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
NỘI DUNG THÁNG NÀY
v SỨ ĐIỆP MỄ DU THÁNG 12-2013
Sứ Điệp Mễ Du ngày 25-12-2013 ban qua Marija
Sứ Điệp Mễ Du 02-12-2013 ban qua Mirjana
Sứ Điệp hàng năm ngày 25-12-2013 ban qua Jakov
Sứ Điệp ngày 30-12-2013 ban qua Ivan

Trang 03

v SUY NIỆM, CHIA SẺ SỨ ĐIỆP
Bài suy niệm Sứ Điệp 25-12-2013 của Lm Tutto
Bài suy niệm Giáng Sinh của Lm Bill Kiel
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Bài suy niệm Giáng Sinh của Cha Thánh Piô 5 Dấu
v PHÓNG SỰ MỄ DU
Bản Tin Mễ Du (Sơ Emmanuel) ngày 09-12-2013
v TIN TỨC MỄ DU :
Mùa Vọng ở Mễ Du
Tuần Cửu Nhật Mừng Chúa Giáng Sinh ở Mễ Du
Ngày Lễ Giáng Sinh và các ngày trong Mùa GS tại Mễ Du
Lời Chúc Giáng Sinh của Giáo Xứ Mễ Du
Thị nhân Ivan sẽ làm chứng tại ĐH Giới Trẻ ở Honduras
ĐHY trong UB Điều Tra cho biết công việc vẫn còn tiếp tục
Thông tin thêm phát biểu của ĐHY Puljic về Mễ Du
Cuộc phỏng vấn ĐHY Puljic lần thứ 3
Thị nhân Ivan trong ngày Lễ Giáng Sinh ở Mễ Du
v CHỨNG TỪ
Chứng từ của Linh Mục Mateo Maria
Chứng từ của Gisella Barreto
Được hòa giải ở Mễ Du
v PHỤ LỤC
Trở thành Linh Mục lúc 69 tuổi sau chuyến thăm viếng MD

(Phát hành vào các ngày Thứ Hai đầu tháng)
V SỨ ĐIỆP MẸ MARIA – NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH
BAN CHO GIÁO XỨ MEDJUGORJE (MỄ DU) VÀ THẾ GIỚI

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

SỨ ĐIỆP MỄ DU NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2013
“Các con thân yêu ! Mẹ mang đến cho các con Vua Hòa Bình để Người sẽ ban cho các con
bình an của Người. Hỡi các con bé nhỏ, các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Hoa
trái cầu nguyện sẽ được nhìn thấy trên khuôn mặt những ai đã quyết một lòng vì Thiên Chúa và
Vương Quốc của Người. Cùng với Chúa Giêsu Con của Mẹ, Mẹ chúc phúc cho tất cả các con
bằng ơn phúc bình an. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”
CÁC SỨ ĐIỆP KHÁC TRONG THÁNG
SỨ ĐIỆP 02-12-2013 BAN QUA THỊ NHÂN MIRJANA

“Các con thân yêu ! Bằng tình yêu của một người mẹ và lòng kiên tâm từ mẫu, Mẹ đang
nhìn đến tình trạng các con không ngừng lang thang và lạc hướng biết dường nào. Chính vì thế
mà Mẹ ở cùng các con. Mẹ muốn giúp các con trước hết là tìm kiếm và nhận biết được chính
mình, ngõ hầu sau đó các con sẽ có thể nhận ra được và thừa nhận mọi thứ không cho các con
biết được tình yêu của Cha trên Trời một cách trung thực và toàn tâm toàn ý. Hỡi các con, qua
Thập Giá mà biết được Chúa Cha. Vì thế, các con đừng từ chối Thập Giá. Các con hãy gắng mà
hiểu thấu và chấp nhận Thập Giá với sự giúp đỡ của Mẹ. Khi các con có thể chấp nhận Thập
Giá thì các con cũng mới hiểu được tình yêu của Chúa Cha trên Trời, các con sẽ bước đi cùng
với Con của Mẹ và với Mẹ; các con sẽ không giống như những người không biết đến tình yêu
của Chúa Cha trên Trời, những người lắng nghe Người nhưng không hiểu Người, những
người không bước đi cùng với Người – là những người không biết Người. Đối với các con, Mẹ
mong muốn các con biết được sự thật của Con Mẹ và trở nên tông đồ của Mẹ; để là con cái
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Thiên Chúa, một lần nữa, các con sẽ vượt lên trên cách suy nghĩ của loài người và luôn luôn
tìm kiếm cách thức suy nghĩ của Thiên Chúa trong mọi sự. Hỡi các con, hãy cầu nguyện và ăn
chay để các con có thể nhận ra được tất cả những điều này mà Mẹ đang tìm kiếm nơi các con.
Các con hãy cầu nguyện cho các vị Mục Tử, và trong sự hiệp nhất với các Ngài, các con hãy
mong mỏi biết được tình yêu nơi Cha trên Trời của các con. Mẹ cảm ơn các con.”
(Jn.PVB.TTrg dịch theo Medjugorje.hr và MaryTv)
SỨ ĐIỆP HÀNG NĂM 25-12-2013 BAN QUA THỊ NHÂN JAKOV

“Hỡi các con bé nhỏ, đặc biệt ngày hôm nay, Chúa Giêsu muốn ngự đến trong tâm hồn
từng người các con và muốn chia sẻ với các con mọi niềm vui và mọi nỗi đớn đau của các con.
Vì thế, hỡi các con bé nhỏ, đặc biệt ngày hôm nay, các con hãy nhìn cho kỹ vào trái tim mình và
tự vấn lòng mình xem niềm vui và sự bình an của ngày Chúa Giêsu ra đời có bám chặt vào tâm
hồn các con không. Hỡi các con bé nhỏ, các con đừng sống trong tăm tối, mà hãy khao khát
ánh sáng và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Hỡi các con, hãy quyết vì Chúa Giêsu và trao phó cho
Người đời sống cũng như tâm hồn các con, vì chỉ bằng cách này, Đấng Tối Cao mới có thể
hành động trong các con và qua các con.”
(Jn. PVB.TTrg dịch theo Medjugorje.hr)
SỨ ĐIỆP 30-12-2013 BAN QUA THỊ NHÂN IVAN

“Các con thân yêu ! Ngày hôm nay, Mẹ mời gọi các con hãy là những người mang phát
bình an trong cái thế giới hỗn loạn này. Các con hãy cầu nguyện cho hòa bình. Hãy kiên tâm
cầu nguyện. Mẹ ở cùng các con và cầu bầu với Thiên Chúa cho tường người các con. Cảm ơn
các con vì các con vẫn đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”
(Jn. PVB.TTrg dịch theo Crown of Stars)

SUY NIỆM SỨ ĐIỆP 25-12-2013 CỦA Lm TUTTO
Một lần nữa Đức Mẹ kêu gọi chúng ta sống đời sống cầu nguyện để Chúa
Giêsu Con của Mẹ, là Vua Hòa Bình, sẽ ban cho chúng ta bình an của Người.
Sứ Điệp tháng này không phải là Sứ Điệp Giáng Sinh duy nhất của Đức Mẹ,
nhưng Mẹ đã ban cho chúng ta Sứ Điệp tương tự trong một vài lần, như Sứ
Điệp ngày 25-12-1995 :
“Các con thân yêu ! Hôm nay nữa, Mẹ vui mừng cùng các con và Mẹ
mang Chúa Giêsu Hài Đồng cho các con để Người chúc phúc cho các con.
Hỡi các con, Mẹ mời gọi các con hiệp nhất đời sống của các con với Người.
Chúa Giêsu là Vua Hòa Bình, và chỉ có Người mới có thể ban cho các con Bình An mà các con
đang tìm kiếm. Mẹ ở cùng các con và ngay lúc này đây Mẹ đặc biệt tiến cử các con với Chúa
Giêsu, trong thời gian mới này là lúc cần phải quyết vì Người. Thời gian này là thời gian ân
sủng. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”
Bằng việc kêu gọi chúng ta sống đời sống cầu nguyện, Đức Mẹ muốn chúng ta được hiệp nhất
với Thiên Chúa và hoa trái của mối tương giao thiêng liêng này sẽ có ảnh hưởng đến người khác
trở về với Thiên Chúa và Vương Quốc của Người. Chúng ta được Đức Mẹ kêu gọi để cho Thiên
Chúa hướng dẫn chúng ta, như lời Mẹ bảo trong Sứ Điệp ngày 25-11-2006 :
“Các con thân yêu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện, cầu nguyện, cầu
nguyện. Hỡi các con bé nhỏ, khi các con cầu nguyện, là các con gần gũi Thiên Chúa và Người
ban cho các con ước nguyện sự sống đời đời. Đây là thời gian các con có thể nói nhiều hơn nữa
về Thiên Chúa và làm nhiều hơn nữa cho Thiên Chúa. Vì thế, hỡi các con bé nhỏ, đừng cự
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tuyệt nhưng hãy để cho Người dìu dắt các con, biến đổi các con và bước vào đời sống của các
con. Các con đừng quên rằng các con là những kẻ lữ hành trên con đường hướng về vĩnh cửu.
Vì thế, hỡi các con bé nhỏ, các con hãy để cho Thiên Chúa chăn dắt các con như mục tử chăn
dắt đàn chiên của Người. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”
Bằng việc kêu gọi chúng ta sống đời sống cầu nguyện, Đức Mẹ bảo cho chúng ta biết là Thiên
Chúa đang hành động trong chúng ta qua Chúa Thánh Thần là Đấng mà chúng ta phải mở lòng ra
cho Người, như trong một Sứ Điệp tuyệt vời khác, Sứ Điệp ngày 25-05-1993, Đức Mẹ nói :
“Các con thân yêu ! Ngày hôm nay, Mẹ mời gọi các con nhờ cầu nguyện mà mở lòng mình
ra cho Thiên Chúa, để Chúa Thánh Thần sẽ bắt đầu làm nhiều Phép Lạ trong các con và qua
các con. Mẹ ở cùng các con và Mẹ cầu bầu cho từng người các con trước Nhan Thánh Thiên
Chúa. Hỡi các con thân yêu ! Từng người các con đều quan trọng trong chương trình cứu độ
của Mẹ. Mẹ mời gọi các con hãy trở thành những người mang đến điều thiện lành và bình an.
Thiên Chúa có thể ban bình an cho các con chỉ khi nào các con hoán cải và cầu nguyện. Vì thế,
hỡi các con bé nhỏ của Mẹ, các con hãy Cầu Nguyện, Cầu Nguyện, Cầu Nguyện đi ! Và các con
hãy cầu nguyện cho điều mà Chúa Thánh Thần linh ứng cho các con thực hiện. Cảm ơn các
con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”
Đức Mẹ muốn chúng ta trở nên các Tông Đồ làm chứng về bình an của Thiên Chúa cho đến
khi bình an của Người bắt đầu ngự trị thế gian, như lời Mẹ bảo chúng ta trong một Sứ Điệp Ngày
Giáng Sinh năm 2002 :
“Các con thân yêu ! Đây là thời kỳ Hồng Ân, nhưng cũng là thời kỳ đại thử thách cho tất cả
những ai ao ước đi theo con đường hòa bình. Vì thế, hỡi các con bé nhỏ, một lần nữa Mẹ kêu
gọi các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện – không bằng lời lẽ suông mà bằng trọn
tâm hồn. Các con hãy sống Sứ Điệp của Mẹ và hãy hoán cải. Các con hãy biết rằng đây chính là
ân huệ Thiên Chúa đã cho phép Mẹ được ở cùng các con, nhất là trong ngày hôm nay khi Mẹ
ẵm Chúa Hài Nhi Giêsu – Vua hòa Bình – trong tay. Mẹ mong muốn ban bình an cho các con
và muốn rằng các con hãy mang bình an ấy trong tâm hồn các con và trao tặng bình an ấy cho
tha nhân cho đến khi bình an của Thiên Chúa bắt đầu ngự trị thế gian. Cảm ơn các con đã đáp
lại lời kêu gọi của Mẹ.”
Luân Đôn, ngày 26 tháng 12 năm 2013
Đức Ông George Tüttö
(Jn.PVB.TTrg chuyển ngữ theo Hiệp Hội Tông Đồ Mễ Du Anh Quốc)

