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 07 năm 2012

“Các con thân yêu ! Hôm nay Mẹ kêu gọi các con về sự TỐT LÀNH. Các con hãy là những
người đem bình an và sự tốt lành vào thế giới này. Các con hãy cầu xin Thiên Chúa ban cho các
con nghị lực, để niềm hy vọng và niềm tự hào ngự trị trong tâm hồn và trong đời sống các con,
vì các con là con cái của Thiên Chúa và là những người đem niềm hy vọng của Người đến cái
thế giới không có niềm vui trong tâm hồn và không có tương lai này, bởi nó không có tấm lòng
mở ra cho Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ các con. Cảm on các con đã đáp lại lời kêu gọi của
Mẹ.”
“Hãy tự hào vì danh thánh Chúa; tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ” (1 Sbn 16,10)

CÁC SỨ ĐIỆP KHÁC TRONG THÁNG
SỨ ĐIỆP 02-07-2012 BAN QUA THỊ NHÂN MIRJANA

“Hỡi các con ! Một lần nữa, Mẹ từ mẫu nài xin các con hãy dừng lại một lúc để suy tư về
bản thân các con và suy tư về tính chất thoáng qua trong đời sống thế trần của các con. Sau đó
các con hãy suy tư về sự vĩnh cửu và về phúc lộc đời đời. Các con đang muốn điều gì ? Các con
muốn bắt đầu đi theo con đường nào ? Tình yêu của Chúa Cha sai Mẹ đến để trở thành Đấng
Trung Gian cho các con, để với tấm lòng yêu thương từ mẫu, Mẹ chỉ ra cho các con con đường
dẫn đưa các con đạt đến sự thanh sạch trong linh hồn; một linh hồn không còn phải mang
gánh nặng tội lỗi; một linh hồn sẽ nhận biết được sự vĩnh cửu. Mẹ đang cầu xin cho ánh sáng
tình yêu nơi Con của Mẹ sẽ soi sáng cho các con, để các con sẽ chiến thắng được sự yếu đuối và
thoát ra khỏi cảnh khốn cùng. Các con đều là con cái của Mẹ và Mẹ mong muốn tất cả các con
đều ở trên con đường cứu độ. Vì thế, hỡi các con, các con hãy tề tựu chung quanh Mẹ để Mẹ sẽ
cho các con biết được tình yêu nơi Con của Mẹ và từ đó mở ra cánh cửa phúc lộc đời đời. Các
con hãy như Mẹ cầu nguyện các vị Mục Tử của các con. Một lần nữa, Mẹ cảnh báo các con :
đừng phê phán các Ngài, vì Con của Mẹ đã chọn các Ngài. Mẹ cảm ơn các con.”
(Jn.PVB.TTrg dịch theo medjugorje.hr và Caritas of Birmingham)

SUY NIỆM
BÀI SUY NIỆM SỨ ĐIỆP 25-07-2012 CỦA Lm. TUTTO
Khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa, và
trong Sứ Điệp tháng này Đức Mẹ kêu gọi chúng ta sống vì ơn gọi này. Ngay vào
đầu Sứ Điệp, Đức Mẹ kêu gọi chúng ta trở nên những người đem bình an và điều
tốt lành vào thế giới. Trong một Sứ Điệp trước đây, Đức Mẹ nói với chúng ta rằng
qua việc cầu nguyện với trọn tâm hồn, bình an của Thiên Chúa bằt đầu tác động
vào hồn chúng ta và theo đó bình an sẽ tuôn ra từ tâm hồn chúng ta như một giòng
sông :
“Các con thân yêu ! Hôm nay Mẹ mời gọi các con hãy quyết vì Chúa, bởi sống xa cách
Thiên Chúa chính là hoa trái của tình trạng thiếu bình an trong tâm hồn các con. Chỉ có Thiên
Chúa mới là sự bình an. Vì thế, các con hãy đến với Người qua lời cầu nguyện riêng của các
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con và rồi các con hãy sống bình an trong tâm hồn các con. Bằng cách đó, bình an sẽ tuôn chảy
như một giòng sông vào toàn thể thế gian này. Các con đừng nói nhiều về hòa bình, mà các con
hãy kiến tạo hòa bình. Mẹ chúc lành cho từng người các con và cho từng quyết định tốt lành
của các con. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” (SĐ 25-02-1991)
Trong một Sứ Điệp khác, Đức Mẹ nói đến sự tốt lành là một món quà khác của Thiên Chúa
mà chúng ta phải chia sẻ cho tha nhân :
“Các con thân yêu ! Mẹ mời gọi các con hãy cầu nguyện cho trọn tâm hồn, để lời cầu
nguyện của các con sẽ trở thành một cuộc trò chuyện với Thiên Chúa. Mẹ mong từng người các
con dành nhiều thời gian hơn nữa cho Thiên Chúa. Satan rất mạnh thế và nó đang muốn hủy
diệt và dối gạt các con bằng nhiều cách. Vì thế, hỡi các con thân yêu, các con hãy cầu nguyện
hàng ngày để đời sống của các con sẽ trở nên tốt lành cho các con và cho tất cả những người
đang gặp khó khăn hoạn nạn. Mẹ ở cùng các con và Mẹ che chở các con, cho dù Satan đang
muốn hủy diệt chương trình của Mẹ và cản trở các ước nguyện mà Cha trên Trời muốn thực
hiện ở nơi đây. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” (SĐ 25-09-1991)
Là con cái Thiên Chúa, nhờ cầu nguyện mà chúng ta cũng nhận được món quà tự tin và hy
vọng từ nơi Thiên Chúa, vì chúng ta cũng phải chia sẻ niềm hy vọng này cho người khác trong cái
thế giới không có tương lai vì không có tấm lòng mở ra cho Thiên Chúa, như Đức Mẹ đã nói rõ
trong Sứ Điệp tháng này. Điều quan trọng là chúng ta phải làm hết sức mình cho người khác với
niềm tin, bởi Thiên Chúa ban cho chúng ta nghị lực, tặng cho chúng ta sức mạnh như Đức Mẹ đã
nói với chúng ta trong một Sứ Điệp hàng ngày Thứ Năm – 04-07-1985 :
“Các con thân yêu ! Mẹ cảm ơn các con vì mọi việc hy sinh các con đã dâng tiến. Giờ đây
Mẹ nài xin các con hãy dâng tiến mọi việc hy sinh với tấm lòng trìu mến. Mẹ mong rằng các
con, là những người bất lực, hãy tin cậy mà bắt đầu giúp đỡ người khác và Chúa sẽ luôn ban ơn
cho các con nếu các con tin cậy nơi Người. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”
Cuối cùng, là con cái Thiên Chúa, chúng ta phải mở lòng mình ra cho tình yêu của Thiên
Chúa, như Đức Mẹ đã nói với chúng ta trong Sứ Điệp tuyệt vời ngày 25-04-1995 :
“Các con thân yêu ! Hôm nay Mẹ kêu gọi các con hãy yêu thương. Hỡi các con bé nhỏ, các
con không thể sống với Thiên Chúa cũng như với anh chị em mình mà không có tình yêu. Vì
thế, Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy mở lòng mình ra cho tình yêu hết sức lớn lao của Thiên Chúa
và hãy mở lòng mình ra cho từng người trong các con. Thiên Chúa, vì yêu thương loài người,
đã phái Mẹ đến giữa các con để chỉ ra cho các con con đường cứu độ, con đường yêu thương.
Nếu trước hết các con không yêu mến Thiên Chúa, thì các con sẽ không thể yêu mến người
thân cận hay những người các con ghét bỏ. Vì thế, hỡi các con bé nhỏ, các con hãy cầu nguyện
và nhờ cầu nguyện mà các con sẽ tìm thấy tình yêu thương. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu
gọi của Mẹ.”
Luân Đôn, ngày 26 tháng 07 năm 2012
Đức Ông George Tüttö
(Jn.PVB.TTrg chuyển ngữ theo Hiệp Hội Tông Đồ Mễ Du Anh Quốc)
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BẢN TIN MỄ DU
THÁNG 07 NĂM 2012
(CHILDREN OF MEDJUGORJE)
Chúa Nhật, ngày 15 tháng 07 năm 2012
Con Cái Mễ Du thân mến !
Ngợi Khen Chúa Giêsu và Mẹ Maria !

