Nếu các con biết Mẹ yêu các con biết dường nào, các con sẽ khóc lên vì vui sướng !
(SĐ 21-06-1984)

TÀI LIỆU CẦU NGUYỆN – SUY NIỆM – SỐNG
CHIA SẺ VÀ THÔNG TIN VỀ SỨ ĐIỆP MỄ DU

TÀI LIỆU NỘI BỘ CÁC NHÓM CẦU NGUYỆN
(Phát hành vào các ngày Thứ Hai đầu tháng)
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V SỨ ĐIỆP MẸ MARIA-NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH
BAN CHO GIÁO XỨ MEJUGORJE (MỄ DU) VÀ THẾ
GIỚI

SỨ ĐIỆP MỄ DU HÀNG THÁNG
----- oooOooo -----

Sứ Điệp Mễ Du ngày 25 tháng 06 năm 2012

“Các con thân yêu ! Hôm nay nữa, với niềm hy vọng tràn trề trong tâm hồn, Mẹ kêu gọi các
con hãy cầu nguyện. Hỡi các con bé nhỏ, một khi các con cầu nguyện là các con ở cùng Mẹ và
các con đang tìm kiếm và sống Thánh Ý Con của Mẹ. Các con hãy mở rộng lòng mình ra và hãy
sống đời cầu nguyện; và trong mọi lúc, chớ gì cầu nguyện là hương vị và là niềm vui cho linh
hồn các con. Mẹ ở cùng các con và Mẹ cầu bầu cho tất cả các con trước Nhan Thánh Chúa
Giêsu Con của Mẹ. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”
CÁC SỨ ĐIỆP KHÁC TRONG THÁNG
SỨ ĐIỆP 02-06-2012 BAN QUA THỊ NHÂN MIRJANA

“Các con thân yêu ! Mẹ liên lỷ ở giữa các con, vì bằng tình yêu vô tận, Mẹ muốn chỉ ra cho
các con thấy Cửa Thiên Đàng. Mẹ muốn bảo ban các con cách để mở Cửa Thiên Đàng ra :
bằng sự ngay lành, nhân ái, yêu thương và bình an – bằng Con của Mẹ. Vì thế, hỡi các con,
đừng phí phạm thời gian vào những chuyện phù phiếm nữa. Chỉ có sự nhận biết được tình yêu
Con của Mẹ mới có thể cứu các con. Qua tình yêu cứu rỗi ấy và qua Chúa Thánh Thần, Người
đã chọn Mẹ, và Mẹ cùng với Người, đang chọn các con làm tông đồ cho tình yêu và Thánh Ý
của Người. Hỡi các con, trách nhiệm của các con lớn lao biết nhường nào. Mẹ muốn rằng nhờ
gương sáng của mình, các con giúp đỡ những người tội lỗi sáng mắt trở lại, làm giàu linh hồn
nghèo nàn của họ và đem họ trở lại với vòng tay ôm ấp của Mẹ. Vì thế, các con hãy cầu nguyện,
cầu nguyện, ăn chay và đi xưng tội đều đặn. Một khi việc lãnh nhận Con của Mẹ trong Bí Tích
Thánh Thể là trọng tâm đời sống các con, bấy giờ các con không phải sợ hãi, vì các con có thể
làm được mọi sự. Mẹ ở cùng các con. Hàng ngày Mẹ cầu nguyện cho các vị Mục Tử và Mẹ
mong các con cũng làm như vậy. Bởi vì, hỡi các con, không có sự hướng dẫn và kiện cường
nhờ Phép Lành của các Ngài, các con không thể làm được điều ấy. Mẹ cảm ơn các con.”
(Jn.PVB.TTrg dịch theo medjugorje.hr và Caritas of Birmingham)
SỨ ĐIỆP 30-05-2012 BAN QUA THỊ NHÂN IVAN

“Các con thân yêu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con có trách nhiệm cầu nguyện cho gia
đình. Satan đang muốn hủy hoại các gia đình. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Các con
hãy cầu nguyện hơn bao giờ hết cho các gia đình. Mẹ cầu nguyện cùng với các con. Cảm ơn các con
đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”
(Jn.PVB.TTrg dịch theo Diễn Đàn Mễ Du)
SỨ ĐIỆP 08-06-2012 BAN QUA THỊ NHÂN IVAN

“Các con thân yêu ! Hôm nay nữa, Mẹ đặc biệt kêu gọi các con hãy nhớ lại các Sứ Điệp
của Mẹ. Các con hãy sống các Sứ Điệp của Mẹ. Đêm nay Mẹ kêu gọi tất cả các con đặc biệt
cầu nguyện cho Giáo Xứ mà từ đó các con xuất thân, và hãy cầu nguyện cho các Linh Mục
của các con. Trong suốt thời gian này, Mẹ đặc biệt kêu gọi các con cầu nguyện cho các ơn gọi
trong Giáo Hội. Hỡi các con thân yêu, các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Hôm
nay nữa, Mẹ cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”
(Jn.PVB.TTrg dịch theo Caritas of Birmingham)
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SỨ ĐIỆP 15-06-2012 BAN QUA THỊ NHÂN IVAN

“Các con thân yêu ! Các con hãy biết rằng Mẹ yêu thương các con. Mẹ mong muốn dẫn dắt
các con bằng tình yêu. Mẹ đã đến để bảo cho các con biết rằng Thiên Chúa có thật. Vì thế, hôm
nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy quyết vì Người. Các con hãy đặt Người vào chỗ trước hết trong
đời sống các con, trong gia đình các con, và cùng với Người, các con hãy bắt đầu lên đường vào
tương lai. Hỡi các con yêu dấu ! Trong suốt thời gian ân sủng đang đến với các con hiện nay,
Mẹ mong muốn các con khôi phục các Sứ Điệp của Mẹ và thưa với Mẹ : “Vâng”, “Vâng”. Hỡi
các con thân yêu ! Mẹ cảm ơn các con đã thưa “Vâng” với Mẹ.”
(Jn.PVB.TTrg dịch theo Caritas of Birmingham)
SỨ ĐIỆP 22-06-2012 BAN QUA THỊ NHÂN IVAN

“Các con thân yêu ! Hôm nay nữa, Mẹ mời gọi các con hãy quyết vì Chúa Giêsu. Các con
hãy quyết tâm và cùng lên đường với Người vào tương lai. Hỡi các con thân yêu ! Mẹ ở cùng
các con, vì Con của Mẹ đã cho phép Mẹ ở cùng các con rất lâu dài, vì Mẹ muốn hướng dẫn các
con, dạy dỗ các con và nâng đỡ các con. Mẹ mong muốn đưa tất cả các con đến với Con của Mẹ.
Mẹ muốn dẫn đưa tất cả các con đến Thiên Đàng. Vì thế, Mẹ một lần nữa, Mẹ mời gọi các con
hãy quyết vì Người. Các con hãy đặt Người ở chỗ trước hết trong đời sống của các con. Hỡi các
con thân yêu ! Thế gian mà các con đang sống đang qua đi. Vì thế, các con hãy quyết tâm, hãy
quyết vì hòa bình, hãy sống hòa bình. Các con hãy dốc lòng cầu nguyện. Hỡi các con thân yêu !
Các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Mẹ cảm ơn con cái yêu dấu đã đáp lại lời
kêu gọi của Mẹ.”
(Jn.PVB.TTrg dịch theo Diễn Đàn Mễ Du)
SỨ ĐIỆP 24-06-2012 BAN QUA THỊ NHÂN IVAN

“Các con thân yêu ! Ngày hôm nay, một lần nữa, Mẹ hết sức vui mừng muốn kêu gọi các
con các con hãy sống các Sứ Điệp của Mẹ. Hỡi các con thân yêu ! Mẹ đến để nói cho các con
biết Thiên Chúa có thật. Mẹ muốn dẫn đưa các con đến với Người. Hỡi các con thân yêu, các
con hãy cầu nguyện để con đường các con đi sẽ trở thành con đường của Chúa Giêsu. Các con
thân yêu ! Cảm ơn các con đã đáp lại lời yêu cầu của Mẹ.”
(Jn.PVB.TTrg dịch theo Mạng Truyền Hình Mẹ Maria)
SỨ ĐIỆP HÀNG NĂM 25-06-2012 BAN CHO THỊ NHÂN IVANKA

Theo thông tin từ Mạng thông tin điện tử của Văn Phòng Giáo Xứ Mễ Du : “Buổi hiện ra kéo
dài trong 7 phút ở tư gia của gia đình thị nhân Ivanka. Chị Ivanka cho biết : Đức Mẹ nói chuyện với
chị về Bí Mật Thứ Năm, và sau cùng Mẹ nói : “Mẹ ban cho các con chúc lành từ mẫu của Mẹ.
Các con hãy cầu nguyện cho hòa bình, hòa bình, hòa bình.””
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Mạng Truyền Hình Mễ Du Ngày Nay)

MỪNG KỶ NIỆM NĂM THỨ 31 ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI
MỄ DU
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THÁNG 06 NĂM 2012
(CHILDREN OF MEDJUGORJE)
Thứ Tư, ngày 13 tháng 06 năm 2012

Lễ Thánh An-tôn Pa-đu-a
Con Cái Mễ Du thân mến !
Ngợi Khen Chúa Giêsu và Mẹ Maria !

