
Câu chuyện xảy ra tại thành phố Milano, miền Bắc nước Ý. 
 
Cách đây 93 năm - tối ngày 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” rời văn phòng lâu lắm rồi, để lại 
công việc dang dở cho cô thư ký. 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 MARIA Hồn Xác Lên Trời, tờ báo sẽ được phân 
phối cho các sạp bán báo. 
 
Lý do chậm trễ trong vội vã là vì 
vào phút chót, tờ báo nhận 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: 
 
 
 
 
 
- 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 Mazzoli 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 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 Đức Mẹ, 15-8! 
 
Miên man với ý nghĩ này, cô Elvira Mazzoli 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 Elvira Mazzoli 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 quỳ gối 
xuống đất, dâng lời cảm tạ Hiền 
Mẫu MARIA Thiên Quốc đã gìn giữ 
mạng sống cô an toàn. 
 
Mấy phút sau có tiếng chuông cửa 
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 ký.  
 
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 ý 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 MARIA 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 MARIA Hồn Xác lên 
Trời ……….. 

 
 
(”Il Settimanale di Padre Pio”, 7 giorni di formazione e 
informazione cattolica, n.33, 10+17/8-2003, trang 25). 
 
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 
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Những Lọ Ðựng Muối Tiêu 
 
Sưu tầm là một giải trí rất phổ thông 
hiện nay. Người ta sưu tầm tem, nhãn 
hiệu, lon bia, chai lọ, sách quý... và 
lâu lâu đem triển lãm. 
 

Tại một nhà thờ nọ tại Chicago bên 
Hoa Kỳ, trong một cuộc triển lãm các 
vật sưu tầm, người ta thấy có cả một 
khu dùng để triển lãm các lọ đựng 
muối tiêu. Một ông khách nọ vừa 
bước vào, sau khi mua một cái bánh 
Hamburger ở cửa vào, đã vội vã đi 
một vòng quan sát.  
 
Khi tới khu triển lãm các lọ đựng 
muối tiêu, ông mới sực nhớ ra cái 
Hamburger của mình nhạt quá. Thế là 
ông đã cầm lấy một lọ muối và xốc 
nhiều lần. Nhưng xốc đến lọ thứ mười 
hai mà ông vẫn chưa thấy muối. Ông 
đành phải trở lại cửa xin người bán 
hàng cho ít muối và phàn nàn: "Gần 
hai trăm cái lọ muối thế kia mà không 
có lấy một hột muối". 
 
Ðó là hình ảnh của cuộc đời Kitô 
chúng ta. Mang lấy danh hiệu là muối 
đất, nhưng lắm lúc chúng ta chỉ là 
những lọ trống không. Muối dùng để 
ướp đồ ăn cho khỏi ươn thối. Muối 
dùng để sát trùng, chữa những vết 
thương. Muối dùng để nêm cho thức 
ăn được thêm đậm đà... 

 

Trong một xã hội đang thối rữa vì 
những tệ đoan, người Kitô cần phải là 
muối để thanh tẩy và đem lại cho 
cuộc sống thêm đậm đà hương vị. 
Một lời nói, một hành động của 
chúng ta, nếu có chút muối của Ðức 
Tin, Ðức Ái sẽ mang lại cho những 
người xung quanh niềm vui và sức 
sống. 

 

Trích sách Lẽ Sống  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

ĐỨC TRINH NỮ MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI 
 
Lạy Đức Trinh Nữ MARIA, 
Đức Bà Hồn Xác Lên Trời, 
nơi Mẹ, trong xác Mẹ và trong hồn Mẹ, 
hoàn tất chiến thắng của THIÊN CHÚA trên cái chết. 
Mẹ sống trong ánh sáng của Con Mẹ Sống Lại 
và Mẹ mở cho chúng con con đường Phục Sinh của Người. 
Lạy Đức Bà Hồn Xác Lên Trời, 
xin Mẹ canh giữ chúng con 
đưa cái nhìn và lòng chúng con 
hướng về chân trời của Vương Quốc THIÊN CHÚA, 
nơi Tình Yêu Chúa CHA sẽ chiến thắng 
mọi bạo lực, mọi biến dạng và mọi sợ hãi. 
Xin Mẹ ban cho Giáo Hội của Mẹ đang trên đường lữ thứ, 
giữa tăm tối và thử thách, 
biết cùng với Mẹ nhìn về Đức Chúa KITÔ 
để học biết tái sinh từ THIÊN CHÚA 
và để cho hành trình của chúng con được nâng đỡ 
bởi niềm hy vọng của cuộc sống mới này 
được hứa ban cho chúng con và đang chờ đợi chúng con. 
Lạy Đức Trinh Nữ MARIA, 
xin làm cho Chúa Thánh Linh có thể đặt 
trong xác và hồn chúng con 
niềm ước muốn thanh sạch, niềm ước muốn mạnh mẽ 
về cuộc sinh ra mới này mà Mẹ từng kinh nghiệm. 
Amen. 
 
 

CƯỜI TRONG CHÚA 
     
 
BỊT TAI NGHE GIẢNG. 
 
Trong giờ học Giáo lý, cu Tý thường bịt một bên tai lại,  
lúc thì bịt tai này lúc thì bịt tai kia .  
Sơ dạy Giáo lý thấy vậy rất lấy làm lạ liền hỏi: 
- Tại sao em cứ bịt một bên tai lại thế hả? 
- Em nghĩ làm như thế sẽ nhớ được lâu ạ. 
Sơ vẫn chưa hiểu rõ nên hỏi thêm: 
- Sao bịt tai lại nhớ lâu được chứ? 
Cu Tý thành thật: 
- Thưa sơ, khi sơ giảng, sơ thường dặn chúng em đừng 
để những lời sơ nói chạy từ tai này sang tai kia. Cho 
nên em bịt một tai lại để những lời sơ giảng không thể 
chạy ra tai bên kia được ạ . 
Sơ ???!!! 

HOUSE FOR RENT:  2 Story, 2,650 SF, 3 Car Garage 
Nhà Cho thuê: 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Nhà mới 2 lầu, khu vực sang trọng. 

Giá cho thuê: $1,450/ tháng. Có nhận housing. 
Xin Liên lạc: Ô. Khánh (702) 426.0300 / Anh Sơn (702) 355.7405 
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