1/. Vào ngày 02 tháng 07 năm 2012, Đức Mẹ hiện ra với thị nhân Mirjana
theo lệ thường hàng tháng tại vị trí Cây Thánh Giá Xanh, và Đồi Hiện Ra ngập
đầy người tham dự rất đông ! Sau buổi hiện ra, chị Mirjana đã cho biết nội dung
Sứ Điệp như sau :
“Hỡi các con ! Một lần nữa, Mẹ từ mẫu nài xin các con hãy dừng lại một
lúc để suy tư về bản thân các con và suy tư về tính chất thoáng qua trong đời sống thế trần của
các con. Sau đó các con hãy suy tư về sự vĩnh cửu và về phúc lộc đời đời. Các con đang muốn
điều gì ? Các con muốn bắt đầu đi theo con đường nào ? Tình yêu của Chúa Cha sai Mẹ đến để
trở thành Đấng Trung Gian cho các con, để với tấm lòng yêu thương từ mẫu, Mẹ chỉ ra cho các
con con đường dẫn đưa các con đạt đến sự thanh sạch trong linh hồn; một linh hồn không còn
phải mang gánh nặng tội lỗi; một linh hồn sẽ nhận biết được sự vĩnh cửu. Mẹ đang cầu xin cho
ánh sáng tình yêu nơi Con của Mẹ sẽ soi sáng cho các con, để các con sẽ chiến thắng được sự
yếu đuối và thoát ra khỏi cảnh khốn cùng. Các con đều là con cái của Mẹ và Mẹ mong muốn tất
cả các con đều ở trên con đường cứu độ. Vì thế, hỡi các con, các con hãy tề tựu chung quanh
Mẹ để Mẹ sẽ cho các con biết được tình yêu nơi Con của Mẹ và từ đó mở ra cánh cửa phúc lộc
đời đời. Các con hãy như Mẹ cầu nguyện các vị Mục Tử của các con. Một lần nữa, Mẹ cảnh
báo các con : đừng phê phán các Ngài, vì Con của Mẹ đã chọn các Ngài. Mẹ cảm ơn các con.”
2./ Bệnh phong hủi hiện đại : hình ảnh khiêu dâm ! Một vị Linh Mục thân hữu với chúng
tôi thường đến Mễ Du, Ngài đã nhận được ơn huệ đặc biệt để giúp cho các linh hồn xưng thú tội
lỗi. Ngài chia sẻ sự việc này với chúng tôi :
Có một cặp vợ chồng đã đến gặp Ngài vì đứa con trai 7 tuổi của họ không được mạnh khỏe.
Sức khỏe của cháu luôn luôn được tốt và cháu đã rất ổn khi ở trường học, nhưng có vẻ mọi sự đang
sụp đổ ! Đứa trẻ liên tục bị đau ốm và không một bác sĩ nào khi tham vấn, có thể tìm ra nguồn gốc
của vấn đề. Cũng lại nữa, điểm hạng của cháu ở trường đang tụt xuống và dường như là cháu đã
mất hết mọi hứng thú, kể cả khả năng học tập của mình. Nên phụ huynh phải lo lắng đến tham khảo
ý kiến của một vài tâm lý gia về đứa con của họ, nhưng không hiệu quả.
Cuối cùng, họ chạy đến với vị Linh Mục thân hữu của chúng tôi và xin Ngài nói chuyện với
đứa trẻ. Vị Linh Mục yêu cầu họ để cho đứa trẻ ở bên ngoài vì Ngài trước tiên muốn nói chuyện
với họ đã. Sau một ít câu hỏi cơ bản về các thói quen và các hành vi của họ trong gia đình, vị Linh
Mục đã ngạc nhiên khám phá ra là cả hai người cha và mẹ đều đã ham mê hình ảnh khiêu dâm từ
bao giờ rồi. Họ đã cho rằng hành động này như một sự giải trí tiêu khiển khi không có mặt đứa trẻ
và họ đã trở nên nghiện hình ảnh khiêu dâm.
Vị Linh Mục thốt lên : “Cái gì vậy ??? Bộ quý vị không biết hay sao, khi làm như vậy là quý vị đã
phạm tội trọng rồi đấy ? Hình ảnh khiêu dâm sẽ phá hủy đời sống hôn nhân đấy !” Vị Linh Mục nói với
người cha : “Ông là đầu của gia đình theo kế hoạch của Thiên Chúa, nhưng vì làm như vậy, ông đang mất
đang mất đi ơn làm cha và ông đang hủy hoại điều mà Thiên Chúa đã trao cho ông đấy !”, rồi Ngài nói
với người mẹ : “Bà tự làm hại mình và làm hại ánh mắt của người chồng nhìn bà. Thật vậy, bà đang làm
cho chồng xa cách bà, bà đang lâm vào hiểm họa mất chồng đấy ! Và quý vị thắc mắc tại sao con mình lại
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đau ốm và suy kiệt ? Nó đang phải trả một cái giá rất nặng vì tội lỗi của quý vị đấy. Vì thế, hãy dừng lại
ngay !!! Hình ảnh khiêu dâm gây bệnh hoạn cho các gia đình đấy !”
Nhờ ơn Chúa, đôi vợ chồng đã quyết chí chấm dứt cái thói quen mất nết của mình và xa lánh
mọi chương trình truyền thông khiêu dâm. Chẳng bao lâu sau đó, chẳng cần bất kỳ một phương tiện
chăm sóc y tế nào, đứa trẻ đã được hồi phục và lấy lại hứng thú học tập của mình. Cháu đã trải qua
một cuộc tái sinh và đó là thời gian cao điểm !
Cả hai phụ huynh ấy đã nhận ra hình ảnh khiêm dâm thực sự gây hại như thế nào, nên họ
không có ý kiến gì ! Giờ đây họ có thể làm chứng với người khác bị vướng vào cái bẫy nghiện
ngập hình ảnh khiêu dâm ấy.
(Cùng với nhiều năm trường mục vụ của mình, vị Linh Mục cũng nhận thấy rằng : nơi một đôi
vợ chồng, nếu người chồng ham mê hình ảnh khiêu dâm thì nhiều khi người vợ bắt đầu phải chịu
đựng nhiều rắc rối nghiêm trọng trong hệ thống sinh sản của mình. Tại Rôma, vị Linh Mục này đã
được yêu cầu viết tường thuật về các vụ trừ quỷ trên các tác động của hình ảnh khiêu dâm.)
3./ Ôi, thật là trẻ con ! Trong một bài giảng mới gần đây ở Mễ Du, một vị Linh Mục kể lại
sự việc này : Có một đứa trẻ 4 tuổi gặp phải một vấn đề nghiêm trọng về phổi. Bởi đã phải chịu
nhiều đau đớn nên cháu rất sợ các bác sĩ. Vị bác sĩ phụ trách quang tuyến cố gắng trấn an đứa trẻ
bằng cách giải thích cho cháu là sẽ xét nghiệm bằng một cuộc nội soi không đau, để nhìn thấy mọi
thứ bên trong cơ thể cháu, hầu có thể chữa trị cho cháu được tốt hơn. Hết sức ngạc nhiên, đứa trẻ
hỏi : “Bác sĩ sẽ nhìn thấy mọi thứ bên trong cháu à ?” Sau buổi xét nghiệm, vị bác sĩ giải thích các
chẩn đoán bệnh cho cha mẹ cháu bằng các thuật ngữ phức tạp vượt quá sự hiểu biết của một đứa
trẻ. Cậu bé càng lúc càng mất kiên nhẫn hơn để hiểu được… Không thể chờ đợi lâu hơn được nữa,
cậu bé ngắt lời vị bác sĩ và hỏi : “Nếu bác sĩ thấy được mọi thứ bên trong cháu, vậy thì bác sĩ có thấy
Đức Mẹ đang ở trong lòng cháu không ?”
Trong một thế giới hết sức nhiễu nhương, thật là tuyệt vời khi biết Đức Mẹ vẫn còn có những
người an ủi bé nhỏ cho Mẹ ! Phận sự của chúng ta chính là phải luôn che chở cho tính hồn nhiên vô
tội của chúng – là kho tàng quý giá nhất của chúng – như sư tử cái che chở đàn con của mình.
4./ Hàng ngàn bạn trẻ đang sẵn sàng đến Mễ Du nhân ngày Đại Hội Giới Trẻ ! Làm sao
chúng ta có thể giúp đỡ họ nếu không nghĩ rằng Đức Nữ Vương Hòa Bình cũng đang chuẩn bị tiếp
đón họ bằng trái tim từ mẫu bao la của Mẹ, nuông chiều họ theo cách mà các bà mẹ luôn làm, với
những món quà tuyệt vời nhất ? Những bạn trẻ này – chúng ta phải thừa nhận là – đã thoát khỏi
hiểm họa phá thai để bước vào thế giới này, được sinh ra trong một nền văn hóa lôi cuốn dụ dỗ họ
bằng hàng ngàn điều hấp dẫn nhưng lại không bao giờ thỏa mãn họ. Khi họ không bị nhiễm độc vì
chủ thuyết vô tôn giáo thiên về vật chất đang bao vây họ ở thế giới Tây Phương, thì họ tim kiếm…
tìm kiếm… tìm kiếm một ý nghĩa cho cuộc đời họ và một lý do có giá trị để tiếp tục cuộc hành
trình của họ.
Đức Mẹ đã ban cho họ một câu trả lời tuyệt diệu biết bao trong Sứ Điệp ngày 02-07 !!! Chẳng
có gì để nói thêm. Giới trẻ chỉ cần phải làm theo những lời hướng dẫn của Mẹ ! Tại Mễ Du, chắc
hẳn là họ sẽ có dịp dừng lại trong một giây lát để suy tư về bản thân mình và suy tư về tính chất
thoáng qua của cuộc đời trần thế này của họ. Để rồi họ sẽ suy tư về sự vĩnh cửu và về phúc lộc đời
đời. Đức Mẹ hỏi họ : “Các con đang muốn điều gì ? Các con đang muốn bắt đầu đi theo con
đường nào ?”
Họ sẽ trả lời cho Mẹ trong cầu nguyện và họ sẽ có thể trông mong Mẹ giúp đỡ họ đi theo con
đường đưa đến hạnh phúc. Trong một Sứ Điệp khác, Đức Mẹ nói : “Nhiều bạn trẻ đang kiếm tìm
hạnh phúc ngay nơi mất hạnh phúc.” Ở Mễ Du, họ sẽ thấy các bạn trẻ khác đã đi theo Chúa
Giêsu từ bao giờ rồi, và họ sẽ nhận ra rằng, đối với họ, đó cũng là một con đường có thể đi theo.
Một người mẹ phải giúp cho con cái mình nhận biết rằng trong kế hoạch của Đấng Tạo Thành,
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Người thực sự là người duy nhất, không thể thay thế và vô cùng yêu thương. Bà phải giúp cho con
cái mình giành được tiềm năng cao nhất để được hạnh phúc.
Tôi mong muốn kêu gọi những ai có lòng nghĩ đến việc các bạn trẻ đến Mễ Du : Mỗi người
hãy dâng một điều gì đó cho Thiên Chúa (trong cầu nguyện, anh chị em sẽ tìm thấy điều nào để
dâng), ngõ hầu đưa ít nhất là một bạn trẻ, nếu không được nhiều bạn trẻ, đến gặp gỡ Chúa Giêsu
một cách hết sức sâu xa trong Đại Hội, để người bạn trẻ ấy sẽ có được nghị lực thay đổi đời sống
của mình và chọn lấy con đường thánh thiện. Có bao nhiêu vị Thánh đã nên Thánh sau một cuộc
đời trắc trở, vì có một ai đó đã tự hy sinh cho họ ? Xin trích dẫn một thí dụ : Chân Phước Charles
de Foucault đã đắm mình vào nhơ nhuốc trước khi có một cuộc xưng thú tội lỗi để lao mình vào
đời sống thánh thiện, nhờ lời cầu nguyện của các anh chị em bà con của Ngài.
Xin cảm ơn anh chị em về từng Kinh Kính Mừng, từng bữa ăn chay, từng hành động nhân ái
mới mẻ, từng Thánh Lễ được sống với trọn tâm hồn, từng việc hy sinh âm thầm kín đáo, và từng
nỗi đau khổ được dâng lên cho Chúa Giêsu mà không phàn nàn ! Trên Thiên Đàng, chẳng sớm thì
muộn có một ngày nào đó anh chị em sẽ thấy được một vị Đại Thánh sẽ tiến đến với anh chị em và
nói với anh chị em rằng nhờ anh chị em mà vị Đại Thánh ấy đã có thể thoát ra khỏi cảnh ngộ khốn
cùng, lìa bỏ con đường đưa đến cái chết của mình và chọn lấy cuộc sống với Chúa Giêsu !
Lạy Đức Mẹ Chí Ái ! Chúng con thiếu nhẫn nại để thấy được tất cả những gì Mẹ đang
chuẩn bị cho những người bạn trẻ này ! Xin Mẹ ban cho chúng con ơn giúp cho Mẹ phân
phát các món quà này, Mẹ nhé !
Sơ Emmanuel +
________________________________________

