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Thứ bảy đầu tháng 3-1-2004 bà Pierina Masi êm ái ra đi về 

Nhà Cha trên Trời, hưởng dương 30 tuổi. 

Bà ra đi để lại một đứa con trai tuổi còn thơ và người chồng 

trẻ. Nơi bà nổi bật chứng tá cuộc sống tín hữu giáo dân - 

sống đạo giữa đời - đặc biệt trong môi trường gia đình. Bà 

là bà mẹ Công Giáo gương mẫu, luôn sống đơn sơ khiêm 

hạ, nhẹ nhàng và kín đáo. 

Pierina Masi chào đời tại một ngôi làng nhỏ tên Nereto nơi 

vùng Marche ở miền Trung nước Ý. Như bao thiếu nữ đồng 

quê khác, cô Pierina hồn nhiên lớn lên trong khung cảnh 

thiên nhiên hữu tình. 

Nơi Pierina kết tụ nhiều đức tính của người dân sống nơi 

thôn dã: cần cù, nhẫn nhục, rộng lượng, chơn chất, trung tín 

và đầy Đức Tin. Cứ mỗi sáng Chúa Nhật, Pierina rời nhà thật 

sớm đi bộ tới nhà thờ tham dự Thánh Lễ. Trên đường đi, cô 

thiếu nữ ghé vào nhà Ông Bà Nội để cùng với Ông Bà tiếp tục 

con đường đến nhà thờ. Khoảng đường dài 2 cây số, nhưng đối với đôi chân khoẻ mạnh, cô thiếu nữ 

không cảm thấy chút nào nhọc mệt. Trái lại là đàng khác. Mùa đông cũng như mùa hè. Khi trời nắng 

cũng như lúc trời mưa hoặc tuyết rơi, Pierina không bao giờ lỗi hẹn với Ông Bà Nội và không bỏ qua 

Chúa Nhật nào mà không tham dự Thánh Lễ. Thánh Lễ là nguồn năng lực thiêng liêng nuôi dưỡng linh 

hồn Pierina. 

Năm tháng trôi qua Pierina lớn lên nhưng vẫn giữ nét đẹp trinh nguyên trên khuôn mặt, giản dị trong 

giao tế, mạnh mẽ trong Đức Tin và nhiệt thành trong tình bác ái. 

Rồi Pierina lập gia đình và trở thành người mẹ hạnh phúc của một đứa con trai kháu khỉnh. Các nhân 

đức tiếp tục phát triển và trở nên vững mạnh hơn. Nhưng sức khoẻ thể xác lại suy giảm. Dầu vậy bà 

Pierina vẫn lo lắng cho cuộc sống thiêng liêng hơn là cho thân xác. Bà đọc rất nhiều sách báo Công Giáo 

và các Cuốn Truyện Các Thánh. Bà rất có lòng mộ mến Cha Thánh Pio (1887-1968). Mỗi khi có dịp bà 

thường đi hành hương về San Giovanni Rotondo nơi có mộ của Cha Thánh Pio. 

Bà Pierina chuyên về nghề thợ may. Một nghề đòi hỏi nhiều tỉ-mỉ chuyên-cần và nhẫn-nhục. Nhưng cuộc 

sống được phân chia cách hòa điệu. Bà vẫn dành đủ thời giờ để săn sóc chồng con và dọn dẹp cửa nhà. 

Chồng và con là hai đối tượng thân yêu nhất. Nhưng trước hết và trên hết, bà dành trọn con tim để yêu 

mến THIÊN CHÚA. Bà là mẫu gương bà mẹ gia đình sống đạo giữa đời, kín múc sức mạnh từ nơi việc cầu 

nguyện. Bà cầu nguyện cho toàn thể nhân loại, đặc biệt cho ai buồn phiền và đau yếu. Bà cầu nguyện sốt 



sắng và thiết tha đến nỗi gần như được xuất thần. Chính chồng bà cảm động làm chứng sau khi bà qua 

đời: 

- Tôi có cảm tưởng như trông thấy một luồng sáng diệu kz phát ra từ nơi cơ thể của nàng. 