1/ - Vào ngày 02 tháng 06 năm 2012, Đức Mẹ đã hiện ra theo lệ thường
hàng tháng với thị nhân Mirjana tại vị trí Cây Thánh Giá Xanh, có rất đông
người tham dự. Sau khi Đức Mẹ hiện ra, thị nhân Mirjana đã cho chúng ta biết Sứ
Điệp có nội dung như sau :
“Các con thân yêu ! Mẹ liên lỷ ở giữa các con, vì bằng tình yêu vô tận, Mẹ muốn chỉ ra cho
các con thấy Cửa Thiên Đàng. Mẹ muốn bảo ban các con cách để mở Cửa Thiên Đàng ra :
bằng sự ngay lành, nhân ái, yêu thương và bình an – bằng Con của Mẹ. Vì thế, hỡi các con,
đừng phí phạm thời gian vào những chuyện phù phiếm nữa. Chỉ có sự nhận biết được tình yêu
Con của Mẹ mới có thể cứu các con. Qua tình yêu cứu rỗi ấy và qua Chúa Thánh Thần, Người
đã chọn Mẹ, và Mẹ cùng với Người, đang chọn các con làm tông đồ cho tình yêu và Thánh Ý
của Người. Hỡi các con, trách nhiệm của các con lớn lao biết nhường nào. Mẹ muốn rằng nhờ
gương sáng của mình, các con giúp đỡ những người tội lỗi sáng mắt trở lại, làm giàu linh hồn
nghèo nàn của họ và đem họ trở lại với vòng tay ôm ấp của Mẹ. Vì thế, các con hãy cầu nguyện,
cầu nguyện, ăn chay và đi xưng tội đều đặn. Một khi việc lãnh nhận Con của Mẹ trong Bí Tích
Thánh Thể là trọng tâm đời sống các con, bấy giờ các con không phải sợ hãi, vì các con có thể
làm được mọi sự. Mẹ ở cùng các con. Hàng ngày Mẹ cầu nguyện cho các vị Mục Tử và Mẹ
mong các con cũng làm như vậy. Bởi vì, hỡi các con, không có sự hướng dẫn và kiện cường
nhờ Phép Lành của các Ngài, các con không thể làm được điều ấy. Mẹ cảm ơn các con.”
2/ - Bà mẹ người Ý
Các Linh Mục ngoại quốc ngồi Tòa Giải Tội ở Mễ Du đôi khi phải trải qua các tình huống bất
thường. Một trong số những tình huống ấy được kể ra trong câu chuyện như sau : có một vị Linh
Mục, khi Ngài đang chờ đợi giáo dân đến xưng tội trong Tòa Giải Tội có tấm bảng nhỏ ghi “Tiếng
Pháp” ở bên ngoài, thì một phụ nữ người Ý bước vào, quỳ xuống và bắt đầu kể tội bằng tiếng Ý nói
rất nhanh. Ngài đã nói với phụ nữ ấy bằng tiếng Pháp là Ngài chẳng hiểu được gì cả, và khuyên
người phụ nữ ấy đến với một Linh Mục trong Tòa Giải Tội có đề bảng “Tiếng Ý” ở bên ngoài, đơn
giản là vì Ngài không hiểu được điều mà người phụ nữ ấy nói với Ngài. Nhưng bà mẹ người Ý đó
đã phớt lờ lời khuyên của vị Linh Mục và tiếp tục xưng tội và kể lể tội tình với Ngài rất nhanh.
Trong im lặng, vị Linh Mục cầu nguyện với Chúa Giêsu : Ngài phải làm sao bây giờ ? Theo Giáo
________________________________________________________________
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Huấn của Hội Thánh, việc giải tội, xưng tội thực sự vô hiệu nếu một trong hai người không hiểu
được gì cả.
Ngay lúc ấy, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Vị Linh Mục bắt đầu thấy, như một bộ phim đang diễn
ra trước mắt Ngài, hoàn toàn là Ngài có thể hiểu được mọi điều mà người phụ nữ ấy nói với Ngài
bằng tiếng Ý ! Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Thật sự là khi vị Linh Mục trả lời người phụ
nữ ấy, Ngài đã nhận ra mình đang nói bằng tiếng Ý một cách hoàn hảo, thứ ngôn ngữ mà Ngài
chưa học và hiểu biết được bao giờ ! Sự việc này làm cho Ngài hết sức xúc động. Ngài còn cho biết
thêm là khi ngồi Tòa Giải Tội ở Mễ Du, Ngài có thể lưu lại nhiều giờ mỗi lần mà không cảm thấy
mệt mỏi hay đói bụng.
Thiên Chúa thường xuyên khuyến khích con cái của Người đi xưng tội cho trọn bằng việc
Người trao ban các dấu chỉ hết sức choáng váng sững sờ về sự hiện diện của Người. Tuy nhiên,
phương diện đáng kinh ngạc nhất trong Bí Tích này ở chỗ có hai người gặp nhau để cử hành Lòng
Thương Xót vô tận của Thiên Chúa ! Một trong hai người đã nhận được quyền tha thứ tội lỗi và
người kia khiêm nhường đến với Người và đặt nỗi khốn khổ của mình vào ánh sáng. Kìa ! Trong
tình trạng con người thiếu thốn (khả năng) khi diễn ra cuộc gặp gỡ nói trên giữa Linh Mục giải tội
và hối nhân, chính là Máu Thánh của Đấng Cứu Độ bắt đầu tuôn ra và thanh tẩy linh hồn người tín
hữu theo một mức độ vượt xa điều mà người tín hữu có thể hiểu được, bấy giờ xảy ra phép lạ cả
thể.
Đức Mẹ bảo ban chúng ta : “Mẹ mời gọi các con đi xưng tội mỗi tháng một lần. Bởi vì không
có ai trên mặt đất này không cần phải đi xưng tội hàng tháng. Đi xưng tội hàng tháng sẽ là một
phương dược cho Giáo Hội Tây Phương.” Lẽ dĩ nhiên là Đức Mẹ có ý muốn nói đến việc xưng
thú tội lỗi chân thành. Cha Thánh Pardre Pio là người có thể nhận biết được linh hồn người khác,
Ngài sẽ không giải tội cho người nào đến xưng tội với Ngài mà không ăn năn sám hối tội lỗi của
mình.
3/ - Cầu cùng Thánh Gia để được chữa lành
Ở phía sau Nhà Tu của chúng tôi tại Mễ Du có một ngôi Máng Cỏ cùng với các bức tượng
Thánh Gia có kích cỡ như người thật cuốn hút rất nhiều người đến từ khắp nơi trên thế giới. Tuy
người ta rất khác biệt nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là, họ đến với Thánh Gia để
cầu nguyện. Nhiều nỗi đau khổ phát sinh từ các nỗi xao xuyến trong lòng đã làm cho họ thiếu bình
an một cách khủng khiếp, nên họ tìm đến để được chữa lành. Nhiều người khác đến đây để ôm ấp
tượng Chúa Giêsu Hài Đồng trong vòng tay, còn những người khác đến đây để xin ơn bình an
trong gia đình mình. Dưới đây là một vài thí dụ mới xảy ra gần đây về niềm hy vọng mà Thánh Gia
đã ban cho những ai đã cầu xin :
Angela chạy đến Máng Cỏ để khóc lóc. Chị ấy là một con tàu đắm vì phải chịu đựng quá
nhiều nỗi đau khổ trong lòng. Chị ấy đã bị ông của mình lạm dụng tình dục khi mới được 3 tuổi và
không bao giờ còn phục hồi được nữa. Chị ấy đã cầu nguyện lâu giờ trước Thánh Gia, và cuối
cùng, Đức Mẹ đã thắng một bàn thắng đẹp nơi tâm hồn thương đau của chị ấy : Angela đã có thể rũ
sạch nỗi đau của mình, dâng niềm đau ấy cho Thiên Chúa, trịnh trọng thưa Chúa Giêsu Hài Đồng
mà chị ấy đang ôm ấp trong vòng tay về sự kiện hủy hoại cuộc đời của chị ấy đã tàn phá chị trong
rất nhiều năm qua. Đêm hôm ấy, nhóm cầu nguyện của chị không thể nào mà nhận ra được chị ấy :
chị đã hoàn toàn được biến đổi ! Lần đầu tiên, niềm vui tuôn trào ra từ đôi mắt của chị và từ đôi
môi của chị. Cái cảm giác đáng sợ là mình vô giá trị, hết sức hèn hạ không thể xứng đáng với bất
cứ tình yêu nào, nay đã từ bỏ chị.
Blandine, hiện nay đã 77 tuổi, bà đã mất đứa con thứ hai tên là Lynn cách nay đã lâu. Bà
không bao giờ chấp nhận điều đó và liên tục bị sự mất mát đó tra tấn. Bà đã đến Máng Cỏ, áp chặt
Chúa Giêsu Hài Đồng vào trái tim mình và bắt đầu thét lên ! Các bạn cùng đi với bà đến đây đã
phải choáng váng vì phản ứng của bà, nên họ chỉ biết bắt đầu thầm lặng cầu nguyện cho bà. Dần
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dần, dần dần bà bình tĩnh lại. Trong khi ẵm đu đưa Chúa Giêsu Hài Đồng, bà đã nhớ lại cái cảm
giác giống y như mình đang ẵm đứa con của mình, sau đó, bất thình lình tất cả niềm đau của bà trở
lại và bùng nổ ra trong tâm hồn bà. Nhưng sau một lúc ngắm Đức Mẹ Maria xòe rộng đôi tay, bà đã
từng chút từng chút một, bước một bước chân mà bà chưa từng bước trước đây, bước duy nhất có
thể đem lại sự bình an trong tâm hồn : bà đã trao dâng đứa con của mình cho Mẹ Thiên Chúa !
Xiềng xích của tử thần đã bị đập vỡ. Từ ngày ấy trở đi, bà Blandine đã có thể ca hát và vui hưởng
ơn huệ sức sống !
Hãy đến với Máng Cỏ ngay khi anh chị em có thể ! Hãy đón Chúa Hài Nhi vào tâm hồn mình,
và anh chị em sẽ thấy điều mà Thiên Đàng đã dọn sẵn cho anh chị em.
4/ - Cùng với thị nhân Ivan, chúng tôi luôn cảm kích với việc sum họp trên Đồi Podbrdo để
tham dự buổi tối Đức Mẹ hiện ra, hoặc ở chỗ Cây Thánh Giá Xanh hay ở trên đỉnh Đồi Hiện Ra.
(xem phụ chú)
5/ - Kỷ Niệm năm thứ 31 Đức Mẹ Hiện Ra !
Ngày 25-06-2012, Giáo Xứ Mễ Du sẽ hân hoan Kỷ Niệm năm thứ 31 Đức Mẹ hiện ra. Theo
các truyền thống đang vây lấy Mễ Du, 9 ngày trước cho đến ngày Lễ Kỷ Niệm thường hay bắt đầu
với nhiều sáng kiến cầu nguyện đến từ khắp nơi trên thế giới để được hiệp thông với Mễ Du. Việc
chuẩn bị mừng Lễ Kỷ Niệm này bao gồm các Kinh Cầu Đức Bà, các Thánh Lễ được cử hành theo
các ý chỉ của Mẹ hoặc để tạ ơn Đức Mẹ, các giờ lần hạt Mân Côi, các Giờ Thánh Chầu Thánh Thể,
ăn chay, lặp lại việc dâng mình tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, v.v… Còn
đối với những người đã lỡ kịp ngày Tuần Cửu Nhật bắt đầu vào ngày 16-06, cũng chẳng phải là
quá trễ để chạy theo đoàn tàu, và kết thúc Tuần Cửu Nhật sau ngày 25 cũng chẳng sao.
“24 giờ của Đức Mẹ !” Một món quà khác đã được đề nghị để dâng cho Đức Nữ Vương Hòa
Bình, để tạ ơn Mẹ qua 31 năm Mẹ hiện ra, đó là một lời cầu nguyện ít ai biết đến, là “24 giờ của
Đức Mẹ !” Lời nguyện này khá đơn sơ. Vào ngày 24-06, vào lúc Mẹ hiện ra lúc 6 giờ 40 giờ địa
phương (là giờ Mẹ hiện ra hàng ngày với thị nhân Marija – chú thích thêm của người dịch), khi
anh chị em tiếp đón Đức Mẹ vào lòng mình, thì hãy hứa với Mẹ là anh chị em sẽ làm một việc hy
sinh đắt giá trong thời san 24 giờ sau, cho đến khi Mẹ hiện ra ngày 25-06. Sau đó vào ngày 25, anh
chị em có thể hân hoan dâng việc hy sinh này cho Mẹ như một món quà.
Một vài thí dụ như là : không hút thuốc (hay dùng các thứ có ma túy) trong 24 giờ; không
uống rượu; thăm viếng một người gặp khó khăn hoạn nạn; ghi nhớ một đoạn Tin Mừng; thực hành
cách có ý thức 10 Điều Răn Thiên Chúa (Đnl 5), không xem truyền hình, không chơi vi tính hay
nghe đài phát thanh; từ bỏ một điều gì đó mà ta vẫn còn dính bén; đề nghị một cách thức ăn chay;
biếu tặng một cách quảng đại; tỏ ra tha thứ cho người nào đó đã làm cho ta tổn thương. Tắt một lời
là từ bỏ một thứ nào đó mà ta đang ghiền, hay vượt hẳn bản thân mình trong một điều nào đó. Chỉ
trong 24 giờ, mọi sự đều có thể ! Đức Mẹ sẽ thấy anh chị em đang muốn làm Mẹ hài lòng. Mẹ sẽ
yêu thích điều ấy lắm đấy !
Thường thì Mẹ sẽ nhanh chóng đáp lại bằng một ơn chữa lành bất ngờ. Đây là cách thức mà
Rosie là một người hút thuốc liên tục trong nhiều năm đã thấy mình được thoát khỏi tật hút thuốc lá
sau khi đã dâng cho Đức Mẹ một nỗ lực hoàn toàn không hút thuốc giữa cuộc hiện ra ngày 24-06
và cuộc hiện ra ngày 25-06 trong những năm đầu tiên Đức Mẹ hiện ra. Từ đó đến nay, chị ấy không
bao giờ hút thuốc trở lại. Thật ra chị ấy bị người ta ghét vì thuốc lá và nay chị ấy đã được chữa lành
!
Lạy Đức Mẹ Chí Ái, xin Mẹ cho chúng con biết điều gì MẸ muốn nhận được từ nơi
chúng con như một món quà mừng Ngày Kỷ Niệm !?
Sơ Emmanuel +
--------------------------------------------________________________________________________________________
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Phụ Chú :

