Công Giáo Ý đạo đức đều biết. 

Nó diễn tả lòng hy vọng của đoàn tín hữu đang trên đường lữ thứ trần gian nhưng mắt luôn ngước nhìn 

trời cao. Nơi đó có Hiền Mẫu MARIA dấu ái đang đợi chờ ngày họp mặt với đoàn con. Đứa con khi bước 

vào thiên đàng sẽ sung sướng gục đầu vào ngực Mẹ để tận hưởng niềm hạnh phúc vô cùng tận. 

Và đó cũng là tâm tình của ông Arturo De Matteis trong lúc này. Ông đang mơ ngày gặp lại Hiền Mẫu 

MARIA khi ông cất tiếng hát bài ca ”Con sẽ đi gặp Mẹ một ngày kia trên trời!” Khi ông mở mắt ra thì mọi 



người ngạc nhiên cùng cất tiếng hỏi: ”Làm sao mà lại hát?” Ông sung sướng trả lời: ”Phải, tôi hát, vì 

trong giấc mơ tôi trông thấy một Bà tuyệt đẹp. Bà mỉm cười với tôi và cất tiếng gọi tôi. Do đó tôi cất 

tiếng hát trả lời Bà!” Nói xong, ông Arturo De Matteis ra hiệu cho hai đứa con đến gần. Ông âu yếm ôm 

hôn vĩnh biệt hai con. Rồi ông nhìn vợ nói lời trăn trối: ”Xin Em hứa với anh là sẽ nuôi dưỡng giáo dục 

các con để chúng trở thành những vị thánh! 

Nói xong ông Arturo De Matteis hát trở lại bài ca ”Con sẽ đi gặp Mẹ một ngày kia, trên thiên đàng quê 

hương con, con sẽ đi gặp Mẹ MARIA, niềm vui và tình yêu của con. Trên trời, trên trời, trên trời!” Nhưng 

ông chỉ mới bắt đầu hát ”Con sẽ đi gặp Mẹ một ..” thì tắt thở. Ông chưa kịp hát đến câu ”ngày kia”, bởi 

lẽ đã đến NGÀY hôm nay ông về Thiên Đàng gặp lại Hiền Mẫu MARIA dấu ái! 

Hạnh phúc cho người con ra đi về thế giới bên kia với một tâm tình tràn đầy tin yêu phó thác nơi Đức 

Mẹ MARIA. 

... Kinh Dâng Giáo Hội Việt Nam cho Đức Bà MARIA Đồng Trinh. 

Lạy Rất Thánh Đức Bà là Mẹ Đức Chúa Trời và Mẹ chúng con, nay chúng con sấp mình xin dâng cho 

Mẹ rất nhân từ, trót mình chúng con là thân xác, sự sống, các việc làm và mọi sự thuộc về chúng con. 

Lại chúng con cũng lấy lòng con cái mà dâng cho Đức Mẹ mọi người trong Giáo Hội Việt Nam nầy. 

Trước là xin Đức Bà làm Mẹ các Thầy Cả, cùng các kẻ giúp việc giảng Đạo Thánh, để mọi đấng bậc 

được lòng sốt sắng, làm gương sáng và chịu khó lập công cho bền lòng. 

Lại xin Đức Bà làm Mẹ các bổn đạo và phù hộ cho các con cái hằng được thêm nhiều và tấn tới đi đàng 

nhân đức một ngày một hơn. 

Sau hết xin Đức Bà làm Mẹ các kẻ còn ở ngoài Hội Thánh mà đưa về sự sáng thật là đạo thánh Đức 

Chúa Trời. Chớ chi hết mọi người nhờ Máu cực châu báu Con Đức Mẹ đã đổ ra mà cứu chuộc và nhờ 

công nghiệp Đức Mẹ cầu bầu, mà được tìm đến cùng Trái Tim cực trọng Đấng Cứu Thế, là cội rễ sự 

nên lành nên thánh, để sau nên một đoàn chiên, theo một Chúa chiên. 

Đức Bà phù hộ kẻ có đạo 

Cầu cho chúng con. 

Đức Bà thông ơn THIÊN CHÚA 

Cầu cho chúng con. 

Nữ Vương nước Việt Nam ngự trên Trời 

Cầu cho chúng con. AMEN 
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