SUY NIỆM GIÁNG SINH CỦA Lm BILL KIEL
BÌNH AN CỦA CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY LỄ GIÁNG SINH VÀ LUÔN MÃI
TRONG MỌI NGÀY
Trong Mùa Giáng Sinh, chúng ta thường nghe đọc lời : “Nguyện xin niềm
vui và bình an của Chúa Kitô ở cùng Anh Chị Em.” Những lời này thực sự có ý
nghĩa gì ? Hy vọng rằng người đang gửi tới Anh Chị Em lời chào này cũng
đang cầu xin Chúa Giêsu làm đầy lòng Anh Chị Em ơn phúc mừng vui và bình
an. Khi Anh Chị Em nhận được niềm vui và bình an của Chúa Giêsu, Anh Chị
Em sẽ trở nên “Người mang lại và chứng nhân về niềm vui và bình an ở
những nơi mà các con sinh sống.” như lời Mẹ nói trong Sứ Điệp ngày 25-122010.
Khi chúng ta nói đến bình an theo ý nghĩa này : đó là “Bình an của Thiên
Chúa mà không ai có thể phá hủy được. Đó là bình an trong tâm hồn mà Thiên Chúa ban cho
những ai được Người mến yêu.” (SĐ 25-12-2011); đó là Nhờ được chịu Phép Rửa Tội, chúng ta
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được Thiên Chúa đặc biệt kêu gọi và yêu thương. Chúng ta hãy đón nhận bình an của Thiên Chúa
và trao bình an ấy cho tha nhân; và lời chào mừng bình an của ngày Lễ Giáng Sinh và niềm vui sẽ
được xác thực. Hãy nhớ là chúng ta không thể cho đi những gì chúng ta không có.
Đức Mẹ đã được Thánh Thiên Thần Gáp-ri-en hỏi Mẹ có chấp nhận được là Mẹ của Chúa
Giêsu không. Lời thưa “VÂNG” của Đức Mẹ Maria đã trở thành một phần quan trọng trong Tình
Yêu và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa dành cho chúng ta qua Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa.
Khi chúng ta ngắm nhìn cảnh Giáng Sinh trong Mùa Giáng Sinh, chúng ta được nhớ lại sự biến đổi
mà Chúa Giêsu đã đem đến thế gian. Con Thiên Chúa nhập thể trong đơn sơ và khiêm hạ, Người
sống một đời sống luôn vâng theo Thánh Ý Chúa Cha. Những thứ xa xỉ của thế gian đều không
quan trọng. Chúa Giêsu đã sống nơi dương gian để xây dụng Vương Quốc của Chúa Cha, và Người
đã phó dâng mạng sống của Người để thực hiện sứ mạng ấy. Lời của Đức Mẹ trong Sứ Điệp ngày
25-12-2007 “Đừng quên rằng trên mặt đất này các con chỉ là những người qua đường và các sự
vật chỉ có thể cho các con những niềm vui nhỏ bé mà thôi; trong khi ấy, nhờ bởi Thánh Tử của
Mẹ, sự sống đời đời mới được trao ban cho các con.” Sẽ giúp chúng ta nhớ lại lý do của Mùa
Phục Sinh, sự sinh hạ Đấng Cứu Độ chúng ta. Hy vọng rằng chúng ta có thể sống theo đời sống
gương mẫu của Chúa Giêsu và để cho ý định của Thiên Chúa chi phối ý riêng của chúng ta.
Là các môn đệ của Chúa Giêsu sau khi được Rửa Tội, chúng ta có trách nhiệm thực hiện sứ vụ
của Người, là xây dựng Nước Chúa và là những người làm gương mẫu cho Chúa Giêsu trước mặt
thiên hạ. Trong Mùa Giáng Sinh này, chúng ta có dịp làm gương cho Chúa Giêsu qua việc không
theo đuổi “những thứ không cần thiết” của thế gian. Chúng ta phải nhớ rằng món quà cao trọng
nhất để cho đi hay nhận lãnh chính là TÌNH YÊU. Chúng ta lãnh nhận tình yêu từ Thiên Chúa mà
đến và chúng ta phải trao tặng tình yêu cho người khác. Khi nhận lãnh tình yêu của Thiên Chúa,
chúng ta cũng lãnh nhận được bình an của Người. Nhiều người đã cố tưởng tượng mọi cách để có
được bình an, nhưng luôn ngã lòng và đơn côi, để cuối cùng rồi họ đi đến mở lòng mình ra cho
bình an đích thực.
Điều quan trọng là phải nhớ là Thiên Chúa đã sai Con của Người đến để bày tỏ tình yêu ấy
theo cách loài người, tức là làm gương phục vụ cho chúng ta sống. “Các con đừng ngại mở rộng
lòng các con ra và đừng e sợ hoàn toàn bỏ mình cho Chúa Giêsu, vì chỉ bằng cách này mà
Người có thể bước vào tâm hồn các con và làm đầy tâm hồn các con tình yêu, bình an và niềm
vui.” (Sứ Điệp ban qua thị nhân Jakov ngày 25-12-1998)
Khi chuẩn bị đón mừng Lễ Giáng Sinh, chúng ta hãy nhớ là : “Chúa Giêsu là bình an của các
con. Không một ai có thể ban được bình an cho các con như Người, là Vua Bình An. Các con
hãy thờ lạy Người trong tâm hồn, hãy quyết chọn Người rồi các con sẽ có được niềm vui trong
Người. Người sẽ chúc lành cho các con bằng phúc lành bình an của Người.” (SĐ 25-12-2003)
Nguyện chúc Anh Chị Em được Mùa Giáng Sinh tràn đầy tình yêu, niềm vui và bình an của
Chúa Giêsu.
Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, cầu cho chúng con !

Linh Mục Bill Kiel
(Jn.PVB.TTrg trích dịch theo Spirit of Medjugorje)

BÀI SUY NIỆM GIÁNG SINH CỦA CHA THÁNH PIÔ 5 DẤU
Bài viết này được trích từ các quyển sổ viết tay của Cha Thánh Piô 5 Dấu Thánh, và đăng trong quyển 4
của bộ ấn phẩm bằng tiếng Ý các lá thư của Cha Thánh Piô 5 Dấu Thánh : “Padre Pio da Pietrelcina :
Epistolario IV” – Sách về Cha Thánh Piô 5 Dấu Thánh, Quyển IV, Nhà Xuất Bản San Giovanni Rotondo, năm
2002, trang 1007-1009.

