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TỔNG QUAN 
 

huyến Hành Hương Thánh Mẫu 

Thời Điểm Maria 2017 nhân dịp 

mừng kỷ niệm 100 năm Biến Cố 

Thánh Mẫu Fatima (1917-2017), trước 

hết và trên hết là chuyến Hành Hương 

về Thánh Mẫu. Bởi thế, phái đoàn hành 

hương TĐCTT đã ghé kính viếng 

các địa điểm chính yếu Đức Mẹ hiện ra 

quan trọng trong lịch sử từ thế kỷ 19 ở 

Pháp quốc sang đầu thế kỷ 20 ở 

Bồ Đào Nha: Ở Pháp, mở đầu là Thánh 

Mẫu Ban Ơn Paris năm 1830 (1), sau 

đó đến Thánh Mẫu Châu Lệ La Salette 

Năm 1846 (2), và tiếp theo là Thánh 

Mẫu Vô Nhiễm Lộ Đức Năm 1858 (3), 

và ở Bồ Đào Nha với Thánh Mẫu Mân 

Côi Fatima năm 1917 (4). Cả Bốn Linh 

Địa Thánh Mẫu thuộc Thời Điểm Maria 

này, ở một ý nghĩa nào đó, đã ứng 

nghiệm lời Thánh Kinh: "Kìa Bà nào 

đang tiến lên như rạng đông (1), đẹp 

như mặt trăng (2), rực rỡ như mặt trời 

(3), oai hùng như đạo binh sắp hàng 

vào trận (4)". (DTC 6:10). 

Lịch Trình Hành Hương Thánh Mẫu 
2017 Thời Điểm Maria 13 ngày, (con 
số của Fatima), từ ngày 10 đến 
ngày 22/5/2017, đến kính viếng 4 Linh 
Địa Thánh Mẫu thứ tự ngược dòng thời 
gian của Thời Điểm Maria như sau: 

- Kính Viếng Linh Địa Thánh Mẫu Mân 
Côi Fatima (11-13/5), nơi chính yếu 
nhất của chuyến đi, nơi Đức Mẹ Mân 
Côi đã tiên báo “cuối cùng Trái Tim Vô 
Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ  thắng”, một 
quả quyết đã và đang thành hiện thực 
trong lịch sử, rồi từ Fatima ở Bồ Đào 
Nha tiến lên miền Đông Bắc ...  

 

C 
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- Đến Kính Viếng Linh Địa Thánh 
Mẫu Vô Nhiễm Lộ Đức (15-16/5), 
sau đó từ Lộ Đức ở miền Nam Pháp 
quốc, nơi Đức Mẹ hiện ra 18 lần với Chị 

Thánh Bernadette, 11/2 – 16/7/1858, để 
chữa lành con cái bằng thứ nước ân 
sủng linh thiêng của Mẹ, tiến lên miền 
bắc nước này.... 
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- Đến Kính Viếng Linh Địa Thánh 

Mẫu Châu Lệ La Salette (18/5), nơi Mẹ 

Maria đã hiện ra ngày 19/9/1846 với 2 

thiếu niên, tiết lộ Bí Mật La Salette, bí 

mật liên quan đến Bí Mật Fatima 70 

năm sau... 
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- Cuối cùng đến Kính Viếng Linh Địa 

Thánh Mẫu Ban Ơn Paris (21/5), nơi 

Mẹ Maria hiện ra với Chị Thánh 

Catarina Labuaré Dòng Thánh 

Vinhsơn Phaolô, mở màn cho Thời 

Điểm Maria, nơi Mẹ bắt đầu tỏ mình ra 

trong lịch sử nhân loại và Kitô giáo như 

Đấng đầy ơn phúc đến cứu giúp con cái 

mình bắt đầu nguy biến về đức tin và 

phần rỗi. 
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Ngoài 4 Linh Địa Thánh Mẫu chính yếu 
là Fatima, Lộ Đức, La Salette và Paris, 
trên đường đi từ linh địa này tới linh địa 
kia, chuyến hành hương còn ghé 
một số địa điểm hành hương hay 
tham quan đặc biệt khác nữa, bao 
gồm cả ở 3 nước Bồ Đào Nha, Tây Ban 
Nha và Pháp. 

    Ở Bồ Đào Nha, phái đoàn hành 
hương chúng tôi, ngoài Linh Địa Thánh 
Mẫu Fatima, còn  

- Ghé Santarem (12/5) viếng Nhà 
Thờ Phép Lạ Thánh (the Church of the 
Holy Miracle - Igreja do Santissimo 
Milagre), nơi đã xẩy ra một phép lạ 
Thánh Thể vào thế kỷ thứ 13, vẫn còn 
vết tích lịch sử trong nhà thờ này. 

    Ở Tây Ban Nha, trên đường 
từ Bồ Đào Nha sang Pháp, phái đoàn 
đã: 

- Ghé Salamanca (14/5), nơi có một 
trong những trung tâm hành hương 
quan trọng nhất ở Tây Ban Nha là Alba 
de Tormes - thăm Đan Viện Carmelo 
của Thánh Nữ Tiến Sĩ Têrêsa Avilla, 
cũng đưọc gọi là Têrêsa Mẹ, vị đã cùng 
với Thánh Gioan Thánh Giá cải cách 
Dòng Kín này;  

- Và Burgos (15/5) - thăm Vương Cung 
Thánh Đường nguy nga cổ kính ở đây.  

    Ở Pháp, từ miền nam, lên miền bắc, 
từ Linh Địa Thánh Mẫu Lộ Đức lên 
Paris, phái đoàn hành hương TĐCTT 
sẽ  



Tông Đồ Chúa Tình Thương  

10 
 

- Ghé tham quan Carcassone (17/5), 
một thành trì vĩ đại nhất ở Âu Châu, 
từng chống lại cuộc bao vây của 
Charlemagne 5 năm trường hồi thế kỷ 
thứ 8, vẫn còn một số tường 
thành được người Rôma xây từ thế kỷ 
thứ 3 thứ 4, và  

- Ghé tưởng niệm Avignon (18/5) là nơi 
có 6 vị giáo hoàng người Pháp lưu ngụ 
(trước khi về lại Roma năm 1377) và 
cũng là nơi có những dinh thự nguy nga 
của Tòa Thánh thời trung cổ bấy giờ, 
ghé thăm cả Nhà Thờ Chính Tòa Đức 
Bà hiện tại ở đây. Sau khi kính viếng 
Linh Địa Thánh Mẫu La Sallette,  

- Ghé thăm Ars-sur-Fromans (18/5) là 
nơi Cha Thánh Gioan Vianney đã làm 
cha sở và ngủ qua đêm ở đây. Vẫn 
trên đường từ nam lên bắc nước Pháp, 
phái đoàn còn 

- Ghé thăm Nerves (19/5) là nơi Thánh 
Nữ Bernadette, vị thụ khải ở Lộ Đức 

năm 1858, đã tu trì và được an 
táng. Sau đó cùng ngày  

- Ghé thăm Alecon (19/5) là nơi sinh 
vào đời của Thánh Nữ Thérèse 
Hài Đồng Giêsu, và Lisieux là nơi tu trì 
của chị. Thánh Gioan Vianney và Thánh 
nữ Thérèse hài Đồng Giêsu là hai vị 
thánh nổi nhất và được quí mến 
nhất trong các vị thánh ở Pháp 
quốc. Sau hết 

- Ghé tham quan Paris (20-21/5), 
Kinh Đô Ánh Sáng - City of Light, nơi đã 
từng tiêu biểu cho nền văn minh Âu 
Châu trong thế kỷ 20, nơi ngoài Linh Địa 
Thánh Mẫu Ban Ơn, phái đoàn sẽ đi 
thăm Kinh Đô  Ánh Sáng này ở một vài 
nơi tiêu biểu, đầu tiên bằng chuyến du 
thuyền 1 tiếng trên Sông Seine sau 
trưa, rồi viếng thăm Nhà Thờ Chính 
Tòa Đức Bà đồ sộ nguy nga, đoạn ghé 
Đại Khải Hoàn Môn Napoleon 
(Napoleon's great Arc de Triomphe), 
cuối cùng đến Tháp Eiffel (Eiffel Tower). 

Phái đoàn 58 người Hành Hương Thánh Mẫu 2017 Thời Điểm Maria chúng tôi: 

34 TĐCTT + 10 Thân Nhân + 14 Thân Hữu, 

Có  tính cách quốc tế: 

Úc Đại Lợi 2 + Canada 4 

Mỹ 52 từ các tiểu bang: 

California 36 

New York 1  

Seattle WA 8 

 Texas 5 

Virginia 2 
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I- LINH ĐỊA THÁNH MẪU MÂN CÔI FATIMA:  

12-13/5/2017 

rọng tâm của tất cả Biến Cố 
Thánh Mẫu Fatima 1917 là chính 
Lòng Thương Xót Chúa (LTXC), 

và Mẹ Maria đã hiện ra ở Fatima là để 
đưa con người về với LTXC hiện diện 
sống động nơi Thánh Thể,với lời kêu 
gọi thống thiết như một lời trăn trối cứu 
độ vào lần hiện ra cuối cùng ở Fatima 
ngày 13/10/1917: "Đừng xúc phạm 
đến Chúa là Thiên Chúa của chúng 
ta, vì Người đã bị xúc phạm đến 
nhiều lắm rồi!" 

Bởi thế, Phái Đoàn Tông Đồ Chúa Tình 
Thương (TĐCTT) Hành Hương Thánh 

Mẫu 2017 Thời Điểm Fatima trên đường 
từ Lisbon về Fatima, trước hết đã ghé 
kính viếng Thánh Thể ở the Church of 
the Holy Miracle (Igreja do 
Santissimo Milagre), nơi xẩy ra Phép 
Lạ Thánh Thể vào thế kỷ thứ 13 ở tại 
Santarem này. Cùng với các khách 
hành hương khác, Nhóm TĐCTT ra 
phía sau cung thánh để chiêm ngắm di 
tích của phép lạ. Sau đó, cùng nhau quì 
trong nguyện đường này hát một bài tôn 
thờ Thánh Thể và lĩnh nhận phép lành 
của hai cha linh hướng để LTXC tiếp tục 
ở với chuyến Hành Hương Thời Điểm 
Maria 2017.  

T 
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Phái Đoàn Hành Hương TĐCTT được 
Travel Agency Nawas International 
Travel cố gắng sắp xếp ở trong Fatima 
hết trong thời điểm có thể nói là đông 
nhất chưa từng có ở Fatima, với một 
phạm vi nhỏ hẹp và hạn hiếm khách 
sạn, thay vì phải ở xa bên ngoài khu 
vực Fatima, như phái đoàn Việt Nam 80 
người khác (chỉ được 40 người ở trong  

còn 40 phải ở ngoài xa trên 80 cây số), 
nhưng chúng tôi được chia làm 3 khách 
sạn khác nhau: Fatima Hotel 
Cinquentenario là khách sạn chính của 
chúng tôi, đông nhất và gần Đền Thánh 
Fatima nhất, với 2 cha và 27 anh chị 
em; Fatima Hotel Dom Goncalo với 12 
anh chị em; và Fatima Hotel Azinheira 
với 17 anh chị em. 

 

 

 

I.1- Thăm Khu "Làng Fatima Xa Xôi" - Sáng Thứ Sáu 12/5: 

hu “làng Fatima xa xôi” này, hoàn 
toàn tách biệt với Trung Tâm Linh 
Địa Thánh Mẫu Fatima là chính 

nơi Đức Mẹ đã hiện ra trên cây sồi với 3 

Thiếu Nhi Fatima thụ khải năm 1917, 
nhưng hiện nay hai nơi được nối liền 
với nhau bằng chặng Đường Thánh 
Giá, kéo dài khoảng một cây số.  

K 
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Tại khu làng chật hẹp này, xe tour bus 
to lớn kềnh càng vẫn cố gắng chở 
khách hành hương từ các khách sạn tới 
gần bao nhiêu có thể. Ở đây, sáng hôm 
ấy trời bất chợt mưa, phái đoàn chúng 
tôi đã kịp mua áo mưa để có thể ghé 
thăm 2 ngôi nhà của 3 Thiếu Nhi 

Fatima, 2 nơi Thiên Thần hiện ra với 
các em năm 1916 và 1 nơi Đức Mẹ hiện 
ra với các em vào ngày 19/8/1917, nhất 
là ngôi nhà của hai em Phanxicô và 
Giaxinta là hai thiếu nhi được ĐTC 
Phanxicô tôn phong hiển thánh ngày 
13/5/2017: 
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Trong ngôi nhà này còn có sự hiện diện của một bà sơ cháu của Chị Lucia ngồi đó để 

chào đón khách hành hương. 
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Từ khu nhà của 3 Thiếu Nhi Fatima thụ 

khải chúng tôi đã được dẫn đến địa 

điểm gần đó là nơi Thiên Thần Hòa 

Bình hiện ra với 3 em lần đầu tiên (trong 

3 lần) ở Loca do Cabeco vào mùa xuân 

1916. 