Vào ngày 08-06, thị nhân Ivan đã cho chúng ta biết Đức Mẹ ban Sứ Điệp như sau : “Các con
thân yêu ! Hôm nay nữa, Mẹ đặc biệt kêu gọi các con hãy nhớ lại các Sứ Điệp của Mẹ. Các con
hãy sống các Sứ Điệp của Mẹ. Đêm nay Mẹ kêu gọi tất cả các con đặc biệt cầu nguyện cho Giáo
Xứ mà từ đó các con xuất thân, và hãy cầu nguyện cho các Linh Mục của các con. Trong suốt
thời gian này, Mẹ đặc biệt kêu gọi các con cầu nguyện cho các ơn gọi trong Giáo Hội. Hỡi các
con thân yêu, các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Hôm nay nữa, Mẹ cảm ơn các
con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”
(Hạn Điền Vọng Vũ dịch theo Chidren of Medjugorje)

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH
Ngày 15-06-2012

Tuần Cửu Nhật Kính Đức Nữ Vương Hòa Bình bắt đầu từ ngày hôm nay 15-06-2012, khách
hành hương cũng như các giáo dân trong giáo xứ sẽ dọn lòng đón ngày Lễ Kỷ Niệm năm thứ 31
Đức Mẹ hiện ra ở Mễ Du qua giờ lần hạt Mân Côi trên Đồi Hiện Ra vào lúc 4 giờ chiều mỗi ngày.
Chương trình cầu nguyện hàng đêm bắt đầu với giờ lần hạt Mân Côi vào lúc 6 giờ chiều và tiếp
theo là Thánh Lễ vào lúc 7 giờ chiều. Tuần Cửu Nhật là dịp để tạ ơn Thiên Chúa vì muôn vàn ơn
sủng chúng ta đã được lãnh nhận qua Mẹ Thiên Đàng trong 31 năm qua.
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Bản Tin của Văn Phòng Giáo Xứ Mễ Du)

LỄ KỶ NIỆM CÁC CUỘC HIỆN RA CỦA ĐỨC MẸ
Ngày 22-06-2012

Mễ Du sẽ kỷ niệm năm thứ 31 Đức Mẹ hiện ra vào ngày Thứ Hai, 25-06-2012. Thánh Lễ
trọng thể Kính Thánh Gioan Tẩy Giả là ngày áp lễ Kỷ Niệm, sẽ được cử hành vào lúc 7 giờ chiều
do Linh Mục Ivan Dugandzic chủ tế. Giờ lần hạt Mân Côi trên Đồi Hiện Ra sẽ không được tổ chức
vào ngày Chúa Nhật. Sau chương trình cầu nguyện đêm là giờ Chầu Thánh Thể từ lúc 10 giờ đêm
cho đến 5 giờ sáng hôm sau. Các Thánh Lễ trong ngày Kỷ Niệm Đức Mẹ hiện ra sẽ tiến hành vào
lúc 5, 6, 7, 8, 9, 11 giờ sáng và 4 giờ chiều. Giáo hữu và khách hành hương sẽ có dịp Xưng Tội
nguyên ngày. Chương trình trọng tâm cầu nguyện chiều sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều với giờ lần hạt
Mân Côi và tiếp theo là Thánh Lễ vào lúc 7 giờ chiều. Linh Mục Ivan Sesar, là Giám Tỉnh Dòng
Thánh Phan-xi-cô ở Herzegovina sẽ chủ sự Thánh Lễ. Chúng tôi ân cần tha thiết yêu cầu tất cả các
tài xế khắp miền Herzegovina hãy đặc biệt lưu ý vì có rất đông người sẽ đi bộ trên các con đường
dẫn đến Mễ Du. Tất cả mọi người đến Mễ Du đều được tha thiết yêu cầu luôn ở trong bình an và
cầu nguyện trong mọi lúc.
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Bản Tin của Văn Phòng Giáo Xứ Mễ Du)