Bản dịch của Frank M. Rega, tháng 12-2005.
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Trong đêm thâu mịt mùng, vào lúc thời gian giá buốt nhất trong năm, tại một hang lạnh lẽo
thích hợp đối với một đàn thú hơn là đối với con người, Đấng Thiên Sai đã được tiên hứa – Chúa
Giêsu – Đấng Cứu Độ loài người, đến thế gian trong thời gian viên mãn.
Không có một người nào làm ồn ào chung quanh Người : chỉ có một con bò và một con lừa
cho trẻ sơ sinh được hưởng nhờ làn hơi thở ấm áp của chúng, cùng với một người nữ khiêm
nhường và một người đàn ông nghèo nàn và đuối sức quỳ thờ lạy bên cạnh Người.
Không thể nghe thấy một tiếng động nào ngoại trừ tiếng
khóc lúc nức nở, lúc thú thít của Chúa Hài Nhi. Bằng tiếng kêu
gào khóc lóc, Người trả cho sự công thẳng của Thiên Chúa cái giá
chuộc đầu tiên để cứu chuộc chúng ta.
Người đã được trông đợi trong 40 thế kỷ, với tiếng thở dài
khát khao của các Tổ Phụ van nài Người đến. Kinh Thánh đã tiên
báo cách rõ ràng thời gian và nơi sinh của Người, ấy vậy mà thế
gian làm thinh và có lẽ không một ai nhận biết được sự kiện cao
cả này. Chỉ có một số mục đồng, những người phải bận rộn canh
giữ đàn chiên trong đồng cỏ, lại đến viếng thăm Người. Các vị
khách đến từ Trời cao đã báo tin cho họ biết biến cố tuyệt vời này
và mời họ đi đến Hang Đá của Người.
Ôi hỡi Kitô hữu, các bài học tỏa chiếu từ Hang Đá Bê-lem phong phú biết nhường nào ! Ôi,
trái tim của chúng ta phải cháy bừng lên biết bao tình yêu dành cho Đấng bằng sự mỏng manh yếu
ớt phải mặc lấy xác thịt loài người vì lợi ích của chúng ta ! Ôi, chúng ta phải cháy bỏng lên niềm ao
ước biết chừng nào dẫn đưa cả và thế gian đến nơi Hang Đá hèn mọn này, nơi náu thân của Vua
các vua, vĩ đại hơn bất cứ cung điện thế gian nào, và đây chính là Ngai Tòa và là nơi Thiên Chúa
cư ngụ ! Chúng ta hãy cầu xin Chúa Hài Nhi mặc cho chúng ta lòng khiêm nhường, vì chỉ bằng
nhân đức này mà chúng ta mới có thể nếm hưởng được trọn vẹn mầu nhiệm dịu dàng của Thiên
Chúa.
Lấp lánh thay các cung điện của người Do Thái kiêu căng. Thế nhưng ánh sáng của thế gian
đã không xuất hiện nơi một cung điện nào. Những người cao trọng của đất nước Do Thái phô
trương uy quyền thế gian, bơi lội trong vàng bạc và trong vui thú; còn các tư tế thì lòng đầy sự hiểu
biết vô ích và kiêu căng ngạo mạn. Ngược lại với ý nghĩa đích thực trong mạc khải Thiên Chúa, họ
chờ đợi một vị cứu tinh lăng nhăng sẽ đến với thế gian bằng danh tiếng và quyền lực của loài
người.
Nhưng Thiên Chúa, luôn sẵn sàng làm cho trí khôn ngoan của thế gian phải bối rối, sẵn sàng
đập tan các kế hoạch của chúng. Ngược lại với lòng mong đợi của những người thiếu sự khôn
ngoan của Thiên Chúa, Người xuất hiện giữa chúng ta trong tình cảnh thấp hèn nhất, thậm chí từ
chối được sinh ra trong căn nhà khiêm hạ của Thánh Giuse, tự khước từ một nơi ở giản dị giữa
những người bà con thân thuộc ở thành Pa-lét-tin. Cự tuyệt đến trọ giữa con người, Người tìm sự
ẩn náu và an ủi ở nơi chỉ có các con thú, chọn lấy chỗ cư trú của chúng làm nơi Người được sinh ra,
để cho hơi thở của chúng sưởi ấm cái thân thể yếu ớt của Người. Người cho phép các mục đồng
đơn sơ mộc mạc là người đầu tiên tỏ lòng tôn kính Người, sau khi tự chính Người đã thông báo
cho họ về mầu nhiệm phi thường, qua các Thiên Thần của Người.
Ôi, lạy Thiên Chúa khôn ngoan và quyền năng, chúng con – mê mẩn cùng với Thánh Tông Đồ
của Người – buộc phải kêu lên quyết định của Người khó mà hiểu được và phương cách của Người
khôn dò biết là bao ! Nghèo khốn, khiêm nhường, thấp hèn, khinh chê… tất cả đều vây quanh Ngôi
Lời mặc lấy xác thịt loài người. Nhưng còn chúng con, trong bóm đêm đen đang bao trùm Ngôi Lời
nhập thể, đã hiểu được một điều, nghe thấy một giọng, lĩnh hội được một sự thật uy hùng : Người đã
vì tình yêu mà thực hiện mọi điều, Người mời gọi chúng con yêu thương chứ không mời gọi điều gì
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khác, không nói điều gì khác ngoài yêu thương, không ban cho chúng con điều gì khác ngoại trừ các
bằng chứng tình yêu.
Hài Nhi Thiên Quốc phải chịu đau khổ và khóc lóc trong máng cỏ để nỗi đau khổ của chúng ta
sẽ trở nên ngọt ngào, xứng đáng và được chấp nhận. Người tự bỏ đi mọi sự, để chúng ta có thể học
được nơi Người sự từ bỏ của cải và tiện nghi của thế gian. Người bằng lòng những người nghèo
khó khiêm nhường đến thờ lạy Người, để khuyến khích chúng ta yêu mến khó nghèo và chuộng
đồng hành với người đơn sơ nhỏ bé hơn là những người cao trọng của thế gian.
Người Con Thiên Quốc hoàn toàn hiền lành và dịu ngọt này, muốn để lại hình ảnh in sâu vào
lòng chúng ta gương mẫu các nhân đức cao thượng ấy của Người, để một kỷ nguyên hòa bình và
yêu thương sẽ nảy sinh ra từ một thế gian bị tàn phá tan hoang. Ngay từ lúc chào đời, Người tỏ cho
chúng ta thấy nhiệm vụ của chúng ta, là khinh chê những gì mà thế gian yêu thích và tìm kiếm.
Ôi, chúng ta hãy phủ phục trước Máng Cỏ, và cùng với Thánh Giê-rô-mi-nô Cả, người đã
cháy bừng lên ngọn lửa tình yêu dành cho Chúa Giêsu Hài Đồng, chúng ta hãy dâng cho Người
trọn vẹn trái tim chúng ta mà không giữ lại điều gì. Chúng ta hãy hứa tuân theo các giới luật từ
Hang Đá Bê-lem mà đến với chúng ta, các giới luật dạy cho chúng ta biết rằng mọi sự ở dưới thế
gian này đều là những thứ phù phiếm vô nghĩa, chẳng là gì ngoài hư không.
(Jn. M. Vũ Sơn Bảo dịch theo :
www.sanpadrepio.com/PadrePioChristmas.htm)

(CHILDREN OF MEDJUGORJE)

