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(Phát hành vào các ngày Thứ Hai đầu tháng)
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 GIÁNG SINH NGÀY 25-12-2012

“Đức Mẹ hiện đến với Hài Nhi Giêsu bồng trên tay, Mẹ không ban Sứ Điệp, mà Chúa
Giêsu Hài Đồng bắt đầu lên tiếng, Người phán dạy : “Ta là sự bình an của các con, hãy
sống các Giới Răn của Ta.” Đức Mẹ và Chúa Giêsu Hài Đồng cùng chúc phúc cho chúng ta
bằng một dấu Thánh Giá.”
CÁC SỨ ĐIỆP KHÁC TRONG THÁNG
SỨ ĐIỆP HÀNG NĂM BAN QUA THỊ NHÂN JAKOV

“Các con thân yêu ! Các con hãy dâng tặng cho Mẹ món quà là đời sống của các con và các
con hãy trọn vẹn phó mình cho Mẹ để Mẹ có thể giúp các con thấu hiểu được tình yêu từ mẫu
của Mẹ và tình yêu của Con Mẹ. Hỡi các con, Mẹ thương yêu các con vô bờ bến và ngày hôm
nay, đặc biệt nhân ngày Con của Mẹ giáng sinh, Mẹ muốn đón nhận từng người các con vào
Trái Tim Mẹ và dâng tặng cho Con của Mẹ món quà là đời sống của các con. Hỡi các con,
Chúa Giêsu yêu thương các con và Người ban tặng cho các con hồng ân được sống trong lòng
từ bi nhân hậu của Người, nhưng tội lỗi đã ập vào tâm hồn nhiều người các con nên các con
phải sống trong tăm tối. Vì thế, hỡi các con, đừng chờ đợi nữa mà hãy nói “Không” với tội lỗi,
và các con hãy phó dâng trái tim các con cho Con của Mẹ, vì chỉ có cách này các con mới có thể
sống với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa và cùng với Chúa Giêsu trong tâm hồn các con mà
tiến bước trên con đường cứu độ.”
SỨ ĐIỆP NGÀY 02-12-2012 BAN QUA THỊ NHÂN MIRJANA

“Các con thân yêu ! Bằng tấm lòng nhẫn nại và tình yêu từ mẫu, một lần nữa, Mẹ kêu gọi
các con hãy sống theo Con của Mẹ – để loan báo sự bình an và tình yêu của Người – ngõ hầu là
tông đồ của Mẹ, các con sẽ trọn lòng đón nhận lấy sự thật của Thiên Chúa và cầu xin Chúa
Thánh Thần hướng dẫn các con. Sau đó các con mới có thể trung thành phụng sự Con của Mẹ
và tỏ bày cho người khác thấy được tình yêu của Người bằng chính đời sống của các con. Theo
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tình yêu của Con Mẹ và tình yêu của Mẹ, là một người mẹ, Mẹ gắng sức đưa tất cả con cái lầm
đường lạc lối vào vòng tay từ mẫu của Mẹ và cho chúng thấy con đường đức tin. Hỡi các con,
hãy giúp Mẹ trong cuộc chiến từ mẫu của Mẹ và hãy cùng với Mẹ cầu nguyện cho những người
tội lỗi sẽ nhận biết và chân thành ăn năn sám hối tội lỗi của mình. Các con cũng hãy cầu
nguyện cho những người mà Con của Mẹ đã chọn và thánh hiến trong Danh Người. Mẹ cảm
ơn các con.”
SỨ ĐIỆP NGÀY 28-12-2012 BAN QUA THỊ NHÂN IVAN

“Các con thân yêu ! Hôm nay nữa, Mẹ muốn kêu gọi các con hãy vui lên. Một lần nữa, Mẹ
kêu gọi các con hãy mừng vui lên ! Đồng thời Mẹ cũng kêu gọi các con hãy có trách nhiệm. Hỡi
các con thân yêu ! Hãy đón nhận một cách có trách nhiệm các Sứ Điệp của Mẹ, hãy sống các
Sứ Điệp của Mẹ, vì Mẹ muốn qua các Sứ Điệp mà dẫn đưa các con đến với Thánh Tử của Mẹ.
Trong tất cả những năm tháng này khi Mẹ ở cùng các con, ngón tay Mẹ hằng chỉ về phía Chúa
Hài Đồng, vì Mẹ muốn dẫn dắt các con đến Chúa Giêsu, để ngay trong những ngày này các con
sẽ tự hỏi lòng mình : ‘ta có thể làm gì để tâm hồn mình được gần gũi Chúa Giêsu hơn ? Câu hỏi
này sẽ hướng dẫn các con : Các con sẽ phải từ bỏ hoặc khước từ điều gì để tâm hồn các con
được gần gũi Chúa Giêsu hơn ? Hỡi các con thân yêu, các con hãy cầu nguyện, và Mẹ cầu
nguyện cho tất cả các con, để câu trả lời trong lòng các con là niềm ao ước được gần gũi Chúa
Giêsu hơn. Hỡi các con thân yêu ! Mẹ cảm ơn các con vì đã đáp lại và thưa Vâng với lời kêu gọi
của Mẹ.”
(Jn.PVB.TTrg dịch theo medjugorje.hr và mạng Mễ Du Ngày Nay)

SUY NIỆM SỨ ĐIỆP GIÁNG SINH CỦA Lm TUTTO
Sứ Điệp Giáng Sinh 25-12-2012 :
Đức Mẹ hiện đến với Hài Nhi Giêsu bồng trên tay, Mẹ không ban Sứ Điệp, mà Chúa Giêsu
Hài Đồng bắt đầu lên tiếng, Người phán dạy : “Ta là sự bình an của các con, hãy sống các
Giới Răn của Ta.” Đức Mẹ và Chúa Giêsu Hài Đồng cùng chúc phúc cho chúng ta bằng một dấu
Thánh Giá. (Theo tường thuật của thị nhân Marija)

Hết thảy mọi Sứ Điệp của Đức Mẹ đều tập trung vào Chúa Giêsu, Vua Bình
An, hoặc Chúa Giêsu là Sự Bình An, như trong Sứ Điệp Mẹ ban ngày 25-12-2006
:
“Các con thân yêu ! Hôm nay nữa, Mẹ bồng Chúa Hài Đồng Giêsu đến
cho các con. Chính Người là Vua Trời Đất, Người là sự bình an của các con.
Hỡi các con bé nhỏ ! Không một ai có thể ban cho các con bình an được như
Người, là Vua Bình An. Vì thế, các con hãy thờ lạy Người trong tâm hồn, hãy quyết chọn lấy
Người và các con sẽ có được niềm vui trong Người. Người sẽ chúc lành cho các con bằng Phép
Lành Bình An của Người. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”
Sứ vụ của Chúa Giêsu trong thế giới chúng ta là đem bình an đến cho tâm hồn chúng ta, cho
gia đình chúng ta, cho cộng đoàn chúng ta và cho cả và thế gian chúng ta, bằng sự hy sinh mạng
sống của Người vì tội lỗi của chúng ta; và bằng sự Phục Sinh của Người, Người trao tặng cho
chúng ta niềm hy vọng được chia sẻ vinh quang và hạnh phúc muôn đời của Người, nếu chúng ta
sống trong sự bình an của Người. Điều này có nghĩa là chúng ta phải kết hiệp đời sống của mình
với Chúa Giêsu, bởi chưng chỉ có Người mới có thể ban cho chúng ta sự bình an mà chúng ta đang
tìm kiếm, như Đức Mẹ đã nói cho chúng ta biết trong một Sứ Điệp Giáng Sinh khác trong năm
1995 :
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“Các con thân yêu ! Ngày hôm nay, Mẹ cũng vui mừng cùng với các con và Mẹ đem đến
cho các con Hài Nhi Giêsu để Người chúc phúc cho các con. Hỡi các con thân yêu ! Mẹ mời gọi
các con để đời sống của các con sẽ được kết hiệp với Người. Chúa Giêsu là Vua Bình An, và chỉ
duy nhất có Người mới có thể ban cho các con sự bình an mà các con đang tìm kiếm. Mẹ ở cùng
các con và Mẹ đặc biệt dâng tiến các con cho Chúa Giêsu ngay trong thời gian mới mẻ này là
thời gian phải quyết vì Người. Thời gian này là thời gian ân sủng. Cảm ơn các con đã đáp lại lời
kêu gọi của Mẹ.”
Chúng ta, là những người đi theo Đức Kitô, chúng ta phải tham phần vào sứ vụ của Chúa
Giêsu nhằm gieo rắc bình an của Người và tình yêu của Người. Có như thế, chúng ta mới trở thành
tông đồ của Đức Mẹ, như Mẹ nói với chúng ta trong Sứ Điệp ngày 02-12-2012 ban qua thị nhân
Mirjana :
“Các con thân yêu ! Bằng tấm lòng nhẫn nại và tình yêu từ mẫu, một lần nữa, Mẹ kêu gọi
các con hãy sống theo Con của Mẹ – để loan báo sự bình an và tình yêu của Người – ngõ hầu là
tông đồ của Mẹ, các con sẽ trọn lòng đón nhận lấy sự thật của Thiên Chúa và cầu xin Chúa
Thánh Thần hướng dẫn các con. Sau đó các con mới có thể trung thành phụng sự Con của Mẹ
và tỏ bày cho người khác thấy được tình yêu của Người bằng chính đời sống của các con. Theo
tình yêu của Con Mẹ và tình yêu của Mẹ, là một người mẹ, Mẹ gắng sức đưa tất cả con cái lầm
đường lạc lối vào vòng tay từ mẫu của Mẹ và cho chúng thấy con đường đức tin. Hỡi các con,
hãy giúp Mẹ trong cuộc chiến từ mẫu của Mẹ và hãy cùng với Mẹ cầu nguyện cho những người
tội lỗi sẽ nhận biết và chân thành ăn năn sám hối tội lỗi của mình Các con cũng hãy cầu
nguyện cho những người mà Con của Mẹ đã chọn và thánh hiến trong Danh Người. Mẹ cảm
ơn các con.”
(Jn.PVB.TTrg dịch theo Hội Tông Đồ Cầu Nguyện Mễ Du Anh Quốc)