CUỘC DIỄN HÀNH HÒA BÌNH LẦN THỨ 21
Ngày 24-06-2012

Hàng ngàn khách hành hương đã tham dự cuộc Diễn Hành Hòa Bình trong năm nay diễn ra
nhân ngày Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả, 24-06-2012, ngay trước một ngày Kỷ Niệm năm thứ 31 Đức
Mẹ Hiện Ra tại Mễ Du. Cuộc Diễn Hành Hòa Bình bắt đầu lúc 6 giờ sáng từ Tu Viện Thánh Antôn ở Humac và kết thúc trước tiền đường Nhà Thờ Thánh Gia-cô-bê ở Mễ Du. Linh Mục Giám
__________________________________________________________________
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Quản Tu Viện ở Humac, Cha Velimir Mandić, đã ban phép lành và chào mừng tất cả các người
hành hương khi khai mạc cuộc Diễn Hành Hòa Bình. Mọi người đều đọc Kinh và hát Thánh Ca
trong suốt thời gian diễn hành, cho đến lúc hiện diện trước tiền đường Nhà Thờ Thánh Gia-cô-bê
vào khoảng 9 giờ 30. Linh Mục Miljenko Steko gặp gỡ tất cả người hành hương bên ngoài Nhà
Thờ Thánh Gia-cô-bê và chủ sự Chầu Thánh Thể cũng như ban Phép Lành Thánh Thể. Vị đầu tiên
sáng lập ra cuộc Diễn Hành Hòa Bình nổi tiếng này, Ông Hubert Liebherr cũng dẫn đầu cuộc Diễn
Hành năm nay. Ông rất kinh hãi và ghê tởm chiến tranh nên ông đã muốn đáp lại Sứ Điệp của Đức
Mẹ khi Mẹ nói rằng lần hạt Mân Côi có thể đình chỉ chiến tranh.
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Bản Tin của Văn Phòng Giáo Xứ Mễ Du)

Cuộc Diễn Hành Hòa Bình Quốc Tế lần thứ 21 đã diễn ra ngày hôm nay, theo truyền thống, lộ
trình diễn hành bắt đầu tại tiền đường Tu Viện của Dòng Thánh Phan-xi-cô ở Humac đi theo tuyến
đường dài 9 dặm (# 15 Km) đến Nhà Thờ Thánh Gi-cô-bê ở Mễ Du.
Hàng ngàn khách hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới đã
vừa đi vừa cầu nguyện và hát Thánh Ca trên con đường bắt đầu từ
Humac vào lúc 6 giờ sáng. Cuộc diễn hành, nhằm chuẩn bị cho
ngày Kỷ Niệm năm thứ 31 hiện tượng Mễ Du, cùng với Chầu
Thánh Thể và ban Phép Lành Thánh Thể do Linh Mục Miljenko
Steko ở tiền đường Nhà Thờ Thánh Gia-cô-bê.
Cuộc Diễn Hành Hòa Bình đầu tiên là một sự kiện tự phát đã
diễn ra vào năm 1992, trong thời gian chiến tranh, khi người đi
hành hương không dám đến thăm viếng Mễ Du. Các thân hữu Mễ
Du ở Âu Châu, cùng với nhiều thân hữu khác ở khắp nơi trên thế
giới, đã cho rằng không thể chấp nhận việc Mễ Du vẫn còn phải
đóng cửa đối với tất cả những ai ao ước cầu nguyện cho hòa bình.
Những người hành hương từ các thành phố khác nhau ở Âu
Châu, có sự đồng hành thiêng liêng của Đức Cố Giám Mục Pavel
Hnilica, đã gặp gỡ nhau ở Ancona (Ý) là nơi họ giong thuyền đến
Split. Họ đã cử hành Thánh Lễ trên boong thuyền và dành trọn đêm
để Chầu Thánh Thể. Từ đó, bằng việc Rước Kiệu Thánh Thể, họ đã
đến Humac, và từ nơi đó họ diễn hành trong cầu nguyện cho đến khi đến Mễ Du để kỷ niệm Đức
Mẹ hiện ra.
Vì hậu quả chiến tranh và các mối nguy hiểm rõ ràng của chiến tranh, nên chương trình cầu
nguyện ban chiều thường lệ đã bị gián đoạn, nhưng lại được nối lại bình thường sau cuộc Diễn
Hành Hòa Bình. Từ đó đến nay, cuộc Diễn Hành Hòa Bình đã trở thành một sự kiện hàng năm.
________________________________________________________________
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Đây là một cuộc Diễn Hành có đặc điểm là vui mừng, mặc dù có những lời mạnh mẽ ăn năn sám
hối, và luôn luôn gao gồm việc cầu nguyện cho thế giới được hòa bình.
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Crown of Stars)

LỄ KỶ NIỆM NĂM THỨ 31 ĐỨC MẸ HIỆN RA Ở MỄ DU

Mễ Du nhìn từ Đồi Hiện Ra !
Ngày 25 tháng 06 năm 2012

Kỷ Niệm năm thứ 31 Đức Mẹ hiện ra ở Mễ Du.
Gia đình Mẹ Maria thân mến !
Ngày hôm nay là ngày Lễ Kỷ Niệm năm thứ 31 Đức Mẹ hiện ra ở Mễ Du ! Thật là một ngày
tuyệt vời, một ngày tràn đầy niềm vui và niềm tạ ơn. Sẽ có nhiều Thánh Lễ được cử hành bằng
nhiều thứ tiếng khác nhau, và có một Thánh Lễ Quốc Tế vĩ đại cũng như có Chương Trình Cầu
Nguyện Đêm bắt đầu vào lúc 6 giờ chiều. Nhiều ngàn người sẽ hiện diện. Thị nhân Ivan và Marija
sẽ cùng gặp Đức Mẹ và thị nhân Marija sẽ nhận được một Sứ Điệp ban cho toàn thể thế giới. Hiện
nay đang có nhiều ngàn người hiện diện ở Mễ Du, và con có nhiều người hơn nữa sẽ đến đây vào
ngày mai để tham dự Lễ Kỷ Niệm. Thật là bất ngờ !
Ngày hôm qua thật tràn đầy ơn phúc cho chúng tôi. Chúng tôi khởi sự cuộc lên Đồi Hiện Ra
ngay từ lúc sáng sớm, có thị nhân Ivanka dẫn đầu và làm người hướng dẫn chúng tôi. Lẽ dĩ nhiên
chính ngày 24-06 là ngày đầu tiên Đức Mẹ đã hiện ra với các thị nhân. Như thế cũng là điều hết sức
đặc biệt để lên Đối vào chính ngày này sau 31 năm. Thật cảm động khi thấy có nhiều người hành
hương tràn lên Đồi để có mặt ở địa điểm Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên.
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Khách hành hương lên Đồi Hiện Ra ngày 24-06

Tôi thật có phúc khi thấy rất nhiều người tề tựu chung quanh Thánh Tượng của Mẹ. Mới đầu
có một chút hỗn loạn, nhưng lại thấy hết sức cảm động. Rất nhiều người bày tỏ các điều cần thiết
của mình cho Đức Mẹ, bày tỏ lòng sùng kính đối với Đức Mẹ. Thật tuyệt vời !

Khách hành hương tề tựu chung quanh Thánh Tượng Đức Mẹ ngày 24-06.

Có rất nhiều thời khắc để cầu nguyện sâu xa trên Đồi. Đức Mẹ có thể nói với chúng ta cách dễ
dàng ở trên Đồi Hiện Ra. Cặp mắt và Trái Tim của Mẹ đang ở đây, Mẹ bảo ban chúng ta và sẽ ở
cùng chúng ta thậm chí khi buổi hiện ra đã kết thúc.