BẢN TIN MỄ DU THÁNG 12-2013
Thứ Hai, ngày 09 tháng 12 năm 2013
Con cái Mễ Du thân mến ! Ngợi khen Chúa Giêsu và Mẹ Maria !
1/- Ngày 02 tháng 12 năm 2013, Đức Mẹ hiện ra với thị nhân Mirjana theo lệ
thường hàng tháng tại chỗ Cây Thánh Giá Xanh, có nhiều người hành hương tham
dự chung quanh, nhưng số người ít hơn thường lệ vì thời tiết đã vào mùa đông. Sau
buổi hiện ra, chị Mirjana đã cho biết Sứ Điệp có nội dung như sau :
“Các con thân yêu ! Bằng tình yêu của một người mẹ và lòng kiên tâm từ mẫu, Mẹ đang
nhìn đến tình trạng các con không ngừng lang thang và lạc hướng biết dường nào. Chính vì thế
mà Mẹ ở cùng các con. Mẹ muốn giúp các con trước hết là tìm kiếm và nhận biết được chính
mình, ngõ hầu sau đó các con sẽ có thể nhận ra được và thừa nhận mọi thứ không cho các con
biết được tình yêu của Cha trên Trời một cách trung thực và toàn tâm toàn ý. Hỡi các con, qua
Thập Giá mà biết được Chúa Cha. Vì thế, các con đừng từ chối Thập Giá. Các con hãy gắng mà
hiểu thấu và chấp nhận Thập Giá với sự giúp đỡ của Mẹ. Khi các con có thể chấp nhận Thập
Giá thì các con cũng sẽ hiểu được tình yêu của Chúa Cha trên Trời, các con sẽ bước đi cùng với
Con của Mẹ và với Mẹ; các con sẽ không giống như những người không biết đến tình yêu của
Chúa Cha trên Trời, những người lắng nghe Người nhưng không hiểu Người, những người
không bước đi cùng với Người – là những người không biết Người. Đối với các con, Mẹ mong
muốn các con biết được sự thật của Con Mẹ và trở nên tông đồ của Mẹ; để là con cái Thiên
Chúa, một lần nữa, các con sẽ vượt lên trên cách suy nghĩ của loài người và luôn luôn tìm kiếm
cách thức suy nghĩ của Thiên Chúa trong mọi sự. Hỡi các con, hãy cầu nguyện và ăn chay để
các con có thể nhận ra được tất cả những điều này mà Mẹ đang tìm kiếm nơi các con. Các con
hãy cầu nguyện cho các vị Mục Tử, và trong sự hiệp nhất với các Ngài, các con hãy mong mỏi
biết được tình yêu nơi Cha trên Trời của các con. Mẹ cảm ơn các con.”
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2/- Hỏi : Giáng Sinh năm vừa qua, đã xảy ra điều gì rất hiếm có ? Vào ngày 25-12-2012,
thị nhân Marija đã hoàn toàn sững sờ khi thấy trong buổi hiện ra với chị, Đức Mẹ Maria không ban
ra Sứ Điệp nào. Điều này chưa xảy ra trước đây bao giờ, nhất là trong ngày Lễ Giáng Sinh, là lúc
Đức Mẹ luôn luôn hết sức vui mừng hiện đến. Tuy nhiên trong lần hiện ra này, chính là Chúa Giêsu
nói đấy ! Người đứng lên trong đôi cánh tay Mẹ Người và phán với uy quyền cả thể : “Ta là bình
an của các con. Hãy sống các Điều Răn của Ta !” Sự kiện này đã làm cho chúng ta phải xúc
động ! Một trẻ sơ sinh cất tiếng nói đấy ! Tuy nhiên, hóa ra có rất ít người đón nhận điều ấy vào
lòng để lắng nghe Chúa Giêsu Hài Đồng và tiếng khóc của Người vì chúng ta ! Quá tệ ! Sống các
Điều Răn của Thiên Chúa là làm theo các hiệu báo trên con đường đưa tới Thiên Đàng, và được
bình an thực sự !
Đó là lý do tôi đề nghị với tất cả mọi người dâng tặng một món quà sinh nhật tuyệt vời cho
Chúa Giêsu Hài Đồng trong năm nay, cụ thể là đọc đi đọc lại các Điều Răn ban cho ông Mô-sê
(những Điều Răn ấy không có ngày hết hạn đâu), và các Điều Răn do Chúa Giêsu ban ra trong Tin
Mừng, để chúng ta có thể đưa tất cả các Điều Răn ấy vào thực hành. Đó sẽ là món quà tặng đẹp
nhất trong tất cả các món quà tặng, để tạ ơn Người lại đến trong vòng tay của Mẹ Người trong Lễ
Giáng Sinh năm nay, và bước vào lòng chúng ta bằng mọi tấm Bánh Thánh – Mình Thánh Chúa
trong Bí Tích Thánh Thể.
Sau đó, dựa vào “10 Lời Phán” này (như người Do Thái đặt tên cho những điều ấy), chúng ta
hãy đến với một vị Linh Mục để xưng thú một cách chân thành nhất các sai sót và tội lỗi của chúng
ta, để chúng ta đón ngày Lễ Giáng Sinh với một tâm hồn thanh sạch và sáng láng. Rồi chúng ta hãy
hân hoan mừng Lễ !
Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo đưa ra lời giải thích rất hay cho từng Điều Răn. Các Điều
Răn hoàn toàn được dựa trên tình yêu và được tình yêu mạc khải, vì mục đích thương yêu. “Chúa
Giêsu nói : Ai yêu mến Thầy thì người ấy biết và giữ Lời Thầy !”
3/- Với ngày Lễ Giáng Sinh đang gần đến, chúng ta thường lo lắng bồn chồn trong cơn cám
dỗ và chúng ta bị cuốn trôi đi vì lớp sóng thế gian muốn biến ngày Lễ Giáng Sinh thành một hoạt
động tài chánh khổng lồ. Chúng ta phải chịu áp lực : đi mua sắm, đi dạo chơi, mua quà tặng theo
danh sách càng ngày càng lớn, nấu nướng…. Có rất nhiều người thấy ngày Lễ Giáng Sinh đang đến
với nỗi thống khổ trong lòng vì tính chất sai khiến mà xã hội áp đặt vào họ, trong khi họ chỉ mơ
sống ngày Lễ Giáng Sinh trong sự nồng ấm và đơn sơ của Thánh Gia cùng với những người gần
gũi họ. Tất nhiên, chúng ta đều biết cách “ăn mừng”. Chúa Giêsu là người đầu tiên ăn mừng các
ngày Lễ rất thành thạo, nhưng Ngày Lễ được lập ra cho con người chứ không phải con người vì
Ngày Lễ !
Nhất là thời buổi bây giờ, người ta có thể rầu rĩ khi nghĩ đến những nỗi kinh hoàng mà các nhà
lãnh đạo của chúng ta đang áp đặt trên chúng ta theo mọi mức độ, khi nghĩ đến chiếc ví đựng tiền
của chúng ta ngày càng xẹp bớt, và nghĩ đến các cuộc khủng hoảng tài chính không thấy cỏ vẻ trở
nên tốt hơn. Đó chẳng phải là một dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa muốn chúng ta cùng với Người
sống ngày Lễ Giáng Sinh năm nay theo một cách thức Công Giáo hơn hay sao ? Tiên vàn và trên
hết, Lễ Giáng Sinh chính là ngày kỷ niệm Hài Nhi Giêsu chào đời, và Người có nhiều kho báu
không lồ để ban tặng cho chúng ta ! Đặc biệt, Người sẽ trao ban cho chúng ta tình yêu cuộc sống
đấy ! Chúng ta đừng bỏ lỡ món quà tặng này nhé !
Tôi biết một người trước đây theo giáo phái thờ Satan, người này đã làm những điều khủng
khiếp với tư cách là phần khởi đầu trong mạng lưới đánh cắp trẻ con, nhưng tôi không nói gì thêm
về các hoạt động của ông ta. Ông ta đã trải qua rất nhiều lần trừ quỷ và đã trở thành Kitô hữu. Sau
12 năm sống một cách thâm sâu đời sống Kitô hữu, ông đã tâm sự với tôi về sự thật khủng khiếp
này trong cuộc đời của ông : “Sơ hãy biết là khi con thấy một bức ảnh trẻ sơ sinh treo trên tường,
con có thể cảm thấy có một cơn sóng thù ghét dậy lên trong lòng con, thật vậy, cho đến tận ngày
__________________________________________________________________
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nay ! Con cần có thời gian để đuổi nó đi và đón nhận trong lòng con tình yêu của Thiên Chúa đối
với cuộc sống và đối với các trẻ thơ.”
Kẻ Thù Nghịch rất ghét đời sống con người mà nó hằng ghen tỵ, và kế hoạch hàng đầu của nó
là hủy hoại Gia Đình, là nền tảng của đời sống con người. Nếu nó thành công trong việc đồi bại hóa
và triệt phá gia đình, là tổ ấm của cuộc sống do Thiên Chúa tạo thành, thì nó sẽ tiêu diệt được nhân
loại và chắc là nó sẽ vui mừng. Nhưng nó không thành công được đâu ! Tại sao thế ? Vì ngày nay
Thiên Chúa đang can thiệp hơn bao giờ hết, nhất là qua Mẹ của Người, để kêu gọi chúng ta và chỉ
đường cho chúng ta ! Kẻ thù nghịch sẽ không thành công vì Chúa Giêsu và Mẹ Maria đã kêu gọi
chúng ta ! Thật đấy, Anh Chị Em và tôi, tất cả chúng ta đều là “con cái yêu dấu của Mẹ” như Mẹ
đang gọi chúng ta là thế, để sống với Chúa và với Mẹ, đồng thời mang bình an của Thiên Chúa đến
nơi mà bình an đã biến mất.
“Cuối cùng, Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ sẽ vinh thắng !” Đây là lời tiên báo đẹp
nhất của Mẹ Maria, thường được thể hiện trong các Sứ Điệp của Mẹ. Đức Mẹ Maria cảm ơn tất cả
con cái của Mẹ đón nhận sự vinh thắng của Mẹ vào tâm hồn và thúc tiến sự vinh thắng của Mẹ
bằng tấm lòng trung thành khiêm nhường của họ. Đức Mẹ đang mong đợi Anh Chị Em cũng như
đang mong đợi tôi đấy !
Một lần nữa, Mẹ sẽ ban tặng Chúa Hài Đồng của Mẹ trong ngày Lễ Giáng Sinh, vì “Một Hài
Nhi đã được sinh ra cho chúng ta, một Người Con đã được ban tặng cho chúng ta” như Sách Ngôn
Sứ I-sai-a đã chép. Và “chúng ta” thời Ngôn Sứ I-sai-a cũng chính là chúng ta bây giờ đấy ! Thưa
Anh Chị Em, ngày Lễ Giáng Sinh là để chữa lành chúng ta đấy ! Ma quỷ sẽ đánh phá sự ngây thơ
vô tội của Hài Nhi Giêsu đấy ! Chúng ta cần có một trẻ thơ để đặt một dấu chấm hết cho việc từ
chối con cái, từ chối sự sống, từ chối gia đình con người ! Chúng ta cần có Chúa Giêsu Hài Đồng
để đánh bại nỗi niềm sợ hãi sự sống cũng như sợ hãi trao tặng sự sống trong lòng chúng ta !
3/- Anh Chị Em đã dọn sẵn Máng Cỏ chưa ? Đức Mẹ mời gọi chúng ta dựng nên khung
cảnh Giáng Sinh ngay từ bắt đầu Mùa Vọng, để chúng ta có thể cùng với Mẹ chờ đợi, trong sự âu
yếm từ mẫu trông mong Con của Mẹ hạ sinh. Mẹ cũng mời gọi chúng ta, như một gia đình, đọc các
trích đoạn Kinh Thánh nói về Mùa Vọng (ít nhất là các Bài Đọc trong Thánh Lễ), và chia sẻ các
trích đoạn hay các bài đọc ấy với những người trong chúng ta, từ đó kiện cường mối hiệp nhất tâm
hồn trong gia đình. (Chúng ta cũng có thể đọc các câu chuyện về Chúa Hài Nhi đã được mạc khải
cho Chân Phước Anna Katharina Emmerick. Những câu chuyện này không cần phải hiểu theo
nghĩa đen, theo đúng mặt chữ, như thể đó là một quyển Phúc Âm mới. Nhưng những hình ảnh
trong đó sẽ giúp một số người lĩnh hội được tốt hơn về sự việc Đấng Thiên Sai đến Bê-lem.) Cuối
cùng, Mẹ mời gọi chúng ta nỗ lực hết sức trong sự rộng lượng, chủ yếu là hướng đến những người
đơn độc, đau khổ, nghèo khó và yếu đuối. Đừng quên những người nghèo là những người không
chỉ là không có gì. Nhiều người giàu có lại sống một cuộc sống hết sức nghèo nàn trong tâm hồn.
Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô nói rằng : “Có những người mà họ nghèo đến nỗi họ chỉ có tiền bạc
mà thôi.” Ngày Lễ Giáng Sinh là lúc xảy ra nhiều vụ quyên sinh nhất, theo các báo cáo của các
bệnh viện tâm thần ! Nhưng ngày Lễ Giáng Sinh cũng là lúc có nhiều linh hồn nhất rời bỏ Luyện
Ngục để lên Thiên Đàng đấy !
4/- Đúng vậy, Đức Giáo Hoàng đã nói… “Óc tò mò có thể dẫn đưa chúng ta nhắm đến điều
sai lạc, khiến chúng ta muốn nói rằng : ‘Tôi biết có một thị nhân đang nhận được thư từ của Đức
Mẹ, sứ điệp của ĐứcMẹ.’ Nhưng, hãy xem này, Đức Mẹ là Mẹ của mọi người và Mẹ yêu thương
tất cả chúng ta. Mẹ không phải là người chủ sự nhà dây thép mà gửi đi các tin nhắn (Sứ Điệp) hàng
ngày.”
Những lời nói này đã tạo nên sự nghi ngờ trong một số người : Có phải Đức Giáo Hoàng đã
nhắc đến Mễ Du ? Tất nhiên là không ! Những lời nói này không liên quan gì đến Mễ Du cả, chỉ
ngược lại, bảo vệ Mễ Du trước nhiều thị nhân giả đang xen vào nhiều nhóm cầu nguyện và đưa ra
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các sứ điệp cho bất kỳ những ai đang tìm kiếm những sứ điệp này. Ngoài ra, tốt hơn là hãy nhớ rằng
Đức Giáo Hoàng biết và tin Mễ Du.
5/- Anh Chị Em hãy nhớ chuẩn bị cho mình danh sách các Thánh để có thể lôi kéo cho
mình được một người đồng hành trong năm khi Anh Chị Em đến với nhau trong gia đình, hay trong
nhóm cầu nguyện của Anh Chị Em. Danh sách này đã có sẵn trong trang thông tin trực tuyến, dưới
đoạn phim mô tả trên trang chủ của Mạng Thông Tin Điện Tử của chúng tôi :
www.childrenofmedjugorje.org
Lạy Đức Mẹ Chí Ái, chúng con khẩn nài Mẹ hơn bao giờ hết, xin Mẹ hãy nỗ lực trong
việc can thiệp của Mẹ trong Mùa Giáng Sinh năm nay, cuộc chiến tâm linh đang hoành hành
đấy Mẹ ơi ! Có ai khác ngoài Mẹ đã được lãnh nhận từ Thiên Chúa quyền năng và nhiệm vụ
đạp dập đầu con rắn ? Xin Mẹ làm đầy lòng chúng con bằng Chúa Hài Nhi của Mẹ, khiến
cho Mùa Giáng Sinh này nhiều mừng vui nhất hơn bao giờ hết !
Sơ Emmanuell +
_______________________________________