 

Cả ba lần Thiên Thần Hòa Bình đều đến 
để dạy cho 3 em đền tạ Chúa Giêsu 
Thánh Thể: lần nhất vào Mùa Xuân để 
dạy các em cầu nguyện đền tạ Chúa 
Giêsu Thánh Thể; lần hai vào Mùa Hè 
để dạy các em hy sinh đền tạ Chúa 
Giêsu Thánh Thể; và lần ba vào Mùa 
Thu để dạy các em rước lễ đền tạ Chúa 
Giêsu Thánh Thể. 

 

Ở giếng nước gần nhà lần nhất này, 
Thiên Thần Hòa Bình đã kêu gọi 3 
Thiếu Nhi Fatima cầu nguyện như 
sau: "Đừng sợ. Ta là Thiên Thần Hòa 
Bình. Hãy cầu nguyện với Ta". Thiên 
Thần Hòa Bình đã làm gương cho 3 
Thiếu Nhi Fatima để các em biết các em 
cần phải có những cử chỉ cầu nguyện 
như thế nào, bằng việc ngài phục mình 
sát mặt xuống đất. Thiên Thần Hòa 
Bình đã dạy 3 Thiếu Nhi Fatima cầu 
nguyện như sau: "Lạy Chúa Trời con, 
con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, 
con trông cậy Chúa và con yêu mến 
Chúa. Xin Chúa tha cho những người 
không tin kính Chúa, không thờ lạy 

Chúa, không trông cậy Chúa và không 
yêu mến Chúa" 

Sau nơi Thiên Thần hiện ra với 3 Thiếu 
Nhi Fatima thụ khải lần thứ nhất năm 
1916, chúng tôi được dẫn đến nơi Đức 
Mẹ hiện ra với các em lần thứ bốn, một 
lần hoàn toàn khác với 5 lần kia, cả về 
thời điểm: vào ngày 19/8 chứ không 
phải 13/8, vì chính ngày 13/8 các em bị 
chính quyền địa phương đánh lừa chở 
các em thay vì đến chỗ Đức Mẹ hiện ra 
thì đưa về văn phòng chính quyền để 
điều tra 3 em về Bí Mật Fatima được Mẹ 
Maria tiết lộ cho các em biết vào lần 
hiện ra thứ ba tháng trước ngày 
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13/7/1917, lẫn địa điểm: Đức Mẹ hiện ra 
lần 4 này không phải ở đồi trên Cova da 
Iria  mà là ở địa điểm Valinhos đây.  

Phái đoàn chúng tôi đã lên gần đài Đức 
Mẹ, vây chung quanh nơi Mẹ đã hiện ra 

cách đây 100 năm trước để cùng nhau 
xin nỗ lực đáp ứng lời Mẹ kêu gọi vào 
lần hiện ra thứ 4 ở Valinhos này: "Hãy 
cầu nguyện thực nhiều và hy sinh cho 
tội nhân; nhiều linh hồn sa hỏa ngục vì 
không có ai hy sinh nguyện cầu cho họ".  

 



Tông Đồ Chúa Tình Thương  

18 
 

 

Gần chỗ Đức Mẹ hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima lần thứ 4 vừa rồi là địa điểm Thiên 

Thần hiện ra với 3 em lần ba. 
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Thiên Thần Hòa Bình hiện ra với 3 
Thiếu Nhi Fatima lần thứ ba vào một 
buổi chiều Mùa Thu năm 1916, trên 
đường các em từ Pregueira về Lapa, để 
cho ba em rước Mình Máu Thánh Chúa 
Giêsu, rồi kêu gọi các em đền tạ Chúa 
Giêsu Thánh Thể. 

Thiên Thần Hòa Bình cho 3 Thiếu Nhi 
Fatima rước Mình Máu Thánh Chúa 
Giêsu, bằng cách, ngài cho Lucia (bấy 
giờ đã được xưng tội rước lễ lần đầu) 
rước Mình Thánh và cho Phanxicô cùng 
với Giaxinta (bấy giờ chưa xưng tội 
rước lễ lần đầu) rước Máu Thánh: "Các 
em hãy nhận lãnh Mình và uống Máu 
Chúa Kitô bị xúc phạm khủng khiếp bởi 
những tội vong ân bội nghĩa. Các em 

hãy đền bồi tội lỗi của họ và hãy an ủi 
Thiên Chúa của các em". 

Ngài sấp mình trước Thánh Thể mà 
nguyện 3 lần: "Lạy Chúa Ba Ngôi Chí 
Thánh là Cha và Con và Thánh Thần, 
con sấp mình thờ lạy Chúa. Con xin 
dâng lên Chúa Mình Máu châu báu, linh 
hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô 
đang hiện diện trong các nhà tạm trên 
khắp thế giới, để đền tạ những lăng 
nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà 
chính Người đã phải chịu. Xin vì công 
nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa 
Giêsu và của Trái Tim Vô Nhiễm 
Nguyên Tội Mẹ Maria, xin Chúa ban cho 
các tội nhân ơn ăn năn hối cải". 
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Ở chính Trung Tâm Linh Địa Thánh 

Mẫu Fatima, theo dự tính, chúng tôi sẽ 

thăm hết các nơi chính yếu, như Đền 

Thờ (cổ) Đức Mẹ Mân Côi, Nguyện 

Đường Hiện Ra, Đền Thờ (mới) Ba 

Ngôi Chí Thánh.  

Thế nhưng, không ngờ, sau khi kính 

viếng Đền Thờ Đức Mẹ Mân Côi, nơi có 

mộ của nhị vị chân phước thiếu nhi 

Phanxicô (bên phải) và Giaxinta 

cùng với Lucia kế ngay bên (trái), nơi 

chính Đức Thánh Cha cũng kính viếng 

mộ 2 vị ngay trước Thánh Lễ tuyên 

phong hiển thánh cho các vị sáng ngày 

13/5/2017 hôm sau, thì phái đoàn hành 

hương chúng tôi bị mắc kẹt ở ngay 

Quảng Trường Fatima rộng lớn, không 

thế từ đầu Quảng Trường là Đền 

Thờ Đức Mẹ Mân Côi xuống cuối 

Quảng Trường để kính viếng Đền Thờ 

Ba Ngôi Cực Thánh.  

 

 

 

Cũng may, phái đoàn chúng tôi lại được 

kẹt ngay gần Nguyện Đường Hiện Ra 

(gần chỗ cây sồi cổ thụ có hàng rào vây 

quanh), nơi Thánh Tượng Mẹ Fatima 

chính yếu (ở trong lồng kính) được giáo 

dân đông đảo ngày đêm khấn nguyện. 

Thế là hầu như tất cả chúng tôi đồng 

thanh trực tại đó 4-5 tiếng đồng hồ để 

chờ đón Đức Thánh Cha Phanxicô, Vị 

đại diện Chúa Kitô trên trần gian mà 
theo chương trình, sẽ đến vào lúc 5 giờ 

chiều.  
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Gần đến giờ ngài tới, trong khi ở dưới 

đất vỗ tay vang rền khi thấy trực thăng 

của ĐTC Phanxicô xuất hiện, bay lượn 

hai ba vòng thì ở trên trời, trong chính 

chiếc trực thăng đó, ngài đang thương 

mến nhìn xuống đoàn chiên của ngài... 
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Trong khi phái đoàn của tôi đứng tại 

chỗ để chờ Đức Thánh Cha tới, thì tôi 

về khách sạn thay bộ đồng phục khác: 

Bộ đồng phục Thiếu Nhi Fatima, bộ 

đồng phục kỷ niệm 14 năm 2 tháng 

(8/9/1991 - 8/12/2005) tôi phục vụ 

Phong Trào Thiếu Nhi Fatima ở TGP LA 

, được thay bằng bộ đồng phục 

Tông Đồ Fatima (một phong trào của 

Mẹ ở Hoa Kỳ tôi đang phục vụ từ năm 

2007), để cầm lá cờ Việt Nam có hình 

Trái Tim Mẹ Fatima được ghép với 

bản đồ Việt Nam cùng logo Giáo Hội 

Việt Nam, và tìm chỗ nào đón Đức 

Thánh Cha gần nhất, nơi ngài có thể 

chú ý đến quê hương đất nước và dân 

tộc Việt Nam thân yêu của tôi qua lá cờ 

tôi cầm và giơ lên cao, bằng cách giơ 

tay ban phép lành cho quê hương dân 

tộc Việt Nam chúng tôi qua lá cờ này.  

 

Đức Mẹ đã không phụ lòng tôi và đã 

giành cho tôi một chỗ tốt bất ngờ, ở 

ngay góc cổng bên phải, chỗ xe 

của Đức Thánh Cha quẹo trái để vào 

Quảng Trường Fatima. Thế nhưng, rất 

tiếc, khi xe của ngài vừa quẹo trái vào 
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cổng thì ngài lại quay sang phía bên đối 

diện với tôi, như thể, theo cảm nghĩ của 

tôi, tình hình chính quyền Việt Nam hiện 

nay của chúng tôi chưa sẵn sàng, hay 

nói đúng hơn, chưa dám nghênh đón 

ngài, dù ngài rất muốn tới thăm… xin 

chờ cho tới thời điểm Thiên Chúa muốn, 

là lúc, như lịch sử đã hùng hồn chứng 

thực, thì dù thế giới tư bản bất lực, cộng 

sản Đông Âu vẫn “bỗng nhiên” bất ngờ 

sụp đổ trước con mắt ngỡ ngàng và 

bàng hoàng sửng sốt của toàn thế giới 

vào năm 1989 và “Nước Nga trở lại” 

đúng như lời Đức Mẹ tiên báo ở Fatima 

từ ngày 13 tháng 7 năm 1917, ngay vào 

thời điểm chưa có cộng sản Nga, một 

“Nước Nga (đã)  trở lại” vào ngày 

25/12/1991.  

Có lẽ giây phút đặc biệt và ấn tượng 

nhất vào chiều 12/5/2017 này, một 

khoảnh khắc hết sức lạ lùng khó có thể 

xẩy ra ở đây và hôm ấy, đó là khi Đức 

Thánh Cha Phanxicô bước vào Nguyện 

Đường Hiện Ra và quì trước Thánh 

Tượng Mẹ Fatima để cầu nguyện, kéo 

dài khoảng 10 phút đồng hồ, thì khối 

đông cả hằng triệu người vừa mới tung 

hô viva papa, viva papa, viva papa v.v. 

vang rền, liền trở nên nín lặng chưa 

từng thấy, như đang hiệp thông cầu 

nguyện với vị cha chung của mình... và 

tràng pháo tay vang rền chỉ nổ ra khi 

Đức Thánh Cha đứng lên! 

Trong lời chào của mình ngỏ cùng cộng 
đồng dân Chúa, ĐTC Phanxicô đã nhắn 
nhủ ở đoạn kết thúc như sau: "Với Mẹ 
Maria, chớ gì mỗi người chúng ta trở 
thành một dấu chỉ và bí tích của LTXC, 
Đấng hằng tha thứ và thứ tha hết tất cả 
mọi sự". 
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Sau đó là tối canh thức với Đức Thánh 

Cha, một tối canh thức được kết thúc 

bằng Thánh Lễ vào lúc 11 giờ đêm do 

Đức Hồng Y quốc vụ khanh cử hành và 

giảng thuyết.  

Sau Thánh Lễ 11 giờ đêm do ĐHY 
Quốc Vụ Khanh chủ tế và giảng thuyết, 
kéo dài tới 12:30 am 13/5, Nhóm hành 
hương TĐCTT tham dự đã về các 
khách sạn của mình để nghỉ đêm, sáng 
cùng ngày điểm tâm thật sớm vào lúc 6 
giờ để ra dự Thánh Lễ Đại Trào, tột đỉnh 
của biến cố bách niên này, một mình tôi 
bấy giờ phải đi tìm một chị bị lạc sau khi 
rước lễ, nhiều người tìm ở gần đó mà 

vẫn không thấy... mãi cho tới 1:30 am 
mới thấy chị đang ở với 2 người cảnh 
sát và họ định dẫn chị về khách sạn 
theo địa chỉ vợ tôi gọi điện thoại báo cho 
chị. 