Cầu nguyện sâu lắng trên Đồi Hiện Ra
________________________________________________________________
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Đang khi tôi lên Đồi, tôi nhớ lại điều mà thị nhân Ivan đã nói với chúng tôi vào đêm hôm
trước sau buổi Đức Mẹ hiện ra với anh tại Nhà Nguyện riêng của anh. Anh đã cho chúng tôi biết là
trong buổi hiện ra, anh và Đức Mẹ cùng nhau nói chuyện riêng tư về những ngày đầu tiên Đức Mẹ
hiện ra. Anh và Đức Mẹ cùng nhớ lại nhiều điều, y hệt như một bà mẹ có thể nhớ nhiều điều cùng
với con cái của mình, để chúng sẽ không quên những điều ấy và gìn giữ những điều đã được gieo
cấy vững chắc vào tâm tư chúng. Đây là cách Đức Mẹ chuẩn bị cho thị nhân Ivan trong ngày Lễ Kỷ
Niệm.
Tôi đã nhận ra rằng điều tương tự cũng đang xảy ra với những người hành hương khi chúng tôi
lên Đồi Hiện Ra. Chúng tôi đang nhớ lại cuộc hiện ra đầu tiên vào ngày 24-06-1981 ! Chúng tôi
đang đi đến địa điểm cuộc hiện ra đầu tiên xảy ra để nhớ lại, không những chỉ nhớ lại mà còn cảm
nghiệm được cuộc hiện ra đầu tiên ấy, bằng việc hiện diện ngay ở điểm cuộc hiện ra đầu tiên ấy đã
xảy ra. Chúng tôi nhớ lại để có thể được cuộc hiện ra đầu tiên ấy gieo cấy vững chắc trong tâm tư
của mình và sống theo cảm nghiệm về cuộc hiện ra đầu tiên ấy.
Chúng tôi đã trở lại tư gia của thị nhân Ivan để dùng bữa điểm tâm, và sau đó chúng tôi có
buổi nói chuyện lâu giờ và lắm hoa nhiều trái trong Nguyện Đường, do thị nhân Ivan thực hiện.
Anh ấy đã nói đến các Sứ Điệp. Nay đang có quá nhiều điều để chia sẻ, nhưng khi trở về nhà, tôi sẽ
cố gắng chia sẻ những điểm chính yếu với tất cả các bạn. Anh Ivan đã thông truyền cho chúng tôi
điều rất hay, đó là anh yêu mến Đức Mẹ biết dường nào. Mẹ là mọi sự đối với anh. Anh đã hoàn
toàn suy phục Mẹ và Mẹ tỏa sáng qua anh. Khi anh nói về Mẹ, dung mạo của anh rực rỡ hẳn lên, y
như dung mạo của thị nhân Vicka vậy.

Thị nhân Ivan chia sẻ trong Nguyện Đường của anh, ngày 24-06-2012

Vì hôm nay là Chúa Nhật, nên Thánh Lễ bằng tiếng Anh đã cử hành vào lúc 12 giờ trưa. Quá
đông người tham dự. Sau đó chúng tôi trở về xưởng phim của mình để chuẩn bị giờ lần hạt Mân
Côi. Anh Denis nhà tôi và tôi đều rất thích giờ lần hạt Mân Côi được phát sóng trực tiếp từ Mễ Du.
Chúng tôi có thể cảm nhận được sự hiên diện của Đức Mẹ và quyền năng của Chúa Thánh Thần
khi chúng tôi cầu nguyện lần hạt. Ngày hôm nay thời tiết lại trở nên rất nóng bức, nhưng không hề
gì. Đức Mẹ sẽ ban cho chúng tôi một cơn gió cho chúng tôi được khoan khoái dễ chịu.
Chúng tôi lại được hữu phúc tham dự buổi Đức Mẹ hiện ra với thị nhân Ivan vào tối hôm qua.
Các bạn hãy thử hình dung buổi Đức Mẹ hiện ra vào ngày 24-06-2012 xem ! 31 năm đấy nhé ! Thị
nhân Ivan cho chúng tôi biết đây là một đêm rất đặc biết đối với anh. Anh đã đoán chừng là buổi
hiện ra đêm này sẽ tràn trề niềm vui. Các bạn có thể thấy niềm vui trên gương mặt anh ! Tôi đã
chụp được một tấm ảnh thị nhân Ivan khi anh gặp Đức Mẹ. Các bạn có thể thấy được niềm vui của
anh ra sao !
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Thị nhân Ivan gặp Đức Mẹ vào ngày 25-06-2012

Sau buổi hiện ra, anh Ivan nói tóm gọn buổi gặp gỡ Đức Mẹ của anh. Anh cho biết rằng thật
khó lòng để diễn tả cho trọn về ngày hôm nay, 31 năm với nhiều ký ức, nhiều cảm xúc, và nhiều
cảm nghiệm, tất cả đều trộn lẫn với nhau; sau đó, Đức Mẹ nhắc lại với anh nhiều điều khi Mẹ lần
đầu tiên hiện đến, ngợp lòng đến nỗi không thể diễn tả được. Vì thế anh đã làm điều tốt nhất là nói
đến việc quan trọng nhất.
Đức Mẹ hiện đến hết sức vui mừng và sung sướng. Cùng đến với Mẹ có 3 Thiên Thần. Mẹ
chào chúng ta với lời chào từ mẫu : “Ngợi khen Chúa Giêsu, các con thân yêu của Mẹ.”
Mẹ cầu nguyện một hồi lâu cho tất cả cúng ta, nhất là cho các vị Linh Mục đang hiện diện, và
Mẹ đã phó thác các giáo xứ cũng như các trách nhiệm của các vị Linh mục ấy cho Thiên Chúa. Mẹ
đã phó thác các người bệnh và cầu nguyện cho họ. Sau đó Mẹ ban phép lành cho chúng ta và làm
phép các vật đạo của chúng ta. Mẹ phó thác tất cả các ý chỉ của chúng ta cho Chúa. Rồi sau đó Mẹ
nói :
“Các con thân yêu ! Ngày hôm nay, một lần nữa, Mẹ hết sức vui mừng muốn kêu gọi các
con các con hãy sống các Sứ Điệp của Mẹ. Hỡi các con thân yêu ! Mẹ đến để nói cho các con
biết Thiên Chúa có thật. Mẹ muốn dẫn đưa các con đến với Người. Hỡi các con thân yêu, các
con hãy cầu nguyện để con đường các con đi sẽ trở thành con đường của Chúa Giêsu. Các con
thân yêu ! Cảm ơn các con đã đáp lại lời yêu cầu của Mẹ.”
Tiếp theo là cuộc nói chuyện riêng giữa Đức Mẹ và thị nhân Ivan. Cuối cùng Đức Mẹ về Trời
trong lời cầu nguyện và trong Dấu Thánh Giá sáng láng, Mẹ nói : “Hỡi các con thân yêu của Mẹ,
hãy đi trong bình an !”
Sứ Điệp trên được ban cho những người chúng ta đang hiện diện, và cũng phải được chia sẻ
với các thân hữu của mình ! Vì thế tôi xin chia sẻ với các bạn ! Đây không phải là một trong những
Sứ Điệp chính thức ban cho toàn thể thế giới, vì những Sứ Điệp chính thức phải đến từ thị nhân
Marija vào ngày 25 mỗi tháng. Và đó là Sứ Điệp sẽ được ban ra cuối ngày hôm nay.
Tôi đã dâng tất cả các bạn cho Đức Mẹ, cùng với các ý chỉ và các điều cần thiết của các bạn.
Cầu nguyện cho các bạn ở Mễ Du đây, thật là thỏa lòng. Tôi cảm thấy Thiên Chúa yêu thương tất
cả chúng ta biết dường nào. Thiên Đàng đang hết sức gần gũi. Các bạn hãy đinh ninh rằng Đức Mẹ
luôn lưu tâm đến tất cả các bạn, và Mẹ đã đón nhận các điều cần thiết của các bạn vào vòng tay
quyền thế của Mẹ.
Tôi phải đi tiếp đây ! Ngày hôm nay sẽ là một ngày kỳ diệu rất có tác động ! Chúng ta hãy
cùng với Đức Mẹ tưởng nhớ ngày hôm nay. Chúng ta hãy nhớ lại việc Mẹ hiện đến năm 1981 và
cũng hãy nhới lại tất cả những việc kỳ diệu mà Mẹ đã làm cho từng người chúng ta. Trong hồi
________________________________________________________________
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tưởng, chúng ta sẽ tạ ơn và cũng sẽ giành được nghị lực cho những ngày tới. Đức Mẹ đang ở cùng
chúng ta ! Mẹ hiện diện ở đây để giúp ta trên con đường về Thiên Đàng. Chúng ta không đơn độc.
Chúng ta có Đức Mẹ yêu thương cúng ta và sẽ khơng bao giờ lìa bỏ chúng ta. Mẹ chúc phúc cho
chúng ta mỗi ngày và nâng chúng ta lên đến Chúa Cha ! Lạy Đức Mẹ chí ái, chúng con xin tạ ơn
Mẹ đã đến với chúng con ở Mễ Du.
Trong Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse !

Cathy Nolan
(Hạn Điền Vọng Vũ dịch theo Chương Trình Truyền Hình Mẹ Maria)

THỊ NHÂN IVANKA ĐƯỢC BIẾT THÊM VỀ BÍ MẬT THỨ NĂM
Jakov Marschner – 25.06.2012
Chỉ có gia đình của thị nhân Mễ Du Ivanka Ivankovic-Elez hiện diện khi Đức Mẹ hiện ra với chị theo lệ
thường hàng năm, vào ngày 25-06. Đức Trinh Nữ Maria nói chuyện với thị nhân Ivanka về Bí Mật có tính tiên tri
Thứ Năm và ban cho chị một Sứ Điệp ngắn gọn để thúc giục cầu nguyện cho hòa bình. Thị nhân Ivanka đã cho
biết như thế sau cuộc gặp gỡ Đức Mẹ Maria hàng năm.