Phụ Chú :
Dưới đây là 10 Điều Răn của Thiên Chúa :
1- Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với
Ta. (GLHTCG # 2083). “Ngươi phải thờ lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh
hồn và hết trí khôn ngươi,”
2- Ngươi không được kêu tên Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi mà làm điều bất xứng.
(GLHTCG # 2142)
3- Ngươi hãy nhớ ngày Sabat, mà coi đó là Ngày Thánh. (GLHTCG # 2168)
4- Ngươi phải kính trọng cha mẹ ngươi. (GLHTCG # 2197)
5- Ngươi chớ giết người. (GLHTCG # 2258)
6- Ngươi không được ngoại tình. (GLHTCG # 2331)
7- Ngươi không được trộm cắp. (GLHTCG # 2401)
8- Ngươi không được làm chứng gian hại người. (GLHTCG # 2464)
9- Ngươi không được ham muốn vợ người ta. (GLHTCG # 2514)
10- Ngươi không được ước ao nhà cửa, đồng ruộng, tôi tớ nam nữ, con bò, con lừa hay bất cứ
vật gì của người ta. (GLHTCG # 2534)
(Hạn Điền Vọng Vũ dịch theo Children of Medugorje)

MÙA VỌNG Ở MỄ DU
Ngày 17-12-2013

Thời gian này là Mùa Vọng, là thời gian trông đợi Chúa Giáng Sinh luôn luôn tràn ngập sự
chuẩn bị tâm hồn sâu sắc của giáo dân trong giáo xứ và khách hành hương cho ngày Lễ Mừng
Chúa Cứu Thế ra đời. Thánh Lễ Sáng được cử hành lúc 6 giờ sáng hàng ngày tại Nhà Thờ Thánh
Gia-cô-bê của Giáo Xứ ngoại trừ các ngày Chúa Nhật. Đây cũng là thời gian Tuần Cửu Nhật đón
mừng Chúa Giêsu giáng sinh, là lúc lần hạt Mân Côi mỗi ngày trên Đồi Hiện Ra vào lúc 2 giờ
chiều cho đến ngày 23-12-2013. Các thành viên của Cộng Đoàn Tiệc Ly đang giàn dựng hoạt cảnh
Bê-lem bên ngoài Nhà Thờ Thánh Gia-cô-bê, là một phần việc giàn dựng hoạt cảnh Chúa Giáng
Sinh sống động sẽ diễn ra trong những ngày Lễ Giáng Sinh. Một nhóm có 30 người hành hương đã
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bắt đầu Mùa Vọng bằng một tuần lễ ăn chay và tĩnh tâm trong Ngôi Nhà Bình An ở Mễ Du. Chị
Vlatka Vukoja sống ở Thụy Sỹ và chị Ruza Andric sống ở Tomislavgrad là những người thuộc
nhóm hành hương ấy và là khách mời của Đài Phát Thanh Mir Medjugorje. Đây là lần đầu tiên của
chị Vlatka tham dự tĩnh tâm ở đây và là lần thứ tư đối với chị Ruza.
“Cầu nguyện trên Núi Thánh Giá cũng như cầu nguyện trước Mình Thánh Chúa đều thực sự là
điều đặc biệt. Chúng tôi được soi sáng thêm về sự bỏ mình và qua việc ấy chúng tôi có thể được
dẫn dắt đến điều gì đó mới lạ. Chúng tôi biết được rằng thật là quan trọng để người khác nhận biết
được rằng chúng ta đã được tham dự vào buổi tĩnh tâm này khi trở về nhà mình.”
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Medjugorje.hr)

TUẦN CỬU NHẬT MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

Tuần Cửu Nhật để đón mừng ngày Chúa Giáng Sinh đã bắt đầu vào ngày Chúa Nhật 15-122013 với giờ lần hạt Mân Côi trên Đồi Hiện Ra. Cha Josip Marija Katalinic chủ sự giờ lần hạt ngày
trong ngày thứ nhất, và các giờ lần hạt Mân Côi này sẽ tiếp tục mỗi ngày lúc 2 giờ chiều cho đến
ngày 23-12-2013. Chương trình cầu nguyện chiều tối bắt đầu với giờ lần hạt Mân Côi vào lúc 5 giờ
chiều, sau đó là Thánh Lễ lúc 6 giờ và tiếp theo là chương trình cầu nguyện thường lệ. Các Thánh
Lễ sáng, do các Cha Dòng Thánh Phan-xi-cô chủ tế, diễn ra mỗi ngày ngoại trừ ngày Chúa Nhật tại
Nhà Thờ Tháh Gia-cô-bê. Các giáo dân có dịp xưng tội vào mỗi chiều tối từ 5 giờ 30 cho đến 7 giờ
30 và trong thời gian chương trình cầu nguyện chièu tối. Văn Phòng Thông Tin đã ghi danh sách
nhiều nhóm cầu nguyện đến từ Ý, Hoa Kỳ, Nam Triều Tien, Tây Ban Nha, Ly Băng, Ukraina, Lỗ
Mã Ni và Mễ Tây Cơ.
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Medjugorje.hr)

NGÀY LỄ GIÁNG SINH VÀ CÁC NGÀY TRONG MÙA GIÁNG
SINH TẠI MỄ DU
Ngày 23-12-2013

Vào ngày Thứ Ba 24-12-2013, Giáo Xứ Mễ Du cử hành Lễ Vọng Giáng Sinh, đó cũng là ngày
ăn chay. Thánh Lễ sáng cuối cùng cử hành vào lúc 6 giờ sáng và không có lần hạt Mân Côi trên Đồi
Hiện Ra vì Tuần Cửu Nhật kết thúc vào ngày 23-12-2013. Chương trình cầu nguyện chiều tối bắt
đầu lúc 5 giờ chiều bằng giờ lần hạt Mân Côi, sau đó là Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh vào lúc 6 giờ
chiều với tất cả các Linh Mục đồng tế, đó cũng là lý do chỉ giải tội vào lúc từ 4 giờ đến 5 giờ 30
chiều. Sau Thánh Lễ tối là màn trình diễn hoạt cảnh Giáng Sinh của Cộng Đoàn Tiệc Ly phụ trách.
Cầu nguyện canh thức với Chầu Mình Thánh Chúa bắt đầu lúc 10 giờ đêm và kéo dài cho đến giữa
đêm khi bắt đầu Thánh Lễ Nửa Đêm bắt đầu.
Vào ngày Thứ Tư 25-12-2013, Giáo Xứ Mễ Du cử hành Lễ Giáng Sinh. Các Thánh Lễ trong
Nhà Thờ Thánh Gia-cô-bê tại giáo xứ tiến hành vào lúc 7, 8, 9 giờ 30 và 11 giờ sáng. Sau Thánh Lễ
chính vào lúc 11 giờ sáng, các giáo dân họp mặt theo truyền thống tại các cơ sở của giáo xứ. Các
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Thánh Lễ tại các Nhà Thờ họ lẻ ở Vionica, Miletina và Surmancy được cử hành vào lúc 10 giờ
sáng.
Vào ngày Thứ Năm 26-12-2013. Giáo Xứ Mễ Du cử hành Lễ Thánh Stê-pha-nô Tử Đạo tiên
khởi. Các Thánh Lễ chỉ cử hành tại Nhà Thờ giáo xứ vào lúc 8 giờ, 11 giờ sáng và 6 giờ chiều.
Trong ngày này, một người trong giáo xứ Mễ Du được phong chức Phó Tế tại Nhà Thờ Thánh Stêpha-nô ở Cerin, đó là Thầy Goran Azinovic. Đức Giám Mục Ratko Peric tiến chức cho Thầy trong
Thánh Lễ lúc 6 giờ chiều.
Vào ngày Thứ Sáu 27-12-2013, Giáo Xứ Mễ Du cử hành Lễ Thánh Gioan Tông Đồ vào lúc 7
giờ 30 sáng và 6 giờ chiều tại Nhà Thờ giáo xứ. Việc làm phép nhà cũng được tiến hành trong ngày
này cho các gia đình trong giáo xứ.
Vào ngày Thứ Bảy 28-12-2013, Giáo Xứ Mễ Du cử hành Lễ Các Thánh Anh Hài Tử Đạo và
một phần chương trình thường lệ là Thánh Lễ vào lúc 3 giờ chiều cho thiếu nhi và các bậc cha mẹ.
Một lần nữa, sau Thánh Lễ này, Cộng Đoàn Tiệc Ly sẽ trình diễn hoạt cảnh Giáng Sinh.
Buổi hòa nhạc Giáng Sinh tại Giáo Xứ Mễ Du được tổ chức vào ngày Chúa Nhật 29-12-2013
tại Hội Trường Chân Phước Gioan Phaolô II.
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Medjugorje.hr)

LỜI CHÚC GIÁNG SINH CỦA GIÁO XỨ MỄ DU

ƯỚC GÌ MÙA GIÁNG SINH VÀ NGÀY CHÚA GIÊSU KITÔ RA ĐỜI ĐEM
LẠI TRỌN VẸN NIỀM VUI CHO ANH CHỊ EM !
Thật vậy, từ sự viên mãn của Người mà chúng ta đã được lãnh nhận hết ân sủng này đến ân
sủng khác, vì Người là bình an của chúng ta !
Cùng với lòng mong ước bình an của Thiên Chúa ngự trị trong tất cả mọi tâm hồn, tất cả mọi
gia đình, tất cả mọi quốc gia và trên toàn thể thế giới, hiệp cùng lời cầu nguyện của tất cả các thân
hữu Mễ Du trên khắp thế giới , xin Kính Chúc :

