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Câu chuyện xảy ra tại Roma vào năm 1873. Nơi căn nhà của các cô gái làng chơi - hành
nghề mại dâm - có một cô gái bị thương nơi tay. Vết thương ban đầu tưởng nhẹ bỗng trở
nặng cách bất ngờ. Cô gái được đưa vào bệnh viện và qua đời ngay đêm ấy.

Trong cùng đêm đó, nơi căn nhà mại dâm, một cô gái khác không hay biết gì về điều chẳng
lành xảy đến cho bạn mình ở bệnh viện. Nhưng cô cất tiếng hét ầm ĩ, gây xáo trộn trong nhà và
làm náo động các căn nhà chung quanh. Không ai làm cho cô im được. Người ta phải gọi cảnh
sát đến can thiệp. Sau cùng, cô kể cho mọi người nghe như sau.

Người bạn gái qua đời ở bệnh viện hiện về với thân mình rực lửa và nói: - Tôi bị trầm luân muôn
kiếp trong Hỏa Ngục. Vậy nếu cô không muốn bị cùng số phận như tôi, thì hãy tức khắc rời bỏ
cái chốn nhơ nhớp này và trở về cùng THIÊN CHÚA!
Kể xong, cô đứng ngồi không yên và mong cho trời mau sáng, để cô dọn đồ ra khỏi nhà. Mọi
người ngỡ ngàng và càng kinh ngạc hơn nữa khi sáng sớm hôm sau nhận tin cô gái bị thương
nơi tay đã qua đời trong đêm ấy tại bệnh viện.

Về phần bà chủ căn nhà mại dâm, bà kinh hoàng đến độ, lâm trọng bệnh. Nghĩ tới cuộc hiện về
của cô gái khốn khổ bị rơi xuống Hỏa Ngục, bà hồi tâm và ăn năn thống hối. Bà xin rước Linh
Mục đến để lãnh các Bí Tích. Giáo quyền liền cử một Linh Mục thánh thiện. Đó là Đức Ông
Sirolli, Cha Sở nhà thờ San Salvatore in Laura.

Trước sự hiện diện của nhiều nhân chứng, Đức Ông Sirolli bắt buộc bệnh nhân phải công khai
phản cung các lời bà đao xúc phạm chống lại Đức Giáo Hoàng. Bà cũng phải chính thức từ bỏ
việc điều hành căn nhà mại dâm ô nhục này. Bệnh nhân khiêm tốn thi hành mọi đòi buộc của
vị Linh Mục. Bà sốt sắng lãnh các Bí Tích sau cùng và trút hơi thở trong ơn nghĩa Chúa. Toàn
thể dân thành Roma đều biết và kể cho nhau nghe biến cố có một không hai ấy.
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