Phụ chú :

- Sau một thời gian dài vắng mặt vì sức khỏe, thị nhân Vicka có vẻ đã khá hơn. Chị đã phải trải
qua một cuộc phẫu thuật ở Rôma, nhưng chị chưa trở về. Chúng ta hãy tiếp tục giúp đỡ cho chị
bằng lời cầu nguyện của chúng ta nhé, vì chính chị ấy đang giúp đỡ rất nhiều người đang phải chịu
đau khổ.
- Công tác sắp tới : Vào các ngày 06, 07 và 08-09-2012, Sơ Emmanuel sẽ nói chuyện tại Đại
Hội Giới Trẻ được tổ chức ở Harissa (Li Băng) cùng với các Linh Mục Boulos và Daniel-Ange.
Sau đó, Sơ sẽ đến nhiều thành phố khác nhau ở Tây Ban Nha. Từng lời cầu nguyện sẽ giúp cho các
công tác này được đón tiếp nồng hậu đấy !
(Hạn Điền Vọng Vũ dịch theo Children of Medjugorje)
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TIN TỨC MỄ DU
MỄ DU VẪN CÒN Ở GIAI ĐOẠN ĐẦU
Jakob Marschner – 27-06-2012
Rõ ràng là đại đa phần các khách lần đầu tiên đến hành hương là những người mới hoán cải và các Sứ Điệp
của Đức Trinh Nữ Maria đã cho thấy các sự kiện Mễ Du vẫn còn ở trong giai đoạn khởi đầu sau 31 năm. Đó là
lời phát biểu của thị nhân Marija Pavlovic-Lunetti. Chị Marija còn phát biểu thêm với Đài Phát Thanh Maria : Trái
Tim Mẹ Maria đủ lớn để ấp ủ toàn thể thế giới.

Thị nhân Marija Pavlovic-Lunetti trong một buổi Hiện Ra năm 2011

Thị nhân Marija Pavlovic-Lunetti đã phát biểu với Đài Phát Thanh Maria vào ngày 25-06 : 31
năm sau những cuộc Hiện Ra đầu tiên của Đức Trinh Nữ Maria, các sự kiện Mễ Du vẫn chưa phát
triển vượt ra giai đoạn ban đầu.
Linh Mục Giám Đốc Đài Phát Thanh Maria, Cha Livio Fanzaga hỏi :
“Mặc dù đã qua 31 năm, mà Chị có thể nói là Mễ Du vẫn còn ở giai đoạn
bắt đầu hay sao ?”

Cha Livio Fanzaga,
Giám Đốc Đài Phát
Thanh Maria

Marija trả lời : “Vâng, thật vậy. Chúng con có thể nói như vậy là từ các
Sứ Điệp ‘còn mới’ của Đức Mẹ và 80% các khách hành hương đến đây lần
đầu tiên. Người ta vẫn còn từ phương xa đến đây và họ hoán cải, được chữa
lành, một số người bắt đầu bước đi theo con đường của các Thánh.”
- Cha Livio : “Nhiều Linh Mục trở lại nhiệt tình nữa chứ nhỉ !”

- Marija : “Thưa Cha, đúng vậy. Và con vẫn còn nghe thấy các Ngài nói
: ‘Hẳn là ta đã xong việc rồi nếu không vì Mễ Du.’ Các Ngài sống với niềm
vui của Thiên Chúa và truyền tải đi niềm vui ấy.”

TRÁI TIM MẸ MARIA CÓ THỂ ẤP Ủ CẢ VÀ THẾ GIỚI
Chị Marija nói trên điện thoại từ Mễ Du và chị nói đến bầu khí hết sức
vui mừng vào ngày Lễ Kỷ Niệm năm thứ 31 Đức Mẹ hiện ra.
- Marija : “Chúng con vừa mới đi Lễ về. Vào lúc cuối Lễ, sau khi chúng
con hát bài Kính Chào Nữ Vương Hòa Bình, có một tràng pháo tay vang dội
như là một lời tạ ơn Đức Mẹ vì niềm vui trong tâm hồn có được sự hiện diện
của Mẹ trong 31 năm và vì hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho chúng con.”
- Cha Livio : “Đêm ấy chắc Mẹ vui mừng lắm nhỉ ?”
Thị nhân Marija ở
Rho, Ý, ngày 02-05

- Marija : “Mẹ tràn đầy mừng vui với một Trái Tim đủ lớn để ấp ủ toàn
thể thế giới, chứ không riêng cho chúng con.”. Và “Chúng con đang cầu
nguyện và sống trong niềm vui 31 năm Đức Mẹ hiện ra. Đêm hôm qua, chúng con đã ở lại như một
lời tạ ơn tất cả mọi hồng ân mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng con.”
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Tinh Thần Mễ Du Việt Nam – Tháng 08-2012

7

ĐỒI HIỆN RA ĐÃ MẤT ĐI NHIỀU ĐÁ

Mặc dù đang mất đi một số, nhưng vẫn còn nhiều đá trên Đồi Hiện Ra ở Mễ Du

Là người luôn thích các giai thoại, chị thị nhân cũng dành thời gian để kể một giai thoại vào
ngày 25-06 :
- Marija : “Có một vị Linh Mục người Tây Ban Nha xin con tặng cho Ngài một món quà riêng.
Con nói sẵn lòng và tặng cho Ngài một viên đá lấy ở Đồi Hiện Ra, xem đó là một món quà của Đức
Mẹ. Có lẽ con đã cho đi hàng ngàn viên đá như vậy rồi. Những viên đá ấy đã đi đến khắp tứ
phương thiên hạ rồi !”
- Cha Livio : “Ừ nhỉ, dường như Đồi Hiện Ra đã mất nhiều đá lắm thì phải.”
- Marija : “Đức Mẹ hết lòng quảng đại nên đã chọn một quả đồi có rất nhiều đá.”
Antonio Miraldi ghi chép và dịch từ tiếng Ý.
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Mạng Truyền Hình Mễ Du Ngày Nay)

HOA TRÁI MỄ DU ĐÃ GÂY ẤN TƯỢNG CHO ĐỨC HỒNG Y
Jakob Marschner – 06-07-2012
Đức Hồng Y Christoph Schönborn ở thủ đô Vienna –Áo đã có lời phát biểu : “Hoa trái tâm linh tốt lành của
Mễ Du thật ngập đầy.” Ngài nói lập trường của Giáo Hội về vấn đề Mễ Du là “rất rõ ràng” : vấn đề về tính xác
thực của Mễ Du vẫn còn được để ngỏ, và vì thế, không thể đưa ra những cuộc hành hương chính thức, nhưng
tất cả mọi người đều có thể đến thăm viếng Mễ Du với tư cách riêng.