BÀI CHIA SẺ SỨ ĐIỆP GIÁNG SINH 25-12-2012
Chỉ một vài giờ sau khi hiện ra theo lệ thường hàng năm với thị nhân Jakov, Đức Mẹ hiện ra
theo thông lệ hàng tháng với thị nhân Marija để trao ban Sứ Điệp cho toàn thể thế giới. Nhưng
trong buổi hiện ra này, Đức Mẹ đã đến cùng với Chúa Giêsu Hài Đồng bồng trong tay, Mẹ không
ban Sứ Điệp, mà thay vào đó, chính Chúa Giêsu Hài Đồng cất tiếng phán dạy : “Ta là sự bình an
của các con, hãy sống các Giới Răn của Ta.” Sự thể này thật là đặc biệt chưa từng xảy ra tại Mễ
Du trong thời gian gần 32 năm qua, cũng như có thể rất hiếm thấy trong những cuộc hiển linh công
khai được Giáo Hội công nhận theo dòng lịch sử.
– “Ta là sự bình an của các con”. Chúa Hài Đồng Giêsu nhắc lại lời Người đã từng nói trong
Kinh Thánh, khi Người ra công khai để rao giảng Tin Mừng. Bình an của Thiên Chúa rất thâm sâu
đã được diễn tả trong Tin Mừng theo Thánh Gioan là “bình an không như thế gian ban tặng” (x. Ga
14, 27). Chúa Giêsu là Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là Tình Yêu (x. 1 Ga 4,16), tình yêu của Thiên
Chúa là tình yêu “sẵn sàng thí mạng sống của mình vì người mình yêu.” Cũng vì tình yêu đó mà
Thiên Chúa đã Nhập Thể làm người trong đêm đông hoang vắng lạnh giá, để cứu chuộc nhân loại
bằng cái chết của Người trên Thập Giá trong sự ồn ào bấn loạn của người đời, để đem sự bình an
của Thiên Chúa đến cho nhân loại, như lời hoan ca loan báo của các Thiên Thần trong Đêm Giáng
Sinh : “Vinh Danh Thiên Chúa trên Trời, Bình An dưới thế cho loài người Chúa thương.”
Nhân loại đã không có được sự bình an trong tâm hồn, không có được hòa bình trong cộng
đồng nhân loại. Vì còn biết bao người vẫn chưa cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, vẫn đang
gạt bỏ Thiên Chúa ra ngoài cuộc sống, vẫn còn mưu cầu hòa bình, tìm kiếm bình an bằng các
phương thế của loài người, qua địa vị - tiền tài - quyền lực. Vậy thử hỏi trong cõi nhân sinh này, ai
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là người “vạn tuế” ? Ai là người cao sang phú quý mà không có nỗi sợ bị tiến chiếm, giành giật,
ghen ghét ? Ai là người uy quyền vô song mà vẫn không còn mối ưu tư có ngày bị tru diệt, đến nỗi
có người khi chết đi vẫn không dám để mộ huyệt chôn táng mình tồn tại trên mặt đất ? Vậy thì bình
an ở nơi nao ? Chỉ có ở nơi Thiên Chúa Hằng Hữu mới có bình an mà thôi, vì Người chính là Sự
Bình An !
Làm thế nào để có được Sự Bình An của Thiên Chúa ? Dựa theo Sứ Điệp Giáng Sinh năm nay
tại Mễ Du, Chúa Giêsu Hài Đồng trong vòng tay bồng ẵm của Đức Mẹ đã phán dạy rằng : “Ta là sự
bình an của các con”. Điều này cho thấy rằng muốn có bình an của Thiên Chúa thì phải có tâm hồn
trẻ thơ. Bởi chưng tâm hồn trẻ thơ là một tâm hồn vô tội, hồn nhiên, đơn sơ, khiêm nhường, trọn
vẹn phó thác, hoàn toàn yêu mến và lệ thuộc vào cha mẹ. “Vì Nước Thiên Chúa thuộc về những ai
giống như chúng.” (Lc 18, 16 – Mt 19,14)
– “Hãy sống các Giới Răn của Ta.” Với một tâm hồn trẻ thơ luôn yêu mến và vâng lời cha mẹ,
muốn có được bình an, chúng ta phải vâng lời Thiên Chúa mà sống các Giới Răn của Người. Giới
Răn của Thiên Chúa tóm gọn trong hai mối : tiên vàn phải thờ phượng và yêu mến Thiên Chúa hết
tâm hồn, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn – và sau đó là yêu mến tha nhân như ta yêu chính
mình. Có cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa thì ta mới cảm mến Thiên Chúa sâu đậm. Có
yêu mến Thiên Chúa thì ta mới tuân giữ Giới Răn của Người “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em
sẽ giữ Giới Răn của Thầy”. Mà các Giới Răn của Thiên Chúa nhằm để chúng ta tránh mọi tội lỗi
làm chúng ta phải bị hư mất đời đời, cho chúng ta sạch mọi tội lỗi vì bản tính yếu đuối loài người
của chúng ta, để chúng ta được sống trong Ân Nghĩa Chúa, để Người sẽ an bài mọi sự tốt lành cho
chúng ta cho chúng ta được sống an vui trong cõi đời này và được hưởng hạnh phúc đời đời mai
sau. Chính vì không tuân giữ các Giới Răn “Mến Chúa – yêu người” của Thiên Chúa, không chấp
nhận Thiên Chúa, dính bén quá nhiều với các sự thế gian, chỉ sống theo cảm tính xác thịt loài người
mà tội lỗi sinh ra, và ngày càng dẫn đưa con người sống trong cảnh tăm tối của tội lỗi. Cũng vì
buông mình sống theo dục vọng thế gian, bào chữa cho tội, mà tội lỗi là điều xúc phạm đến Thiên
Chúa và xúc phạm nhau, để cho tính ích kỷ kiêu căng ngự trị trong tâm hồn, nên thế gian ngày càng
sa vào cảnh hỗn loạn không có bình an trong tâm hồn, không thể tìm được hòa bình giữa con người
với nhau, cho dù con người có đưa ra đủ loại phương thức thỏa hiệp, nhưng càng thỏa hiệp thì con
người lại càng biến loạn hơn.
Vì thế, chúng ta cần phải đón nhận lấy tình yêu và sự thật của Thiên Chúa, cần phải nói
“Không” với tội lỗi và sẵn lòng thưa “Vâng” với Thiên Chúa, cần phải có một tâm hồn trẻ thơ trọn
vẹn phó thác đời mình cho Thiên Chúa Quan Phòng của một con thảo. Và hơn thế nữa, chúng ta
cần phải vì tình yêu dành cho Thiên Chúa mà làm sao cho các Giới Răn của Thiên Chúa trở thành
đời sống của chúng ta, để chúng ta có thể lãnh nhận được bình an của Thiên Chúa trong tâm hồn và
có thể được hưởng hòa bình trong nhân loại. Tắt một lời, nếu không có Thiên Chúa, nếu con người
chối bò Thiên Chúa, chắc chắn con người sẽ không có được sự bình an trong tâm hồn và có được
hòa bình trên thế giới. Đây cũng là một thách thức cho chúng ta và cho toàn thể thế giới.
Như vậy, Sứ Điệp Giáng Sinh năm nay tại Mễ Du thật là một Sứ Điệp rất quan trọng cho toàn
thể nhân loại trong tình hình hiện nay, vì đây là những lời từ chính môi miệng Thiên Chúa phán ra.
Đức Mẹ hiểu rõ từng người chúng ta hơn chúng ta hiểu mình. Với bản tính yếu đuối của loài
thụ tạo, chúng ta thường nghiêng ngả trong từng cơn biến động, nên Mẹ đã đến thế gian trong thời
gian dài lâu để giúp chúng ta bền đỗ trung thành với Thiên Chúa, để cứu vớt loài người chúng ta
đang chìm ngập trong tăm tối của muôn vàn sự dữ. Trong Sứ Điệp Giáng Sinh năm nay ban qua thị
nhân Jakov theo lệ thường hàng năm, Mẹ kêu gọi chúng ta chọn lấy con đường mà Giáo Hội đã
vạch ra cho chúng ta, con đường ấy có tên là “Per Mariam, Ad Jesum” (Nhờ Mẹ Maria đến với
Chúa Giêsu), con đường hoán cải, tin tưởng phó thác đời sống mình cho Mẹ, không còn dính bén
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vào các sự thế gian, để Mẹ dìu dắt chúng ta đến với Chúa Giêsu là Bình An đích thực và cho chúng
ta được cứu độ trong tình yêu đầy Lòng Thương Xót của Người :
“Các con thân yêu ! Các con hãy dâng tặng cho Mẹ món quà là đời sống của các con và các
con hãy trọn vẹn phó mình cho Mẹ để Mẹ có thể giúp các con thấu hiểu được tình yêu từ mẫu
của Mẹ và tình yêu của Con Mẹ. Hỡi các con, Mẹ thương yêu các con vô bờ bến và đặc biệt
ngày hôm nay, nhân ngày Con của Mẹ giáng sinh, Mẹ muốn đón nhận từng người các con vào
Trái Tim Mẹ và dâng tặng cho Con của Mẹ món quà là đời sống của các con. Hỡi các con,
Chúa Giêsu yêu thương các con và Người ban tặng cho các con hồng ân được sống trong lòng
từ bi nhân hậu của Người, nhưng tội lỗi đã ập vào tâm hồn nhiều người các con nên các con
phải sống trong tăm tối. Vì thế, hỡi các con, đừng chờ đợi nữa mà hãy nói “Không” với tội lỗi,
và các con hãy phó dâng trái tim các con cho Con của Mẹ, vì chỉ có cách này các con mới có thể
sống với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa và cùng với Chúa Giêsu trong tâm hồn các con mà
tiến bước trên con đường cứu độ.”
(Jn. M. Vũ Sơn Bảo)