Trong thời gian rong ruổi đi tìm chị, bao 
gồm cả việc trở lại chính quảng trường 
Linh Địa Thánh Mẫu Fatima vào lúc 1 
giờ sáng, tôi đã tận mắt chứng kiến thấy 
và chụp được những tấm ảnh về quang 
cảnh la liệt "canh thức", vừa để giữ chỗ 
dự lễ sáng hôm sau đối với một số 
người vừa để nguyện chầu cùng Đức 
Mẹ  ở Nguyện Đường Hiện Ra đối với 
một số khác... 
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I.2- Thánh Lễ Mừng Thánh Mẫu Fatima 100 năm  

và Tôn Phong Hiển Thánh 13/5 

 

ếu hai trong ba Thiếu Nhi Fatima 
thụ khải là Phanxicô và Giaxinta 
không ngờ, tại ngay địa điểm 

Đức Mẹ hiện ra khi hai em mới có 9 tuổi 
và 7 tuổi, vào lần đầu tiên, 13/5/1917, 
có ngày mình được Giáo Hội tuyên 
phong Chân Phước, qua Thánh Giáo 
Hoàng Gioan Phaolô II, vào ngày 
13/5/2000, 87 năm sau đó, để rồi lại 
được Giáo Hội tôn phong hiển thánh, 
qua Đức Thánh Cha Phanxicô, vào 

đúng 100 năm sau, ngày 13/5/2017, nhị 
vị chân phước thiếu nhi đã được ngài 
vào viếng mộ trong Đền Thờ Đức Mẹ 
Mân Côi trước lễ phong hiển thánh cho 
các vị, thì Nhóm TĐCTT hành hương 
Thánh Mẫu 2017 Thời Điểm Maria 
không ngờ (cho dù đã chủ ý tổ chức và 
sửa soạn từ tháng 10/2015), cũng tại 
địa điểm linh thiêng này, trúng 100 năm 
sau, lại được đứng ở nơi Mẹ Maria hiện 
ra như thế. 

  

N 
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Thật là diễm phúc. Biết bao người muốn 
đi mà không được, vì thiếu phương tiện, 
hay đi được nhưng không tới được vào 
chính thời điểm bách niên có một không 
hai này, thời điểm có sự hiện diện của 
chính vị đại diện Chúa Kitô trên trần 
gian để cả Giáo Hội cử hành Thánh 
Mẫu Mân Côi Fatima bách niên, như 
một cử chỉ hiệp thông tạ ơn LTXC đã 

luôn hiện diện với con cái Giáo Hội qua 
từ mẫu Maria của Người và tỏ lòng tin 
tưởng vào Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên 
Tội Mẹ toàn thắng thần dữ và sự dữ 
đang lộng hành hơn bao giờ hết ở trong 
một giai đoạn lịch sử con người càng 
văn mình lại càng bạo loạn và đang tiến 
tới chỗ tự diệt vong hơn bao giờ hết 
hiện nay. 
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Trong bài giảng của mình, ĐTC 
Phanxicô đã nói về hai Chân Phước 
Thiếu Nhi Fatima thụ khải vừa được 
ngài đại diện Giáo Hội tôn phong hiển 
thánh ở nghi thức đầu lễ (kéo dài 15 
phút), như sau:  
 
"Được củng cố bằng niềm hy vọng này, 
chúng ta đã qui tụ lại nhau ở nơi đây để 
cảm tạ về muôn hồng ân đã được ban 
xuống trong 100 năm qua.  
 
“Tất cả những hồng ân được thông qua 
dưới tấm áo choàng sáng láng của Đức 
Mẹ ấy đã lan tràn khắp bốn phương trời, 
bắt đầu từ mảnh đất phong phú  hy 
vọng Bồ Đào Nha này.  
 
“Chúng ta có thể lấy tấm gương của 
Thánh Phanxicô và Thánh Giaxinta, 
những vị được Đức Trinh Nữ dẫn vào 
biển cả ánh sáng của Thiên Chúa và 
dạy các vị tôn thờ Ngài. Đó là nguồn 

sức mạnh của các vị để thắng vượt 
những chống đối và khổ đau.  
 
“Việc hiện diện của Thiên Chúa đã trở 
thành liên lỉ trong đời sống của các vị, 
như được tỏ hiện nơi việc các vị liên tục 
cầu nguyện cho tội nhân cũng như nơi 
việc các vị mong muốn được gần gũi với 
'Chúa Giêsu ẩn thân' trong nhà tạm". 
 
Đúng hẹn, sau Thánh Lễ, phái đoàn 
hành hương TĐCTT gặp nhau ở Tháp 
Chúa Kitô Vua, ngay trước Nguyện 
Đường Hiện Ra, một cái tháp trở thành 
nơi được sử dụng làm chỗ cho việc thâu 
truyền hình tại chỗ, cũng là nơi dân 
chúng kéo tới để lấy nước ở bốn góc 
của nó, để chụp hình lưu niệm và thông 
báo chương trình thực hiện chung cho 
những giây phút hiếm quí cuối cùng ở 
Linh Địa Thánh Mẫu Fatima của nhóm. 
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Bộ polo-shirt đồng phục của phái đoàn 
Hành Hương Thánh Mẫu 2017 Thời 
Điểm Maria, chỉ mặc một lần duy nhất 
vào chính ngày 13/5/2017 ở Linh Địa 
Thánh Mẫu Fatima trong suốt chuyến 
Hành Hương 13 ngày, đã khiến cho rất 
nhiều người, cả Việt Nam lẫn ngoại 

quốc, impressed! Mục đích của bộ polo-
shirt đồng phục kèm theo lá cờ Thánh 
Mẫu Việt Nam này mang ý nghĩa 
nguyện cầu là: Xin Trái Tim Vô Nhiễm 
Nguyên Tội Mẹ Toàn Thắng Trên Quê 
Hương Đất Nước Việt Nam thân yêu 
của chúng con! 
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Vào lúc 6 giờ chiều, phái đoàn hành 
hương Thời Điểm Maria 2017 chúng tôi 
đã cùng nhau họp bàn về việc hiến 
dâng Dân Nước VN cho Trái Tim Vô 
Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria tại Linh 
Địa Fatima, sau khi cùng nhau cử hành 
Mầu Nhiệm Cứu Chuộc bằng 1 Chuỗi 
Mân Côi và 1 Chuỗi Thương Xót, tại 
hàng hiên của tiền đường (bên trái nhìn 
xuống quảng trường) của Đền Thờ Mẹ 
Mân Côi. Sau đó  chúng tôi đã cùng 

nhau chụp hình lưu niệm cuối cùng ở 
Fatima, khi mà bầu trời vừa nắng ấm 
sáng ngời khi cử hành Thánh Lễ thế 
nào đã bỗng trở nên u ám gió mưa, một 
sắc thái buồn thảm như khuôn mặt của 
Đức Mẹ Mân Côi nhắn nhủ lời cứu độ 
cuối cùng ở Fatima năm 1917: "Đừng 
xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa 
của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc 
phạm đến nhiều lắm rồi!" 

 

 

Cuối cùng, phái đoàn hành hương 
chúng t ôi kéo nhau đến Kính Viếng Đền 
Thờ Ba Ngôi Cực Thánh này, nơi chứa 
được cả 9 ngàn người, bên ngoài có 
tràng chuỗi Mân Côi vĩ đại và cây Thánh 
Giá cao ngất ở hai đầu trên dưới ngôi 
Đền Thờ, nơi chúng tôi đã bị nhỡ 
(missed) chưa được kính viếng sáng 

hôm qua, và không ngờ vào lúc chúng 
tôi tới chúng tôi được tham dự thêm một 
thánh lễ nữa tại đây, để tạ ơn cho thời 
gian tràn đầy hồng ân chúng tôi diễm 
phúc được ở chính nơi Đức Mẹ hiện ra 
100 năm trước: Linh Địa Thánh Mẫu 
Fatima.  
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II- THĂM VIẾNG ĐẠO GIÁO 14-15/5 

 

II.1-Đan Viện Alba de Tormes của Thánh Teresa Avila - Chúa Nhật 14/5 

 

huyến Hành Hương Thánh Mẫu 
năm 2017, thời điểm kỷ niệm 
đúng 100 năm Biến Cố Thánh 

Mẫu Fatima, của phái đoàn TĐCTT 
chúng tôi nhắm đến 4 Linh Địa Thánh 
Mẫu chính yếu của Thời Điểm Maria và 
có liên hệ mật thiết với Thời Điểm 
Fatima, đó là Linh Địa Thánh Mẫu Ban 
Ơn ở Paris 1830, Linh Địa Thánh Mẫu 
Châu Lệ ở La Salette 1846, Linh Địa 
Thánh Mẫu Vô Nhiễm ở Lộ Đức 1858 
và Linh Địa Thánh Mẫu Mân Côi ở 
Fatima 1917.  

Tuy nhiên, chuyến hành hương của 
chúng tôi lại đi ngược chiều Thời Điểm 
Maria, từ cận đại trở về nguyên đại, tức 
là từ Fatima sang Lộ Đức tới La Salette 
và về Paris. Để từ Linh Địa Thánh Mẫu 
ở Fatima Bồ Đào Nha sang Linh Địa 
Thánh Mẫu Vô Nhiễm ở Lộ Đức thuộc 
miền nam Pháp quốc, rồi từ đó tiến lên 
miền bắc của nước Pháp này, tới hai 
Linh Địa Thánh Mẫu còn lại cũng ở đất 
nước vốn được gọi là trưởng nữ của 
Giáo Hội về tôn giáo và đã từng một 
thời vang bóng là đệ nhất văn minh thế 
giới về cả trí thức lẫn khoa học, đó là 
Linh Địa Thánh Mẫu Châu Lệ ở La 
Salette và Linh Địa Thánh Mẫu Ban Ơn 
ở Paris, phái đoàn hành hương chúng 

tôi phải băng qua tuyến đường bộ Tây 
Ban Nha.  

Bởi thế, chúng tôi tiện dịp thực hiện 
chuyến viếng thăm đạo giáo, bao gồm 2 
nơi đặc biệt là Đan Viện Alba de Tormes 
của Thánh Teresa Avila - Chúa Nhật 
14/5, và Vương Cung Thánh Đường Cổ 
Kính Burgos - Thứ Hai 15/5. 

Ngày nào phái đoàn hành hương chúng 
tôi cũng có lễ, thường là riêng (private), 
bằng Việt ngữ, bao gồm phần lời Chúa 
được soạn dọn sẵn trong tập sách hành 
hương và các bài thánh ca cho các 
phần Thánh Lễ rất tiện lợi về phụng vụ 
và chia sẻ trên xe. Thánh lễ ở đâu 
chúng tôi cũng xin tiền lúc dâng lễ để 
biếu nhà thờ hay nguyện đường, như ở 
nguyện đường Đan Viện Alba de 
Tormes hôm nay. Ở phần hiệp lễ, tại 
nguyện đường của Đan Viện Thánh 
Teresa Avila này, chúng tôi đã hát một 
bài thánh ca thật tràn đầy ý nghĩa và 
thấm thía hơn bao giờ hết, hơn lúc nào 
hết và hơn bất cứ ở đâu hết, đó là bài 
Tình Khúc mà lời ca chính là của Mẹ 
Thánh Teresa Avila, vị nữ tiến sĩ về tu 
đức của Giáo Hội (tập sách hành 
hương trang 97). 

 

C 

http://thoidiemmaria.net/TDCTT-TaiLieu/TapSach-HanhHuongTTM-TT.2017.pdf
http://thoidiemmaria.net/TDCTT-TaiLieu/TapSach-HanhHuongTTM-TT.2017.pdf
http://thoidiemmaria.net/TDCTT-TaiLieu/TapSach-HanhHuongTTM-TT.2017.pdf
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Bài thánh ca kết lễ, chúng tôi đã hát bài 
mừng Mother Day: trước hết là mừng 
Người Mẹ Trên Trời chung của mình 
bằng bài Mẹ Ơi Con Yêu Mẹ, sau đó 
mừng các chị làm mẹ trong phái đoàn 
hành hương của mình ở tại một đan 
viện của vị thánh nữ vốn được gọi là 
Thánh Teresa Mẹ.  