MỘT MÙA GIÁNG SINH TRÀN ĐẦY NIỀM VUI VÀ MỘT NĂM MỚI TRÀN ĐẦY
HẠNH PHÚC !
Ước gì ngày Lễ Giáng Sinh năm nay đối với Anh Chị Em là ngày vui mừng và bình an.
Nguyện xin Chúa Giêsu đến thăm viếng Anh Chị Em trong gia đình của Anh Chị Em và nguyện
xin Người được sinh ra nơi kín đáo trong trái tim của Anh Chị Em.
Văn Phòng Giáo Xứ Mễ Du
Trung Tâm Thông Tin “Mir” Medjugorje
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo medjugorje.hr)
__________________________________________________________________
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THỊ NHÂN IVAN SẼ LÀM CHỨNG TẠI ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ Ở HONDURAS
Thứ Bảy, ngày 07-12-2013

Trường Đại Học Công Giáo Đức Mẹ Maria Nữ Vương Hòa Bình của Honduras đang tiến hành
tổ chức Đại Hội Giới Trẻ Trung Mỹ lần thứ hai ở Danli, Honduras, vào ngày 23 cho đến ngày 2501-2014.
Những người được mời đến nói chuyện gồm có thị nhân Mễ Du Ivan Dragicevic và vị Linh
Mục mới được thụ phong có quê quán Mễ Du là Cha Stanko Cosic.
Sự kiện năm vừa qua cũng đã được Đức Hồng Y của
Honduras là Đức Cha Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga cũng
như Ivan Dragicevic quan tâm hỗ trợ. Đức Hồng Y là điều phối
viên của một nhóm được gọi là C8 (8 vị Hồng Y) cố vấn cho Đức
Giáo Hoàng Phan-xi-cô.
Tại địa điểm diễn ra Đại Hội Giới Trẻ, là các phiên bản của
Nhà Thờ Thánh Gia-cô-bê của Mễ Du và phiên bản Cây Thánh
Giá màu trắng đứng trên đỉnh núi Thánh Giá (xem hình)
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Crown of Stars)

ĐỨC HỒNG Y TRONG ỦY BAN ĐIỀU TRA CHO BIẾT
CÔNG VIỆC VẪN CÒN ĐANG TIẾP TỤC
Thứ Năm, ngày 12-12-2013

Đức Hồng Y Vinko Piljic, một thành viên của
Ủy Ban thuộc Tòa Thánh Vatican Điều Tra hiện
tượng Mễ Du, được tường thuật theo tin tức ngày
hôm nay cho biết rằng công việc của Ủy Ban Quốc
Tế này vẫn còn đang tiếp diễn.
Phát biểu với cơ quan thông tấn FENA của
Bosnia-Herzegovina, Đức Tổng Giám Mục cho biết
rằng người ta nói Ủy Ban đã kết thúc công việc của
mình là điều không đúng sự thật; và về phần Ngài,
việc Ủy Ban kết thúc công việc vào khi nào thì Ngài
không biết. Ngài cho biết thêm : “Sự thật là tôi muốn
kết thúc sớm vì có rất nhiều trọng trách. Nhưng vẫn
còn có nhiều việc phải tận tụy nghiên cứu ở phía
trước chúng tôi.”
Đức Hồng Y giải thích rằng sau khi đã hoàn
thành cuộc điều tra, Ủy Ban sẽ chuyển các kết quả
tìm được cho Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin để nghiên
cứu thêm, và Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin sẽ đưa ra một đề nghị và đệ trình cho Đức Giáo Hoàng
Phan-xi-cô để Ngài đưa ra một quyết định cuối cùng về hiện tượng Mễ Du.
Đức Hồng Y Puljic nói thêm là Ngài không muốn xét đoán hay muốn nói đến bất cứ hoàn cảnh
nào để một quyết định sẽ được đưa ra.
Đức Hồng Y sẽ không sa vào các câu hỏi về vị thế Đền Thánh của Mễ Du ngoài việc nói rằng
Vị Giám Mục sở tại có quyền tuyên bố về vị thế Đền Thánh.
Ngài cũng cho biết thêm rằng có nhiều nơi quy tụ các tín hữu lại với nhau và có một truyền
thống lâu đời được gọi là Đền Thánh, nhưng về mặt pháp lý thì không phải là như vậy.
Khi được hỏi Giáo Hội cần bao lâu để đưa ra sự công nhận một Đền Thánh chính thức, Đức
Hồng Y trả lời : “Giáo Hội không vội vã.”
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Điều thú vị là câu trả lời của Đức Hồng Y cũng là lời phát biểu của Đức Cố Hồng Y Kuharic,
nguyên là người cầm đầu Ủy Ban Điều Tra hiện tượng Mễ Du trước đây, đạ tuyên bố trong tháng 8
năm 1993 : “Các Giám Mục chúng tôi, sau một cuộc nghiên cứu của Ủy Ban trong 3 năm, chấp
nhận Mễ Du là một linh địa, là một Đền Thánh. Như thế có nghĩa là chúng tôi không có gì chống
lại Mễ Du nếu có người tôi kính Mẹ Thiên Chúa theo một thể thức cũng phù hợp với giáo huấn và
đức tin của Giáo Hội. Vì thế, chúng tôi để lại hiện tượng Mễ Du cho việc nghiên cứu thêm sau này.
Giáo Hội không vội vã.”
Gần hai năm trước đây, trong tháng 02 năm 2012, Đức Hồng Y Puljic đã được cơ quan thông
tấn ANSA của Ý trích đăng lời phát biểu rằng Ngài dự kiến công việc của Ủy Ban thuộc Tòa
Thánh Vatican sẽ hoàn tất công việc trong năm đó và một báo cáo cuối cùng sẽ được đệ trình vào
cuối năm 2012.
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Crown of Stars)

THÔNG TIN THÊM PHÁT BIỂU CỦA ĐỨC HỒNG Y PULJIC VỀ MỄ DU
Thứ Năm, ngày 19-12-2013

Đức Hồng Y có chân trong Ủy Ban điều tra hiện tượng Mễ Du cho biết : trong khi các cuộc
hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria tại Mễ Du vẫn còn đang tiếp diễn thì chưa thể có phán quyết
chung cuộc.
Trong buổi phỏng vấn của Đài Phát Thanh của Bosnia-Herzegovina sẽ được phát sóng ngày
20-12-2013, Đức Tổng Giám Mục Sarajevo là Đức Hồng Y Vinko Puljic một lần nữa khẳng định
rằng Ủy Ban điều tra hiện tượng Mễ Du vẫn còn đang phải tiếp tục công việc. Tuy nhiên, Ngài
cũng nói bóng gió là Ủy Ban này sẽ không đạt được quyết định cuối cùng khi các thị nhân cho biết
rằng các cuộc hiện ra vẫn còn đang tiếp diễn.
Trong buổi phỏng vấn này, Đức Hồng Y đã trả lời một câu hỏi đặt ra cho Ngài lời giải thích
vấn đề hiện nay đang nổi cộm về hiện tượng Mễ Du : “Giáo Hội không cấm một ai cầu nguyện với
Thiên Chúa cả, ở bất cứ nơi nào cũng đều có quyền cầu nguyện. Khi nói đến hiện tượng Mễ Du, vì
tôi đang phục vụ trong Ủy Ban điều tra nên tôi không thể phổ biến công khai bất cứ điều gì. Giáo
Hội chậm rãi nhưng chính là phải thấu đáo khi nghiên cứu các điều này.
Ủy Ban vẫn chưa nghiệm xét được toàn bộ các chi tiết của hiện tượng Mễ Du và có thể sẽ chưa
đưa ra một phán quyết chung cuộc được, vì các thị nhân vẫn cho biết rằng họ vẫn còn được Đức
Mẹ hiện ra với họ. Giáo Hội sẽ lo liệu một số hướng dẫn, còn chúng tôi, với tư cách là một Ủy Ban,
chúng tôi sẽ đệ trình các kết quả điều tra được cho Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin sẽ khai triển đề xuất
của mình đệ trình cho Đức Giáo Hoàng đưa ra quyết định. Như thế, đó là một tiến trình, nhưng tôi
hy vọng tiến trình này sẽ được hoàn tất trong năm tới.”
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Crown of Stars)

CUỘC PHỎNG VẤN ĐỨC HỒNG Y PULJIC LẦN THỨ BA
Thứ Ba, ngày 24-12-2013

Trong một buổi phỏng vấn nhân ngày Giáng Sinh do Jozo Pavkovic thực hiện và được cơ quan
thông tấn Vercenji List phát hành ngày hôm nay, Đức Hồng Y Vinko Puljic, một thành viên của
Ủy Ban Quốc Tế điều nghiên về hiện tượng Mễ Du, một lần nữa được hỏi về tiến trình điều tra và
khả năng Mễ Du được Giáo Hội công nhận như là một nơi để cầu nguyện hay không. Trong các
tuần lễ gần đây, đây là lần thứ ba Đức Tổng Giám Mục của Sarajevo được giới truyền thông hỏi
chặn trước về đề tài Mễ Du.
Trong dịp này, Đức Hồng Y Puljic từ chối đưa ra bất kỳ lời tuyên bố nào ngoài việc lặp lại
tuyên bố cho biết rằng Ủy Ban vẫn còn đang làm việc và khi hoàn tất công việc tìm tòi khám phá
của Ủy Ban thì những điều tìm thấy sẽ được chuyển giao cho Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin. Ngài
còn cho biết thêm là Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin sẽ nghiên cứu thêm về cuộc điều tra và sau đó sẽ
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lập ra một bản kiến nghị trình cho Đức Thánh Cha để Đức Thánh Cha sẽ đưa ra một quyết định
cuối cùng. Một lần nữa, Đức Hồng Y nói rằng Ngài không thể đánh giá trước bất kỳ kết cục nào.
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Crown of Stars)