CHIA SẺ SỨ ĐIỆP NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2012
Chúng ta đang đến gần Mùa Vọng. Để chuẩn bị tâm hồn chúng ta bước vào Mùa Vọng cho tốt
và trọng thể đón mừng Lễ Giáng Sinh là ngày Thiên Chúa đến với loài người chúng ta, Đức Mẹ
kêu gọi chúng ta trọn lòng đón nhận Sự Thật của Thiên Chúa.
Sự Thật của Thiên Chúa trong bối cảnh này, ấy là “Thiên Chúa có thật”, “Thiên Chúa là
Tình Yêu”, “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người
thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.”
Chúa Giêsu Con của Mẹ, Người là “Hoàng Tử Bình An”, là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”,
vì “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang
hàng với Thiên Chúa, nhưng hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống
phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng
chịu chết, chết trên cây Thập Tự.” để đem lại sự bình an và Ơn Cứu Độ cho loài người. Đó chính
là tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người chúng ta luôn chìm khuất trong tội lỗi và đưa đến bị
diệt vong, hậu quả của hành động bất trung của A-đam, E-và nguyên tổ của chúng ta.
Một lần nữa trong Sứ Điệp tháng này, Mẹ cũng vẫn kiên trì kêu gọi chúng ta là các tông đồ
hòa bình, tông đồ cho tình yêu của Mẹ, những người đã cảm nghiệm được tình yêu của Thiên
Chúa, hãy sống theo gương Chúa Giêsu Con của Mẹ trong đời sống của mình, hầu gieo rắc bình an
và tình yêu của Thiên Chúa cho tha nhân, cho những người vẫn chưa biết đến tình yêu của Thiên
Chúa.
Để có thể thực hiện được công việc này cho tốt, Mẹ cũng kêu gọi chúng ta cầu cùng Chúa
Thánh Thần xin Người hướng dẫn chúng ta. Bởi tự sức mình, chúng ta không thể làm được chuyện
gì, nên chúng ta phải cần được Ơn Chúa giúp sức, qua hành động của Chúa Thánh Thần khi ta mở
rộng lòng trí mình ra cho Thiên Chúa và phó thác mình cho Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần sẽ ban
sức mạnh cho chúng ta qua các Thánh Ân của Người và gia tăng thêm Đức Tin, Đức Cậy, Đức
Mến cho chúng ta, giúp chúng ta đáp lại lời kêu gọi của Mẹ, nói cách khác, là làm chứng cho Tình
Yêu của Thiên Chúa trước tha nhân, để chúng ta một lòng một dạ trung thành phụng sự Thiên Chúa
bằng tình yêu của mình đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân.
Trong đời sống của Mẹ khi còn ở thế gian, Mẹ luôn luôn phụng sự Thiên Chúa qua lời thưa
VÂNG của Mẹ. Nay tuy đã về Trời, Mẹ cũng vẫn phụng sự Thiên Chúa qua việc Mẹ vâng lời
Thiên Chúa mà trở lại thế gian trong một thời gian lâu dài, qua 31 năm và còn chưa biết đến bao
giờ mới hết, để gắng sức đưa tất cả con cái lầm đường lạc lối trong tội lỗi của Mẹ trở về với Thiên
Chúa hầu khỏi bị trầm luân đời đời.
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Mẹ cũng cho chúng ta biết rằng Mẹ đang ở trong một cuộc chiến của một người Mẹ, bởi lời
Thiên Chúa phán: “Ta sẽ gây mối thù giữa ngươi và Người Nữ, giữa giòng dõi ngươi và giòng
dõi Người Nữ. Người Nữ sẽ đạp dập đầu ngươi và ngươi sẽ rình táp vào gót chân Người Nữ
ấy”, khi Satan dưới lốt Con Rắn cám dỗ người nữ nguyên tổ phạm tội và đưa sự dữ vào thế gian. Vì
Mẹ là Mẹ của chúng ta, vì tình yêu của Thiên Chúa và tình yêu từ mẫu của Mẹ đối với con cái lầm
đường lạc lối mà Mẹ phải ra sức giành lại con cái mình khỏi quyền lực thống trị của Ma Quỷ và tội
lỗi, đưa họ vào vòng tay từ mẫu của Mẹ và nhờ Mẹ mà họ đến được với Chúa. Nên Mẹ cần đến
chúng ta như Mẹ đã từng nói : “Tất cả các con đều cần thiết cho Mẹ”, “Mẹ cần đến các con.” Mẹ
cần có chúng ta cùng với Mẹ cầu nguyện và làm chứng bằng chính đời sống của chúng ta cho
những người vô tín, cho những người tội lỗi sẽ nhận biết được tội lỗi của mình và chân thành ăn
năn sám hối tội lỗi của mình, trở về với Thiên Chúa, chấp nhận sự thật của Thiên Chúa, nhận biết
được tình yêu của Người, để được sống trong bình an và mừng vui trong ơn nghĩa Chúa ở đời này
và được sống hoan lạc hạnh phúc đời đời mai sau. Đó là ơn gọi và bổn phận của từng người tín hữu
chúng ta phải góp phần vào sự vinh thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.
Và cũng trong Sứ Điệp đầu tháng này, như trong các Sứ Điệp vào các ngày Mùng Hai mỗi
tháng liên tục trong những năm gần đây, Đức Mẹ kêu gọi chúng ta cầu nguyện cho các vị Mục Tử
là những người mà Chúa Giêsu Con của Mẹ đã kêu gọi và tuyển chọn, vì sự quan trọng trong chức
vụ của các Ngài, là cầu nối giữa Thiên Đàng và mặt đất, từ các Ngài mà chúng ta được nhận lãnh
các phép Bí Tích, và như trong Sứ Điệp tháng trước, Đức Mẹ nói rằng : “Không thể nào mà không
có các Ngài được đâu.”
(Jn. M. Vũ Sơn Bảo)