Sau Thánh Lễ chúng tôi được tour 
guide ở địa phương dẫn đi tham quan 
đan viện. Có hai di tích có thể nói là quí 
nhất của vị thánh nữ tiến sĩ này là các 
bản văn viết tay các tác phẩm về tu đức 
lừng danh của ngài, được trưng bày 

trong phòng triển lãm, và trái tim của 
ngài, được lưu giữ ở bên trên và đằng 
sau cung thánh, nơi 2 năm trước là cấm 
cung của đan viện Dòng Carmêlô Kín 
này.  

Còn một di tích nữa (không phải “của” 
thánh nữ mà là) về vị thánh nữ nổi tiếng 
này, đó là tấm hình vẽ (chứ không phải 
chụp) thánh nhân, được trưng bày ở 
ngay bên trái cửa vào chỗ lưu giữ trái 
tim của ngài, tấm hình duy nhất về ngài 
khi ngài còn sống, nhưng khi nhìn thấy 
nó ngài đã bảo rằng trông nó thật là ugly 
/ dị ngợm! 



Hành Hương Thời Điểm Maria 2017 

37 
 

 

  



Tông Đồ Chúa Tình Thương  

38 
 

Sau khi chúng tôi đã ghé qua kinh viếng 
hai trong mấy nơi rất đáng hành hương 
nhất ở Tây Ban Nha, một nước trong ba 
nước có nhiều hiển thánh nhất Giáo 
Hội, (cùng với Pháp quốc và Ý quốc), 
trước hết là Đan Viện Alma de Tormes 

của Thánh Têrêsa Avila, vị nữ tu canh 
tân chính bản thân cùng Dòng Kín 
Carmelô và là một trong ba nữ tiến sĩ 
của Giáo Hội về tu đức, vào trưa Chúa 
Nhật 14/5 rồi ngủ đêm ở Valladolid, tại 
khách sạn La Vega. 
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Phải, phái đoàn chúng tôi đang sinh 
hoạt sau bữa tối ở một khách sạn rộng 
rãi, không phải để tiêu cơm, mà là để 
thân tình với nhau hơn, trước khi chúng 

tôi ngồi lại với nhau để nhận diện nhau, 
mỗi người chúng tôi tự nói tên của mình 
và ở đâu... bắt đầu từ 2 cha linh hướng: 
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II.2- Vương Cung Thánh Đường Cổ Kính ở Burgos - Thứ Hai 15/5 

 
au một đêm ngủ ở khách sạn 
hạng sang, ở một thành phố 
không nổi tiếng như ở Paris, và 

sau bữa điểm tâm kiểu buffet (hầu như 

ở các nơi) đúng giờ để lấy sức lên 
đường đến thăm Vương Cung Thánh 
Đường nguy nga đồ sộ về cả lịch sử ở 
Burgos. 

 

 

 

Ngôi Vương Cung Thánh Đường Cổ 
Kính này bên trong có 16 nguyện 
đường và không thấy có Cung Lòng 
Vương Cung hay Cung Thánh Vương 
Cung chính. Vương Cung Thánh Đường 
này đã bắt đầu từ thế kỷ 13 tới thế kỷ 18 
mới xong. Và ngày 31/10/1984 đã trở 
thành một trong những kỳ quan thế giới 
của UNESCO.  

Có thể nói Vương Cung Thánh Đường 
này chỉ tồn tại như một di tích lịch sử và 

là một thứ thắng cảnh nhân tạo cho 
khách du lịch và khách hành hương 
thưởng lãm, chứ không còn là nơi để 
thờ phượng nữa, một thảm trạng đang 
thực sự xẩy ra ở một thế giới Kitô giáo 
Âu Châu đang bị phá sản đức tin, đang 
chỉ còn khoảng 15-20% đi lễ Chúa Nhật, 
và đang cần được tái truyền bá phúc 
âm hóa, như ĐTC Biển Đức XVI đã phải 
thiết lập Hội Đồng Tân Truyền Bá Phúc 
Âm Hóa vào cuối tháng 6 năm 2010.  

S 
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III- LINH ĐỊA THÁNH MẪU VÔ NHIỄM LỘ ĐỨC: 
16-17/5/2017 

 

III.1- Biến Cố Lộ Đức 

huyến Hành Hương Thánh Mẫu 
2017 Thời Điểm Maria 13 ngày 
của phái đoàn TĐCTT, sau tuyến 

đường hành hương chuyển tiếp theo 
đường bộ qua Tây Ban Nha, đã đến 
Linh Địa Thánh Mẫu Vô Nhiễm Lộ Đức, 
một trong hai Linh Địa Thánh Mẫu nổi 
tiếng nhất trên thế giới và trong Giáo 
Hội, chẳng những về chính bản chất lạ 
lùng huyền nhiệm của từng nơi, mà còn 
được chính các vị giáo hoàng, vị đại 
diện Chúa Kitô trên trần gian, đích thân 
đến kính viếng với tư cách là chủ chiên 
của Giáo Hội. 

Nếu Linh Địa Thánh Mẫu Mân Côi 
Fatima 1917 được 4 vị Giáo Hoàng đến 
kính viếng là Chân Phước Giáo Hoàng 
Phaolô VI ngày 13/5/1967, Thánh Giáo 
Hoàng Gioan Phaolô II 3 lần: 13/5/1982, 
13/5/1992, 13/5/2000, Đức Giáo Hoàng 
Biển Đức XVI ngày 13/5/2007, và Đức 
Giáo Hoàng Phanxicô ngày 13/5/2017, 
thì Linh Địa Lộ Đức cũng đã được hai vị 
giáo hoàng đến kính viếng, đó là Thánh 
Giáo Hoàng Gioan Phaolô II 2 lần: 14-
15/8/1998 (ngài là vị giáo hoàng đầu 
tiên tới linh địa này, nhưng ngài đã thiết 
lập Ngày Thế Giới Bệnh Nhân vào lễ Mẹ 
Lộ Đức 11/2 hằng năm từ năm 1992) và 
14-15/8/2004 (chuyến tông du ngoài Ý 
quốc cuối cùng trong 104 chuyến tông 
du suốt giáo triều dài 26 năm rưỡi của 

ngài), và Đức Thánh Cha Biển Đức XVI 
1 lần vào thời khoảng 12-15/9/2008. 

Các nơi hiện ra khác của Mẹ, cho dù có 
được Giáo Hội chính thức công nhận 
chăng nữa, cũng không được vinh dự 
này. Riêng Linh Địa Thánh Mẫu 
Gualalupe ở Mễ Tây Cơ nổi tiếng ở 
Châu Mỹ Latinh cũng được duy nhất 
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đến 
kính viếng hai lần, ngày 27/1/1979, 
nhân chuyến tông du Nước Cộng Hòa 
Domicican, Mexico và Bahamas trong 
thời khoảng 25/1 - 1/2/1979, và lần thứ 
hai ngày 6/5/1990, nhân chuyến tông du 
Mexico và Curacao trong thời khoảng 6-
14/5/1990, chứ không phải đến vào 
chính những dịp kỷ niệm Biến Cố hiện 
ra ở linh địa này như ở Linh Địa Fatima 
và vào các dịp lễ đặc biệt ở Linh Địa Lộ 
Đức. 

Trên tuyến đường hành hương từ Linh 
Địa Thánh Mẫu Mân Côi Fatima, qua 
Tây Ban Nha sang Pháp để đến Linh 
Địa Thánh Mẫu Vô Nhiễm Lộ Đức hai 
ngày 14-15/5/2017, người viết đã chia 
sẻ chẳng những về Kinh Mân Côi theo 
chiều kích chuyên biệt liên quan đến 
Thánh Mẫu Fatima mà còn về tính chất 
khác biệt nơi khung cảnh được Mẹ 
Maria chọn hiện ra ở hai nơi Fatima và 
Lộ Đức. 

C 
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Sở dĩ có hai khung cảnh, bao gồm cả 
thời gian hiện ra (vào buổi trưa ở Fatima 
và vào buổi sáng ở Lộ Đức) và không 
gian hiện ra (trên đồi ngoài trời ở Fatima 
và trong hang động dưới chân đồi ở Lộ 
Đức) là vì danh xưng của Mẹ ở hai linh 
địa này: danh xưng Mẹ Mân Côi ở 

Fatima có tính chất Vượt Qua cứu độ 
của Chúa Kitô và Đấng Vô Nhiễm ở Lộ 
Đức mang tính chất gìn giữ, che chở và 
chữa lành, như chính Mẹ đã được 
Thiên Chúa gìn giữ cho khỏi nguyên tội 
ngay từ khi hoài thai trong lòng thai 
mẫu.  
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Do đó, nếu nước, tiêu biểu cho ân sủng 
và sự sống, làm nên Linh Địa Thánh 
Mẫu Vô Nhiễm Lộ Đức thế nào, thì lửa, 
tiêu biểu cho những gì là đấu tranh (lửa 
hỏa ngục ở thị kiến phấn nhất Bí Mật 
Fatima, lưỡi gươm lửa của thiên thần 
chĩa xuống muốn tiêu diệt trái đất ở 
phần ba Bí Mật Fatima, lửa Thế Chiến 
Thứ Nhất là thời điểm Mẹ chọn hiện ra 
ở Fatima, lửa tàn ác bách hại của cộng 
sản vô thần ở phần hai Bí Mật Fatima, 
lửa khủng bố sát hại kinh hoàng ở thị 
kiến phần ba Bí Mật Fatima, lửa yêu 

thương của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên 
Tội Mẹ Maria cho phần rỗi vô cùng cao 
quí của con cái Giáo Hội, lửa nhiệt 
thành hăng say chiến đấu nơi Đạo Binh 
Dàn Trận được Mẹ thành lập ở Fatima 
nơi Ba Thiếu Nhi Fatima thụ khải 1917, 
lửa mặt trời nhẩy múa ở lần Mẹ hiện ra 
cuối cùng ngày 13/10/1917 v.v.), một 
thứ lửa, dù theo nghĩa thể lý hay thiêng 
liêng, cũng đã thật sự là tất cả những gì 
làm nên Linh Địa Thánh Mẫu Mân Côi 
Fatima như vậy. 

Phải chăng đó là lý do khung cảnh ở 
Linh Địa Thánh Mẫu Mân Côi Fatima 
thật là hoang trống và khô cằn như một 
bãi chiến trường của một đạo binh dàn 
trận thế nào, thì khung cảnh ở Linh Địa 

Thánh Mẫu Vô Nhiễm Lộ Đức lại tràn 
đầy sức sống, tươi trẻ và hy vọng như 
vậy, với sông nước cùng núi rừng thật 
là thơ mộng đầy lôi cuốn... như bản chất 
của chính Sứ Điệp Lộ Đức.  
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Cô thôn nữ nghèo hèn thụ khải 
Bernadette cho biết thời khoảng 15 
ngày làm nên Linh Địa Thánh Mẫu Vô 
Nhiễm Lộ Đức như sau:  

 "Tôi đã trở lại đấy 15 ngày, trừ một 
ngày Thứ Hai và một ngày Thứ Sáu, và 
lần nào bà cũng hiện ra bảo tôi tìm một 
mạch nước mà tắm cũng như để xem 
chuyện các vị linh mục xây nguyện 
đường ở đó thế nào. Bà nói tôi cũng 
phải cầu nguyện nữa để cầu cho tội 
nhân ăn năn cải thiện đời sống. Tôi đã 
hỏi bà nhiều lần về ý định của bà, song 
bà chỉ mỉm cười. Sau cùng, với cánh tay 
giang ra và đôi mắt ngước lên trời, bà 
bảo tôi rằng bà là Đấng Đầu Thai Vô 

Nhiễm Nguyên Tội. Trong 15 ngày đó, 
bà đã nói với tôi ba điều bí mật, nhưng 
tôi không được phép nói với ai cả, và tôi 

vẫn giữ cho tới nay".  

Vào lần hiện ra thứ tám ngày 24/2, Mẹ 
Maria đã kêu gọi thôn nữ Bernadette thụ 
khải của mình rằng: 
  
“Hãy ăn năn thống hối! Hãy ăn năn 
thống hối! Hãy ăn năn thống hối!” 
“Hãy cầu xin Thiên Chúa cho các tội 
nhân!”. 
“Con hãy bò bằng đầu gối vào hang đá 
và hãy hôn đất để tỏ dấu hiệu ăn năn 
thống hối thay cho các tội nhân”. 