Thị nhân Ivanka Ivankovic-Elez

Trong khi rất đông khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới đang có mặt ở Mễ Du để Kỷ
Niệm năm thứ 31 Đức Mẹ hiện ra tại đây, thì chỉ có một ít người được tham dự buổi Đức Trinh Nữ
Maria hiện ra tại một tư gia ở vùng ngoại ô thành phố Miletina vào buổi chiều hôm nay.
Ở ngôi nhà này, thị nhân Ivanka Ivankovic-Elez được Đức Mẹ hiện ra với chị theo lời Mẹ đã
hứa trong buổi hiện ra hàng ngày cuối cùng, vào ngày 07-05-1985.
Theo thông tin từ Mạng thông tin điện tử của Văn Phòng Giáo Xứ Mễ Du : “Buổi hiện ra kéo
dài trong 7 phút ở tư gia của gia đình thị nhân Ivanka. Chị Ivanka cho biết : Đức Mẹ nói chuyện với
chị về Bí Mật Thứ Năm, và sau cùng Mẹ nói : “Mẹ ban cho các con chúc lành từ mẫu của Mẹ.
Các con hãy cầu nguyện cho hòa bình, hòa bình, hòa bình.””
Trong 5 năm qua kể từ năm 2005, thị nhân Ivanka đã được Đức Trinh Nữ Maria bảo ban tuần
tự 10 Bí Mật có tính tiên tri, mỗi năm một Bí Mật, bắt đầu với Bí Mật Thứ Năm vào năm 2005 và
cuối cùng với Bí Mật Thứ Mười vào năm 2010. Cuộc hiện ra năm vừa qua (2011) tập trung vào Bí
Mật Thứ Nhất.
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Mạng Truyền Hình Mễ Du Ngày Nay)
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NGÀY LỄ KỶ NIỆM LÔI CUỐN RẤT ĐÔNG NGƯỜI ĐI XƯNG TỘI
Jakob Marschner – 26-06-2012
Các Tòa Giải Tội ở Mễ Du đã phải mở cửa sớm hơn một giờ khi có rất đông người muốn xưng tội nhân
ngày Lễ Kỷ Niệm Đức Mẹ hiện ra. Thị nhân Ivan Dragicevic cho biết : “Đối với tôi, dấu chỉ lớn nhất trong các
buổi Đức Mẹ hiện ra chính là sự đổi mới tinh thần nhân loại và thế giới hiện nay.”

Đoàn người xếp hàng dài để xưng tội khiến cho các Tòa Giải Tội ở Mễ Du mở cửa sớm hơn bình thường
một giờ vào ngày 25-06

Các Linh Mục ở Mễ Du đã phải bận rộn một cách bất thường ngồi Tòa Giải Tội trong ngày Kỷ
Niệm năm thứ 31 Đức Mẹ hiện ra, ngày 25-06.
Chị Ana Shawl, là điều phối viên hành hương ở Hoa Kỳ, thuộc nhóm cầu nguyện quốc tế IIPG
của thị nhân Ivan Dragicevic cho biết : “Có quá đông người đang hiện diện ở đây, đến nỗi các Linh
Mục đã được thỉnh cầu ngồi Tòa Giải Tội vào lúc 5 giờ sáng, thay vì theo lệ thường là 6 giờ sáng. Con
số người sắp hàng xưng tội thật không thể nào mà ngờ được.”

Thị nhân Ivan Dragicevic

Thị nhân Ivan cũng bày tỏ nhận xét tương tự trong một buổi phỏng vấn nhân ngày Kỷ Niệm,
anh phát biểu với Thông Tấn Xã Croatia Dnevnik :
“Đối với tôi, dấu chỉ lớn nhất trong các buổi Đức Mẹ hiện ra chính là sự đổi mới tinh thần nhân
loại và thế giới ngày nay. Điều quan trọng nhất là : người ta trở về với Thiên Chúa.”
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Mạng Truyền Hình Mễ Du Ngày Nay)

ƯỚC LƯỢNG CÓ 100.000 NGƯỜI THAM DỰ LỄ KỶ NIỆM
Jakob Marschner – 26-06-2012
Cả hai phương tiện truyền thông địa phương đều ước lượng có 100.000 người hiện diện ở Mễ Du nhân
ngày 25-06 là ngày Lễ Kỷ Niệm năm thứ 31 Đức Trinh Nữ Maria hiện ra ở Mễ Du. Nhiều người từ khắp miền
Herzegovina đã đi bộ đến Mễ Du. Sức nóng gay gắt không cản được bước chân của những người hành hương
leo lên cả hai ngọn núi Podbrdo và Krizevac. Các Thánh Lễ đã được cử hành bằng 15 thứ tiếng.
________________________________________________________________
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Cả hai phương tiện truyền tông của địa phương đều đồng ý với con số ước lượng không ít hơn
100.000 người đã được Mễ Du mời đến dự Lễ Kỷ Niệm.
Thông Tấn Xã Croát Dnevnik tường thuật : “Khoảng 100.000 người từ khắp Âu Châu và thế
giới đã đến tham dự Lễ Kỷ Niệm năm thứ 31 Đức Mẹ hiện ra ở Mễ Du.”
Mạng thông tin địa phương Brotnjo Info viết trên trang điện tử : “Trong suốt ngày, theo một
số ước lượng, Mễ Du và Bijakovici đã được hơn 100.000 người hành hương đến viếng, với những
người có nguyên quán ở Herzegovina, nhiều ngàn người đến từ Bosnia và Croatia, từ nước Anh,
Mỹ, Bồ Đào Nha, Ái Nhĩ Lan, Đức, Áo, Cộng Hòa Czech, Ba Lan, Ukraine, Ý, Hung Gia Lợi,
Thụy Sĩ, Uganda, Slovakia, Trung Hoa, Pháp, Slovenia, Đại Hàn.”
“Nhiều người đi theo đoàn có tổ chức đến Mễ Du bằng xe đò, xe hơi, và bằng xe đạp. Một số
rất đông người đã đi bộ đến từ nhiều nơi ở Herzegovina.”

Khách tham dự Lễ Kỷ Niệm và Núi Thánh Giá ở phía sau.

Nhiều người hành hương đã có một ngày Lễ Kỷ Niệm rất nồng ấm :
Chị Ana Shawl là điều phối viên hành hương của Mỹ, phụ trách mảng thông tin trực tuyến của
nhóm cầu nguyện quốc tế IIPG trực thuộc thị nhân Ivan đã phát biểu với các thành viên nhóm cầu
nguyện : “Trời nóng bức quá thể, nhưng điều đó không làm cho nhiều người phải dừng bước leo
lên Núi Thánh Giá vào buổi sáng sớm, hoặc lên Đồi Hiện Ra.”
Trong suốt ngày Lễ Kỷ Niệm, các Thánh Lễ đã được cử hàng bằng 15 thứ tiếng. Thánh Lễ
chính vào lúc 7 giờ tối có 162 Linh Mục đồng tế và do Linh Mục Ivan Sesar, Giám Tỉnh Dòng
Thánh Phan-xi-cô ở Herzegovina làm chủ tế.
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Mạng Truyền Hình Mễ Du Ngày Nay)
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TÒA THÁNH RÔMA SẼ CHỈ ĐỊNH TÂN GIÁM MỤC CHO MỄ DU
Jakob Marschner – 03-06-2012
Trong khi chỉ có rất ít nguồn tin rò rỉ từ Ủy Ban Điều Tra Hiện Tượng Mễ Du của Tòa Thánh
Vatican, có 4 kết quả khả dĩ đang bộc lộ ra, theo một tờ báo chính của Croatia đã không chính thức
đưa tin. Hai trong số 4 kết quả hợp lý ấy sẽ loại bỏ ảnh hưởng của Đức Giám Mục Giáo Phận Mostar
là người không tin vào việc Đức Mẹ hiện ra ở Mễ Du.

Cây cầu cổ xưa Stari Most là ranh giới của Giáo Phận Mostar. Hai hình ảnh tương lai của Mễ Du
sẽ đặt giáo xứ này bên ngoài Giáo Phận Mostar, theo một tờ nhật báo chủ lực của Croatia đã biết
được từ các nguồn tin không tiết lộ danh tánh.

Việc công nhận hay lên án những tuyên bố về các cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Mễ Du
không phải là trọng tâm chính của Ủy Ban Điều Tra thuộc Tòa Thánh Vatican đã được bổ nhiệm
điều tra các sự kiện Mễ Du. Vấn đề cấp thiết hơn hiện nay chính là quyền giám quản nơi này trong
tương lai.
Theo tờ nhật báo Vercernji List trích dẫn nguồn tin không được tiết lộ danh tánh, cho biết :
Trong số 4 kiến nghị của Ủy Ban, có hai kiến nghị cho Mễ Du không còn nằm dưới quyền tài phán
của Đức Giám Mục Giáo Phận Mostar là Đức Cha Ratko Peric. Một trong những khả năng này là
Tòa Thánh Vatican sẽ nắm quyền điều hành Mễ Du. Nói cách khác, Giáo Phận Mostar sẽ được tách
làm đôi.