Đức Hồng Y được thị nhân Marija Pavlovic-Lunetti mời thưởng thức bánh của địa phương trong thời gian
Ngài thăm viếng Mễ Du nhân dịp Năm Mới 2010, thế mà Ngài lại ca ngợi hoa trái của Mễ Du !!! Thị nhân
Mirjana Dragicevic-Soldo ở bên phải tấm hình.

________________________________________________________________
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“Ngập đầy hoa trái tâm linh tốt lành”, đối với Đức Hồng Y Christoph Schönborn ở thủ đô
Vienna, điều này là điều quan trọng bậc nhất về hiện tượng Mễ Du. Đó là lời phát biểu của Ngài
với Mạng Thông Tin trực tuyến “Our Sunday Visitor”
Đức Hồng Y Schönborn là thành viên của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin của Tòa
Thánh Vatican và là biên tập viên chính của Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo
hiện hành, Ngài nói giáo huấn của Giáo Hội về vấn đề Mễ Du thật rõ ràng và cho
đến nay vẫn còn tiếp tục như vậy trong 21 năm.
Đức Hồng Y Schönborn nói : “Tôi cho rằng giáo huấn của Giáo Hội hết sức rõ
ràng. Hàng Giám Mục của các quốc gia thuộc Nam Tư cũ đã nhận định rõ ràng vào
năm 1991. Nhận định này vẫn còn có giá trị và đã được Tòa Thánh Vatican khẳng
định 2 lần.”
“Có 3 điểm quan trọng trong bản tuyên bố này. Trước hết, bản tuyên bố này không khẳng định các
sự kiện Mễ Du có nguồn gốc hiện tượng siêu nhiên. Điều đó có nghĩa là bản tuyên bố không xác nhận
cũng không phủ nhận. Giáo Hội vẫn để ngỏ.”
“Điểm thứ hai là khi vấn đề được cho là Đức Mẹ hiện ra hay vấn đề về Sứ Điệp vẫn chưa được
quyết định, thì chưa được phép tổ chức các cuộc hành hương chính thức đến Mễ Du. Vì thế, lấy thí dụ,
ta không thể tổ chức một cuộc hành hương chính thức của Giáo Phận đến Mễ Du như có thể đến
Rôma hay Fatima hoặc Lộ Đức.”
Đức Hồng Y Schönborn phát biểu với Mạng Truyền Thông Our Sunday Visitor : “Tuy nhiên,
điểm thứ ba là những người muốn đến Mễ Du theo cách riêng đều được quyền chăm sóc về tâm linh.
Vì thế, hàng Linh Mục hay Giám Mục chúng tôi đều được mời gọi đồng hành với những người hành
hương để lo liệu về mặt tâm linh. Đó chính là điều mà vị tiền nhiệm của tôi ở Vienna đã thực hiện ngay
vào lúc sơ khởi liên quan đến hiện tượng Mễ Du, và đó cũng là điều nay tôi đang tiếp tục thực hiện.”
“Tôi cho rằng 3 điểm này đủ để hiểu rõ cách thức tiếp cận Mễ Du. Đối với tôi, điều quan trọng
nhất là Mễ Du đầy rẫy hoa trái tâm linh tốt lành.”
Là một thành viên Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin của Tòa Thánh Vatican, Đức Hồng Y Christoph
Schönborn sẽ là một trong số những người nhận được các kết quả đưa ra trong cuộc điều tra hiện
nay về hiện tượng Mễ Du dưới quyền lãnh đạo của Đức Hồng Y Camillo Ruini.
Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, là cơ quan giáo huấn của Giáo Hội và là một cơ quan chủ chốt của
Tòa Thánh Vatican dưới sự lãnh đạo của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger trước khi Ngài lên ngôi
Giáo Hoàng, Thánh Bộ này sẽ chính thức trao bản báo cáo của Ủy Ban trực thuộc Đức Hồng Y
Ruini cho Đức Giáo Hoàng Biển Đức, có thể có hoặc không có các nhận định riêng.
Vào Mùa Thu năm nay, Đức Hồng Y Schönborn sẽ mở rộng cửa Vương Cung Thánh Đường
của Ngài cho cuộc hiện ra công khai của Đức Mẹ với một thị nhân Mễ Du trong ba năm liên tiếp,
khi thị nhân Ivan Dragicevic trở lại thủ đô của nước Áo.
Đức Hồng Y đã ăn mừng Năm Mới 2000 tại Mễ Du, đã lên Đồi Hiện Ra cùng với thị nhân
Marija Pavlovic-Lunetti, Ngài cũng đã gặp gỡ các thị nhân Ivanka Ovankovic-Elez và Mirjana
Dragicevic-Soldo.
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Mạng Truyền Hình Mễ Du Ngày Nay)

THỊ NHÂN MARIJA : CHÚNG TÔI SẴN SÀNG CHỊU TỬ ĐẠO
Jakob Marschner – 27-06-2012
Bị nhà cầm quyền cộng sản bách hại, các thị nhân Mễ Du đều sẵn sàng chịu Tử Đạo khi Đức Trinh Nữ
Maria hiện ra lần đầu tiên năm 1981. Đó là lời thuật lại của thị nhân Marija Pavlovic-Lunetti 31 năm sau. Chị thị
nhân khích lệ chúng ta, cầu nguyện cùng chúng ta và nói rằng chúng ta phải chịu hy sinh.
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Thị nhân Marija Pavlovic bước vào Nhà Xứ ở Mễ Du năm 1981, mùa hè đầu tiên
Đức Mẹ hiện ra ở Mễ Du.

Những cuộc hăm dọa khốc liệt của nhà cầm quyền cộng sản Nam Tư cũ đã khiến cho các thị
nhân Mễ Du nghĩ đến việc phải chịu tử đạo khi Đức Trinh Nữ Maria bắt đầu hiện ra trong những
ngày cuối Tháng Sáu này 31 năm về trước. Các thị nhân đều sẵn lòng đón nhận sự ấy. Đó là lời
phát biểu của thị nhân Marija Pavlovic-Lunetti với Đài Phát Thanh Mẹ Maria nhân ngày Thứ Hai là
ngày Kỷ Niệm 31 năm Đức Mẹ hiện ra ở Mễ Du.
Trong buổi nói chuyện với vị Linh Mục Giám Đốc Chương Trình Truyền Thanh Mẹ Maria,
Cha Livio Fangaza, chị thị nhân cho biết rằng : “Chúng con đều nghĩ ‘không biết mình sẽ còn
được sống đến bao lâu ? Họ sẽ giết hết chúng ta đấy.’ Nhưng chúng con đều sẵn sàng chịu tử
đạo.”

Các thị nhân Mễ Du trong một buổi hiện ra năm 1981. Từ trái sang phải : thị nhân Ivan
Dragicevic, Marija Pavlovic, Ivanka Ivankovic và Vicka Ivankovic.

- Lần đầu tiên chị được hưởng kiến Đức Mẹ vào ngày 25-06-1981. Sự thể đã xảy ra như thế nào với chị
lúc ấy ?
Thị nhân Marija thuật lại : “Đức Mẹ đã hiện ra với các thị nhân khác vào ngày hôm trước.
Vào ngày 25-06, cha mẹ của con đều hoảng sợ vì chúng can vẫn còn dưới sự cai trị của chính
quyền cộng sản, ông Titô (Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Nam Tư cũ) chỉ mới qua đời một năm
trước đây thôi. Nhà cầm quyền cộng sản muốn duy trì hệ thống cai trị này tiếp tục vận hành.
Cha mẹ con đưa chị con đi xa khỏi vùng với lý do không để chị con vướng vào. Con đã phải
chuẩn bị cho bữa ăn tối. Chị Vicka, Mirjana, Ivanka và anh Ivan đã đến và đều cảm thấy rằng phải
trở lại nơi Đức Mẹ đã hiện ra hôm qua, nhưng lại không biết chắc rằng Đức Mẹ có lại hiện ra nữa
không. Cậu Jacov giúp con và chúng con cùng nói với nhau : ‘nào, chúng ta cùng đi.’
Đức Mẹ đã hiện ra nhưng không ẵm theo Chúa Giêsu Hài Đồng như ngày hôm trước, Mẹ
vén tấm khăn trùm lên để lôi cuốn chúng con đến. Mẹ nhìn chúng con và yêu cầu chúng con đi
lên đồi và Mẹ còn nói rằng ngày Kỷ Niệm Mẹ hiện ra là ngày 25-06 “vì nhóm của các con đã đến
bên Mẹ vào ngày 25-06.”
________________________________________________________________
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Cây Thánh Giá gỗ đã được dựng lên ở dưới phần chân Đồi Hiện Ra tại Mễ Du, là nơi Đức Trinh Nữ
Maria đã hiện ra riêng với chị Marija vào ngày 26-06-1981

- Sau đó Đức Mẹ đã hiện ra với riêng chị vào ngày 26-06 ?
“Thật vậy đấy ! Ngày 26-06 là một ngày đầy chấn động : chúng con không thể nào mà ngủ
được, chúng con đều tự hỏi ‘tại sao lại là chúng con ?’ Khi chúng con đi xuống Đồi được nửa
đường thì Mẹ lại hiện ra lần nữa với một dấu Thánh Giá lớn phía sau Mẹ và Mẹ nói : “Hòa bình,
hòa bình, hòa bình, giữa loài người và Thiên Chúa. Hãy hòa bình trong tâm hồn của loài
người.”
Sau đó Mẹ cho biết rằng Mẹ đến dưới tước hiệu Nữ Vương Hòa Bình, và nói với chúng con
rằng hòa bình thật sự chỉ từ Thiên Chúa mà đến, nhờ cầu nguyện. Mẹ mời gọi chúng con cầu
nguyện cho hòa bình. Hòa bình trong tâm hồn chúng con, trong xứ sở chúng con và trong toàn thể
thế giới.”