THÁNG 12 - 2012
(CHILDREN OF MEDJUGORJE)
Thứ Sáu, ngày 14 tháng 12 năm 2012

Lễ Thánh Gioan Thánh Giá
Con Cái Mễ Du thân mến !
Ngợi khen Chúa Giêsu và Mẹ Maria !
1/- Vào ngày 02 tháng 12 năm 2012, Đức Mẹ hiện ra với thị nhân
Mirjana theo lệ thường hàng tháng tại địa điểm Cây Thánh Giá Xanh, chỉ có
một số người giới hạn tham dự vì thời tiết mùa đông. Sau đó, chị Mirjana đưa
ra cho chúng ta Sứ Điệp như sau :
“Các con thân yêu ! Bằng tấm lòng nhẫn nại và tình yêu từ mẫu, một
lần nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy sống theo Con của Mẹ – để loan báo sự bình an và tình yêu
của Người – ngõ hầu là tông đồ của Mẹ, các con sẽ trọn lòng đón nhận lấy sự thật của Thiên
Chúa và cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn các con. Để rồi các con mới có thể trung thành
phụng sự Con của Mẹ và tỏ bày cho người khác thấy được tình yêu của Người bằng chính đời
sống của các con. Theo tình yêu của Con Mẹ và tình yêu của Mẹ, là một người mẹ, Mẹ gắng sức
đưa tất cả con cái lầm đường lạc lối vào vòng tay từ mẫu của Mẹ và cho chúng thấy con đường
đức tin. Hỡi các con, hãy giúp Mẹ trong trận chiến từ mẫu của Mẹ và hãy cùng với Mẹ cầu
nguyện cho những người tội lỗi sẽ nhận biết và chân thành ăn năn sám hối tội lỗi của mình.
Các con cũng hãy cầu nguyện cho những người Con của Mẹ đã chọn và thánh hiến trong Danh
Người. Mẹ cảm ơn các con.”
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2/- Vào ngày hôm qua, tôi đến thị trấn Čitluk để nhận một số giấy tờ. Vui biết bao khi
thấy các biểu mẫu đã được điền kín mít ! Các câu hỏi đưa ra đều đơn giản : xin cho biết danh tánh
cha và mẹ. Những câu hỏi ấy đều không mở đầu bằng “thân phụ” hay “dưỡng phụ thứ nhất, thứ
hai…”. Đất nước Bosnia-Herzegovina này sẽ còn kháng cự lại sự suy đồi xã hội của chúng ta trong
thời gian bao lâu nữa ?
Khi Đức Mẹ nhắc nhở chúng ta về 2 cách thức hữu hiệu nhất để ngăn ngừa và đình chỉ các
cuộc chiến tranh, tức là Mẹ biết Mẹ đang nói về điều gì ! Mẹ có thể thấy những cuộc chiến giết
người khủng khiếp nhất đang đến : sự hủy hoại các gia đình đã được tổ chức một cách gian trá !
Satan biết rất rõ là nếu nó thành công trong việc hủy hoại gia đình, tức là nó hủy hoại được nhân
loại; chính vì thế mà nó đưa kế hoạch này của nó lên hàng đầu.
Đối với các tín hữu, chẳng cần phải đánh giá lại đời sống hôn nhân. Thiên Chúa đã xác định rõ
ràng đời sống hôn nhân bằng việc tạo thành người nam và người nữ, để họ tôn tạo lẫn nhau và giúp
đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Người truyền lệnh cho chúng ta “hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho
đầy mặt đất và thống trị mặt đất.” Ai mà lại dám cho rằng mình biết hơn Đấng Tạo Thành về cách
thức lo liệu hạnh phúc cho con người là loài thụ tạo từ bàn tay Thiên Chúa mà đến, và lo liệu được
sự hài hòa trong gia đình của Người ?
Trong Mùa Vọng này, khi chúng ta đang thấy có quá nhiều nỗi đau khổ và cũng thấy có quá
nhiều tội ác nghiêm trọng phạm đến Lề Luật và tình yêu của Đấng Tạo Thành cùng các công trình
tạo dựng của Người, chúng ta hãy nghiêm túc lập lại các lời kêu gọi của Mẹ Thiên Tòa chúng ta !
Mẹ đang mơ ước đưa chúng ta ra khỏi cảnh khốn cùng đấy ! Mẹ đang muốn ngăn ngừa chúng ta
khỏi bị hư mất đấy !
Trước khi có cuộc chiến tranh ở Bosnia xảy ra, Đức Mẹ Maria đã nói với chúng ta vào Tháng
Ba năm 1992 như sau : “Các con thân yêu ! Trước đây chưa bao giờ như ngày hôm nay, Mẹ mời
gọi các con hãy sống các Sứ Điệp của Mẹ và đưa các Sứ Điệp của Mẹ ra thực hành trong đời
sống các con. Mẹ đã đến với các con để giúp đỡ các con, vì thế, Mẹ mời gọi các con hãy thay đổi
cuộc sống vì các con đã sa vào con đường khốn khổ, con đường diệt vong. Khi Mẹ nói với các
con : hãy hoán cải, cầu nguyện, ăn chay, hòa giải… các con lại hời hợt đón nhận các Sứ Điệp
này (…) Các con đã lìa xa Thiên Chúa và Mẹ bởi các lợi ích tồi tàn của các con. Mẹ muốn tạo
các con thành một ốc đảo hòa bình, yêu thương và ngay lành. Thiên Chúa muốn rằng, bằng
tình yêu của các con và bằng sự giúp đỡ của Người, các con làm nên các điều lạ lùng và từ đó
làm gương cho mọi người. Vì thế, đây là điều Mẹ phải nói cho các con : Satan đang đùa cợt các
con và đùa cợt linh hồn các con, còn Mẹ không thể giúp các con vì các con đang xa lìa Trái Tim
Mẹ. Cho nên, các con hãy cầu nguyện, sống Sứ Điệp của Mẹ, để rồi các con sẽ thấy được Phép
Lạ của Tình Yêu nơi Thiên Chúa trong cuộc sống hàng ngày của các con.”
3/- Chị Chiara, một thân hữu người Ý và là một bà mẹ có hai người con, đã viết thư gửi
đến tôi một chứng tá tuyệt vời, như sau : “Ngày Thứ Tư vùa qua, con nôn nao và cảm thấy rất yếu
sức vì thiếu chất sắt trong máu và mới phải trải qua một cuộc điều trị thông ruột. 3 tuần lễ qua, con
hiếm có dịp nào để ăn chay; con liên tục phải chịu đựng tình trạng khó chịu. Nhưng vào ngày ăn
chay đó, con quỳ gối trước Nhan Mẹ và trọn lòng cầu xin Mẹ giúp con ăn chay bằng bánh mì và
nước lã cho các ý chỉ của Mẹ. Sau đó con bắt đầu ăn chay, với đức tin của mình. Ngày hôm đó, con
cảm thấy có một sức mạnh vô biên không thể diễn tả được ! Con có thể làm được hàng ngàn việc,
mua sắm, chuẩn bị hành trang, con sắp xếp thu tích các bữa ăn cho gia đình trong 3 ngày con vắng
mặt, và điều đáng ngạc nhiên nhất là con chỉ ăn một ít bánh mì vì không cảm thấy cần phải ăn !
“Con nhớ lại câu chuyện của Sơ, nhớ đến thỏa ước mà Sơ đã lập ra với Đức Mẹ để có thể ăn
chay bất chấp tình trạng sức khỏe của Sơ đang yếu, để Sơ có thể nói chuyện với người khác về việc
ăn chay và Đức Mẹ đã ban cho Sơ ơn giữ chay ngay lập tức như thế nào… Sơ thấy đấy, Đức Mẹ đã
thực hiện điều tương tự cho con !”
________________________________________________________________
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Tôi xin cảm ơn người bạn này đang cho chúng ta thấy Đức Mẹ sẵn lòng thực hiện mọi sự cho
chúng ta ! Khi chúng ta sẵn lòng thực hiện mọi sự cho Mẹ thì các phép lạ sẽ xảy ra trong cuộc sống
đơn sơ hàng ngày của chúng ta !
4/- Hãy tải về danh sách các Thánh trong Mùa Giáng Sinh ! Nhiều người liên lạc với
chúng tôi nhằm tìm kiếm danh sách các Thánh để chia sẻ với nhau trong các ngày ăn mừng Lễ.
Anh chị em có thể tải về danh sách này, ở địa chỉ :
http://www.enfantsdemedjugorje.fr/index.php/saints-list-in-english.html
5/- Thị nhân Ivan nói về tương lai của Giáo Hội và của thế giới. Vào ngày 14-08, thị nhân
Ivan được Đài Phát Thanh Maria (Ý) của Cha Livio Fangaza phỏng vấn. Dưới đây là lời phát biểu
của anh, chúng ta hãy suy nghiệm những lời này nhé !
“Khi các Bí Mật có tính tiên tri của Đức Mẹ bộc lộ ra tại Mễ Du, Giáo Hội Công Giáo sẽ nhận
ra mình đang ở trong một cuộc đại thử thách, với thế giới và với các tín hữu cũng vậy, một ít nỗi
đau khổ này đã bắt đầu rồi. Ngày nay Satan đang mạnh thế hơn bao giờ hết, nó đặc biệt muốn hủy
hoại gia đình và giới trẻ, vì gia đình và giới trẻ là nền tảng của một thế giới mới.”
“Thiên Chúa đã trao ban quyền lực cho các vị tổng thống và những người lãnh đạo; quá nhiều
người trong số họ đã dùng quyền lực ấy cho lợi ích riêng tư của mình. Kết quả đưa đến là một xã
hội hỗn loạn. Không có Thiên Chúa, thế giới không có tương lai, chính vì thế mà Đức Mẹ mời gọi
chúng ta trở về với Thiên Chúa và hướng về tương lai cùng với Thiên Chúa, để duy trì hòa bình và
hòa hợp. Một chính thể không có Thiên Chúa là chính thể vô chính phủ, là một chính thể dối trá. Vì
thế, điều cần thiết là phải có Thiên Chúa hiện diện trong guồng máy chính quyền và Người phải
được ở vị trí hàng đầu. Bởi tình trạng thiếu vắng Thiên Chúa đang thịnh hành ở nhiều nơi, cho nên
hòa bình đang liên tục bị đe dọa. Cuộc chiến tranh khủng khiếp nhất chính là cuộc chiến tranh
đang tiến hành trong tâm hồn con người. Sự thiếu vắng Thiên Chúa đã cho Satan có được
nhiều chỗ hơn bao giờ hết.”
Thị nhân Ivan đã xin các thính giả cầu nguyện cho các kế hoạch của Mẹ Maria được thực hiện.
“Nếu mục tiêu đầu tiên của Satan là các gia đình, thì cái đích thứ hai nó nhắm đến là hủy hoại
Giáo Hội và các Linh Mục. Nó muốn ngăn chặn sinh ra các ơn thiên triệu.” Thị nhân Ivan đã lãnh
nhận nhiệm vụ cầu nguyện cho các Linh Mục. Vào buổi chiều tối mọi ngày Thứ Năm, anh mở cửa
Nhà Nguyện riêng của mình cho các Linh Mục muốn cầu nguyện chung với anh.
Lạy Đức Mẹ Chí Ái, trong những ngày dọn mình đón Chúa Giêsu được sinh ra, xin Mẹ
hãy nhìn thật sâu vào lòng Mẹ nơi Chúa Hài Nhi Mẹ đang cưu mang, bất chấp các điều kiện
quyết liệt bên ngoài. Chúa Hài Nhi là trọn niềm vui của Mẹ mà ! Chúng con muốn đồng hành
với Mẹ trong Tuần Cửu Nhật trước ngày Lễ Giáng Sinh và muốn được ở cùng Mẹ trong mọi
sự ! Chúng con cần phải nhìn về Mẹ đang sống và thờ lạy trong âm thầm, vì nhìn về Mẹ,
chúng con được nên thanh sạch và được phục hồi bình an của chúng con. Xin Mẹ cho chúng
con được ở cùng Mẹ và Thánh Cả Giuse trên con đường đưa đến Bê-lem, và sau đó được ở
cùng Mẹ và Thánh Cả trong Máng Cỏ ! Thế giới bên ngoài đang rất khắc nghiệt ! Mẹ là chốn
nương ẩn tuyệt vời của chúng con ! Nguyện xin Chúa Giêsu Hài Đồng giáng sinh trong lòng
chúng con; đây là ước nguyện của Mẹ và cũng là ước nguyện của chúng con vậy ! Vì thế,
chúng con xin Mẹ chỉ bảo cho chúng con biết cách đặt Người vào chỗ trước hết của chúng
con ! Trước Nhan Người, hết thảy phù phiếm của thế gian đều tan biến, và trước tình yêu của
Người, quân thù phải chạy cao bay. Ôi, lạy Mẹ của Chúa Cứu Thế, xin Mẹ cầu bầu cho
chúng con.
Sơ Emmanuel +
________________________________________
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Phụ Chú :
Chúng ta hãy vui mừng với tân Chánh Xứ của Nhà Thờ Thánh Gia-cô-bê là Cha Mariko Sakota. Ngài đã
chinh phục được tấm lòng yêu mến của giáo dân và người hành hương bằng cách cầu nguyện và dâng Thánh
Lễ với trọn tâm hồn, trong nhiều ân huệ khác. Xin tạ ơn Chúa Giêsu và Mẹ Maria vì vị Mục Tử này !