  
Và vì thế, vào lần hiện ra thứ chín ngày 
25/2, theo lời nữ thụ khải Bernadette kể 
lại thì: 
  
“Vị hiện ra bảo tôi hãy đi uống nước 
suối. Vì không thấy suối đâu, tôi đã đến 
uống nước sông (biệt chú của người 
viết: đó là con sông Gave, nhỏ song 

nước trong vắt và chảy suốt ngày đêm). 
Người bảo tôi không phải nước tôi uống 
ở chỗ đó, rồi lấy tay chỉ ở dưới tảng đá. 
Tôi lại đó và chỉ thấy có một chút nước 
hơi mằm mặn. Tôi đặt bàn tay tôi vào 
chỗ đó song không thể lấy được một 
chút nước nào. Đoạn tôi lấy hai tay đào 
bới và đã lấy được chút đỉnh. Tôi đã đổ 
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đi ba lần vì bẩn, cho đến lần thứ bốn tôi 
mới uống được. Người bảo tôi ăn một 
chút cỏ mọc chung quanh mạch suối 
ấy”. 

Từ ngày ấy, chính chỗ thôn nữ ngây thơ 
Bernadette đã lấy tay cào bới ở trong 
hang động Đức Mẹ hiện ra ấy, đã trở 
thành một nguồn nước lạ có sức chữa 
lành. 

 
Trong Bài Giảng cho Thánh Lễ Mẹ Đau 
Thương Thứ Hai 15/9/2008 cho Thành 
Phần Bệnh Nhân trước tiền đường của 
Đền Thờ Đức Mẹ Mân Côi Lộ Đức, ĐTC 
Biển Đức XVI, trong chuyến tông du 
Pháp quốc ngày 12-15/9/2008, đã tiếp 
tục khai triển chiều hướng trên đây của 

ĐTC Gioan Phaolô II liên quan tới biểu 
hiệu nước ở Lộ Đức, như thể hai vị tỏ ra 
muốn cùng nhau đi sâu vào tất cả 
những gì là huyền nhiệm ở Lộ Đức để 
hoàn toàn làm sáng tỏ cái thực sự là Bí 
Mật Lộ Đức này trước mọi người: 

  

    “Nụ cười của Mẹ Maria là suối nước 
sự sống. Chúa Giêsu phán: ‘ai tin Tôi thì 
từ lòng họ sẽ vọt lên những giòng sông 
chảy nước sự sống’ (Gioan 7:38). Mẹ 
Maria là người đã tin tưởng, và từ cung 
lòng của Mẹ, những giòng sông chảy 
nước sự sống đã tuôn ra tưới dội lịch sử 

loài người. Giòng suối mà Mẹ Maria chỉ 
cho Bernadette ở Lộ Đức đây là một 
dấu hiệu đơn sơ về thực tại thiêng liêng 
này. Từ trái tim tin tưởng của Mẹ, từ tấm 
lòng từ mẫu của Mẹ, chảy ra nước sự 
sống để thanh tẩy và chữa lành. Bằng 
việc dìm mình vào những bể tắm ở Lộ 
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Đức, rất nhiều người đã khám phá ra và 
đã cảm nghiệm được tình yêu thương từ 
mẫu dịu dàng êm ái của Vị Trinh Nữ 
Maria này, bằng việc tỏ ra gắn bó với 
Mẹ để liên kết mình chặt chẽ hơn với 
Chúa! … Đó là lý do tại sao có rất nhiều 
bệnh nhân đến Lộ Đức đây để được 
giãn cơn khát của mình nơi ‘nguồn 
mạch yêu thương’ này, và để cho mình 
được Mẹ dẫn đến với nguồn cứu độ duy 
nhất là Chúa Giêsu Cứu Thế Con Mẹ”. 
 

Vào lần hiện ra mười ba, ngày 2/3, nữ 
thụ khải Bernadette đã thuật lại thế này: 
“Người bảo tôi đi nói với các vị linh mục 
là hãy xây cất một Ngôi Đền ở đó. Tôi 
đã đi vị linh mục giáo xứ nói cho ngài 
hay. Ngài trơ mắt nhìn tôi một lúc đoạn 
nói với tôi một cách chắc ăn là ‘Vậy thì 
tên của Bá đó là gì?’. Tôi trả lời ngài 
rằng tôi không biết. Ngài bảo tôi hãy đi 
hỏi tên của Người. Ngày hôm sau tôi hỏi 
Người thì Người chỉ nhoẻn miệng mỉm 
cười”. 

 

 
 
Vào lần hiện ra mười sáu, ngày 25/3, 
Bênađét cho biết như sau: 
  

“Sau hai tuần lễ tôi đã hỏi Người tất cả 
là ba lần. Người cứ tiếp tục mỉm cười 
nên tôi không dám hỏi Người nữa. Tuy 
nhiên, lần này Người lại hướng mắt lên 

trời, chắp tay trước ngực mà nói cùng tôi 
rằng: ‘Ta là Đấng Đầu Thai Vô Nhiễm 
Tội’. Đây là những lời cuối cùng Người 
nói với tôi. Đôi mắt của Người mầu xanh 
dương”. 
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III.2- Sinh Hoạt ở Linh Địa Lộ Đức 

ại Linh Địa Thánh Mẫu Vô Nhiễm 
Lộ Đức này, chúng tôi trọ ở khách 
sạn Paradis ngay trước bờ sông 

Gave và gần Đền Thánh Mẫu Lộ Đức, 
từ đêm tối ngày 15/5/2017, cho tới sáng 
17/5/2017 thì tiếp tục lên đường hành 

hương tới nơi khác, nên vào ngày 
16/5/2017, ngày duy nhất phái đoàn 
hành hương Thời Điểm Maria 2017 
TĐCTT chúng tôi ở tại Linh Địa Lộ Đức, 
đã sinh hoạt hành hương chung với 
nhau theo lịch trình thứ tự như sau: 

1- Buổi sáng, dâng Thánh Lễ riêng tại 
nguyện đường Thánh Bernadette; 
2- Sau đó, tham quan Đền Thánh và di 
tích về gia đình chị thụ khải Bernadette 
cho tới 11 giờ trưa; 

3- Buổi trưa, cùng nhau đi Đường 
Thánh Giá trên đồi cao từ 1 giờ đến 2 
giờ 15; 
4- Buổi chiều, tham dự nghi thức rước 
Thánh Thể chữa lành vào lúc 5 giờ; và 

T 
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5- Buổi tối, sau bữa tối, tham dự lần 
chuỗi rước nến tại quảng trường Lộ 
Đức lúc 9 giờ. 

Linh Địa Lộ Đức có 3 Đền Thờ 
(Basilicas) và 4 nguyện đường 
(Chapels) như sau: 3 đền thờ đó là Đền 
Thờ Vô Nhiễm (cũng gọi là Upper 
Basilica) là Đền Thờ chính yếu, Đền 
Thờ Mân Côi (cũng gọi là Lower 
Basilica, tiền đường hướng ra Quảng 
Trường Mân Côi), và Đền Thờ Thánh 
Piô X (cũng gọi là đền thờ dưới lòng đất 

với nóc trần như chiếc thuyền lật 
ngược); còn 4 nguyện đường đó là 
Nguyện đường Thánh Bernadette, 
nguyện đường Hòa Giải, nguyện đường 
Thánh Giuse và nguyện đường Tôn 
Thờ. Sáng ngày 17/5 phái đoàn TĐCTT 
đã cử hành lễ ở nguyện đường Thánh 
Bernadette. Sau lễ phái đoàn ra ngay 
đầu cầu bên này để lấy ảnh có phông 
cảnh là Đền Thờ Vô Nhiễm (Upper 
Basilica), như trước lễ đã lấy tấm hình 
có phông cảnh là Đền Thờ Mân Côi 
(Lower Basilica). 

 

 
Tại Linh Địa Thánh Mẫu Vô Nhiễm Lộ 
Đức, Nhóm TĐCTT mặc áo polo-shirt 
đồng phục mầu xanh Thánh Mẫu. Như 
phái đoàn hành hương TĐCTT đã mặc 
polo-shirt đồng phục trắng có hình Cờ 

Thánh Mẫu VN ở sau lưng, và mặc 
polo-shirt đồng phục Mầu Tím Đau 
Thương hay Thương Xót ở Linh Địa 
Thánh Mẫu Châu Lệ La Salette. 
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Một nơi tham quan đặc biệt ngoài các 
đền thờ trong chính Trung Tâm Linh Địa 
Thánh Mẫu Lộ Đức là  di tích về gia 
đình của chị thụ khải Bernadette, ở bên 

ngoài và gần trung tâm, gần hơn là 
“làng Fatima xa xôi” với Trung Tâm Linh 
Điạ Thánh Mẫu Fatima. 

 

 

Phái đoàn chúng tôi tiến sang một nơi 
chốn sống cả hơn 2 năm trời (5/1956 - 

9/1958) trong cảnh khốn khổ bần cùng 
hơn ai hết và chưa bao giờ thấy của gia 
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đình vị nữ thụ khải. Thế nhưng, chính 
trong thời gian gia đình của vị nữ thụ 
khải sống trong hoàn cảnh lận đận khốn 
cùng như thế: cả gia đình 6 người chui 
rúc sống ở một nơi không ai thèm ở, 
một hầm tù của chính quyền trước kia, 
mà Mẹ Maria đã hiện ra với chị và hứa 
cho chị "hạnh phúc đời sau chứ không 
phải ở đời này". 

Sau một vòng tham quan 3 Đền Thờ và 
di tích gia đình của Chị Thánh 
Bernadette, và sau khi về khách sạn 
nghỉ nửa tiếng, phái đoàn hành hương 
TĐCTT, bao gồm cả 2 cha linh hướng, 
đã cùng nhau tiến lên đồi bên cạnh Đền 
Thờ Vô Nhiễm để Đi Đàng Thánh Giá 
gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ, nhưng rất ư là 
sốt sắng chưa từng thấy... 
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Trên tuyến đường rời Linh Địa Thánh 
Mẫu Vô Nhiễm Lộ Đức ngày 17/5/2017, 
nhiều anh chị em bày tỏ lòng thích thú 
với Đường Thánh Giá, chẳng những về 
nghệ thuật đúc các tượng đồng to lớn 
một cách sống động, cũng như về 
khung cảnh trên đồi cao của chặng 
Đường Thánh Giá có một không hai 
này, nhất là chặng 14 là một hang động 
rất thích hợp với việc táng xác, mà còn 
về cách thức Đi Đàng Thánh Giá bằng 
Lời Kinh của Chuỗi Thương Xót thật 
thảm thiết, tuy đơn sơ đơn điệu nhưng 
thật ý nghĩa và về những lời chia sẻ gợi 
ý suy niệm hoàn toàn theo cảm hứng và 
cảm xúc sống động ở từng chặng v.v. 

Sau 14 Chặng Đường Thánh Giá, phái 
đoàn chúng tôi nam nữ chia nhau ra sắp 

hàng đi tắm nước Mẹ Lộ Đức ở phía 
dưới chân đồi Thánh Giá, và ở phía 
đằng đầu Đền Thờ Mân Côi và ở bên 
trái của hang động Mẹ hiện ra. Bên nam 
thì ai cũng được nhúng nước Mẹ Lộ 
Đức, trong đó có hai chàng giỏi đàn 
nhạc đều tên Long đã khóc ròng. Còn 
bên nữ, trừ 4 chị đợi từ ban sáng ngay 
sau Thánh Lễ đến độ bỏ cả tour tham 
quan và Đàng Thánh Giá, thì không thể 
chen chân vào được, dù xếp hàng sau 2 
giờ là giờ bắt đầu ban chiều một chút, vì 
nhiều người ngồi xe lăn hơn bên nam. 
Cho dù bên nữ hầu hết không được 
nhúng nước Mẹ Lộ Đức có thể là dấu 
hiệu cho thấy các chị đã sạch thì không 
cần tắm nữa (xem Gioan 13:10), còn 
các anh mới cần.  