Tất cả 6 thị nhân Mễ Du vào năm 1982

- Trở lại với cha mẹ của chị đang phải băn khoăn về người chị Milka của chị; chị có một vai trò rất lớn
trong những ngày đầu tiên Đức Mẹ hiện ra. Bấy giờ song thân của chị đã nghĩ gì ?
“Các bậc phụ huynh của chúng con rất điềm tĩnh vì không ai có thể “đùa” với Thiên Chúa
được. Chúng con đều sống trong các gia đình có đọc kinh cầu nguyện hàng ngày, ít nhất là trong
gia đình chỉ có bà. Chúng con cố gắng sống như người Kitô hữu và chúng con tham dự Thánh Lễ
Chúa Nhật.
Cha Mẹ chúng con đều ngỡ ngàng vì chúng con là các thị nhân và nỗi băn khoăn của các
Ngài là ‘tại sao lại là chúng con’. Các Ngài phải băn khoăn vì chính quyền cộng sản bạo tàn,
nhưng chúng con thì lại mạnh mẽ vì lời cầu nguyện của chúng con. Cha của con nói rằng : ‘Nếu
Chúa muốn thì Người sẽ lo liệu.’

__________________________________________________________________
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Nhà thờ Thánh Gia-cô-bê trơ trọi trong toàn cảnh ở Mễ Du năm 1981, rất
lâu trước khi phát triển thành một thị trấn.

- Theo chúng tôi biết là các phụ huynh của Thánh Nữ Bernadette ở Lộ Đức và các phụ huynh của các
thị nhân Fatima, họ đều đánh đập con cái và gọi con cái là đồ dối trá. Nhưng ngược lại, phụ huynh của chị lại
che chở cho chị bất chấp các sự hăm dọa của chính quyền cộng sản ?
- Các Ngài đã làm hết sức có thể. Có một lần chính quyền cộng sản đã bắt cóc chúng con
đến một nhà thương điên ở Mostar bằng xe cứu thương, họ nói với chúng con rằng chúng con sẽ
phải kết thúc cuộc đời ở đó. Cha thử hình dung các phụ huynh chúng con vào lúc ấy như thế nào.
Mẹ của Ivan khóc lóc và tay chân vẫn còn lấm bẩn vì đang gặt thuốc lá. Còn cha của chị Vicka
đang ở bên Đức.

Thị nhân Marija và thị nhân Mirjana Dragicevic vào ngày 29-06-1981

- Lúc ấy Đức Mẹ nói gì ?
- “Mẹ khích lệ chúng con, cầu nguyện cùng với chúng con, và Mẹ nhắc cho chúng con biết
rằng chúng con phải chịu đựng nhiều đau khổ như Chúa Giêsu đã phải chịu. Người có thể dùng
các nỗi đau khổ ấy để hoán cải các linh hồn.”

- Đức Mẹ nói là chị sẽ có thể hoàn toàn chịu đựng đau khổ mà.
- Đúng vậy, và Mẹ nhắc nhở chúng con biết rằng đời sống đích thật của chúng con bắt đầu
trong cõi vĩnh cửu; còn thời gian này đang trôi qua.

Antonio Miraldi ghi chép và dịch từ tiếng Ý.
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Mạng Truyền Hình Mễ Du Ngày Nay)

MỄ DU : TUY CHƯA ĐƯỢC CÔNG NHẬN, NHƯNG DỒI DÀO
ĐỨC TIN VÀ ƠN HOÁN CẢI
Joyce Coronel – 17-07-2012

________________________________________________________________
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Một phụ nữ nép mình vào cây Thánh Giá để cầu nguyện trên Đồi Hiện Ra ở Mễ Du, Bosnia-Herzegovina,
ngày 25-06-2012. Hàng triệu người hành hương từ khắp nơi trên thế giới đã đến thăm viếng địa điểm mà 6 đứa
trẻ làng lần đầu tiên cho biết đã thấy Đức Mẹ Maria trong Tháng 06-1981.

Là một nhà tài trợ rất rộng rãi, tôi đã nhận ra sau 10 năm viết bài cho
báo chí Công Giáo, mình lại chưa bao giờ đến Mễ Du là nơi mà người ta
cho rằng có các cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria. Điều tiếp theo mà tôi
biết đến Mễ Du là qua một bài ghi chép về một chuyến đi đã được
chuyển đến hộp thư điện tử của tôi.
Ngay trước khi khởi hành đến Mễ Du, một thân hữu Công Giáo
nhiệt thành đã bảo tôi nên đến thăm viếng Fatima hay Lộ Đức, thay vì
đến Mễ Du. Người ấy nghi ngờ tính chất xác thực của các cuộc Đức Mẹ
hiện ra ở đất nước Nam Tư cũ. Một thân hữu khác, là Linh Mục, chuyển
đến cho tôi một bài viết có tính chất chống Mễ Du trích từ Tạp Chí Khủng Hoảng (Crisis
Magazine) đã mô tả Mễ Du như là một con sói khoác lốt chiên.
Nhớ lại lời khuyên dạy của cha mẹ : “Đừng bao giờ chỉ nghe những gì người ta nói”, nên tôi
quyết định tự mình đến Mễ Du kiểm tra.
Trước khi chắc chắn ngồi vào chiếc ghế chật cứng người không thể ngả lưng trong 5 chuyến
bay và mất thêm 2 giờ trên một chuyến xe đò chúng tôi mới đến được đích của mình, tôi đã được
biết rằng Giáo Hội chưa chính thức phê phán cũng như chưa công nhận các hoạt động ở Mễ Du,
ngoài phát biểu là các giáo xứ hay giáo phận không được tài trợ các chuyến hành hương. Cố Chân
Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã được người ta cho biết Ngài là một người ủng hộ các thị
nhân Mễ Du.
Trước khi đi vào trọng tâm ý định muốn trình bày, tôi xin được nói thêm rằng : Tôi không
được thấy Đức Trinh Nữ Maria trong suốt chuyến viếng thăm dài một tuần lễ. Chuỗi hạt Mân Côi
của tôi không biến thành màu vàng, tôi cũng không thấy được phép lạ mặt trời nhảy múa.
Điều có thể nói là tôi đã hoàn toàn sửng sốt vì sự tràn trề đức tin và lòng sùng kính chân thành
mà tôi đã gặp được. Chuyến thăm viếng của chúng tôi diễn ra nhân kỳ niệm năm thứ 31 tính ngược
lại từ ngày 24-06-1981 là ngày các người được cho là thị nhân lần đầu tiên gặp Đức Mẹ. Ngôi làng
tràn ngập hàng ngàn người hành hương đến từ khắp nơi trên toàn thế giới.

Không thể chối cãi được là lắm hoa nhiều trái
Mỗi ngày có rất nhiều hàng người đến xưng thú tội lỗi với các Linh Mục ngồi Tòa Giải Tội
bằng hơn một chục ngôn ngữ khác nhau, là điều mà trước đây tôi chưa từng được nghe nói đến.
Các buổi Lễ đông nghẹt người nhưng rất cung kính. Vào lúc 10 giờ hàng đêm, quảng trường phía
sau Nhà Thờ chật kín hơn 15.000 người hành hương đến Chầu Thánh Thể.
Ngay cả với số lượng người hết sức đông như thế, vậy mà vẫn có sự thinh lặng tuyệt tối khi
Vua của các Vua được tôn vinh. Chúng tôi quỳ trên sỏi đá và bản thân tôi cảm thấy hết sức xúc
động. Giữa một khối lượng người khổng lồ như vậy, đông nghẹt các bệnh nhân và người tật
nguyền, khách hành hương đủ mọi lứa tuổi và các Nữ Tu từ khắp thế giới trong các loại tu phục
theo Dòng Tu của mình, dường như tôi chỉ là một hạt bụi nhỏ, hoàn toàn không đáng kể trong cái
đại dương tín hữu mênh mông này.
Sau đó tôi cảm thấy Chúa thì thầm với tôi bằng lời yêu thương, Người nói rằng tôi, là kẻ bất
xứng, nhưng thực sự quý giá đối với Người. Một tình yêu vượt quá sự hiểu biết ngập đầy lòng tôi
khi những giòng nước mắt tuôn xuống trên đôi má của mình, đến nỗi giờ đây khi tôi đang viết lên
những lời này, tôi được mang trở lại thời điểm bình an sâu xa ấy. Thiên Chúa yêu thương chúng ta
bất chấp bản thân chúng ta.
Tôi đã thấy những người hành hương bằng đôi chân trần leo lên đỉnh cao 5 cây số Đàng Thánh
Giá mà không để ý đến những hòn đá sắc nhọn họ đang đạp lên. Một người đàn ông bị mất một
chân leo lên bằng đôi nạng kim loại.
__________________________________________________________________
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Tôi gặp một vị bác sĩ nhi khoa đi cùng với chồng là một nha sĩ, họ đã gặp nhau trong cuộc
chiến tranh ở Bosnia vào thập niên 90, lúc họ cùng làm việc để cứu các trẻ em khỏi các trại tị nạn.
Họ là người tài trợ cho hàng chục đứa trẻ sống ở các làng cô nhi tại Mễ Du. Tôi đã nghe những
người trước đây đã nghiện ma túy nay đang sống trong một cộng đoàn chuyên giúp đỡ những
người nam nữ thoát khỏi dính bén với thói nghiện ngập. Chị Tê-rê-sa Burke là sáng lập viên cộng
đoàn “Vườn Nho Rachel” có tác vụ giúp đỡ các phụ nữ bị chấn thương tâm hồn vì phá thai, Chị
cũng đã nhận được cảm hứng từ Mễ Du.
Sứ Điệp Mễ Du rất đơn sơ. Đó là một lời kêu gọi hoán cải : lần hạt Mân Côi hàng ngày với
trọn tâm hồn, ăn chay bằng bánh mì và nước lã vào các ngày Thứ Tư và Thứ Sáu, hoặc thực hiện
một việc ăn năm sám hối đền tội nào đó, đọc Kinh Thánh, năng Rước Lễ và năng đi xưng tội hàng
tháng.
Một khi người Công Giáo sống theo cách đó, chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều bình an hơn, các
gia đình bền vững hơn và thêm nhiều ơn gọi hơn. Tôi dám chắc là thế.
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo www.catholicsun.org/)
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TÒA THÁNH VATICAN THÚC ĐẨY CÁC CUỘC THĂM VIẾNG ĐỀN
THÁNH MẪU CHỦ YẾU… NHƯNG LỜI KÊU GỌI NÀY CÓ MỄ DU Ở
TRONG ĐÓ KHÔNG ?
Thứ Bảy, 23-06-2012