(Hạn Điền Vọng Vũ dịch theo Children of Medjugorje)
Ghi chú thêm của Ban Biên Tập : Chúng tôi mới nhận được thêm Bản Tin Mễ Du của Sơ Emmanuel ngày
31-12-2012 nên không kịp thời gian để dịch đăng trên Tinh Thần Mễ Du VN số tháng này. Chúng tôi sẽ đăng
Bản Tin này vào số tháng 02-2013. Độc giả có thể tham khảo trước Bản Tin này trên website của Dòng Sức
Sống Chúa Kitô (www.sucsongchuakito.net) vào khoảng thượng tuần Tháng Giêng năm 2013.

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH CỦA GIÁO XỨ MỄ DU
Quả thật, từ sự Viên Mãn của Người mà chúng ta đã được lãnh nhận hết ân sủng này đến ân
sủng khác, vì Người là sự bình an của chúng ta !
Với lòng mong ước bình an của Thiên Chúa ngự trị trong tất cả mọi tâm hồn, trong tất cả mọi
gia đình, trong tất cả mọi quốc gia và trong toàn thể thế giới, hiệp cùng lời cầu nguyện của tất cả
mọi thân hữu Mễ Du trên khắp thế giới :

Kính Chúc một Mùa Giáng Sinh tràn đầy niềm vui và một Năm Mới tràn đầy hạnh
phúc.
Nguyện xin ngày Lễ Giáng Sinh năm nay là ngày an vui cho Anh Chị Em. Nguyện xin Chúa
Giêsu đến thăm viếng gia đình Anh Chị Em và nguyện xin cho Người được sinh ra ở nơi sâu khuất
trong trái tim Anh Chị Em.
Văn Phòng Giáo Xứ Mễ Du
Trung Tâm Thông Tin “Mir” Mễ Du

MARIJA : CHÚA GIÊSU UY QUYỀN PHÁN DẠY
Jakob Marschner – 26-12-2012
Nghe thấy Chúa Giêsu Hài Đồng ban Sứ Điệp Giáng Sinh, thay vì Mẹ Maria, là một điều hết sức
bất ngờ đối với thị nhân Marija Pavlovic-Lunetti. Sau đó chị thị nhân đã khóc rất nhiều, nhưng trong lòng
dậy lên một niềm tri ân lớn lao. Chị Maria nói trong buổi phỏng vấn của đài phát thanh : “Người đã phán
dạy với uy quyền cao cả” và “con có gắng tìm hiểu điều con đã thấy.”

Khi thị nhân Mễ Du được Chúa Hài Nhi ban cho chị một Sứ Điệp vào ngày 25-12-2012 thay
vì Mẹ Maria, chị cảm thấy uy quyền tỏa ra từ Chúa Giêsu Hài Đồng. Giọng nói của Người vẫn còn
vang mạnh trong lòng thị nhân Marija, trong lúc chị cố trấn tĩnh lòng mình trong giòng nước mắt
sau khi buổi hiện ra đã kết thúc.
Đây là một trải nghiệm hoàn toàn bất ngờ đối với chị Marija khi chị cho biết đã thấy Đức
Trinh Nữ Maria bồng Chúa Giêsu Hài Đồng trên tay vào mọi ngày Lễ Giáng Sinh trong 31 năm
qua, nhưng trước đây chưa bao giờ chị được nghe Chúa Giêsu nói. Lúc chị nói chuyện với Đài Phát
Thanh Maria ngay sau buổi hiện ra, chị vẫn còn nỗ lực tìm hiểu về điều mình đã thấy.
Thị nhân Maria mở đầu buổi phỏng vấn của đài phát thanh : “Ngày hôm nay thật sự là một
ngày đặc biệt vì Đức Mẹ không ban Sứ Điệp. Con xin kể lại sự việc như sau :
________________________________________________________________
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Thị nhân Marija Pavlovic-Lunetti, hình chụp trong tháng 10.

“Đức Mẹ hiện đến bồng Chúa Giêsu Hài Đồng trên tay. Mẹ không ban Sứ Điệp. Nhưng Chúa
Giêsu Hài Đồng bắt đầu lên tiếng phán dạy : ‘Ta là sự Bình An của các con, hãy sống các Giới Răn
của Ta.’ Đức Mẹ và Hài Nhi Giêsu cùng ban phúc lành cho chúng ta bằng một Dấu Thánh Giá.”
“Chúa Giêsu nói với con trong tư thế là Vua Bình An. Chỉ là một hài nhi nhưng những lời nói
ra lại rất có uy quyền, với một cung giọng vẫn còn mạnh mẽ trong lòng con. Con nghe thấy tiếng
nói của Chúa Giêsu như một trẻ thơ, nhưng không phải là giọng nói của một đứa trẻ mới được sinh
ra mới có vài giờ. Con không biết phải nói về điều này như thế nào. Chúa Giêsu, con người nhỏ bé,
sơ sinh, Người nói với chúng ta đấy !”

Người nói chuyện với thị nhân Marija, Linh Mục Livio Fanzaga, Giám Đốc Đài Phát Thanh Maria

“Thưa Cha Livio, con cảm thấy hết sức xúc động, con đã khóc rất nhiều. 2 hay 3 lần trước đây
con đã không như thế , nhưng lần này làm con hết sức cảm động. Con cố gắng tìm hiểu điều con đã
thấy.”
“Tất cả chúng con đều ngỡ ngàng. Người đã gây ra một cảm xúc mạnh. Thường thì sau mỗi
buổi hiện ra con bật khóc nhưng rất hạnh phúc. Lần nay cũng vậy, nhưng con còn cảm thấy hạnh
phúc hơn. Thật là một điều phi thường. Điều làm cho con cảm động là Chúa Giêsu đã ban phúc
lành cho chúng ta và lần đầu tiên Người lên tiếng, cũng vì đây là lần đầu tiên Chúa Giêsu nói với
con.”
“Con đã không mong đợi điều gì như thế này. Con chỉ có thể chờ Đức Mẹ nói cho con biết là
Mẹ sẽ không hiện ra với con nữa hay là nói với con một điều gì khác con chưa biết. Trong 31 năm
qua, Đức Mẹ đã hiện ra mọi năm vào ngày Lễ Giáng Sinh có bồng Chúa Giêsu trên tay, nhưng đây
là lần đầu tiên Chúa Giêsu nói.”
“Có thể nói là cuộc hiện ra lúc ấy đối với con vẫn là theo thông lệ, vẫn bình thường, thế mà lại
có một điều phi thường đã xảy ra ngày hôm nay. Con thấy trong lòng có một niềm hết sức tri ân.”
Thị nhân Marija thuật lại trải nghiệm đã qua trong ngày Lễ Giáng Sinh đầu tiên Đức Mẹ hiện
ra với chị. Đó là vào năm 1981, Chúa Giêsu Hài Đồng đã làm một cử chỉ nhưng không nói một lời
nào với các thị nhân :
__________________________________________________________________
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Chị Maria nói : “Chỉ có một lần khác có điều bất thường đã xảy ra (như thế này), đó là lúc
Chúa Giêsu Hài Đồng nháy mắt với các thị nhân chúng con. Và đây là lần thứ hai xảy ra điều bất
thường, đó là lúc Người cất tiếng phán dạy.”
Garbriel Paulino ghi chép và dịch từ tiếng Ý

(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Mạng Mễ Du Ngày Nay)

MARIJA : SỨ ĐIỆP GIÁNG SINH LÀ MỘT LỜI KÊU GỌI MỚI VÀ
LÀ MỘT THỜI ĐIỂM MỚI
Jakob Marschner – 28-12-2012
Thị nhân Marija Pavlovic-Lunetti cho biết rằng Sứ Điệp Giáng Sinh, do Chúa Giêsu Hài Đồng ban
ra chứ không phải do Đức Trinh Nữ Maria, thật đáng chú ý nhưng không đáng lo ngại. Chị gọi Sứ Điệp
bất ngờ này là “một thời điểm mới cho Mễ Du và cho các Sứ Điệp”, chị cho rằng đó là một “lời kêu gọi
mới mẻ” và cho thấy “Thiên Chúa đang làm việc theo một cách thức mới.”