Tuy nhiên, những người con gái TĐCTT 
của Đức Mẹ, trong khi ấm ức, vì rất ư là 
khao khát được nhúng nước hồng ân 
chữa lành của Mẹ ở Lộ Đức mà không 
được nên đã tìm cách thay thế rất khéo. 
Có 3 chị trẻ tuổi hơn kém ngũ tuần, kéo 
nhau xuống gầm cầu, vừa ngậm chân 

xuống nước, vừa lần chuỗi thương xót, 
để rồi sau đó đột nhiên cả ba đều bất 
khóc với nhau như chưa bao giờ được 
khóc, khóc một cách cộng đồng, khóc 
một cách công khai, khóc một cách say 
sưa... 

 



Tông Đồ Chúa Tình Thương  

54 
 

Ngoài ra, có 3 chị tuổi lục tuần đã bất 
chấp nhiều người chung quang đang trố 
mắt ngạc nhiên với đầy những thắc 
mắn ngó mấy người đàn bà Á Châu nhỏ 
con gầy còm đang tác hành như những 
con điên , ở chỗ lấy nước từ vòi 
nước để uống rồi dội lên đầu lên cổ, lên 
ngực và lên những chỗ cần chữa lành 
trên thân xác của bản thân quí chị cũng 
như của nhau. Theo niềm tin của quí chị 
bấy giờ, nước ở Lộ Đức dù nước tắm 
hay nước uống đều có cùng một tác 
dụng thần dược chữa lành như nhau.  

Trong khi đó, những người còn lại kéo 
nhau vào Chapel of Adoration, gần 
nguyện đường Thánh Bernadette, để 
Chầu Thánh Thể, vì là nơi có Thánh 
Thể được đặt trong Mặt Nhật trên bàn 
thờ từ 9 giờ sáng tới 11 giờ đêm, đồng 
thời cũng để cùng nhau chờ tới gần 5 
giờ đi tham dự Nghi Thức Kiệu Thánh 
Thể chữa lành lúc 5 giờ chiều ở Đền 
Thờ Thánh Piô X (Underground 
Basilica). 

 

Sau nghi thức Kiệu Thánh Thể Chữa 
Lành hằng ngày vào lúc 5 giờ chiều, 
nhóm hành hương TĐCTT kéo nhau về 
khách sạn sửa soạn ăn tối vào lúc 7 giờ 
để có thể ra Đền Thánh Lộ Đức tham 
dự lần hạt Mân Côi và kiệu nến hằng 
ngày vào lúc 9 giờ tối.  

Trong khi cả phái đoàn tập trung vào 
một chỗ với các hội đoàn khác và cộng 
đồng dân Chúa ở bên hông Đền Thờ 
Mân Côi sát với bờ sông Gave gần 
hang động Mẹ hiện ra và khu bể tắm 
nước Mẹ Lộ Đức, thì người viết leo lên 
đứng sẵn ở gần giữa triền dốc Đền Thờ 
Vô Nhiễm (Upper Basilica) để dễ chụp 
được toàn cảnh rước nến. 
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Trước khi rời Linh Địa Thánh Mẫu Vô 
Nhiễm Lộ Đức, phái đoàn Hành Hương 
Thời Điểm Maria 2017 TĐCTT chúng tôi 
đã dùng điểm tâm tại khách sạn vào lúc 
6 giờ sáng và dâng lễ tại nguyện đường 
Tôn Thờ vào lúc 7:30 sáng. Sau Thánh 

Lễ, phái đoàn hành hương còn cố gắng 
chụp chung riêng những tấm hình lưu 
niệm cuối cùng ở một Linh Địa Thánh 
Mẫu rất nên thơ gợi tình gợi cảm vì chỉ 
có ở Lộ Đức mới có nụ cười hiếm quí 
của Người. 
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IV- THAM QUAN LỊCH SỬ: 17-18/5/2017 

 

 

uộc Hành Hương Thánh Mẫu 
2017 Thời Điểm Maria của Nhóm 
TĐCTT chúng tôi, từ Linh Địa 

Thánh Mẫu Mân Côi Fatima sang Linh 
Địa Thánh Mẫu Vô Nhiễm Lộ Đức đã 
ghé tham quan 2 Danh Tích Tôn Giáo ở 
Tây Ban Nha là Đan Viện Dòng Kín 
Carmelô của Thánh Teresa Avila và 
Vương Cung Thánh Đường ở Burgos 
thế nào, thì trước khi chúng tôi từ Linh 
Địa Thánh Mẫu Vô Nhiễm Lộ Đức lên 
Linh Địa Thánh Mẫu Châu Lệ La 
Salette, chúng tôi cũng ghé tham quan 2 
Danh Tích Lịch Sử ở Pháp quốc như 
vậy, đó là Thành Trì Carcassone và 
Giáo Đô một thời Avignon như vậy. 

Người viết tổ chức các chuyến hành 
hương, đây là lần thứ hai, sau chuyến 
Hành Hương Tia Sáng Từ Balan 12 
ngày (24/4 -5/5/2014), dịp Đức Thánh 
Cha Phaolô II được Giáo Hội tuyên 
phong hiển thánh ngày 27/4/2014, lần 
nào cũng theo kiểu custom (theo ý của 
người tổ chức chứ không phải theo tour 
sẵn có của travel agency), và lần nào 
cũng bao gồm cả những nơi danh lam 
thắng cảnh du lịch nữa, chứ không phải 
chỉ thuần tôn giáo, nhờ đó chuyến hành 
hương vừa nạc nhiều vừa mỡ ít này cho 
đỡ ngán, như để thay đổi bầu không khí 
và có mầu sắc văn hóa nhân bản nữa. 

 

IV.1- THÀNH TRÌ CARCASSONE 

 

heo lịch sử thì Thành Trì 
Carcassone này đã có từ thời đế 
quốc Roma trước Chúa Kitô 

Giáng Sinh 3-4 thế kỷ. Và đã có một 
thời chống chọi suốt 5 năm trường vào 
thế kỷ thứ VIII với cuộc vây hãm của 
Charlemagne là Đại Vương Charles I 
của Pháp quốc. 

Khi người viết, theo thói quen xông xáo 
vào những nơi danh lam thắng cảnh 
mới lạ để chụp hình lưu niệm ở mọi góc 
cạnh của từng nơi, thì mới thấy rằng 
quả thật Thành Trì Carcassone này 
đáng được UNESCO liệt kê vào danh 
sách là một kỳ quan của thế giới từ năm 
1997. 

C 

T 
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Lúc phái đoàn hành hương TĐCTT đến nơi thì thấy rất nhiều xe tour bus chở khách 
tham quan tới thưởng ngoạn, và chính ở đó hằng ngày sinh hoạt như là một phố nhỏ, 
có các quán ăn và những tiệm kỷ vật, chứng tỏ Thành Trì Carcassone này quả thực đã 
trở thành một nơi du lịch thu hút đông đảo dân chúng, bao gồm chẳng những dân 
thường, mà còn nhiều phái đoàn đặc biệt khác như sinh viên học sinh đến học hỏi, nhất 
là lính tráng đến cảm nghiệm, như được thấy ngay hôm ấy.  
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IV.2- GIÁO ĐÔ MỘT THỜI AVIGNON 

 

 

 

vignon được coi là nơi thuộc giai 
đoạn lưu đầy của Tòa Thánh 
Rôma khi Pháp quốc muốn nắm 

toàn quyền về cả tôn giáo và muốn trở 
thành tâm điểm của Giáo Hội Công 
Giáo Rôma (trước khi xẩy ra phong trào 
Thể Phản năm 1517 và Anh Giáo ly khai 
năm 1535), một tâm điểm khiến toàn thể 
thế giới Công Giáo Tây Phương ở Âu 
Châu và là Âu Châu bấy giờ phải hướng 
về và thần phục, như kiểu Nhà Nước 
Hồi Giáo IS (Islamic State) xuất phát ở 

Iraq và xâm chiêm Syria đang mưu đồ 
hiện nay. 

Giai đoạn lịch sử Avignon là giai đoạn 
có thể nói khủng hoảng nhất về nội bộ 
của Giáo Hội Công Giáo, đến độ có lúc 
đã lên tới 3 vi giáo hoàng, 1 thật và 2 
giả, 1 ở Roma, 1 ở Pisa và 1 ở Avignon, 
tranh giành nhau, đối chọi nhau, ai cũng 
cho mình là giáo hoàng thật, chính thức 
cầm quyền cai trị giáo hội Chúa Kitô. 

A 
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Tuy nhiên, vì Giáo Hội do chính Chúa 
Kitô thành lập, và vì là chính việc của 
Thiên Chúa, chứ không phải việc thuần 
túy con người, nên cho dù chi thể của 
Giáo Hội, vào thời nào cũng thế, có 
những lúc tỏ ra bất toàn và thậm chí 
sống theo tinh thần phản kitô chăng 
nữa, Giáo Hội vẫn tồn tại, và như thế 
càng chứng tỏ quả thực là "Thày ở cùng 
các con mọi ngày cho đến tận thế" 
(Mathêu 28:20). 

Đó là lý do, một khi tới thời điểm quan 
phòng thần linh vô cùng khôn ngoan 

của mình, Thiên Chúa đã ra tay can 
thiệp, nhất là qua trung gian đặc biệt 
của một nữ giới Dòng Ba Đaminh, đó là 
Thánh Nữ Catarina Sienna người Ý, 
Tòa Thánh đã trở về Roma, sau hơn 
kém 100 năm và trải qua 6-8 đời giáo 
hoàng liền, như được thấy ở nơi hình 
ảnh các vị giáo hoàng trong thời kỳ này 
ở phòng triển lãm, cũng như ở trên cung 
thánh của Vương Cung Thánh Đường 
Notre Dame des Doms, nơi các vị giáo 
hoàng thời Avignon cử hành Thánh Lễ. 
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Trước khi tiến lên vào Vương Cung 
Thánh Đường Notre Dame des Doms, 
chúng tôi đã dừng chân lại trước các 
bậc của khoảng sân rộng và hướng mắt 
nhìn lên ngọn tháp của Vương Cung 

Thánh Đường, nơi có tượng Đức Mẹ ở 
trên chót đỉnh mà dâng bản thân mình 
cùng với ngày sống cho Mẹ, rồi sau đó 
lĩnh phép lành của Mẹ ban qua hai cha 
linh hướng hành hương của phái đoàn. 
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Thánh lễ sáng hôm nay, 18/5/2017, thay 
vì được cử hành vào lúc 8:15 sáng đã 
được dời lại 8:30, để cùng dâng lễ 
chung với phái đoàn hành hương 80 
anh chị em Việt Nam do 2 cha Dòng 
Đồng Công hướng dẫn, một phái đoàn 

cũng đã từng qua những nơi phái đoàn 
TĐCTT tới, như Fatima, Lộ Đức, nhưng 
sau Thánh Lễ chung bất ngờ và duy 
nhất này, họ chia tay nhau….theo lịch 
trình hành hương còn lại của mình.
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Ở một nơi xa xôi hẻo lánh với hầu hết 
người Việt hải ngoại như ở Avignon 
mang mầu sắc cổ thời hơi có tính cách 

“danh lam” du lịch một chút này mà cũng 
có một nhà hàng Việt Nam ta. 
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V- LINH ĐỊA THÁNH MẪU CHÂU LỆ  

LA SALETTE: 18/5/2017 

 

inh Địa thứ ba trong chuyến Hành 
Hương Thời Điểm Fatima 2017 
của Nhóm TĐCTT chúng tôi đó là 

Linh Địa Thánh Mẫu Châu Lệ ở La 
Salette, một Linh Địa Thánh Mẫu không 
nổi tiếng bằng Linh Địa Thánh Mẫu Mân 
Côi Fatima và Linh Địa Thánh Mẫu Vô 
Nhiễm Lộ Đức, nhưng lại được chính 
thẩm quyền tối cao của Giáo Hội là giáo 
hoàng công nhận, đó là Thánh Giáo 
Hoàng Piô IX, vị đã muốn biết Bí Mật La 
Salette sau 5 năm biến cố La Salette. 

Thật vậy, biến cố La Salette xẩy ra vào 
ngày Thứ Bảy 19-9-1846, (áp lễ Mẹ Bảy 
Sự hồi ấy), tại giáo phận Grenoble nước 
Pháp, với 2 thiếu niên mục đồng làm 
thuê, một nam và một nữ. Thiếu nam là 
Maximin Giraud, 11 tuổi, mãi đến năm 
15 tuổi mới thuộc kinh Lạy Cha. Thiếu 
nữ là Melanie Mathieu, 14 tuổi, mãi đến 
năm 17 tuổi mới được xưng tội rước lễ 
lần đầu. 