Cùng với việc khởi sự Năm Đức Tin đã được Giáo Hội công bố, trong thời gian gần 3 tháng
sau, Giáo Hội dưa ra một thông báo khuyến nghị mục vụ do Đức Hồng Y William Levada ban
hành vào đầu năm nay, phải chăng Mễ Du sắp được Tòa Thánh công nhận là một Đền Thánh ?

Thông báo đã được Đức Hồng Y Levada là người đứng đầu Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin ban
hành ngày 06-01-2012 (ngày Lễ Hiển Linh), kêu gọi “tín hữu có lòng sùng kính đặc biệt hướng về
Mẹ Maria là Kiểu Mẫu của Giáo Hội…” và kêu gọi tổ chức các cuộc hành hương đến “các Đền
Thánh Mẫu chủ yếu”.
- Trích thông báo khuyến nghị mục vụ do Tòa Thánh ban hành, trong Năm Đức Tin (11-102012 đến 24-11-2013):
3. “Trong Năm Đức Tin này, sẽ thật là hữu ích để mời gọi các tin hữu có lòng sùng kính đặc
biệt hướng về Đức Mẹ Maria, là Kiểu Mẫu của Giáo Hội, là Đấng “tỏa rạng cho toàn thể cộng đoàn
những người được chọn như là kiểu mẫu các nhân đức.” Vì thế, phải khuyến khích mọi sáng kiến
giúp các tín hữu nhận biết vai trò đặc biệt của Đức Mẹ Maria trong mầu nhiệm cứu độ, giúp các tín
hữu yêu mến Mẹ và đi theo Mẹ như là một kiểu mẫu đức tin và đức hạnh. Cuối cùng, việc tổ chức
các cuộc hành hương, các ngày lễ mừng kính và các cuộc tụ họp ở các Đền Thánh chính.”
Đáng chú ý là : Ủy Ban Quốc Tế hiện hành điều tra về hiện tượng Mễ Du đang nằm dưới sự
bảo trợ của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin.
Đáng chú ý là : Bản khuyến nghị đặc biệt này được đặt trong phần thông báo có tiêu đề : “Theo
tầm mức Giáo Hội Hoàn Vũ” và không nằm trong bất kỳ phần nào khác của các điều khuyến nghị
áp dụng tại Hội Đồng Giám Mục, các cấp Giáo Phận và Giáo Xứ.
Đáng chú ý là : sau một tháng bản thông báo được ban hành, thông tấn xã Ý ASCA đã tường
thuật là Đức Hồng Y Vinko Puljic, Tổng Giám Mục giáo phận Sarajevo và là một thành viên của
Ủy Ban nghiên cứu Mễ Du thuộc Tòa Thánh Vatican đã có lời phát biểu rằng Ngài hy vọng công
tác của Ủy Ban sẽ hoàn tất và bản báo cáo cuối cùng sẽ được trình bày vào cuối năm 2012.
Lập trường hiện nay của Tòa Thánh là cho phép các cuộc hành hương đến Mễ Du, miễn là
những cuộc hành hương ấy không được coi là để xác nhận các sự kiện vẫn còn đang xẩy ra và còn
đang nằm dưới sự thẩm xét của Giáo Hội. Các người đi hành hương không được phép tổ chức theo
cấp Giáo Phận hoặc Giáo Xứ như là gây uy tín về mặt Giáo Luật cho các sự kiện ở Mễ Du. Tuy
nhiên, các Linh Mục được phép đi cùng với các nhóm hành hương vì các lý do mục vụ và trợ giúp
việc Giải Tội. Các Linh Mục cũng được phép đi hành hương với tư cách riêng đến Mễ Du.
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Vào tháng 08-1993, Đức Hồng Y Franjo Kuharic là người đứng đầu một Ủy Ban điều tra Mễ
Du trước đây, đã phát biểu rằng : “Hàng Giám Mục chúng tôi, sau 3 năm nhiệm vụ điều tra nghiên
cứu, công nhận Mễ Du là một linh địa, một Đền Thánh.”
Liệu bất kỳ thông báo nào đưa ra từ Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin có liên quan đến kết quả
nghiên cứu hiện nay về hiện tượng Mễ Du cũng sẽ công bố Mễ Du là “một linh địa, một Đền
Thánh” ?
Liệu trong các lời lẽ của Đức Hồng Y Levada được chính Tòa Thánh đưa ra về “mọi sáng kiến thực
hiện” để “giúp các tín hữu nhận biết vai trò đặc biệt của Đức Mẹ Maria trong mầu nhiệm cứu độ, giúp
các tín hữu yêu mến Mẹ và đi theo Mẹ như là một kiểu mẫu đức tin và đức hạnh…” sẽ đưa đến vấn đề
chấp thuận Mễ Du là một Đền Thánh Mẫu chủ yếu ?
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Crown of Stars)

TÒA THÁNH VATICAN ĐANG XEM XÉT VIỆC THÀNH LẬP
MỘT GIÁO PHẬN MỚI VÌ MỄ DU
Ban biên tập Tinh Thần Mễ Du VN có nhận được thư hỏi thăm về tin tức trong các số nguyệt san tháng
trước đối với việc chia tách, thành lập và bổ nhiệm Giám Mục cai quản Giáo Phận mới trong đó có Mễ Du, đó
có phải là lời đồn đoán hay là điều có thực. Nhờ thân hữu giúp đỡ, chúng tôi tìm được tài liệu này đã được đăng
trong năm 2009, là thời gian chúng tôi chưa được biết đến trang thông tin điện tử chuyên về tin tức nội tình Tòa
Thánh Vatican này. Chúng tôi xin trích lại để độc giả tham khảo.

29-03-2010. Mỗi năm có hàng triệu người hành hương đến Mễ Du. Chính vì thế mà Tòa
Thánh Vatican đang xem xét việc thành lập một tân Giáo Phận cho linh địa này, độc lập với Giáo
Phận Mostar mà cho đến nay Mễ Du đang phụ thuộc.
Theo các nguồn tin thân cận với Tòa Thánh Vatican, tân Giáo Phận có thể sẽ có trị sở tại thành
phố Makrska.
Dự kiến này đã được đưa ra vào Tháng 09-2009, nhưng chưa được thực hiện vì thiếu sự hỗ trợ
của vị Giám Mục sở tại, Đức Cha Ratko Peric.
Từ năm 1981, có 6 người được cho là đã thị kiến Đức Trinh Nữ Maria hiện ra tại thị xã Mễ Du
ở Bosnia-Herzegovina.
Tòa Thánh Vatican chưa bao giờ đưa ra một tuyên bố chính thức nào về những cuộc hiện ra
này. Vào ngày 17-03-2010, Đức Giáo Hoàng đã thành lập một Ủy Ban nghiên cứu về những gì xảy
ra ở Mễ Du
Đức Hồng Y Camillo Ruini lãnh đạo Ủy Ban này, Ngài sẽ nhận được sự giúp đỡ của Đức
Hồng Y Giám Mục Tổng Giáo Phận Sarajevo là Đức Cha Vinko Puljic, Đức Hồng Y ở Zagreb là
Đức Cha Josip Bozanic, Đức Hồng Y Julian Herranz thuộc Hội Đồng Tòa Thánh về Văn Kiện Luật
Pháp và 16 người gồm có các Linh Mục, tâm lý gia và các chuyên viên về các cuộc hiện ra của Đức
Trinh Nữ.
Nguồn tham khảo : http://www.romereports.com/palio/vatican-is-considering-the-creation-of-a-new-

diocese-for-medjugorje-english-1844.html#.T_eHvpFFprk
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch)
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GIỚI TRẺ HÃY MANG SỨ ĐIỆP MỄ DU VÀO THẾ GIỚI
Thứ Sáu, ngày 20-07-2012