Thị nhân Mễ Du Marija Pavlovic-Lunetti phát biểu với nhật báo tiếng Croát Vecernji List :
Sự thể bất ngờ trong ngày Lễ Giáng Sinh tại Mễ Du, đó là Chúa Giêsu Hài Đồng ban Sứ Điệp thay
vì Đức Trinh Nữ Maria, Người nằm trong vòng tay của Mẹ khi Người cất tiếng phán dạy, sự thể
này tiêu biểu cho một “thời điểm mới đối với Mễ Du và đối với các Sứ Điệp Mễ Du.”
Chị nói : “Điều này rất đáng chú ý nhưng không đáng lo ngại. Chúa Giêsu phán dạy : ‘Ta là
Bình An của các con, hãy sống các Giới Răn của Ta.’ Thiên Chúa đang trao ban bình an cho chúng
ta, đang tặng cho chúng ta một cơ hội. Đây thực là một lời kêu gọi mới mẻ, Thiên Chúa đang hành
động theo một cách thức mới.”
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Mạng Mễ Du Ngày Nay)

MARIJA : HÃY ĐẶT ĐỨC TIN LÊN TRÊN NỖI SỢ VÀ ĐỊNH MỆNH
Jakob Marschner – 02-02-2012
Vào ngày 01-12-2012, thị nhân Mễ Du nói chuyện với 900 người tham dự buổi họp nhóm cầu
nguyện : Chúng ta phải học hỏi từ những người trong quá khứ đã tin Thiên Chúa, còn hiện nay có vẻ
như là người ta quan tâm hơn về những điều tương lai qua bói toán tử vi. Chị còn nói thêm : Chúng ta
quá bận rộn về kỹ thuật và vận rủi, dành quá ít thời gian cho Thiên Chúa.

Thị nhân Mễ Du Marija Pavlovic-Lunetti tiếp tục nói về điều mà chị thấy như là cách dùng
thời gian tệ hại và ưu tiên không đúng chỗ trong buổi nói chuyện với 900 người tham dự buổi họp
mặt cầu nguyện trong ngày Thứ Bảy ở Đại Nhạc Viện Canazei, Ý.
Theo tờ báo địa phương Trentino Corriere Alpi, chị Marija phát biểu : “Chúng ta phải sợ
điều gì ? Các lời tiên tri, các cơn bão hay là tận thế sẽ đến vào ngày 21-12 này như người ta đang
bàn tán ? Ngày tận thế có thể đến mỗi ngày, nhưng dường như đời sống chúng ta lại tùy thuộc vào
lá số tử vi hay những điều bói toán trong ngày, nhưng chúng ta phải học hỏi những người trong quá
khứ đã tin tưởng Thiên Chúa.”

Một góc đám đông 900 người ở Canazei
________________________________________________________________
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Chị thị nhân cũng còn nói : “Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra cho chúng ta, nhưng Thiên Chúa
dạy cho chúng ta biết rằng nếu không có Người thì dứt khoát sẽ không có tương lai cho chúng ta.
Trăm năm có ý nghĩa gì nếu không có sự sống đời đời ? Chúng ta quá bận rộn với điều rủi, truyền
hình, máy tính…, nhưng chúng ta dành cho Thiên Chúa bao nhiêu thời gian ?”
Chị nói thêm, theo tờ báo tôn giáo L’Adige địa phương : “Ngày mai tôi không biết sẽ xảy ra
điều gì – nhưng điều quan trọng là quý vị phải để cho lòng mình không vương vấn lo âu, sợ hãi, đau
đớn và phải vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống, luôn kiên định cầu nguyện và thương yêu.”

Thị nhân Marija (bên phải) cùng với các Linh Mục trong Thánh Lễ ở Canazei.

Chị đã trích dẫn vài thí dụ về ơn chữa lành, một trong số thí dụ ấy nói về một cậu bé bị hôn mê
trong 3 tháng liền sau một tai nạn, nhưng cậu bé ấy đã tỉnh dậy mà người ta không thấy có bất kỳ
một tổn thương nào trong não bộ.
“Rất nhiều lần chúng ta không tin vào phép lạ, nhưng phép lạ vẫn hiện hữu. Lời chứng của tôi
nhắm đến trở thành một dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa dành cho quý vị. Chúng ta không phải là
những người không có giá trị, còn tôi chỉ là một người tầm thường, nhưng chúng ta hiện diện ở đây
như là một dấu chỉ cho thấy Đức Mẹ đang cầu bầu cùng Thiên Chúa cho chúng ta.”
Tờ báo Trentino Corriere Alpi tường thuật : 900 người tham dự thuộc mọi lứa tuổi và đến từ
khắp nơi trong thung lũng Canazei, nhưng cũng có nhiều người đến từ thung lũng Fiemme bên
cạnh, đến từ những nơi khác trong Tỉnh Trento. Ngoài ra có một số chuyến xe đò đến từ Tỉnh
Belluno và những nơi khác trong khu vực.
Thị nhân Marija đã nói với họ : “Đức Mẹ yêu thương quý và mang hình ảnh tất cả quý vị trong
trái tim Mẹ, hôm nay và ngày mai, vì mọi người đều quan trọng đối với Mẹ.”
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Mạng Mễ Du Ngày Nay)

MARIJA : TƯƠNG LAI NHÂN LOẠI VẪN CÒN NHIỀU NGUY CƠ
Jakob Marschner – 03-12-2012
“Hãy tìm Thiên Chúa bằng việc làm theo các Sứ Điệp của Đức Trinh Nữ Maria. Đó là sự cứu rỗi
duy nhất cho tương lai của nhân loại đang ngày càng có nhiều nguy cơ.” Đó là lời tuyên bố của thị
nhân Mễ Du Marija Pavlovic-Lunetti vào ngày 02-12-2012, ngay sau khi kết thúc buổi Đức Mẹ hiện ra
với chị tại sân vận động thể thao ở Ý. 5.000 người tham dự kín hết sân vận động cho đến chỗ ngồi
cuối cùng.

Chị Marija nói chuyện với đám đông dân chúng 5.000 người ở Varese
__________________________________________________________________
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Thị nhân Mễ Du Marija Pavlovic-Lunetti đã nghiêm túc một cách bất thường khi nói chuyện
với số đông 5.000 người ở sân vận động Pala Whirlpool ở Varesa, Ý, sau buổi Đức Mẹ hiện ra
công khai với chị vào ngày Chúa Nhật.
Theo mạng truyền thông Varesa News, chị đã phát biểu : “Đức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc
không ban ra một Sứ Điệp cụ thể nào, nhưng Mẹ thúc giục tất cả chúng ta hãy tìm Thiên Chúa bằng
việc làm theo các Sứ Điệp của Mẹ. Sự cứu rỗi duy nhất cho tương lai của nhân loại đang ngày càng
có nhiều nguy cơ.”

Một góc đám đông trong sân vận động thể thao ở Varese

“Không có Thiên Chúa thì các bạn không có tương lai hay không có sự sống đời đời.” Thị
nhân Marija đã nhắc lại trong buổi Đức Mẹ hiện ra công khai với chị vào ngày Thứ Bảy ở Canazei,
và cũng thật sự trong một số dịp khác.
Trong số những người đến tham dự, có một nhà khoa học đã có kinh nghiệm cá nhân khi xét
nghiệm các thị nhân Mễ Du, ông nhận thấy rằng hầu hết thái độ của nhiều người đối với niềm tin
vào Thiên Chúa đã khóa chặt :
Mario Botta, một trong số các bác sĩ đầu tiên đã trải qua các cuộc nghiệm xét khoa học đối với
các thị nhân Mễ Du, đã nói với tờ báo địa phương Il Giorno : “Những người nào không muốn tin
thì không tin cho dù có các bằng chứng khoa học. Còn những người do bởi được ơn mà tin thì lại
tin mà không đếm xỉa tới các thử nghiệm thiết thực. Thực tế là vẫn còn khủng hoảng về mặt lý trí.”
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Mạng Mễ Du Ngày Nay)

ỦY BAN ĐIỀU TRA SẼ KHÔNG ĐƯA RA PHÚC TRÌNH VÀO CUỐI NĂM NAY
Ngày 05 tháng 12 năm 2012

Tòa Thánh Vatican phủ nhận những bài tường thuật cho rằng Ủy Ban Điều Tra về các hiện
tượng cho là Đức Mẹ hiện ra ở Mễ Du sẽ đưa ra các điều tìm hiểu được vào cuối năm nay. Phát
biểu ý kiến với tờ báo The Catholic Register, phát ngôn viên của Tòa Thánh Vatican là Cha
Federico Lombardi nói rằng suy đoán này là “không đúng sự thật” và cho biết rằng cuộc nghiên
cứu tìm hiểu của Ủy Ban này sẽ cần nhiều thời gian hơn.
Vào đầu tuần này, tạp chí tiếng Pháp La Vie (Đời Sống) cho biết rằng Ủy Ban do Đức Giáo
Hoàng Biển Đức thiết lập năm 2010 có Chủ Tịch là Đức Hồng Y Camillo Ruini dự kiến sẽ đệ bản
phúc trình lên Đức Thánh Cha vào cuối tháng 12 năm nay.
Cha Lombardi cho biết : “Tôi đã nói chuyện với Đức Hồng Y Ruini và có thể chắc chắn rằng
Ủy Ban sẽ cần nhiều thời gian hơn. Trước hết, Ủy Ban phải đưa ra quan điểm của mình ra cho
Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin để thảo luận, vì thế vẫn còn phải có một thời gian dài.”
Tạp chí La Vie đã không trích dẫn nguồn tin chính thức nào trong bài viết của mình, mà đăng
tin dựa theo lời bình luận vào tháng 02-2012 của Đức Hồng Y Vinko Puljic ở Sarajevo đã cho rằng
công việc của Ủy Ban “cần phải kết thúc vào cuối năm nay.”
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Crown of Stars)
________________________________________________________________
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VỀ PHIÊN HỌP CỦA ỦY BAN ĐIỀU TRA VÀO CUỐI NĂM NAY
Jakob Marschner – 16-12-2012
Khi Ủy Ban điều tra về hiện tượng Mễ Du thuộc Tòa Thánh Vatican nhóm họp trong ngày 14-122012 tại Rôma, thì công việc của Ủy Ban này phải được hoàn tất, cho dù việc công bố các kết quả
vẫn còn phải mất một thời gian nữa – theo tường thuật của một tờ báo tiếng Croát – khi đề cập sâu
hơn về một hy vọng đều khắp là vấn đề về tính xác thực của hiện tượng Mễ Du sẽ được để ngỏ.

