
CÔ CARLA RONCI, TU HỘI ”NỮ TỲ ĐỨC MẸ TỪ BI” 

 

Nơi nghĩa trang thành phố Rimini (Bắc Ý) trên một 

ngôi mộ trắng tinh, có gắn di ảnh một trinh nữ. Bên 

dưới di ảnh có đề ngày sinh ngày tử và hàng chữ: 

- Nơi THIÊN CHÚA gieo con, con đã tươi nở. 

Đó là ngôi mộ của trinh nữ Carla Ronci (1936-1970), 

thành viên tu hội ”Nữ Tỳ Đức Mẹ Từ Bi”. Cái chết của 

Cô Carla gây xúc động mạnh nơi tín hữu của toàn giáo 

xứ. Ai ai cũng thương tiếc một trinh nữ đã tận hiến 

cuộc đời cho mọi hoạt động của giáo xứ. 

Renzo Rossi, một chú giúp lễ, kể lại. 

Vừa nghe tin Cô Carla qua đời, tôi tức tốc chạy như 

bay đến nhà Cô. Bất chấp sự ngạc nhiên của người 

qua lại về thái độ đau thương hoảng hốt của tôi, tôi 

vừa chạy vừa nói lớn tiếng một mình: 

- Cô Carla chết rồi! Cô Carla chết rồi! Chúa ơi, không, 

không thể nào lại như thế được! 

Cuối cùng rồi tôi cũng đến nhà Cô. Tôi đi thẳng vào phòng và thấy xác Cô Carla đang nằm bất động trên 

giường. Căn phòng hoàn toàn im lặng. Trong thinh lặng sâu xa, tôi như nghe tiếng Cô Carla nói với tôi. 

Khuôn mặt Cô tươi cười, bình thản và thật đẹp, một cái đẹp đầy tràn sự hiện diện của THIÊN CHÚA. Đôi 

tay Cô chắp lại trước ngực, trong dáng điệu Cô vẫn quz gối cầu nguyện nơi nhà thờ xứ đạo. Tôi liền nhớ 

lại lời Cô nói với chúng tôi: 

- Cho dù Cô Carla không còn nữa thì các em vẫn phải tiếp tục kiên trì hoạt động cho THIÊN CHÚA! 

Cái chết của Cô Carla - đối với tôi cũng như đối với tất cả những ai hân hạnh biết Cô - báo hiệu khởi điểm 

cho Đức Tin chín mùi và trưởng thành hơn. Cô Carla để lại cho chúng tôi gương lành thánh thiện. Cô đã 

đi hết chặng đường đời. Phần chúng tôi, chúng tôi phải đi tiếp đường đời và nối gót theo Cô, một họa 

ảnh sống động của Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Khi rời phòng, tôi cảm thấy tràn đầy an bình và như nghe tiếng 

nói: 

- Em đã thấy! Vậy em hãy sống như Cô đã sống! 

Nhà thờ giáo xứ bỗng tấp nập giáo dân đến cầu nguyện cho linh hồn Cô Carla Ronci. Cha Sở Napoleone 

Succi cảm động nhắc lại cuộc đời thánh thiện của Cô, đặc biệt lời sau cùng Cô Carla nói với Cha: 



- Xin Cha sống thánh thiện .. Xin Cha sống thánh thiện .. Xin Cha sống thánh thiện. Xin Cha hứa với con là 

Cha sống cuộc đời Linh Mục thánh thiện! 

Trong khi đó, nơi nhà Cô Carla, người thân lục tìm di chúc tinh thần của Cô. Cô viết: 

- Khi tôi vừa tắt thở thì xin lấy ngay đôi mắt tôi để tặng cho một người mù. Trong Thánh Lễ an táng, chỉ 

xin đặt bình hoa toàn mầu trắng với duy nhất cánh hoa cẩm-chướng màu đỏ, y như trong Thánh Lễ ngày 

tôi tuyên hứa làm thành viên tu hội ”Nữ Tz Đức Mẹ Từ Bi”. Với tất cả những ai yêu mến tôi thì xin sốt 

sắng tham dự một Thánh Lễ để tạ ơn THIÊN CHÚA và cầu cho linh hồn tôi an nghỉ muôn đời. Xin đừng ai 

buồn rầu khóc lóc, nhưng hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Hẹn gặp lại mọi người trên Thiên 

Đàng .. 

Để đi đến cái chết lành thánh như trên, Cô Carla Ronci đã trải qua 34 năm cuộc đời trong hương thơm 

thánh thiện, đặc biệt trong việc tìm kiếm và thực hiện thánh ý THIÊN CHÚA. 

Cô Carla Ronci chào đời ngày 11-4-1936 trong một gia đình Công Giáo đạo đức, sống tại thành phố 

Rimini (Bắc Ý). Cô giáo tiểu học Elena Bilancioni nói về Cô bé học trò Carla Ronci: 

- Tôi có thể nói là tôi biết rõ Carla ngay từ thơ bé, bởi vì tôi là Cô giáo của em. Carla là học trò gương 

mẫu, dễ thương, luôn chăm chỉ học hành. Không bao giờ tôi phải nhắc Cô bé làm bài và học bài. Cô bé 

thương yêu mọi người và cư xử lễ độ với tất cả. Trên môi Cô bé luôn điểm nụ cười, biểu lộ tâm hồn an 

bình với THIÊN CHÚA. Ngay từ nhỏ, Cô bé đã cho thấy mình là người được Chúa yêu thương cách riêng 

và được chọn làm tông đồ mang ích lợi thiêng liêng đến cho nhiều tâm hồn. 

Nhân dịp Năm Thánh 1950, giáo xứ tổ chức tuần đại phúc. Carla Ronci lúc bấy giờ là một thiếu nữ duyên 

dáng yêu đời. Sau tuần đại phúc, Carla được hồng ân biến đổi hoàn toàn. Từ đây, Carla chỉ sống cho duy 

nhất THIÊN CHÚA và muốn làm đẹp lòng THIÊN CHÚA. Carla ao ước dâng hiến toàn thân cho Chúa. Cô 

chọn dòng các Nữ Tu Ursuline. Nhưng { Chúa định cách khác. Ngài muốn Carla nên thánh giữa đời. Sau 4 

tháng sống trong tu viện, các bề trên khuyên Carla trở lại gia đình. 

Cô Carla buồn vô cùng, nhưng cúi đầu chấp nhận thánh { THIÊN CHÚA. Sau đó, Cô gia nhập tu hội “Nữ 

Tz Đức Mẹ Từ Bi” và Cô Carla đã sống trọn tinh thần tận hiến giữa đời trong Tu Hội cho đến khi nhắm 

mắt lìa đời, ngày 2-4-1970, hưởng dương 34 tuổi. 

... ”Anh chị em đã được sống lại cùng với Đức Chúa GIÊSU KITÔ, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc 

thượng giới, nơi Đức Chúa GIÊSU KITÔ đang ngự bên hữu THIÊN CHÚA CHA. Anh chị em hãy hướng 

lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh 

chị em đã chết, và sự sống mới của anh chị em hiện đang tiềm tàng với Đức KITô nơi THIÊN CHÚA. Khi 

Đức Chúa GIÊSU KITÔ, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh chị em sẽ được xuất hiện với Người, và 

cùng Người hưởng phúc vinh quang” (Thư gửi tín hữu Côlôxê 3,1-4). 

(Filippo D'Amando, ”Carla Ronci”, Editrice Elle Di Ci, 10096 Leumann (Torino), 1989) 
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