Đại Hội Giới Trẻ Mễ Du năm nay được truyền tải trực tiếp trên mạng lưới truyền thông toàn
cầu qua các đường kết nối của cả hai phương tiện nghe nhìn. Một danh mục các đường dẫn đến
buổi phát sóng bằng một số thứ tiếng có thể tìm thấy trong trang thông tin điện tử của Giáo Xứ Mễ
Du : Trung tâm Thông Tin Hòa Bình.
Đại Hội Giới Trẻ Cầu Nguyện Mễ Du lần thứ 23 sẽ khai mạc vào ngày 01-08-2012, lôi cuốn
hàng chục ngàn bạn trẻ và các gia đình từ hàng chục quốc gia trên thế giới.
Các buổi nói chuyện, âm nhạc và nêu chứng từ đã được sắp xếp lịch trình cho từng buổi sáng
trong sự kiện bảy ngày Đại Hội này, và trong mỗi buổi chiều tối sẽ có chương trình thường lệ 3 giờ
cầu nguyện bao gồm giờ lần hạt Mân Côi, Thánh Lễ và Chầu Thánh Thể.
Đại Hội sẽ được khai mạc bằng một cuộc diễn hành các sắc cờ của các quốc gia, trong khi các
đại biểu của tất cả các quốc gia tham dự chào mừng giới trẻ đến Mễ Du.
Tiết mục nổi bật phổ biến của Đại Hội luôn là các buổi diễn kịch và biểu diễn âm nhạc do
Cộng Đoàn Tiệc Ly đảm nhiệm.
Đại Hội Giới Trẻ Mễ Du sẽ bế mạc với buổi Rước Kiệu Thánh Thể trong 2 giờ để tạm biệt qua
ngôi làng và sau đó là giờ canh thức trọn đêm trên Núi Thánh Giá. Thánh Lễ sẽ được cử hành trên
đỉnh núi vào rạng đông khoảng 5 giờ sáng.
“Lạy Chúa, xin thêm đức tin cho chúng con.” (Lc 17,5) là chủ đề của kỳ Đại Hội Giới Trẻ
Mễ Du sắp đến.
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Crown of Stars)
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PHỤ LỤC
CÔ GÁI MÙ ĐÃ LẠI THẤY ĐƯỢC SAU PHÉP LẠ MẶT TRỜI
Jakob Marschner – 17-07-2012
Raffaella Mazzocchi bị mù một con mắt vào lúc gia đình cô thuyết phục cô đến Mễ Du. Khi nhìn thấy phép
lạ mặt trời, mới đầu cô chuyển sang trạng thái bị mù luôn cả hai mắt trong vòng 5 phút. Nhưng cô đã có thể nhìn
thấy khi mở con mắt bị bệnh của cô ra, và khi mở luôn hai con mắt, sự việc lành bệnh không thể giải thích được
đã hoàn tất.

Phép lạ mặt trời rực rỡ trong buổi Đức Mẹ hiện ra với thị nhân Marijana Dragicevic-Soldo vào ngày 0210-2011. Sau khi nhìn thấy sự kiện tương tự, cô Raffaella Mazzocchi đã được phục hồi thị lực.

Bất ngờ bị mù một con mắt, sau đó được lành lặn hẳn từ một khoảnh khắc tiếp theo. Không có
gì là suông sẻ trong câu chuyện về thị lực của cô Raffaella Mazzocchi.
Vào ngày 22-12-2001, khi được 16 tuổi, cô thiếu nữ người Ý hoàn
toàn bị mất thị lực ở con mắt bên phải trong khi còn đang đi học. Các y
sĩ tìm thấy nguyên nhân của tình trạng này là do một loại vi khuẩn hủy
hoại dây thần kinh thị giác không thể phục hồi được.
Cô Raffaella Mazzocchi kể lại chứng tá của mình với Tạp Chí
Messaggi Medjugorje : “Lời chuẩn đoán bệnh là không có hy vọng
phục hồi và không có biện pháp điều trị nào khả thi. Tôi buộc phải rời
nhà trường vì không thể theo học được nữa. Thậm chí tôi còn không thể ngủ được, phải đi xa hơn
với việc dùng đến các loại thuốc an thần, trong tình trạng này, tôi đã phải sống trong ác mộng qua 8
năm trường. Tôi đã mất đức tin, không đến nhà thờ nữa.”
“Có một hôm, dì tôi, mẹ tôi và chị tôi quyết định đi Mễ Du, và với bất cứ giá nào họ muốn đưa
tôi đi theo. Tôi cảm thấy miễn cưỡng nhưng rốt cuộc là đầu hàng các lời nài nỉ của gia đình, tôi
không có ý định cầu xin cho mình được phục hồi.”
Raffaella Mazzocchi và gia đình đã đến Mễ Du. Và ngày 26-06-2009 họ đã lên Đồi Hiện Ra.
Trong khi đi xuống, có một điều bất thường khiến cả gia đình này phải chú ý.
Raffaella Mazzocchi kể lại : “Chị tôi nhận ra mặt trời di chuyển một cách bất thường, dường
như nó đang nhảy múa vậy. Vì thế, tôi giằng lấy cặp kính râm của chị tôi, và với con mắt lành lặn
là con mắt bên trái, tôi nhìn thấy trước tiên là mặt trời đang xoay tròn, nở ra và co lại, hầu như là nó
đến gần mặt tôi và đi lùi lại, sau đó nó liên tục thay đổi màu, trở nên đỏ, rồi xanh, rồi cam, rồi màu
lục.”
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Cây Thánh Giá Xanh dưới chân Đồi Hiện Ra ở Mễ Du là nơi đã diễn ra nhiều cuộc Hiện Ra và là
nơi Raffaella Mazzocchi được nhìn thấy trở lại.

“Cuối cùng, tôi cởi mắt kính ra và bắt đầu la lên tuyệt vọng vì nhận ra mình cũng đã mất luôn
thị lực của con mắt bên trái, và thế là tôi đã mù hoàn toàn. Tiếng rên la của tôi đã lôi cuốn nhiều
người hành hương chung quanh, còn tôi tiếp tục kêu gào càng lúc càng tuyệt vọng hơn vì tôi cảm
thấy đôi mắt của mình hết sức nóng rát.”
“Sự việc bị mù hoàn toàn này kéo dài trong 5 phút, thời gian dài nhất của cuộc đời mình. Khi
nhìn thấy tôi hoảng loạn, mẹ tôi đỡ tôi ngồi xuống và bằng một cách nào đó làm cho tôi bình tĩnh
trở lại.”
“Trong khi tôi ngồi gục đầu và nhắm mắt, bất thình lình tôi cảm thấy thôi thúc mở con mắt bên
phải là con mắt bệnh hoạn của mình ra, rồi nhận ra rằng tôi có thể nhìn thấy đôi tay của mình. Tôi
mở luôn con mắt còn lại và cũng có thể thấy rất rõ.”

Phép lạ mặt trời mà cô Raffaella Mazzocchi chứng kiến trong Tháng 06-2009

“Khi đưa tay tới-lui trước mắt, tôi nhận thấy mình đã được lành bệnh, nhưng thay vì nhảy lên
vui mừng, tôi lại cảm thấy sợ hãi chi phối và chết trân. Khi nhìn vào mắt tôi, mẹ tôi nhận ra có sự
thay đổi nơi tôi và chạy đến ôm chầm lấy tôi. Tất cả những người hành hương chung quanh tôi
cũng đều làm như vậy.”
“Từ ngày đó, thị lực của tôi đã hoàn toàn được phục hồi, và thậm chí cho đến nay, tôi còn đạt
đến mức nhìn thấy rõ 11/10. Và điều quan trọng hơn là tôi lấy lại được đức tin, vì hiện nay, cuối
cùng tôi nhìn vào được mọi hướng.”
Trong khi câu chuyện về cô Raffaella Mazzocchi tương đối nổi tiếng ở Ý, nhưng câu chuyện
này trước đây lại không được kể lại bằng tiếng Anh.
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Mạng Truyền Hình Mễ Du Ngày Nay)
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CHA THÁNH PIÔ 5 DẤU, LỜI TIÊN TRI VÀ MỄ DU
Daniel Klimek