 

 

L 
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Sau biến cố La Salette 5 năm, Đức Piô 
IX ngỏ ý muốn biết về Bí Mật La Salette. 
Hai sứ giả La Salette đồng ý viết, miễn 
là những gì được viết ra phải để trong 
bao thư dán kín và phải được đưa trực 
tiếp đến tận tay Đức Thánh Cha. 
Maximin viết ra bốn hay năm đoạn về bí 
mật Mẹ Maria nói với riêng em, xong 
trưóc Melanie. Đang khi viết phần Bí 
Mật La Salette của mình, Melanie đã 
phải hỏi về ý nghĩa của chữ "vô ngộ" và 
cách viết chữ "phản Kitô". 

Hai cha Rousselot và Gerin đã đem hai 
phong thư dán kín đến tận Toà Thánh 
Rôma năm 1851. Ngày 16-11-1851, một 

văn thư của Toà Thánh đã  chính thức 
công nhận biến cố La Salette: "Tự nó 
mang tất cả những dấu hiệu chân thật... 
Vì thế, để tỏ ra lòng tri ân sống động 
của chúng ta đối với Thiên Chúa cũng 
như với Trinh Nữ Maria vinh hiển, Ta 
ban phép tôn sùng Đức Mẹ La Salette". 

Tháng 5 năm sau, chính giám mục giáo 
phận Bruilla, vị đã thừa lệnh Đức Piô IX 
phác văn thư công nhận biến cố La 
Salette, đã lên núi La Salette để đặt viên 
đá đầu tiên tại chính nơi Mẹ Maria hiện 
ra, khởi công xây cất một đại vương 
cung thánh đường. 

 

 

Năm 1946, kỷ niệm bách chu niên biến 
cố La Salette, Đức Piô XII đã gọi biến 
cố này là: "Một buổi chiều hồng phúc 
của ngày 19-9-1846, khi Đức Mẹ Châu 
Lệ đến để van nài con cái mình dứt 

khoát đi vào con đường trở về với Người 
Con Thần Linh của Mẹ và vào con 
đường đền tạ tội lỗi rất nhiều đã xúc 
phạm đến Đấng Uy Linh Cao Cả". 
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Biến cố La Salette được chính Melanie 
quyết định viết ra năm 1878, trong đó dĩ 
nhiên có phần chính yếu là Bí Mật La 
Salette. Tập viết ngắn gọn này được 
phát hành đầu tiên ở Lecce ngày 15-11-
1879, với phép in của giám mục Zola. 
Sau đó, nó lại được tái bản ở Lyon năm 
1904, trước khi Melanie chết mấy tháng. 
Trong tập tường thuật nhỏ này, bắt đầu 
phần Bí Mật La Salette mà Mẹ Maria tỏ 
cho riêng mình biết, Melanie đã dẫn 
nhập như sau:  

"Đoạn, hướng về phía tôi, Rât Thánh 
Trinh Nữ đã nói với tôi bằng tiếng Pháp. 
Đây là bí mật trọn vẹn như Mẹ đã tỏ cho 
tôi biết": "Melanie con, điều Mẹ sắp sửa 
nói với con lúc này đây sẽ không phải là 
một điều bí mật mãi mãi. Con có thể 
phổ biến chung vào năm 1858." 

Ở cuối bản văn của mình, tác giả thụ 
khải đã ký như thế này:  
Maria Thánh Giá, Lễ Vật Hy Sinh của 
Chúa Giêsu 
Melanie Calvat, Nữ Mục Đồng La 
Salette 

Castellamare, 21-11-1878. 

"Tôi rất sảng khoái thấy trước 'Bí Mật' 
này sẽ lan truyền hết sức rộng rãi, nó 
càng được lan truyền càng khơi dậy một 
sự sợ hãi bổ ích và nhiều người trở về 
cùng Thiên Chúa. Mẹ Maria sẽ chúc 
lành cho những ai cộng tác vào việc phổ 
biến, như Mẹ nhất định muốn bí mật này 
được loan truyền cho tất cả mọi người". 
(Trích đoạn thư của Melanie liên quan 
đến Bí Mật La Salette) 
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Phái đoàn Hành Hương Thánh Mẫu 
2017 Thời Điểm Maria chúng tôi lần đầu 
tiên tới La Salette là một Linh Địa Thánh 
Mẫu ít khách hành hương tới, không 
phải vì nó không nổi tiếng bằng Linh Địa 
Thánh Mẫu Fatima và Linh Địa Thánh 

Mẫu Lộ Đức, mà có lẽ còn vì đường xá 
xa xôi, đèo dốc rất khó leo, có những 
chỗ, so với chiếc xe tour bus 62 chỗ 
ngồi dài rộng to con, còn dám ngoằn 
nghèo và nguy hiểm hơn cả Đèo Ngoạn 
Mục ở Việt Nam nữa. 
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Chúng tôi đang say sưa ngắm cảnh 
thiên nhiên hùng vĩ chung quanh xe thì 
chiếc xe từ từ dừng lại ở lưng chừng 
núi, chỉ còn cách Linh Địa La Salette 14 
cây số. Sau khi xem xét, người tài xế 
đầy kinh nghiệm người Tây Ban Nha đã 

khám phá thấy một ống nước bị nứt đến 
chảy nước. Cũng may ngay sau đó một 
chút có chiếc xe làm đường từ trên núi 
xuống đã ghé thăm và xuống núi tìm 
mua ống nước lên thay thế. 
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Tuy nhiên, trong khi đó, thời khoảng kéo 
dài 1 tiếng rưỡi đồng hồ, chúng tôi kéo 
nhau xuống xe, tìm chỗ đi vệ sinh ở 
những khách sạn ngàn sao không thể 
tìm thấy tên tuổi của những chỗ này trên 
google, sau đó chúng tôi tập trung lại để 
cùng nhau cử hành Lòng Thương Xót 

Chúa (LTXC) bằng Chuỗi Kinh Thương 
Xót, cho dù mới 1:30 chiều, chưa đúng 
3 giờ chiều như mọi ngày, một cuộc cử 
hành LTXC có tính cách picnic ở ven núi 
chưa từng có và chắc sẽ chẳng còn bao 
giờ thấy nữa. 
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Thế rồi, nhờ bà host của chuyến đi liên 
lạc, cho dù chiếc tour bus chưa được 
sửa, vì đang chờ ống nước thay thế, 
một chiếc xe tour bus khác của cảnh sát 

từ trên Linh Địa La Salette xuống đón 
chúng tôi lên trước, sau đó xe tour bus 
của chúng tôi sau khi được sửa xong 
lên đón chúng tôi sau. 
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Vấn đề được đặt ra sau khi bản thân 
người viết, cũng như một số người 
trong phái đoàn hành hương, lần đầu 
tiên được đích thân kính viếng Linh Địa 

Thánh Mẫu Châu Lệ La Salette ở đây 
đó là tại sao Đức Mẹ lại chọn hiện ra với 
2 thiếu nam và thiếu nữ thụ khải ở một 
nơi quá cao và quá vắng vẻ như thế? 

 

Phải chăng, khung cảnh này xứng hợp 
với nội dung của Bí Mật La Salette? 

Bí Mật La Salette liên quan đến Giáo 
Hội (một cách trực tiếp, vì nó nói đến 
tình trạng băng hoại của hàng giáo sĩ tu 
sĩ trong Giáo Hội), đến nhân loại (một 
cách gián tiếp, bao gồm hậu quả về 
thiên nhiên và chính trị gây ra bởi tình 
trạng Giáo Hội là ánh sáng thế gian đã 
bị khủng hoảng khuyết sáng), đến lực 
lượng thần dữ vận dụng toàn lực vào 
trận hận thù quyết thắng cuối cùng, nhất 
là đến một đạo binh dàn trận của Mẹ 
Maria. 

Nội dung của Bí Mật La Salette có thể 
tóm trong mấy câu chính yếu sau đây: 

"Giáo Hội sẽ ở trong tình trạng khuất 
mờ, thế giới sẽ ở trong tình trạng hoảng 

sợ...".  
 
"Rôma sẽ mất Đức Tin và nên toá của 
tên Phản Kitô. Đám qủi trên không trung 
hợp với tên Phản Kitô sẽ thực hiện 
những sự lạ lùng cả thể trên mặt đất và 
trên không trung, và con người sẽ càng 
ngày càng hư hỏng. 
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"Thiên Chúa sẽ gìn giữ những tôi trung 
của Ngài và thành phần thiện chí. Phúc 
Âm sẽ được rao giảng khắp nơi, và mọi 
dân nước sẽ nhận biết chân lý". 
"Mẹ kêu gọi Những Tông Đồ Cuối Thời, 
những môn đệ trung kiên của Chúa 
Giêsu Kitô... Đây là lúc họ xuất thân làm 
cho thế gian tràn đầy ánh sáng. Hãy đi 
mà tỏ mình ra là các con cái dễ thương 
nhất của Mẹ". 
"Vì đây là thời điểm của mọi thời điểm, 
tận cùng của mọi cùng tận". 
  

Căn cứ vào nội dung của Bí Mật 

La Salette, bí mật này có liên quan mật 

thiết, trước hết với tác phẩm Thành 
Thực Sùng Kính Mẹ Maria của Thánh 
Long Mộng Phố (Louis Montfort), từ 
khoản 49 đến 59, một tác phẩm đã xẩy 
ra đúng như lời tiên đoán của tác giả là 
bị ma quỉ tác hại, nên đã bị thất lạc cho 
tới 126 năm sau là năm 1842 mới tìm 
thấy, thời điểm trước Biến Cố Thánh 
Mẫu La Salette 4 năm, và sau nữa đến 

chính Bí Mật Fatima năm 1917, mà 
phần Thứ Hai của Bí Mật Fatima đã ứng 
nghiệm trong thế kỷ 20 liên quan đến 
cộng sản, và phần Thứ Ba của Bí Mật 
Fatima đang ứng nghiệm từ đầu thế kỷ 
21 liên quan tới chiến tranh khủng bố.  

Theo người viết là vì Mẹ muốn chứng tỏ 
cho thấy Mẹ ở trên cao nên Mẹ đã thực 
sự nhìn thấy chẳng những tất cả tình 
hình càng ngày càng thê thảm của 
chung nhân loại, nhất là của riêng Giáo 
Hội là "một thành xây trên núi không thể 
nào khuất được nữa" (xem Mathêu 
5:14), nhưng lại đang bị "khuất mờ", mà 
Mẹ còn thấy trước được cả tương lai rất 
xa mà lại thật gần của cả Giáo Hội lẫn 
loài người, một tương lai tối tăm mù mịt 
đầy nguy hiểm và diệt vong khủng 
khiếp, cần phải được giải cứu bởi quyền 
năng của Mẹ, qua thành phần "Tông Đồ 
Cuối Thời" của Mẹ, đúng như những gì 
được thị kiến thấy trong Bí Mật Fatima 
phần ba. 
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VI- KÍNH VIẾNG THÁNH TÍCH: 19-20/5/2017 

 

 

ịch trình Hành Hương Thánh Mẫu 
2017 của phái đoàn TĐCTT chúng 
tôi, trước hết và trên hết, nhắm 

đến 4 Linh Địa Thánh Mẫu chính yếu có 
liên quan mật thiết với nhau trong Thời 
Điểm Maria từ đầu thế kỷ 19 sang đầu 
thế kỷ 20, mà âm hưởng còn kéo dài 
tận cho tới đầu thế kỷ 21 này, ở chỗ 
đang ứng nghiệm những gì được Trời 
Cao qua Tiền Hô Maria tiên báo và dọn 
đường. 

Thế nhưng, nếu để ý, lịch trình Hành 
Hương Thánh Mẫu 2017 của chúng tôi 
từ Linh Điạ Thánh Mẫu này đến Linh 
Địa Thánh Mẫu kia được cách ra đều 
nhau, như giữa Linh Địa Thánh Mẫu 
Mân Côi Fatima và Linh Địa Thánh Mẫu 
Vô Nhiễm Lộ Đức là một Thăm Viếng 
Đạo Giáo (Đan Viện Carmelo và Vương 
Cung Thánh Đường cổ kính ở Tây Ban 
Nha), hay giữa Linh Điạ Thánh Mẫu Vô 
Nhiễm Lộ Đức tới Linh Địa Thánh mẫu 
Châu Lệ La Salette là một Tham Quan 
Lịch Sử (Thành Trì Carcassone và Giáo 
Đô Avignon), hoặc giữa Linh Địa Thánh 
Mẫu Châu Lệ La Salette và Linh Địa 
Thánh Mẫu Ban Ơn Paris là một Kính 
Viếng Thánh Tính (Thánh Gioan 
Vianney, Thánh Bernadette và Thánh 
Thérèse Hài Đồng Giêsu cũng gọi là 
Thérèse Thánh Nhan). 

