
PHÉP LẠ ĐÊM 14 RẠNG NGÀY 15 LỄ ĐỨC MẸ LINH HỒN VÀ XÁC LÊN TRỜI 

 

Câu chuyện xảy ra tại thành phố Milano, miền Bắc 

nước Ý. 

 

Tối 14-8-1922 vào khoảng 11 giờ đêm, cô Elvira 

Mazzoli vẫn còn miệt mài làm việc nơi tòa báo. Vị chủ 

nhiệm tờ tuần san “Squilli di Risurrezione - Hồi Chuông 

Phục Sinh” đã rời văn phòng lâu lắm rồi, để lại công 

việc dang dở cho cô thư k{. Cô Elvira phải kết thúc số 

báo đặc biệt trước nửa đêm để giao cho nhà in. Tờ 

tuần báo phải lên khuôn ngay đêm nay, để sáng mai, lễ 

trọng Đức Mẹ Linh Hồn và Xác Lên Trời, tờ báo sẽ được 

phân phối cho các sạp bán báo. Lý do sự chậm trễ 

trong vội vã này là vì: vào phút chót, tờ báo nhận được 

tin: ”Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA được long trọng 

tuyên phong làm Chủ Tịch Hội Giới Trẻ Phụ Nữ Công 

Giáo”. Tin quan trọng đáng được thay đổi toàn bộ tờ 

báo để làm nổi bật vai trò của Vị Nữ Tân Chủ Tịch Thiên 

Quốc. 

Giờ đây chỉ còn vỏn vẹn một tiếng đồng hồ để kết thúc 

bài viết trước khi người thợ in đến nhận bản thảo. Đôi 

mắt nặng trĩu vì quá mệt, cô Elvira Mazzoli cố gắng 

đánh máy những hàng cuối cùng như sau: 

- Chúng con xin lập lại lời dâng hiến của toàn thể Hội Đoàn cũng như của từng người chúng con cho Đức 

Trinh Nữ Vô Nhiễm Rất Thánh MARIA. Chúng con xin phó thác cho Mẹ cuộc sống nội tâm và công tác 

tông đồ của chúng con. Xin Mẹ thanh luyện chúng con. Xin Mẹ ban cho chúng con các nhân đức. Xin Mẹ 

cầu bầu cho chúng con ơn yêu mến Đức Chúa GIÊSU Con Mẹ. Cùng lúc, xin Mẹ cho chúng con biết làm 

cho những ai có dịp tiếp xúc với chúng con cũng được tăng thêm lòng kính mến Đức Chúa GIÊSU. Xin Mẹ 

cho chúng con ngày hôm nay biết sống trọn vẹn tư cách là giới trẻ Công Giáo để chuẩn bị cho mai ngày 

trở thành người vợ, người mẹ, người nữ tu và Phụ Nữ Công Giáo Tiến Hành. 

Vừa đánh máy, cô Elvira như nếm trước niềm vui của toàn thể độc giả cũng như của các Hội Viên Giới 

Trẻ Phụ Nữ Công Giáo, vào ngày mai, khi mỗi người hân hoan mân mê trong tay mình tờ tuần báo thân 

yêu. Nhưng nhất là, vui chừng nào khi biết rằng, Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA trở thành Vị Bảo Trợ 

Phong Trào Giới Trẻ Phụ Nữ Công Giáo vào chính ngày lễ trọng của Mẹ, 15-8! 



Miên man với { nghĩ, cô Elvira ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Trong giấc ngủ, cô làm ngã chiếc đèn 

dầu đặt trên bàn viết. Dầu chảy lan trên giấy và rơi xuống áo. Cùng với dầu, ngọn lửa theo nhanh bốc 

cháy. Trong khoảng ngắn, ngọn lửa có thể thiêu rụi căn phòng, biến cô thành ngọn đuốc sáng và bản 

thảo tờ Hồi Chuông Phục Sinh tan thành tro bụi! 

Thế nhưng, Vị Nữ Bảo Trợ Thiên Quốc của Phong Trào không mảy may cho phép điều này có thể xảy ra. 

Đức Mẹ MARIA ra tay uy quyền can thiệp. Và Phép lạ đã xảy ra. Cánh cửa sổ đang đóng kín bỗng bị mở 

tung. Một luồng gió nhiệm mầu ùa vào, kịp thời thổi tắt ngọn lửa bắt đầu bốc cháy, trước khi ngọn lửa 

có thể thiêu rụi tất cả người và vật trong phòng. 

Nghe tiếng động của cánh cửa sổ bật mở, cô Elvira Mazzoli giật mình tỉnh thức. Rất nhanh sau đó, cô 

định trí và hoàn hồn khi thấy mình vừa thoát khỏi bàn tay tử thần trong đường tơ kẽ tóc! Không đợi chờ 

lâu, cô quz gối xuống đất, dâng lời cảm tạ Hiền Mẫu Thiên Quốc đã gìn giữ mạng sống cô an toàn. 

Mấy phút sau có tiếng chuông reo. Đồng hồ cũng điểm 12 tiếng. Đúng nửa đêm. Người thợ in đến lấy 

bản thảo tờ Hồi Chuông Phục Sinh để cho lên khuôn. Khi cô Elvira Mazzoli trao bản thảo cho người thợ, 

tay cô vẫn còn run vì xúc động. Người thợ in nhận ra nét lúng túng xúc động của cô thư k{. Ông ân cần 

hỏi: 

- Cô Elvira, cô đang run rẩy! Cô có bị gì không? Cô có muốn tôi đưa cô về nhà không? 

Cô Elvira ôn tồn đáp lại: 

- Thưa ông Monti, tôi không bị gì hết. Ông đừng lo lắng cho tôi. Tôi chỉ mệt một chút thôi. Nhưng tôi 

muốn ở lại văn phòng chờ trời sáng. Tôi đã sẵn đề tài cho bài viết của số báo vào tuần tới! 

Ông Monti nhã nhặn nói: 

- Tùy { cô. Nhưng cô nên cẩn thận đóng cửa sổ lại, kẻo bị gió độc nguy hiểm! 

Nói xong, người thợ in tốt lành cầm bản thảo mang đi. 

Còn lại một mình, cô Elvira Mazzoli đến đứng bên cửa sổ ngước mắt chiêm ngắm bầu trời đầy sao. Vừa 

nhìn trời, cô vừa sốt sắng đọc những lời kinh Kính Mừng MARIA, dâng lên Hiền Mẫu Thiên Quốc, với 

trọn tâm tình tri ân thảo hiếu. Sau đó, cô lặng lẽ ngồi vào bàn làm việc. Cô bắt đầu đánh máy bài viết cho 

số báo tuần tới: 

- Câu chuyện phép lạ xảy ra vào một đêm mùa hè, đêm đẹp nhất: đêm vọng lễ Đức Mẹ Linh Hồn và 

Xác lên Trời .. 

(”Il Settimanale di Padre Pio”, n.33, 10+17/8-2003, trang 25). 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 