Theo bài viết trên tờ báo tiếng Croát : Đức Hồng Y Josip Bozanic ở Tổng Giáo Phận Zagreb – người tham dự
phiên họp cuối cùng của Ủy Ban thuộc Tòa Thánh Vatican về hiện tượng Mễ Du ngày 14-12-2012

Tờ báo tiếng Croát Vecernji List tường thuật rằng : Mặc dù Ủy Ban của Tòa Thánh Vatican
về hiện tượng Mễ Du đã có phiên họp cuối cùng vào cuối tuần này tại Rôma, và trong thời gian
cuối năm 2012 Ủy Ban này có thể đệ trình những điều Ủy Ban này đã tìm hiểu được, nhưng có lẽ
công chúng phải chờ đợi thêm một thời gian nữa mới biết được những kết luận của Ủy Ban này.
Tờ báo minh chứng bằng sự kiện Đức Hồng Y Josip Bozanic thuộc Tổng Giáo Phận Zagreb, là
một thành viên của Ủy Ban, có tham dự một phiên họp của Ủy Ban vào ngày 14 đến ngày 17-12,
và cho biết rằng công tác của Ủy Ban điều tra này phải được hoàn tất.
Theo bài tường thuật của tờ Vecernji List phản ánh các lời tuyên bố gần đây của phát ngôn
viên Tòa Thánh Vatican, là Cha Federico Lombardi : Tuy nhiên, khi Ủy Ban đệ trình các kết quả
nghiên cứu của mình lên Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin (CDF) là nơi sẽ chuyển bản phúc trình lên
cho Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI, thì cũng chưa có hy vọng gì về việc công bố các kết quả này
trong một tương lai trước mắt.
“Chỉ đến bấy giờ thì kết quả công việc của Ủy Ban hay số phận của hiện tượng Mễ Du mới
được biết. Vì vậy, cho dù công tác của Ủy Ban sẽ hoàn tất sau ngày 17-12, có lẽ người ta sẽ chưa
được biết đến các kết luận của Ủy Ban này.”

Ba ngón tay, tức là ba năm ? Phát ngôn viên của Tòa Thánh Vatican, Cha Federico Lambardi mới
đây đã phủ nhận điều mà người ta cho là các điều tìm hiểu được của Ủy Ban điều tra hiện tượng Mễ Du
phải được công bố trong năm 2012. Với phiên họp cuối cùng của Ủy Ban trong những ngày cuối năm này
tại Rôma, việc công bố các điều tìm hiểu được này có thể sẽ trong năm tới, 3 năm sau khi Ủy Ban được
công bố thiết lập vào ngày 17 tháng 03 năm 2010.
__________________________________________________________________
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Không đề cập từ đâu đưa đến niềm trông đợi kết quả, tờ báo còn cho biết thêm rằng Đức Giáo
Hoàng “dự kiến sẽ ký” bản phúc trình từ Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin. Không trích dẫn nguồn tin, tờ
báo còn viết thêm về một một “kỳ vọng đều khắp” là Ủy Ban sẽ không xác nhận tính chất siêu
nhiên trong các cuộc hiển linh, cũng không phủ nhận, nhưng để ngỏ vấn đề này, cũng là một tư thế
mà Hội Đồng Giám Mục lúc bấy giờ ở Nam Tư đã thực hiện trong năm 1991.
Theo bài báo này, phiên họp hiện nay của Ủy Ban là phiên họp cuối cùng phản ánh các lời
tuyên bố trong Tháng Hai năm 2012 của Đức Hồng Y Viko Puljic, cũng là một thành viên của
Ủy Ban, đã cho biết rằng Ủy Ban phải hoàn tất công tác trong năm 2012.
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Mạng Mễ Du Ngày Nay)

CÓ KHẢ NĂNG TIẾN ĐẾN VIỆC PHONG BẬC ĐỀN THÁNH CHO MỄ DU
Jakob Marschner – 19-12-2012
Một tờ báo tiếng Croát cho biết rằng rất có thể Ủy Ban điều tra thuộc Tòa Thánh Vatican sẽ đề
nghị Đức Thánh Cha ban cho Mễ Du lên bậc Đền Thánh. Khi nhận định thái độ của Đức Hồng Y lãnh
đạo Ủy Ban là cởi mở, tờ báo này viết rằng Mễ Du có thể do một đại diện của Tòa Thánh Vatican
giám sát, nhưng không phải là một giáo phận riêng biệt.

Được chính thức công nhận, được trang hoàng bằng ánh hoàng kim ? Tờ báo tiếng Croát cho biết :
việc ban cho Mễ Du hạng bậc Đền Thánh là một trong số các thỉnh nghị của Ủy Ban quốc tế trình lên Đức
Giáo Hoàng Biển Đức XVI có khả năng được chấp nhận nhất

Có vẻ như là Mễ Du đang ở trên quãng đường dẫn đến bậc Đền Thánh, đề nghị này đang được
dự kiến trong nhiều thỉnh nghị mà Ủy Ban thuộc Tòa Thánh Vatican đệ đạt lên Đức Giáo Hoàng
Biển Đức XVI. Ủy Ban này sẽ đệ trình bản phúc trình công việc điều tra của mình vào cuối năm
nay.
Tờ báo Sloboda Dalmacija có trụ sở tại Split tường thuật sau phiên họp cuối cùng của Ủy Ban
cuối tuần qua nhưng không trích dẫn nguồn tin : Có thể có một đề nghị khác của Ủy Ban sẽ đặt Mễ
Du trực tiếp dưới thẩm quyền của Tòa Thánh Rôma cùng với một đại diện của Vatican giám sát đời
sống mục vụ và thường xuyên đưa ra các báo cáo về Vatican.
Trước khi tường thuật thêm nhiều sự việc khác, báo Sloboda Dalmacija cho biết : “Có lẽ vào
cuối năm nay, Ủy Ban quốc tế sẽ đệ trình Tòa Thánh Vatican một phúc trình điều tra về các cuộc
hiện ra ở Mễ Du, và trong một số sự chọn lựa, người ta cho rằng có một quyết định sẽ được đưa ra
công bố Mễ Du là một Đền Thánh, và đề nghị Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI chỉ định một vị đại
diện đặc biệt sẽ phải thường xuyên báo cáo về các mặt phát triển trong giáo xứ Mễ Du.”
“Thậm chí Mễ Du còn có thể trở thành một địa điểm nằm ngoài thẩm quyền của Đức Giám
Mục địa phận Mostar.”
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Không còn có sự lựa chọn nào khác trước khi sự lựa chọn này được đề cập đến. Theo tờ báo
địa phương này, Giáo Phận Mostar sẽ vẫn còn nguyên vẹn dưới quyền Đức Giám mục Ratko Peric
là người không tin các cuộc hiện ra.

Theo tờ báo Sloboda Dalmacija Đức Giám Mục Ratko Peric ở Mostar sẽ mất
Mễ Du trong quyền hạn của mình, cho dù Giáo Phận của Ngài vẫn còn nguyên

Báo Slobodna Dalmacija cho biết rằng : “Một số giả định đã nói về việc thiết lập một Giáo
Phận Đặc Biệt cho Mễ Du, với Đức Giám Mục và Chánh Tòa ở Trebinje, nhưng vì nơi này có ít
giáo dân Công Giáo, nên sự lựa chọn này không còn được nhắc đến nữa.”
Trong khi nhắc lại kỳ vọng thầm kín ở đều khắp cho rằng sẽ không có phán quyết chung cuộc
nào được ban hành về tính xác thực của các cuộc hiện ra một khi các thị nhân cho biết là các cuộc
hiện ra vẫn còn đang tiếp diễn, tờ báo có trụ sở ở Split còn có nhận định về vị Chủ Tịch Ủy Ban
điều tra, Đức Hồng Y Camillo Ruini có một cái nhìn cởi mở và tích cực về hiện tượng Mễ Du.
Tờ báo Slobodna Dalmacija tường thuật về vị cựu Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Ý 81 tuổi
như là có thái độ cởi mở đối với Mễ Du có vẻ để sánh ví thái độ của mình về địa điểm này với thái
độ của Đức Hồng Y Christoph Schönborn. Vị Hồng Y người Áo này đã lên tiếng công khai về
niềm tin của mình vào các cuộc hiện ra ở Mễ Du, và Ngài đã mở rộng cửa Nhà Thờ Chánh Tòa của
mình tại thủ đô Vienna cho các cuộc Đức Mẹ hiện ra công khai với các thị nhân Mễ Du Ivan
Dragicevic và Marija Pavlovic-Lunetti :

Đức Hồng Y Camillo Ruini, Chủ Tịch Ủy Ban điều tra hiện tượng Mễ Du thuộc Tòa Thánh Vatican

Báo Slobodna Dalmacija cho biết : “Đức Hồng Y Camillo Ruini, có khuynh hướng làm dịu
các nhà hùng biện và có khuynh hướng khuyến khích người ta tiếp tục hành hương đến Mễ Du,
theo cùng một cách thức của Đức Hồng Y Christoph Schönborn, là Tổng Giám Mục Giáo Phận
Vienna và là một thành viên của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin.”
__________________________________________________________________
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Tờ báo địa phương này tiếp tục tường thuật thêm rằng : “Ủy Ban đang nghiệm xét nhiều văn
kiện khác nhau, luận bàn về niên đại các sự kiện và khảo sát tỉ mỉ các trường hợp được chữa lành
trong các chúng từ được ghi chép lại.”