THỊ NHÂN IVAN TRONG NGÀY LỄ GIÁNG SINH Ở MỄ DU
- CUỘC HIỆN RA KHÔNG BỊ CẤM Ngày 30-12-2013

Đức Mẹ đã hiện ra với thị nhân Ivan vào tối nay trên Đồi Hiện Ra ở Mễ Du. Đức Mẹ đã ban
qua Anh Sứ Điệp có nội dung như sau : “Các con thân yêu ! Ngày hôm nay, Mẹ mời gọi các con
hãy là những người mang phát bình an trong cái thế giới hỗn loạn này. Các con hãy cầu
nguyện cho hòa bình. Hãy kiên tâm cầu nguyện. Mẹ ở cùng các con và cầu bầu với Thiên Chúa
cho tường người các con. Cảm ơn các con vì các con vẫn đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”
Như thế, nay chúng ta biết rằng Giáo Hội không chi phối cuộc hiện ra của Đức Mẹ với những
người Mẹ chọn, với thời điểm hiện ra Mẹ chọn và nơi hiện ra Mẹ chọn.
Ngay cả Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin hay bất kỳ Giám Mục nào cũng không có quyền chi phối
cuộc hiện ra – trừ phi Giáo Hội tuyên bố cuộc hiện ra là hoàn toàn vớ vẩn. 32 năm qua và vẫn còn
sự chờ đợi một lời tuyên bố …
Điều thú vị là thị nhân Ivan cho biết Đức Mẹ giang rộng đôi tay cầu nguyện trên mọi người
hiện diện trong buổi hiện ra. Chúng ta đều biết rằng đây là điều Đức Mẹ thường làm trong buổi
hiện ra là cầu nguyện và chúc lành cho những người hiện diện trong buổi hiện ra, vì thế ai có thể
can ngăn mọi người, cả những người tin các cuộc hiện ra sẽ lãnh nhận được hình thức chúc lành
này cũng như những người ngăn cản ý nguyện của Đức Mẹ muốn làm điều này, nhất là khi Giáo
Hội chưa quyết định được về sự thật hay không phải là sự thật của các cuộc hiện ra ?
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Diễn Đàn Mễ Du)

CHA MATEO MARIO : “CHÚNG TÔI CẢM NHẬN ĐƯỢC TÌNH YÊU TUYỆT
VỜI CỦA THIÊN CHÚA”
Ngày 12-12-2013

Cha Mateo Mario là một thành viên của Cộng Đoàn
Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình ở Sao Paolo, Ba Tây. Cộng
Đoàn này là hoa trái của Mễ Du. Trước khi trở thành Linh
Mục, Ngài đã tốt nghiệp khoa Hóa Học và làm việc tại một
nhà máy hóa chất trong nhiều năm. Công ăn việc làm cũng
như lương bổng của Ngài thật ngon lành và Ngài sống đời
sống thoải mái theo tiêu chuẩn của thế giới. Tuy được nuôi
dưỡng trong một gia đình Công Giáo, nhưng Ngài đã ít khi
đến Nhà Thờ trong thời gian đó. Tất cả đã thay đổi chỉ với
một dịp tình cờ gặp được Sách Kinh Thánh. Ngài đã đến Mễ Du vào năm 2002, là lúc Ngài đang ở
Tập Viện.
“Trong khi đang tìm kiếm ơn gọi, tôi đến thăm nhiều Cộng Đoàn khác nhau. Theo đó tôi đã
tham gia nhiều buổi nhóm họp cầu nguyện của một nhóm đặc sủng Rinovamento ở Sao Paolo và
đó là nơi tôi đã nghe nói về các cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria. Trước đó, tôi không biết gì các
cuộc hiện ra của Đức Nữ Vương Hòa Bình tại Mễ Du, và lúc đó ý nghĩ Đức Mẹ đang hiện ra mỗi
ngày tràn ngập trái tim tôi và đó cũng là lúc tôi quyết định gia nhập Cộng Đoàn Đức Mẹ Nữ Vương
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Hòa Bình để sống và quảng bá các Sứ Điệp của Đức Mẹ. Gặp được Mễ Du là món quà vĩ đại nhất
của tôi. Đó là những ngày tôi nhận biết được tấm lòng của một Người Mẹ ôm ấp tôi và yêu thương
tôi. Kể từ khi lần đầu tiên tôi đến Mễ Du đây, Đức Mẹ là phần quan trọng trong cuộc đời của tôi.
Tôi cảm thấy là mình đã được chọn làm Linh Mục để trở thành khí cụ bình an, ân phúc và cầu
nguyện trong đời sống của tha nhân. Tôi bắt đầu cầu nguyện bằng trái tim ở Mễ Du, và Kinh Mân
Côi đã trở thành một thành phần chủ yếu cuộc sống của mình. Chúa Giêsu trở thành người anh và
bạn hữu của tôi. Chính ở Mễ Du đây mà tôi đã biết được thờ lạy Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh
Thể là điều quan trọng như thế nào. Đức Mẹ Maria không ở trọng tâm của Mễ Du, mà chính là
Chúa Giêsu Con của Mẹ.”
Cha Mateo cảm thấy rằng những người hành hương đến Mễ Du đều cảm nghiệm được tình
yêu cao cả của Thiên Chúa. Khi ta nhận biết được tội lỗi của mình, ta mở rộng lòng mình ra với
Thiên Chúa hơn nữa. Ngày hôm nay tôi đã lên Núi Thánh Giá cùng với nhóm hành hương của
mình. Khi chúng tôi làm Chặng Đường Thánh Giá, tôi cảm thấy tình yêu của Thiên Chúa tuôn trào
và tôi không thể nói gì được nữa, mà chỉ khóc suốt mà thôi.”
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Medjugorje.hr)

GISELLA BARRETO : “SAU KHI ĐẾN MỄ DU, TÔI CẢM THẤY NHƯ THỂ LÀ
THẾ GIỚI CỦA MÌNH BẮT ĐẦU BIẾN ĐỔI”
Ngày 18-12-2013

Một vị khách hành hương người Á Căn Đình, chị Gisella Barreto đã đến Mễ Du. Gisella là một
người rất nổi tiếng tại Á Căn Đình cũng như tại quốc gia khác thuộc Châu Mỹ La Tinh. Nhiều lần
chiến thắng trong các cuộc tranh giải về sắc đẹp và đã trở thành nữ xướng ngôn viên đài truyền
hình. Mặc dù chị sống trong cái thế giới đầy quyến rũ, nhưng chẳng có thứ gì làm cho chị được
hạnh phúc. Chị đã đến Mễ Du năm 2010 để làm mãn nguyện ước muốn của mẹ chị và đó cũng là
lúc thế giới của chị bắt đầu thay đổi. Chị không còn làm việc trong giới truyền thông nữa, không
còn sống trong thế giới đầy quyến rũ nữa, mà thay vào đó, chị làm chứng cho sự biến đổi ấy và
giảng dạy về tôn giáo trong các nhà trường, và chị cho biết rằng chỉ giờ đây mới cảm thấy hạnh
phúc và có may mắn trong cuộc sống sau rất nhiều năm. Chị Gisella nói với chúng tôi là chị đến
Mễ Du đây để cảm tạ Đức Mẹ Mễ Du. Chị nói rằng mẹ của chị luôn là một trụ cột đức tin trong gia
đình và đã nuôi dạy 4 người con của bà trong đức tin. Chị đã có một thời thơ ấu tươi đẹp nhưng đã
hoàn toàn thay đổi khi trưởng thành. Đó là lúc chị bị cuốn hút vào cái thế giới với tất cả các thách
thức của nó. Chị Gisella rất xinh đẹp và đó là lúc chị gia nhập vào thế giới đầy ma lực quyến rũ.
Chị đã chiến thắng một vài giải và đã là người nằm trong danh sách bán kết tại một cuộc tranh giải
Hoa Hậu Á Căn Đình.
Chị nói : “Đời sống ấy có vẻ là tươi đẹp và quyến rũ, nó thực sự là một cái bẫy của thế gian.
Tôi luôn cảm thấy không có hạnh phúc và mẹ tôi vẫn thường nói với tôi là hãy dâng mọi sự cho
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Thiên Chúa. Bà đã có 3 dịp đến Mễ Du và bảo cho tôi biết về Đức Mẹ Mễ Du cũng như nói tôi hãy
cảm tạ ơn Mẹ vì tất cả mọi sự. Sau chuyến viếng thăm Mễ Du, đời sống của tôi đã bắt đầu biến đổi.
Đây là nơi tôi hiểu rằng trở nên một con người tốt là chưa đủ, mà linh hồn chúng ta cần phải được
Thiên Chúa lấp đầy. Chính vì sự trống rỗng trong tâm hồn chúng ta mà thế gian bắt đầu chen vào
lòng chúng ta.”
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Medjugorje.hr)

ĐƯỢC HÒA GIẢI Ở MỄ DU
Chứng từ của một khách hành hương được ơn.
Thứ Ba, ngày 17-12-2013