Đức Giám Mục Giáo Phận Mostar Ratko Peric
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Tờ nhật báo đã tóm tắt khả năng đầu tiên : “Chúng tôi đã được thông báo không chính thức
cho biết thời vận này có 4 khả năng. Thứ nhất là giữ nguyên hiện trạng, và Mễ Du sẽ vẫn còn nằm
dưới quyền tài phán của Đức Giám Mục Giáo Phận Mostar là Đức Cha Ratko Peric, Ngài vẫn
thường lập luận rằng Đức Mẹ chưa bao giờ hiện ra ở Giáo Xứ này.”
“Nhưng khi xét đến tình trạng có hàng triệu người hành hương đến Mễ Du, thì khả năng này
cũng sẽ phải thừa nhận thực tại : Mễ Du sẽ đạt được tình trạng tối thiểu là một nơi để cầu nguyện
và Mễ Du sẽ buộc phải thích ứng với ‘luật thi đấu’” – theo lời tường thuật thêm của thông tín viên
Zarko Ivkovic đăng trong nhật báo Vercernji List.
Một năm trước đây, Ivkovic là tác giả chính của quyển sách “Misterij Medjugorja” – (Bí
Ẩn Mễ Du) – trong đó các tài liệu của cơ quan mật vụ Nam Tư đã được giải mật đã làm sáng tỏ
những ngày và những năm tháng đầu tiên về hiện tượng Mễ Du.

Hai hình ảnh về quyền quản trị mới
Mặc dù hai trong số 4 khuyến nghị hợp lý có liên quan đến một quyền giám quản Giáo Hội
mới ở Mễ Du, tờ nhật báo tiếng Croát chỉ dùng thuật ngữ “rất triệt để” để nói về một trong số các
khuyến nghị này :

Ủy Ban do Đức Hồng Y Camillo Ruini (bên phải) cầm đầu sẽ đệ trình các nghiên cứu và khuyến nghị
của Ủy Ban cho Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI thông qua Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin trước cuối năm
2012, theo thông tin của Đức Hồng Y Vinko Puljic thuộc Sarajevo vào tháng 02-2012.

“Theo giải pháp thứ hai, Đức Giáo Hoàng sẽ bổ nhiệm vị đại diện của Ngài đến Mễ Du, là
người sẽ có trách nhiệm đối với Giáo Xứ, và các quyết định của Tòa Thánh Vatican sẽ được thi
hành qua các Thừa Sai thuộc Dòng Thánh Phan-xi-cô đang ở Giáo Xứ. Trong trường hợp này, một
quy chế chính thức về các quy tắc hoạt động tại miền này sẽ được ban hành. Đức Giám Mục Giáo
Phận Mostar sẽ không còn quyền tài phán đối với Mễ Du.”
Hiện nay, Giáo Phận này có danh tánh chính thức là Mostar-Duvno-Trebinje-Mrkan, nhưng
người ta vẫn thường gọi Giáo Phận này là Giáo Phận Mostar. Giải pháp thứ ba là đặt Mễ Du vào
một Giáo Phận mới được thành lập để tách ảnh hưởng của Giáo Phận Mostar ra làm hai :
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Tòa Giám Mục Mostar. Hai trong số 4 hình ảnh dành cho Mễ Du được nhật báo Vecernji List đặt
Giáo Xứ ra ngoài tầm với của Tòa Giám Mục này.

Tờ nhật báo Vecernji List viết : “Giải pháp thứ ba là một giải pháp rất triệt để. Giải pháp này
dự tính thành lập Giáo Phận Trebinje-Mrkan mà Giáo Xứ Mễ Du là một phần tử của Giáo Phận
này. Có nghĩa là Giáo Phận Mostar – Duvno sẽ giảm mặt bằng, và bấy giờ Đức Giáo Hoàng sẽ bổ
nhiệm một tân Giám Mục đến Mostar, nhận quyền tài phán đối với Mễ Du.”
“Theo giải pháp thứ tư, hiện tượng Mễ Du sẽ được công bố là một hiện tượng gian dối, đến
lúc ấy sẽ đưa đến một lệnh cấm đến hành hương. Giải pháp này vẫn còn có thể là điều ít nhất.
Các thông tin khác đã được đưa ra cho tờ nhật báo Vecernji List xác nhận các nguồn tin
trước đây cho thấy Ủy Ban của Tòa Thánh Vatican dành ưu tiên nghiên cứu những cuộc hiện ra
trong những ngày đầu tiên, và các viên chức của Tòa Thánh Vatican đã ẩn danh mà đến thăm viếng
Mễ Du, một sự kiện sau này hết sức tương tự trước đây rất lâu so với sự kiện đã xảy ra từ rất lâu
trước khi Ủy Ban thuộc Tòa Thánh Vatican được thành lập vào tháng 03-2010. Có những phương
diện mới khác nữa là :
Tờ nhật báo viết tiếp : “Ủy Ban đang xem xét rộng rãi nhiều tài liệu khác nhau, nhất là xem
xét đến các sự kiện trong những ngày đầu tiên Đức Mẹ hiện ra, và chúng tôi không chính thức được
biết rằng các nhóm chuyên gia đang điều tra về các phép lạ chữa lành bệnh tật. Cũng rất thú vị khi
được biết Giáo Xứ Mễ Du đã có những người ẩn danh đến thăm viếng Mễ Du để xác định tính chất
xác thực công việc mục vụ của các Linh Mục Dòng Thánh Phan-xi-cô.”
Do Đức Hồng Y Camillo Ruini cầm đầu, Ủy Ban thuộc Tòa Thánh Vatican sẽ đệ trình bản
báo cáo và khuyến nghị cho Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin để Thánh Bộ sẽ trình với Đức Giáo Hoàng
cho Ngài đưa ra phán quyết cuối cùng. Việc đệ trình này đã được dự kiến vào cuối năm nay.
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Mạng Truyền Hình Mễ Du Ngày Nay)
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ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN MOSTAR, MỄ DU VÀ TIẾNG THẦM LẶNG
THÚ VỊ

Stephen K. Ryan

Trong tuần lễ cuối Tháng Năm là Tháng Đức Mẹ, thế giới Công Giáo đã thấy một một cơn
giông các sự kiện quốc tế nối kết với các cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria và Mễ Du. Trước tiên, ở
Rôma, Tòa Thánh Vatican đã phát hành “Bộ Quy Tắc Hướng Dẫn” bằng nhiều thứ tiếng khác tiếng
La Tinh, để các bậc thẩm quyền của Giáo Hội theo dõi khi điều tra các cuộc hiển linh được người
ta cho là Đức Mẹ Hiện Ra và được gắn liền với hiện tượng siêu nhiên.
Khi “Bộ Quy Tắc Hướng Dẫn” này được phát hành, hầu như là đồng thời, bên kia bờ biển
Adriatic tại Bosnia-Herzegovina, Đức Giám Mục Giáo Phận Mostar là người giám quản giáo xứ
Mễ Du đã giảng tại nhà thờ Thánh Gia-cô-bê, là ngôi giáo đường của giáo xứ Mễ Du, Ngài đã nói
về Mễ Du và vị trí của Mễ Du trên thế giới. Đức Giám Mục Peric tuyên bố rằng Mễ Du có thể là
một “Thành Giê-ru-sa-lem Mới” hay là, nếu Mễ Du lo lắng thái quá về thương mại thì Mễ Du có
thể rơi vào thảm họa tâm linh và sẽ là Thành Ba-by-lon tiếp theo.
Nhưng điều mà Đức Giám Mục Giáo Phận Mostar không nói ra là điều phải được nói lớn nhất
về tiêu chí của Tòa Thánh Vatican để phân biện tính chất xác thực của các cuộc hiển linh. Theo quy
tắc của Tòa Thánh Vatican, quy tắc về “sai lạc đức tin” có lẽ là tiêu chí rõ ràng nhất, có nghĩa là
nếu có vi phạm, sẽ đưa đến việc lên án ngay lập tức sự kiện được cho là có tính siêu nhiên.
Sự thể làm cho quy tắc này trở nên thú vị và có liên quan trực tiếp đến Mễ Du là sự thể qua
hơn 30 năm, các “thị nhân” của Đức Trinh Nữ Maria đã được Đức Mẹ chia sẻ các Sứ Điệp – đúng
ra là có hàng ngàn Sứ Điệp ban cho thế giới. Là một hiện tượng có liên quan đến Đức Mẹ, Mễ Du
được người ta biết đến một cách khác thường vì các Sứ Điệp đặc biệt của Mễ Du, dường như đang
hình thành nên một “bức tranh khảm” nhằm giúp cho người Kitô hữu đi theo con đường dẫn đến ơn
cứu độ. Hàng ngàn Sứ Điệp đã được chia sẻ – các Sứ Điệp trong những năm đầu tiên đều do các thị
nhân nói ra, trong lúc ấy họ chỉ là những đứa trẻ con hoặc những thiếu niên chất phác – ấy vậy mà
từ tất cả các bản ghi chép các Sứ Điệp đặc biệt, không thấy chứa đựng điều sai lạc tín lý nào.
Đức Giám Mục Giáo Phận Mostar đã từng công khai chống đối các sự kiện xảy ra ở Mễ Du,
và khi Ngài tìm kiếm các lý do để chấm dứt được phong trào, chắc chắn rằng một khi Đức Giám
Mục khó chịu với các nội dung trong các Sứ Điệp đặc biệt, thì Ngài sẽ nhanh chóng nói về sự việc
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này. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy từ bài giảng trong Thánh Lễ ở Mễ Du, mối ác cảm với hàng
ngàn Sứ Điệp hay điều sai lạc đức tin không xuất hiện để trở thành một luận điểm tranh cãi.
Mễ Du – không sai lạc tín lý, mà hoa trái tâm linh thì lại ồ ạt, và giờ đây Đức Giám Mục Giáo
Phận Mostar đang gợi ý là Mễ Du có thể trở thành một “Thành Giê-ru-sa-lem Mới” – đang đi đến
một thời điểm cuốn hút khi Ủy Ban Điều Tra thuộc Tòa Thánh Vatican đang hoạt động để đạt đến
quyết định nào đó có liên quan đến tình trạng chung cuộc của Mễ Du.
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo MinistryValue)