Chưa hết. Bà Pierina như bơi lội trong bầu khí cầu nguyện và sự hiện diện của THIÊN CHÚA. Bà dành 

riêng một căn phòng trong ngôi nhà của gia đình và biến căn phòng thành nhà nguyện nhỏ. Bà tự tay 

trang hoàng căn phòng và dành cho căn phòng một tâm tình trang trọng hết sức đặc biệt. 

Cuối năm 2003 bà Pierina chính thức được loan báo tin không lành: 

- Chứng ung thư vú của bà vô phương chữa trị. 

Bà chỉ còn đợi giờ chết. Và thật thế. Cơ thể non yếu mảnh khảnh của bà không chống chọi lâu với tử 

thần. Ngày thứ bảy đầu tháng 3-1-2004 bà Pierina Masi êm ái vĩnh biệt hiền phu và quý tử để ra đi về 

Nhà Cha trên trời. Bà hưởng dương 30 tuổi. 

Chính Cha Sở giáo xứ Nereto đã làm chứng về cuộc sống gương mẫu của bà Pierina với tư cách là vợ và 

là bà mẹ Công Giáo: 

- Bà nêu cao gương sáng cho tất cả các bà mẹ Công Giáo trong thời đại chúng ta đang sống. 

Thật vậy. Rất ít bà vợ và người mẹ như bà Pierina biết dung hòa cách diệu kz giữa cuộc sống gia đình và 

nghề nghiệp, giữa bổn phận làm vợ làm mẹ với các công việc nội trợ thường ngày. Hơn thế nữa, bà là 

mẫu gương Đức Tin sâu xa, Đức Tin anh hùng biểu lộ qua cử chỉ và biến cố nhỏ nhặt nhất. Bà nên thánh 

trong khung cảnh bình thường của giáo dân sống đạo giữa đời. 

Đây là nét đẹp trông ra thật nhỏ bé trước con mắt người đời nhưng lại lớn lao cao cả trước THIÊN CHÚA, 

Đấng biết rõ và thấy hết mọi sự. 

Và rất nhiều người nơi xứ đạo trong cùng quê Nereto vẫn nhắc nhớ về bà Pierina Masi với trọn tâm tình 

thương mến và cảm tạ THIÊN CHÚA vì được hồng phúc quen biết bà. 

... ”Tìm đâu ra một người vợ đảm đang? Nàng quý giá vượt xa châu ngọc. Chồng nàng hết dạ tin 

tưởng nàng, chàng sẽ chẳng thiếu chi lợi lộc. Suốt đời, nàng đem lại hạnh phúc chứ không gây tai họa 

cho chồng .. Chồng nàng được tiếng thơm nơi cổng thành khi ngồi chung với hàng kỳ mục trong dân. 

Nàng dệt vải đem bán, cung cấp dây lưng cho nhà buôn. Trang phục của nàng là quyền uy danh giá, 

nàng mỉm cười khi nghĩ đến tương lai. Nàng khôn ngoan trong lời ăn tiếng nói và dịu hiền khi dạy dỗ 

bảo ban. Nàng để mắt trông nom mọi việc trong nhà, bánh nàng ăn là do mồ hôi nước mắt nàng làm 

ra. Con nàng đứng lên ca tụng nàng có phúc. Chồng nàng cũng tấm tắc ngợi khen: ”Có nhiều cô đảm 

đang, nhưng em còn trổi trang gấp bội”. Duyên dáng là giả trá, sắc đẹp là phù vân. Người phụ nữ kính 

sợ THIÊN CHÚA mới đáng cho người đời ca tụng” (Sách Châm Ngôn 31 10-30). 

(”Il Bollettino Salesiano”, Giugno/2005, trang 4) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 