Có một thực tế mà nhiều người đã được biết, đó là hai vị Chân Phước nổi tiếng (tương lai sẽ là
các vị Thánh) của thế kỷ 20 : Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Chân Phước Mẹ Maria
Can-cút-ta. Hai vị Chân Phước này đã có một lòng sùng kính Đức
Mẹ hiện ra ở Mễ Du, mà theo tường thuật là các Ngài đã hiệp cùng
lời cầu nguyện của mình mỗi ngày với Đức Mẹ Mễ Du. Tuy nhiên, ít
người được biết hơn là Cha Thánh Piô 5 Dấu, là một nhà thần bí vĩ
đại người Ý được mang 5 Dấu Thánh, cũng đã có một liên quan với
các sự kiện Mễ Du. Mặc dù Ngài đã về Trời nhiều năm trước khi bắt
đầu có các cuộc Đức Mẹ hiện ra, Cha Thánh Piô đã đưa ra hai lời
tiên tri hết sức lạ lùng về 2 sự kiện kỳ bí riêng biệt đều từ Mễ Du mà
đến : một sự kiện có liên quan đến các cuộc hiện ra, và một sự kiện
khác có liên quan đến pho tượng Đức Mẹ Mễ Du lừng danh quốc tế
ở thành phố Civitavecchia, Ý.
Vào năm 1994, Cha Pablo Martin là một Linh Mục Chánh Xứ ở Nhà Thờ Thánh Au-gút-ti-nô
nằm trong quận Pantano thuộc thành phố Civitivecchia của nước Ý, ở nơi đây có pho tượng được
mang từ Mễ Du về – sau này được gọi là pho tượng “Đức Trinh Nữ Civitavecchia” – sẽ giành được
sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Chính Cha Pablo đi hành hương Mễ Du vào Tháng 9 năm đó đã
mang về một pho tượng Đức Trinh Nữ Maria bằng thạch cao trắng, cao khoảng 4 tấc, như là một
món quà lưu niệm từ Mễ Du.
Điều đáng lưu ý là, trong đời sống tâm linh, Cha Pablo có lòng sùng kính mạnh mẽ đối với
Cha Thánh Piô 5 Dấu – trước khi Cha Piô được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II chính thức Phong
Thánh cho Ngài vào năm 2000. Lòng sùng kính này thật đáng chú ý vì Cha Pablo tín nhiệm sự cầu
bầu của Cha Thánh Piô bằng việc giúp cho Cha lựa chọn bức tượng ấy từ Mễ Du, sau này bức
tượng ấy tuôn huyết lệ trong 14 dịp khác nhau. Theo lời Cha Pablo, chính Cha Thánh Piô đã đoan
chắc với Cha rằng “Sự kiện đẹp nhất của cuộc đời Cha” sẽ là kết quả của việc chọn và chuộc pho
tượng ấy. Tác giả quyển sách “The Miracle Detective”, Randall Sullivan đã thuật lại về sự liên kết
này giữa Cha Thánh Piô 5 Dấu và pho tượng Đức Mẹ Mễ Du khóc trong tác phẩm này. Thật ra,
Cha Thánh Piô quá cố từ năm 1968 đã đưa ra thông điệp này – dường như là một lời truyền thụ
thiêng liêng – một cách đáng chú ý hơn nhiều.
Nhưng điều đáng được nói là khi Cha Thánh Piô 5 Dấu còn đi lại trên mặt đất và chào đón
khách hành hương đến Tu Viện của Ngài ở Giovani Rotondo, Ngài đã đưa ra điều mà người ta tin
là lời tiên tri về các cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria ở Mễ Du. Trong tác phẩm “A Spark
from Heaven”, nữ phóng viên Mary Craig của đài BBC thường thuật rằng một vài năm trước khi
Đức Mẹ bắt đầu hiện ra ở Mễ Du, Cha Thánh Piô đã nói với một nhóm người hành hương từ Giáo
Phận Mostar đến thăm Ngài : “Đức Trinh Nữ Maria sẽ sớm đến thăm viếng quê hương của anh chị em
đấy !”
Mễ Du nằm trong Giáo Phận Mostar, điều đó làm cho lời tiên tri của Cha Thánh Piô đáng chú
ý hơn nữa.
Dĩ nhiên, Cha Thánh Piô 5 Dấu là một vị Thánh nổi danh vì Ngài có nhiều ơn sủng linh thiêng.
Thiên Chúa đã ban cho Ngài nhiều ân sủng khó mà tin được. Trong nhiều khả năng khác, Ngài có
khả năng chữa lành bệnh, khả năng nhận biết linh hồn người khác trong Tòa Giải Tội, khả năng
phân thân (ở hai nơi cùng một lúc), khả năng cảm nhận được các thị kiến Chúa Giêsu, Đức Mẹ
Maria và Thiên Thần Bản Mệnh của Ngài, và dường như Ngài còn có khả năng tiên tri nữa. Do đó,
không nên bất ngờ khi vị Đại Thánh liên kết Mễ Du, trong cả hai lời tiên tri về việc Đức Mẹ hiện ra
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và việc cầu bầu trong sự lựa chọn pho tượng Đức Mẹ khóc sau này của Cha Pablo, là một sự thực
rất hợp lý.
Đức Giám Mục Civitavecchia, Đức Cha Gerolmo Grillo thuật lại rằng, vào năm 1995, cùng
với năm pho tượng Đức Mẹ Mễ Du bắt đầu tuôn huyết lệ, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đã yêu
cầu đem pho tượng về Tòa Thánh Vatican.. Khi mang pho tượng đến Tòa Thánh, Đức Thánh Cha
Gioan Phaolô II đã tỏ lòng hết sức tôn kính Đức Mẹ, Ngài cầu nguyện trước pho tượng Đức Mẹ
này, và sau khi khiêm nhường cầu nguyện, Ngài đặt một triều thiên lên đầu pho tượng Đức Trinh
Nữ – chiếc triều thiên chính tay Đức Giáo Hoàng đem đến nhân dịp này.
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Ministry Values)

VIỆC TÔNG ĐỒ CỦA CHÚNG TA TRONG THỜI GIAN ÂN SỦNG
Chúng ta phải liên lỉ tự hỏi lòng mình tại sao chúng ta gánh vác sự nghiệp Mễ Du như là một
công việc tông đồ của Giáo Hội. Đức Mẹ đã nhắc đi nhắc lại với chúng ta là chúng ta đang sống
trong “thời gian sân sủng”. Theo ý nghĩa thế gian, chúng ta có thể tự hỏi làm sao có thể là như vậy,
khi điều mà chúng ta đang nhìn thấy khắp chung quanh chúng ta là sự khủng hoảng đức tin, như lời
Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI mới phát biểu gần đây. Ngay từ những ngày đầu tiên hiện ra ở Mễ
Du, Đức Mẹ đã cho chúng ta biết rằng thế gian đã gây ra một lỗi lầm nghiêm trọng khi ngoảnh mặt
đi với Thiên Chúa. Thiên Chúa có thật, và vì lý do đơn giản này mà chúng ta phải trở về với Người
và mở rộng cuộc đời chúng ta ra đón nhận Thánh Ý và ân sủng của Người bằng sự hoán cải sâu xa.
Trước hết, điều này ngụ ý đến sự hoán cải cá nhân và, sau đó, là dấn thân mình trở thành các
chiến sĩ cầu nguyện. Có nghĩa là, chúng ta phải tìm kiếm Thánh Ý Thiên Chúa không chỉ trong đời
sống của chúng ta mà còn bằng lời cầu nguyện cho các kế hoạch hoán cải và cứu độ tất cả mọi
người của Thiên Chúa được thực hiện. Để thể hiện phận sự của chúng ta trong phong trào này,
chúng ta cần phải trở thành Tông Đồ của Tin Mừng. Bằng nhiều cách thức, toàn bộ hiện tượng Mễ
Du là một phần của công cuộc “Tái Truyền Giáo” đã được Giáo Hội đưa ra cho chúng ta trong 20
năm qua và giờ đây là một đề án đặc biệt của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI với sự thành lập Hội
Đồng Giáo Hoàng Xúc Tiến Công Cuộc Tái Truyền Giáo, và việc công bố Năm Đức Tin sẽ khai
mạc vào đúng Tháng Mười năm nay để kêu gọi toàn thể thế giới mở lòng mở trí ra cho đức tin.
Trước một phận sự hết sức to lớn như thế, chúng ta có thể bắt đầu như thế nào ? Một lần nữa,
Đức Mẹ chỉ bảo đường đi nước bước cho chúng ta : trước hết là nhờ cầu nguyện và nhờ các Bí
Tích, nhất là Bí Tích Thánh Thể và Bí Tích Giải Tội. Hàng triệu người cũng đã tìm được một
nguồn nghị lực đặc biệt trong chuyến hành hương. Và trong Hiệp Hội Tông Đồ Mễ Du của chúng
tôi, cũng có một sức mạnh mà nhờ đó chúng tôi tìm ra được nhiều cách giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau
trong cầu nguyện, chia sẻ với nhau về cuộc hành trình tâm linh, và cộng tác với nhau trong hoạt
động. Trong số các sáng kiến của mình, chúng tôi có thể lập ra một trang thông tin điện tử mà trong
nhiều năm qua đã chuyển đi rất nhiều Sứ Điệp của Đức Mẹ cùng với hàng loạt bài suy niệm, bài
viết, bài soạn các kinh cầu và các hoạt động khác như là các buổi tĩnh tâm và các ngày đọc kinh cầu
nguyện.
Tuy nhiên, điều này không thay thế được các nỗ lực của các cá nhân và các nhóm người dấn
thân truyền bá các Sứ Điệp của Đức Mẹ và truyền bá Tin Mừng cho cư dân trong địa bàn của mình.
Cuối cùng, phong trào Mễ Du là một quá trình truyền bá một cách phi thường ra khắp thế giới hành
động thánh hóa của Chúa Thánh Thần. Và khi chúng ta càng nhìn vào hành động thánh hóa này, thì
chúng ta lại càng nhận biết được đây là việc làm của Thiên Chúa để thỏa đáp trọn vẹn nhu cầu và
nỗi khát khao trong tâm linh của rất nhiều người trong thế giới chúng ta là “những người chưa biết
đến Thiên Chúa là Cha của mình và chưa biết đến Giáo Hội là Mẹ của mình”, theo như thị nhân
Mirjana đã có lần nói đến trong một cuộc Đức Mẹ hiển linh.
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Hiệp Hội Tông Đồ Mễ Du – Anh Quốc)
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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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