MẮT TÔI ĐÃ HOÀN TOÀN MỞ RA CHO THIÊN CHÚA
Ngày 13-06-2012

Khi ngày Lễ Kỷ Niệm năm thứ 31 Đức Mẹ hiện ra đang đến gần, chúng tôi đã gặp gỡ các
người hành hương từ khắp nơi trên thế giới đến Mễ Du. Chúng tôi đã có may mắn nói chuyện với
một thiếu nữ 20 tuổi người Ái Nhĩ Lan phải ngồi trên xe lăn.
– Tôi muốn cảm ơn vì được may mắn có mặt ở Mễ Du. Vị trưởng nhóm của tôi cho tôi biết
rằng trong tuần vừa qua chị ấy đã hủy chuyến đi dành cho một người và chị ấy đã mời tôi đi thay vì
mời người ấy. Tôi thật có phúc khi được ở nơi đây, thực sự cảm thấy rất mừng ở nơi đây. Tôi hy
vọng sẽ đem được bình an và niềm hy vọng từ nơi này về nhà mình và mang đến được cho những
người mà tôi quen biết.
Đó là những lời chia sẻ của cô thiếu nữ Maebh với chúng tôi về câu chuyện đầy Thánh Giá và
rất nhiều khổ đau, nhưng về phương diện khác, lại là một câu chuyện tràn đầy bình an và mừng vui.
Năm vừa qua, cô ấy quyết định đi cùng với nhóm bạn của mình đến giúp đỡ những người
nghèo khổ và những người già yếu ở Lisbon (Bồ Đào Nha). Chuyến đi này cũng là một chuyến
hành hương. Trong chuyến hành hương ấy, Ngày Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức ở thủ đô Madird
(Tây Ban Nha) nên họ quyết định đến Madrid để cùng hiện diện với Đức Thánh Cha. Ngày thứ ba
chuyến viếng thăm Madrid, khi băng qua đường, Maebh đi phía trước và cô đã bị một chiếc xe hơi
đụng.
– Tất cả mọi người đều giúp tôi; tôi cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa qua tất cả
những người ấy. Tôi phải nằm liệt giường trong 2 tuần và hoàn toàn bất động. Mắt tôi đã hoàn toàn
được mở ra cho Thiên Chúa.
– Mới đầu, tôi còn mạnh mẽ, vì tôi nghĩ đến lúc mình có thể múa trở lại, trở lại với nghệ thuật
múa ballet, là những việc tôi đã làm trước đây. Thế rồi các bác sĩ cho tôi biết rằng tôi sẽ không bao
giờ múa trở lại được nữa. Tôi nát lòng vì tin tức ấy và không thèm nói năng gì trong 4 ngày sau đó.
Tôi đã bắt đầu viết lách và cảm thấy có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong lòng. Tôi đã viết
hơn 200 trang Suy Niệm và về ơn phúc tôi đã được lãnh nhận qua tình trạng của mình. Tôi đã nhận
ra rằng các Thánh Giá đã nhận được, đều ban cho chúng ta nghị lực để thực hiện được cả những
điều nghiệt ngã nhất. Tôi bắt đầu nhận được sức mạnh từ lời cầu nguyện. Cho dù người ta nói với
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tôi là tôi không thể đi lại được nữa, nhưng tôi tin rằng tôi có thể múa trở lại, lẽ dĩ nhiên, nếu đó là
Thánh Ý Thiên Chúa. Tai nạn đã qua 9 tháng và tôi đang bắt đầu học hỏi cách thức đi lại. Tôi cảm
thấy rằng mỗi bước chân của mình là mỗi bước đến gần Thiên Chúa hơn. Tôi biết rằng đó không
phải là tai nạn, mà là kế hoạch của Thiên Chúa.
Đó là những lời chia sẻ của cô Maebh đang cùng với chị của mình đã bắt đầu lập ra một nhóm
cầu nguyện và giờ đây đang có hơn 80 thành viên, cũng như có hơn 30 thành viên tham dự Ca
Đoàn.
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Bản Tin của Văn Phòng Giáo Xứ Mễ Du)

CHÚNG TA CÓ THỂ TRẢ LỜI NHƯ THẾ NÀO
KHI NGƯỜI TA THÁCH THỨC MỄ DU ?
Thành ngữ : “Mễ Du là then chốt” đã nảy ra trong tâm trí của tôi. Tôi chưa suy nghĩ về thành
ngữ này một cách chi tiết, nhưng có thể thấy rằng đó là điều độc đáo nhất trong Giáo Hội vào lúc
này. Chúng ta không thể so sánh Mễ Du với các cuộc Hiển Linh khác, kể cả những cuộc Hiển Linh
đã được Giáo Quyền chấp nhận như Guadalupe và Fatima, vì những cuộc Hiển Linh ấy không có
tình trạng phong phú dồi dào và có liên quan thích đáng của Mễ Du. Điều tôi muốn nói ở đây là
trong khi Guadalupe rõ ràng là có ý nghĩa đáng kể khi khẳng định Thiên Chúa có thật và khẳng
định giá trị của niềm tin tôn giáo cũng như lòng sùng kính trong tôn giáo qua sự bảo trợ của Mẹ
Thiên Chúa; còn Fatima có tầm quan trọng thường xuyên với các đòi hỏi hoán cải, sám hối và tận
hiến – là con đường thánh hóa Giáo Hội và trợ giúp cho việc hoán cải của thế gian; thì Mễ Du lại
đẩy chúng ta vào cuộc chiến đấu ác liệt với học thuyết Mác-xít và chủ nghĩa duy vật, Mễ Du cũng
cảnh báo chúng ta biết đây là chương trình thời sự của chúng ta ngày nay, là lời kêu gọi khẩn thiết
phải sửa chữa mọi sự trước khi quá muộn.
Mặc dù cho đến nay vẫn chưa có những lời tiên tri đáng sợ (ngoài những “Bí Mật” chưa ai
được biết) mà trong bất kỳ trường hợp nào cũng có lẽ bị khước từ như là điều cuồng tín, cực đoan
hoặc chỉ là sự quá khích, thì những lời kêu gọi dịu dàng, liên tục được lặp đi lặp lại ở Mễ Du đi
cùng với một thế giới đang ở trong tình trạng thê thảm về mặt bị chủ nghĩa thế tục tấn công, sự bất
trung đáng tiếc của một số Linh Mục, chủ nghĩa khoái lạc tràn lan, và sự mai một luân lý giới
tính…, những lời kêu gọi ấy đều là điều thẳng thắn không thể lầm lẫn được đây chính là sự can
thiệp thần thánh mà chúng ta phải đơn sơ thừa nhận rằng Thiên Đàng đang khăng khăng đòi chúng
ta phải lắng nghe và đáp lại, bất kể những người hoài nghi có chế nhạo hay những người vô tín
không đồng tình.

Dudley Plunkett
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Hiệp Hội Tông Đồ Mễ Du – Anh Quốc)

GHI CHÚ : Tài liệu này sử dụng nội bộ trong các nhóm cầu nguyện. Tài liệu này được đăng tải hàng
tháng trên mạng điện tử của Dòng Sức Sống Chúa Kitô, địa chỉ tại :
http ://sucsongchuakito.net
(mục Lòng Sùng Kính – Trinh Vương Maria)
Xin đừng thêm bớt gì vào tập tài liệu này. Mọi đóng góp bài vở hay góp ý, xin gửi đến địa chỉ :
tinhthanmeduvn@yahoo.com. Chân thành cảm ơn.
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