Theo báo Slobodna Dalmacija, Nhà thờ Thánh Gia-cô-bê ở Mễ Du thường xuyên được các phái viên
không rõ danh tánh đang công tác trong Ủy Ban điều tra của Tòa Thánh Vatican đến thăm viếng.

Cuối cùng, báo Slobodna Dalmacija viết : “Giáo xứ Mễ Du đã có nhiều cuộc thăm viếng
không được biết đến của các “phái viên” Tòa Thánh Vatican nhằm báo cáo công tác mục vụ và mọi
thứ đang diễn ra chung quanh địa điểm các cuộc hiện ra.”
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Mạng Mễ Du Ngày Nay)

TÒA THÁNH RÔMA RẤT LẠC QUAN, NHƯNG NGHI ÁN VẪN CÒN ĐỂ NGỎ
Jak ob Marsch n er – 28-12-2012

Có một bài viết trên tờ báo bằng tiếng Croát nói rằng Ủy Ban điều tra thuộc Tòa Thánh Vatican
rất có ấn tượng với hoa trái của Mễ Du trên toàn thế giới, nhưng quan điểm cuối cùng của Ủy Ban này
không thể tiên đoán được. Cả hai việc công nhận hay bác bỏ không chắc sẽ xảy ra. Phải cần làm việc
một nửa năm nữa trước khi các thành viên của Ủy Ban biểu quyết, có lẽ trong bí mật.

Một tờ báo tiếng Croát viết rằng phải cần có một nửa năm nữa để Ủy Ban thuộc
Tòa Thánh Vatican kết thúc công tác của mình.

Cuộc điều tra về Mễ Du sẽ tiếp tục ở Tòa Thánh Rôma. Mặc dù các phiên họp trong thời gian
gần đây của Ủy Ban trực thuộc Tòa Thánh Vatican được tường thuật là phiên họp cuối cùng, nhưng
chỉ kết luận phần nào công việc điều tra, và Ủy Ban không thể trông mong hoàn tất công tác của
mình cho đến giữa năm 2013.
Một nguồn tin được cho là thân cận với công việc của Ủy Ban cho tờ báo tiếng Croát Vecernji
List biết rằng không nên trông đợi việc công nhận cũng như việc lên án điều mà các thị nhân Mễ
Du cho biết là Đức Mẹ đã hiện ra với họ, từ số thành viên hùng hậu 17 người trong Ủy Ban quốc tế
này.
________________________________________________________________
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Đức Hồng Y Camillo Ruini, Chủ Tịch Ủy Ban

Tờ báo Vecernji List thường thuật rằng : “Không một ai có thể nói chắc chắn quan điểm của
Ủy Ban quốc tế điều tra về hiện tượng Mễ Du sẽ như thế nào, ngoại trừ những lời đồn thổi ngoài
hành lang Tòa Thánh Vatican vẫn còn vang lên rằng thái độ của Ủy Ban sẽ là một hình thức thỏa
hiệp.”
Tờ báo viết tiếp : “Nguồn tin của chúng tôi bác bỏ những lời tuyên bố của một số phương tiện
truyền thông ngoại quốc tường thuật rằng lời tuyên bố sắp tới của Tòa Thánh Vatican sẽ thừa nhận
những điều đang xảy ra ở Mễ Du là siêu nhiên. Cũng như sẽ không có việc bác bỏ hiện tượng kéo
dài 31 năm này, như một số phương tiện truyền thông nối đang lần lượt trông đợi.”
Tuy nhiên, nói về một phần cuộc điều tra, tờ báo ở Zagreb viết rằng kết quả công việc điều tra
đã được đưa ra, không những sẽ chỉ là sự lạc quan mà còn hết sức lạc quan nữa :
Tờ báo Vecernji List tường thuật : “Quyết định sẽ hết sức lạc quan về một hiện tượng đã sinh
ra rất nhiều hoa trái khắp thế giới, từ con số rất đông những người hoán cải cho đến con số những
người được chữa lành và những người dâng mình cho Thiên Chúa.”

Tờ báo Vecernji List viết rằng chắc chắn hoa trái của Mễ Du sẽ được công nhận, nhưng bên cạnh đó, các kết
luận của Ủy Ban trực thuộc Tòa Thánh Vatican chưa có thể tiên đoán được.

Tờ báo Vecernji List được biết thêm về các thành viên của Ủy Ban “có lẽ sẽ bí mật biểu quyết
về những điều có giá trị phải đệ trình cho Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin” từ đó mà bản phúc trình sẽ
chính thức được đệ trình cho Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI.
Cũng là điều mới mẻ khi tờ báo này thông tin rằng Ủy Ban đã làm việc “ít nhất trên 3 cấp độ” :
Các phiên họp toàn thể các thành viên đã thu thập chứng tá và thẩm vấn các thị nhân, làm việc
trong tầm mức chuyên viên, và việc làm cuối cùng trong lãnh vực này.
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Mạng Mễ Du Ngày Nay)
__________________________________________________________________
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CHÚC MỪNG GIÁNG SINH CỦA TINH THẦN MỄ DU VIỆT NAM

KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ VÀ GIA QUYẾN
MỘT MÙA GIÁNG SINH VÀ MỘT NĂM MỚI

TRÀN ĐẦY THÁNH ÂN VÀ AN BÌNH – THỊNH VƯỢNG

TÔI CẢM THẤY HẾT SỨC BÌNH AN
Ngày 04-12-2012

Anton Guanaratam là một người hành hương đến từ Gia
Nã Đại, anh đã được nghe nói về Mễ Du sáu năm trước đây.
Anh cho biết rằng có một người bạn của anh bị u não, và anh
muốn có thể nói với người bạn gái mình là Thiên Chúa có
thật. Người hành hương đến từ Gia Nã Đại này nói rằng :
“Cô ấy chưa được Rửa Tội và tôi đang cố gắng giải thích
cho cô ấy biết rằng Thiên Chúa có thật. Sau đó, tôi nghe nói
về Mễ Du và tôi bắt đầu trở lại với đức tin của mình. Sau khi
nghe nói về các Sứ Điệp, tôi bắt đầu yêu mến Đức Mẹ và
Thiên Chúa nhiều hơn. Mễ Du đây là nơi mà tôi trở lại từ 6
năm qua và tôi muốn phổ biến các Sứ Điệp của Đức Mẹ ra khắp thế giới. Đức Mẹ đã làm cho tôi
quá nhiều. Tôi cảm thấy thật hết sức bình an khi ở trên Đồi Hiện Ra. Tôi thích nghe các bài giảng
trong Thánh Lễ. Tôi nhận thấy giờ Chầu Thánh Thể ở đây thật sự đặc biệt, vì nhiều người đến thờ
lạy Chúa Giêsu và mọi sự ở đây hết sức bình an, đó là lý do tại sao lại rất đặc biệt.”
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Bản Tin Văn Phòng Giáo Xứ Mễ Du)
________________________________________________________________
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TÔI NHẬN RA ĐÂY LÀ NHÀ CỦA ĐỨC MẸ
Ngày 10-12-2012

Stephane Galbert là người đến từ quần đảo Martinique. Đây là lần
đầu tiên anh đến Mễ Du. Anh cho biết có rất nhiều người dân ở
Martinique biết về Mễ Du vì nhiều người trong số họ đã hành hương
đến Mễ Du trong vài năm vừa qua và họ làm chứng về các điều họ đã
cảm nghiệm được. Họ nói rằng mọi Kitô hữu nên đến Mễ Du. “Tôi luôn
cảm thấy mình rất gần gũi với Đức Mẹ, kể từ khi tôi lên 8 tuổi, tôi có
một tượng Đức Mẹ và tôi luôn luôn gắn bó với Đức Mẹ. Khi mẹ tôi nói
với tôi về Mễ Du và gọi tôi đến đây, tôi liền chấp nhận đề nghị của bà
và tôi đã nhận ra rằng nơi đây chính là nhà của Đức Mẹ. Chúng ta
thường thấy Đức Mẹ Maria với đôi tay giang ra và đó là sứ vụ của Mẹ,
Mẹ đang mời gọi chúng ta đến với Mẹ.”
(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Bản Tin Văn Phòng Giáo Xứ Mễ Du)

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)
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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