
ÁO ĐỨC BÀ CAMÊLÔ CHE CHỞ CỨU THOÁT 

 

Ông Simon Bossell là binh sĩ lão luyện phục vụ trong quân lực 

Anh Quốc. Vào thời đệ nhị thế chiến 1939-1945, ông chiến 

đấu với cấp bậc hạ sĩ nhất. 

Nơi gia đình, ông là hiền phụ với 11 đứa con. 11 đứa con là ”11 

phúc lành của THIÊN CHÚA”. Ông thường cảm động lập đi lập 

lại như thế. Và mỗi ngày, ông đọc 11 Kinh Sáng Danh để cảm tạ 

THIÊN CHÚA Ba Ngôi về 11 hồng ân nhận lãnh qua 11 đứa con 

ngoan thảo. 

Khi đệ nhị thế chiến bùng nổ, binh sĩ Anh hăng say chiến đấu 

cạnh quân đồng minh Hoa Kz, giúp giải phóng các nước Âu 

Châu thoát khỏi vòng chiếm đóng của quân đức-quốc-xã, đặc 

biệt tại hai nước Pháp và Ý. 

Trước ngày lên đường nhập ngũ, ông Simon Bossell họp mặt 

toàn gia đình gồm vợ hiền và 11 đứa con. Tất cả quì gối trước 

Ảnh Đức Bà Camêlô mà ông Simon hằng yêu mến, ngay từ thưở 

còn thơ. Mỗi người sốt sắng ”Thưa Vâng” trước thánh ý THIÊN CHÚA. Sáng sớm hôm sau, ông Simon ra 

đi. 

Sư đoàn Anh đổ bộ lên Amiens, Tây Bắc nước Pháp, cách xa quê hương ông Simon Bossell đến 300 cây 

số. Ròng rã 4 tháng trôi qua, ông sống xa vợ hiền và con ngoan. Thỉnh thoảng ông lấy hình gia đình ra để 

chiêm ngắm nét đẹp thơ ngây của các con. Ông thương nhớ vợ con biết là chừng nào! Nhưng ông phó 

thác toàn gia đình trong vòng tay bảo bọc chở che của Hiền Mẫu MARIA Thiên Quốc. 

Một ngày, sư đoàn Anh trực chỉ Cantigny nằm về phía Nam nước Pháp. Khi đi ngang con suối, vị chỉ huy 

ra lệnh cho mọi người dừng chân. Ai nấy hân hoan tắm suối mát. Ông Simon Bossell cũng theo các bạn 

xuống suối. Ông cẩn thận cởi Áo Đức Bà Camêlô ông luôn mang trong người và treo lên cành cây cạnh 

bộ đồ lính. Sau vài giờ nghỉ ngơi, đoàn binh tiếp tục cuộc hành quân. Đi được một quãng thật xa, ông 

Simon mới sực nhớ mình quên Bộ Áo Đức Bà Camêlô nơi cành cây cạnh con suối. Chiều xuống và màn 

đêm bao phủ cả cánh đồng. Nhận thấy có một căn nhà bỏ trống, vị chỉ huy quyết định cho sư đoàn qua 

đêm tại đây. 

Khi thấy mọi người an giấc điệp, ông Simon Bossell ”rón-rén” rồi nhanh chân trở lại con suối, cách xa đó 

khoảng 10 cây số. Ông đi mãi, đi mãi và đi mãi không nghỉ. Nhưng khi tới nơi, ông thất vọng biết bao vì 

nhìn lên cành cây, không trông thấy Bộ Áo Đức Bà Camêlô! Vừa buồn vừa mệt, ông nằm dưới gốc cây và 

ngủ thiếp đi .. 



Trong khi đó, một hạ sĩ nhì trong cùng sư đoàn, từ ít lâu nay 

đem lòng mộ mến hạ sĩ nhất Simon Bossell. Chàng thường 

để ý theo dõi từng cử chỉ từng hành động của ông Simon và 

làm theo. Vì thế, khi thấy ông Simon bỏ quên Bộ Áo Đức Bà 

Camêlô nơi cành cây, chàng vội vàng lấy rồi cất vào túi áo, 

định sẽ trao lại cho ông sau đó. Đang ngủ, chàng bỗng giật 

mình thức giấc và không trông thấy bóng dáng hạ sĩ nhất 

Simon đâu cả. Chàng hiểu ngay ông Simon quay lại con suối 

để tìm Bộ Áo Đức Bà Camêlô. Chàng tức tốc lên đường đuổi 

theo hạ sĩ nhất Simon Bossell. Nhưng chàng chỉ đuổi kịp khi 

trông thấy ông Simon đang ngủ say dưới gốc cây. Chàng 

đành ngồi im chờ đợi. 

Trong khi đó trời bắt đầu lờ mờ sáng. Vị chỉ huy sư đoàn ra 

lệnh cho binh lính Anh chuẩn bị lên đường. Nhưng quá trễ! 

Địch quân Đức đã dò ra nơi trú đêm của đoàn quân Anh. 

Thế là máy bay Đức xuất hiện và dội bom như mưa xuống 

binh lính Anh. Toàn sư đoàn tử thương, chỉ trừ chàng hạ sĩ 

nhì và ông hạ sĩ nhất Simon Bossell! Chính Bộ Áo Đức Bà 

Camêlô đã cứu sống hai người. 

Việc hai binh sĩ Anh thoát chết, thể hiện lời Đức Mẹ đã hứa: 

- Kẻ nào mang Áo Đức Bà với lòng kính trọng và trìu mến, luôn tìm cách sống xứng đáng và bảo tồn Đức 

Tin, thì Mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi kẻ ấy lúc còn sống cũng như khi qua đời. Mẹ sẽ đích thân đến Luyện 

Ngục rước linh hồn kẻ ấy về Trời, vào Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng sau khi người ấy qua đời! 

... ”Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài 

lắng tai để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng 

vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài. Mong đợi 

Chúa, con hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Ngài. Hồn con trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi 

hừng đông. Hơn lính canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi, Israel hỡi, bởi Chúa luôn từ ái một 

niềm, ơn cứu chuộc nơi Ngài chan chứa. Chính Ngài sẽ cứu chuộc Israel cho thoát khỏi tội khiên muôn 

vàn” (Thánh Vịnh 130(129)). 

 (”Il Settimanale di Padre Pio”, 7 giorni di formazione e di informazione cattolica, n.11, 8-12-2002, trang 

10) 
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