Ở Mễ Du, tôi đã có một cảm nghiệm đối với tôi có vẻ như là một phép lạ rất lớn. Đó là phép lạ
hòa giải, phép lạ biến đổi và chữa lành tâm hồn, và tôi nhận ra đây là một điều đáng ngạc nhiên hơn
là cuộc chữa lành thân xác hay là dấu lạ về vật chất.
Sự việc của tôi đã bắt đầu từ nhiều năm trước đây, khi tôi sống tại một nơi khác tại làng quê
tôi. Giáo xứ của tôi rất rộng lớn và sống động, tôi đã được tham dự vào công việc của giáo xứ và
tôi coi đó là một đặc ân lớn lao. Thất chẳng may là đã có một chuyện lớn trong giáo xứ mà tôi hoàn
toàn không hiểu được vị Linh Mục Chánh Xứ, điều ấy đã khiến cho việc tôi đang làm trở nên ngày
càng khó khăn hơn. Cuối cùng là mọi thứ lên đến đỉnh điểm và tôi đã hoàn toàn bị loại trừ không
được tham dự vào bất kỳ hoạt động nào trong đời sống của giáo xứ. Tất nhiên là tôi vẫn tiếp tục
tham dự Thánh Lễ, không thể cấm cản tôi điều ấy được, nhưng vị Linh Mục không nói mà cũng
chẳng rằng gì với tôi, cũng như không đếm xỉa gì đến sự có mặt của tôi mỗi khi chúng tôi gặp nhau.
Thật là hết sức khó chịu và là những điều khó khăn trong một thời gian khá dài. Tôi chờ cơ hội và
để cho Chúa sắp xếp tình trạng này, và một thời gian ngắn trước khi đi khỏi giáo xứ, chúng tôi đã
có điều gì đó như là hòa giải. Ít nhất là chúng tôi đã nói chào nhau !
Vào tháng 09 năm nay, tôi đã đến Mễ Du và trong ngày thứ hai ở đây đang lúc tôi một mình đi
dạo phía sau Nhà Thờ Thánh Gia-cô-bê thì tình cờ tôi có được cuộc nói chuyện với một phụ nữ độc
thân. Khi chúng tôi trao đổi với nhau về nhiều tình tiết thì chị ấy cho tôi biét rằng một người thân
thuộc của chị là một Linh Mục ở nơi tôi đã sống trước đó, cũng đang cùng đi với chị ấy đến Mễ
Du. Chị ấy hỏi tôi có biết vị Linh Mục ấy không và đưa cho tôi danh tánh của vị Linh Mục Chánh
Xứ cũ của tôi.
Tôi phải thừa nhận rằng khi chia tay chị ấy tôi cảm thấy hết sức rúng động vì tin này. Rõ ràng
đây không là một cuộc gặp gỡ tình cờ, có quá nhiều người đang ở Mễ Du nên cuộc gặp gỡ của hai
người hoàn toàn xa lạ không phải là ngẫu nhiên mà là do Chúa sắp đặt và lý do duy nhất mà tôi có
thể nghĩ ra là Người muốn vị Linh Mục và tôi gặp nhau.
Sau Thánh Lễ bằng tiếng Anh sáng ngày hôm sau. Tôi ra về bằng cửa hông nhà thờ, khi ở bên
ngoài nhà thờ, tôi thấy vị Linh Mục ấy đến với tôi và, thay vì bối rối và nghi ngại theo dự kiến, tôi
lại cảm thấy một niềm vui và sung sướng dâng trào khi tôi trông thấy Ngài. Thậm chí còn ngạc
nhiên hơn nữa, từ nét biểu hiện trên khuôn mặt Ngài khi gặp tôi, Ngài cũng có cảm giác tương tự !
Chúng tôi chạy vội đến với nhau và ôm chầm lấy nhau. Ngài nói lớn : “Không thể tin được điều
này, nhưng tôi thực sự vui mừng khi gặp ông !” Chẳng có gì là giả bộ hoặc ép buộc trong sự thể
này, sự hòa giải này là chân thành và vui mừng, nó không đến từ chúng tôi nhưng từ Thiên Chúa
mà đến, đến từ Chúa Cha thân thương của chúng tôi, Đấng chỉ muốn có tình thương yêu giữa đàn
con cái của Người.
Sau đó tôi cho rằng đây là điều sẽ là như thế khi chúng ta lên Thiên Đàng. Chúng ta sẽ gặp tất
cả những người mà ta chưa được gặp trên mặt đất này và nhận ra mình đang thốt lên tận đáy lòng :
“Tôi rất mừng khi gặp bạn !”
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Crown of Stars)
__________________________________________________________________
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TRỞ THÀNH LINH MỤC LÚC 69 TUỔI SAU CHUYẾN VIẾNG THĂM MỄ DU !
CẦU CHO LINH HỒN CHA FRED McDONNELL ĐƯỢC AN NGHỈ ĐỜI ĐỜI
Bài của Mike Dwane đăng trong Mạng Limerick Leader
Đức Giám Mục địa phận Limerick (là một thành phố thuộc miền Trung Tây nước Ái Nhĩ Lan, một đơn vị
của tỉnh Munster), Đức Cha Brendan Leahy, đã chủ trì tang lễ cho Cố Linh mục Fred McDonnell, là người đã
dành trọn 10 năm cuối cùng cuộc đời mình làm Linh Mục Phụ Tá tại Parteen-Meelick.

Trong một chuyến viếng thăm Mễ Du vào năm 1998 – khi đã 65
tuổi – người thanh soát viên hưu trí của công ty xe buýt đã quyết định trở
thành Linh Mục. Điều làm cho câu chuyện của vị Linh Mục này trở nên
phi thường hơn nữa chính là Cha McDonnell đã kết hôn và nuôi dưỡng
một gia đình 5 người con.
Chuyến hành hương Mễ Du là để thực hiện một lời hứa của ông
Fred với bà Ann, người vợ đang hấp hối một vài tuần trước khi bà qua
đời. Được con cái đồng ý cho mình đáp lại ơn kêu gọi, ông Fred
McDonnell (hình) đã khăn gói lên đường sang Rôma để được đào tạo trở
thành Linh Mục, trong khi những người khác vào độ tuổi ông thì vui thú
điền viên.
Khi được phong chức Linh Mục ở Vương Cung Thánh Đường
Thánh Gioan là lúc đã 69 tuổi, Ngài nói về ước nguyện của mình là được phục vụ ít nhất 10 năm
với chức vị Linh Mục – một ước nguyện đã thành hiện thực khi qua đời chỉ một tháng trước sinh
nhật thứ 80 của Ngài.
Đức Cha Leahy nói : “Tôi đã nhiều lần đến thăm Cha Fred đầu năm nay khi Cha đau ốm và tỏ
ra vô cùng can đảm qua thời gian này.”
“Cha có một niềm tin bao la, và để trở thành Linh Mục, Cha đã phải đến Rôma để học Đại
Học trong lúc tuổi xế chiều. Đây là một sự dấn thân hết sức lớn lao khi Cha phải rời bỏ nơi an cư
trong 3 hoặc 4 năm và phải làm quen với một nền văn hóa khác. Nhưng Cha đã có ơn gọi và tôi hết
sức xúc động bởi việc mà Cha đã xầu xin cho mình được làm Linh Mục trong 10 năm và lời cầu
nguyện của Cha đã được nhậm lời.”
“Cha là người được nhiều người ngưỡng mộ và hết sức yêu mến tại Giáo Xứ Meelick-Parteen,
nơi Cha phục vụ. Cha có một tâm hồn dịu dàng, chu đáo và có nhiều người đến tâm sự với Cha. 10
năm Linh Mục của Cha nhắc chúng ta nhớ đến Linh Mục chính là món quà cho các Giáo Đường và
nhớ đến tầm quan trọng của việc phải cầu nguyện cho các ơn gọi. Về Cha Fred, có rất nhiều người
được hưởng ích lợi từ những tháng năm Cha làm Linh Mục. Cha sẽ được mọi người tha thiết tưởng
nhớ.”
Là người gốc Kihalee ở trung tâm thành phố Limerick, Cha McDonnell làm việc ở Công Ty
CIE (Córas Iompair Éireann) trong 40 năm. Sau khi thành hôn với Anne Connery, Ngài định cư ở
Clancy Strand và nuôi dưỡng một gia đình.
Bài giảng trong Thánh Lễ an táng Cha McDonnell tại Vương Cung Thánh Đường Thánh
Gioan trong tuần qua do Cha Pat Kelly là người anh em họ của Ngài, một vị Linh Mục Dòng Chúa
Cứu Thế quê quán tại Ballinacurra.
Cha Kelly nhớ lại người anh em họ của mình “vừa mới nghỉ hưu với công việc thanh soát viên
tại Công Ty CIE, khi bà Ann qua đời.”
__________________________________________________________________
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“Cái chết của chị ấy là một đòn khủng khiếp. Nhưng Cha Fred đã có một đức tin thâm sâu,
một đức tin rất có truyền thống, và chính đức tin ấy đã giúp cho Cha vượt qua mọi sự. Rồi có một
ngày, nhiều tháng sau khi chị Ann qua đời, sau một chuyến đi đến Mễ Du, Cha đã gây sửng sốt cho
tất cả chúng tôi khi cho biết rằng sẽ trở thành Linh Mục. Trong độ tuổi của Cha lúc ấy thật khó mà
có một quyết định cách dễ dàng – đón nhận một cách sống hoàn toàn mới : học hành, đồ ăn thức
uống ở Rôma, cách ly với gia đình – nhưng Cha Fred đã quyết chí và đã vượt qua mọi trở ngại và
đã được tiến chức Linh Mục ở Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan nơi đây vào ngày 16-022003.
Nhưng Cha đã đón nhận chức Linh Mục như “cá gặp nước” và thích phục vụ các giáo dân.
Bằng kinh nghiệm sống của mình, Cha đã có thể giao tiếp với con chiên của minh một các độc đáo.
Cha McDonnell cũng được nhớ đến như một người hoạt động khi chỉ một thời gian ngắn sau khi
đến giáo xứ Meelick, Cha đã tự mình sơn phết lại ngôi Nhà Thờ cho đến khi các giáo dân của Ngài
tự nguyện đến giúp.
Cha McDonnell sống mãi trong lòng con cái của Ngài là Theresa, Shane, Helen, Lorna, Ada
và Mary, trong lòng các thân bằng quyến thuộc của Ngài.”
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Crown of Stars)

----- a & b -----

Ban Biên Tập TINH THẦN MỄ DU VIỆT NAM
Kính Chúc Quý Độc Giả

M Ù A G I Á NG S I NH
Tràn đầy Thánh Ân
và

M Ộ T NĂ M M Ớ I
An bình – Thịnh vượng
Trong tình yêu của Chúa Hài Đồng và Mẹ Maria
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Kính Báo
Do ngày Thứ Hai đầu tháng trong Tháng 02-2014 nằm trong thời gian nghỉ Tết Giáp Ngọ, nên
Tập San Tinh Thần Mễ Du Việt Nam số tháng 02-2014 sẽ được phát hành vào ngày Thứ Hai, 1102-2014.
Xin chân thành cảm ơn Quý Độc Giả.

GHI CHÚ : Tài liệu này xử 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 – Đức Mẹ Mễ Du)
Để có thể tham khảo thêm tài liệu, bài vở về chuyên đề về Mễ Du, do giới hạn số trang của tập tài liệu này nên
không thể đăng tải cho đủ trong tháng, xin truy cập ở website này. 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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