Việc đến kính viếng các thánh tích của 
các vị thánh là một tác động đức tin 
chẳng những liên quan đến mầu nhiệm 
các thánh cùng thông công, mà còn liên 
quan đến ơn gọi nên thánh của mỗi Kitô 
hữu môn đệ Chúa Kitô, theo gương các 
vị tiền nhân của mình: các vị là người 
đã nên thánh được tại sao tôi không 
nên thánh được; không một thánh nhân 
nào lại không có quá khứ và không một 
tội nhân nào lại chẳng có tương lai. 

Biết đâu những áo chúng tôi đang mặc 
hôm nay đây, giầy chúng tôi đang đi ấy, 
dù chúng tôi đang che đầu, đồ dùng 
chúng tôi đang sử dụng, sách vở chúng 
tôi đang đọc, các CD chúng tôi đang 
nghe, những DVD chúng tôi đang xem 
v.v., một ngày kia, trở thành những 
thánh tích vô giá, được cẩn thận và trân 
quí đặt trong tủ kính sang trọng và kỹ 
lưỡng cho khách hành hương kính 
viếng, như chúng tôi đang kính viếng 
các thánh tính của các vị thánh trong 
chuyến hành hương của chúng tôi vậy. 

Nhìn thấy các thánh tích chúng ta mới 
thấy rằng cái then chốt trong đời sống 
đạo ở đây là: 1- tất cả mọi sự đều là 
phụ thuộc; 2- chỉ có sự thánh thiện mới 
là những gì chính yếu nhất và quan 
trọng nhất của con người trong cuộc 
sống trần gian này; 3- có thánh thiện là 
có tất cả mọi sự phụ thuộc khác (xem 

L 
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Mathêu 6:33), và nhờ đó tất cả mọi sự 
phụ thuộc trở thành vô giá bất hủ như 
các thánh tích chúng tôi ngắm nhìn và 
chụp hình lưu niệm vậy. 

Tuy nhiên, mỗi vị thánh đều được ơn 
gọi nên thánh một cách khác nhau, tùy 
vào thời điểm cùng sứ vụ của các vị và 
hoàn cảnh của mỗi vị. Bởi thế, đến với 
từng vị, chúng tôi đã xin mỗi vị chuyển 

cầu cho mình và cho cộng đồng dân 
Chúa một ơn thích hợp. Chẳng hạn đến 
Kính Viếng Thánh Gioan Vianney, 
chúng tôi đã hát bài Lúa Chín Đầy Đồng 
cầu cho ơn gọi linh mục và bài Từ Ngàn 
Xưa để cầu cho các linh mục. Đến Kính 
Viếng Thánh Thérèse Hài Đồng Giêsu, 
chúng tôi hát bài xin ơn sống đời thơ ấu 
thiêng liêng "trở nên như trẻ nhỏ" 
(Mathêu 18:3) v.v. 

 

VI.1- THÁNH GIOAN VIANNEY 

 

Đáng lẽ chúng tôi đã đến kính viếng 
Thánh Tính Thánh Gioan Vianney từ 
chiều hôm qua, 18/5/2017, nếu không bị 
trục trặc xe ở ven núi lên La 
Salette. Thế nên, sau một đêm ngủ ở 

khách sạn Mercure Villefranche en 
Beaujo và sau bữa điểm tâm, chúng tôi 
mới đến Họ Ars là một giáo họ lẻ được 
vị thánh này phục vụ ngày xưa. 

 

Nhà bếp của Cha Sở Họ Ars Gioan 
Vianney, Vị Thánh Khổ Hạnh chuyên 

hãm mình đánh tội và ăn khoai chay tịnh 
cả đời 
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Thánh Gioan Vianney chẳng những ăn 
chay mà còn đánh tội nữa, để chẳng 
những đền tội lỗi của mình mà còn đền 
tội cho những hối nhân đến xưng tội với 
ngài nữa. Bởi thế lũ ma quỉ rất căm tức 

thánh nhân vì ngài đã cướp lấy khỏi tay 
chúng biết bao nhiêu là mồi ngon cho 
hỏa ngục, nên chúng đã quấy phá ngài 
nhất là về đêm là lúc ngài cần nghỉ ngơi 
một chút để lấy sức làm mục vụ. 
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Ở nơi đây, dưới thánh tích của ngài là 
một chút chất ở bộ não, một số chúng 
tôi bấy giờ đã khởi hứng hát bài Lúa 

Chín Đầy Đồng để xin ngài chuyển cầu 
cùng Chúa ban thêm ơn gọi linh mục 
cho Giáo Hội.  
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Đức Ông Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng 
Linh Hướng của Nhóm TĐCTT, giống 
Cha Sở Họ Ars Gioan Vianney hai điều: 
khuôn mặt và ham thích giải tội, và ngay 

tại nhà thờ có tòa giải tội của Cha Sở 
Họ Ars này, ngài đã giải tội cho hơn một 
chục anh chị em bấy giờ xưng tội với 
ngài. 
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Di tích về tòa giải tội ngày xưa của Cha 
Sở Ho Ars vẫn còn đó, trong ngôi 
nguyện đường hiện nay. Có ngày ngài 
ngồi tòa 15-16 tiếng đồng hồ. Tại 
nguyện đường là nơi Thánh Gioan 
Vianney cử hành Thánh Lễ, chúng tôi 

đã hát bài Từ Ngàn Xưa cầu cho các vị 
linh mục của Chúa ngày nay. Một số chị 
lợi dụng dịp này đã xưng tội với Cha Sở 
Họ Ars Việt Nam Nguyễn Đức Minh tại 
chính ngôi nhà thờ của vị thánh này. 
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Cha Thánh Gioan Vianney rất tôn sùng 
Đức Mẹ và ngài đã hiến dâng Họ Ars 
cho Mẹ năm 1836. 10 năm sau, Mẹ 
Maria hiện ra ở La Salette năm 1846 với 
hai thiếu niên nam nữ và nhắn nhủ ít là 
2 điều cụ thể, đó là: 1- Hãy tôn trọng sự 
nghỉ ngơi trong ngày thứ bảy và 2- hãy 
kính trọng thánh danh Thiên Chúa. 

Họ Ars chỉ có 230 người, thế mà, Chúa 
Nhật họ cũng cứ làm việc, hay chè chén 
múa nhẩy trong các quán nhậu. Thánh 
nhân đã khuyên bảo trong tòa giải tội và 
trên tòa giảng về tội lộng ngôn phạm 
thượng và tội nhẩy múa buông tuồng 
mất nết của con chiên bổn đạo, đến độ 

ngài không ban ơn xá giải cho những ai 
cứ nhẩy múa... 

Nếu trong Bí Mật La Salette: "Mẹ kêu 
gọi Những Tông Đồ Cuối Thời, những 
môn đệ trung kiên của Chúa Giêsu Kitô, 
những người sống trong sự khinh chê 
thế gian và chính mình, trong nghèo khó 
và khiêm hạ, trong lãnh đạm và thầm 
lặng, trong nguyện cầu và khổ chế, 
trong tinh tuyền và thần hiệp, trong khổ 
đau và ẩn khuất trước mắt thế gian", thì 
bấy giờ còn ai bằng hay như hoặc hơn 
Cha Sở Họ Ars, Thánh Gioan Vianney 
đáng kính của chúng ta! 
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VI.2- THÁNH BERNADETTE 

 

ô thiếu nữ 14 tuổi Bernadette, 
sau khi được Đức Mẹ hiện ra 18 
lần vào năm 1958, từ ngày 11/2 

đến ngày 16/7, đã dâng mình cho Chúa 
vào năm 22 tuổi và chết vì bệnh xuyễn 
vào năm 35 tuổi, sau 13 năm tu dòng.  

So với chị Thánh Thérèse Hài Đồng 
Giêsu thì Chị Thánh Bernadette hoàn 
toàn khác hẳn, chẳng những về gia 
cảnh nghèo hèn trong khi gia đình Chị 
Thérèse giầu có, mà còn về tính chất 
đơn sơ chất phác quê mùa của chị so 

với tính chất thanh cao, tinh khôn và 
văn hoa của Chị Thérèse.  

Thi thể của Chị Thánh Bernadette vẫn 
còn nguyên, đang được cất giữ ở Nhà 
Dòng của chị ở Nevers, chứ không phải 
ở Linh Địa Thánh Mẫu Vô Nhiễm Lộ 
Đức là nơi chắc chắn chị sẽ được vô số 
khách hành hương kính viếng. Đây 
cũng là một đặc điểm thầm kín của 
thánh nhân, đúng như Mẹ đã nói với 
chị: "Mẹ không hứa với con hạnh phúc ở 
đời này..." 

 

Phái đoàn TĐCTT Hành Hương hôm ấy, 
được chị thánh thương cách lạ, qua 2 
sự kiện sau đây: 1- tha hồ chụp hình ở 
khu vực xác của chị, trong khi bà Sơ coi 
sóc ở đó thường trực vẫn nghiêm cấm 
chụp hình; và 2- được dâng lễ tại ngay 

nhà thờ có xác của chị thánh, thay vì ở 
nhà nguyện nhỏ bé gọi là Chapelle de 
Noviciat, vì phái đoàn người Đức bị nhỡ 
không đến kịp giờ lễ vào lúc 2 giờ chiều 
của họ trùng với giờ lễ cũng 2 giờ chiều 
của phái đoàn TĐCTT.  

C 
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IV.3- THÁNH THÉRÈSE NHỎ 

 

 

 

hải chăng chính vì khôn lanh và 
sang trọng hơn Thánh 
Bernadette, người thôn nữ quê 

mùa mộc mạc được Mẹ Maria hiện ra ở 

Lộ Đức năm 1858 mà Chị Thánh 
Thérèse Hài Đồng Giêsu mới được gọi 
để nên thánh bằng đời sống thơ ấu 
thiêng liêng. 

Chị Thérèse Hài Đồng Giêsu cũng gọi là 
Thérèse Thánh Nhan được ơn Chúa gọi 
từ hồi còn niên thiếu, và đã được phép 
chuẩn của Đức Lêo XIII vào Dòng Kín 
Carmelo năm 15 tuổi (thay vì năm 21 
tuổi theo qui định). Chị chỉ tu có 9 năm 
và qua đời năm 1897, tuổi mới 24. Chị 
có nhiều mộng ước như làm linh mục, 
làm thừa sai, chịu tử đạo, nhưng không 
thể nên chị đã đi ngõ tắt là nên thánh  

bằng đường lối bé nhỏ, như chị ví von 
một cách cụ thể, như hình ảnh chui qua 

bụng ngựa thay vì trèo qua lưng ngựa, 
hay hình ảnh một đứa bé cố bò lên 
thang cho tới khi người cha từ đầu cầu 
thang chạy xuống ẵm lên v.v. 

Chị cảm thấy ơn gọi của chị là tình yêu, 
là con tim của Giáo Hội, chi phối mọi 
hoạt động của Giáo Hội v.v. Với một tác 
phẩm duy nhất là Truyện Một Tâm Hồn, 
người nữ tu Thérèse qua đời ở vào tuổi 
lưng chừng xuân nhưng không nên 
thánh nửa vời này đã được Giáo Hội, 
qua Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, 

P 
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tôn phong tiến sĩ Giáo Hội, vị tiến sĩ thứ 
33 và là vị nữ tiến sĩ thứ ba (cùng với 

Thánh nữ tiến sĩ Catarina Sienna và 
Teresa Avila) của Giáo Hội. 

Hôm nay, cả một ngày, phái đoàn hành 
hương chúng tôi đến Kính Viếng Thánh 
Tích của Thánh Thérèse Hài Đồng 
Giêsu, ở cả nơi chị sinh vào trần gian là 
Alencon lẫn nơi chị tu trì cùng qua đời là 
Lisieux. Trước hết chúng tôi dùng điểm 
tâm như mọi ngày rồi đến dâng lễ tư tại 
Đền Thờ Thánh Martin de Tour ở thành 
Tour. Sau đó chúng tôi đến Alencon, 
nhưng vì đường đi đến nhà là nơi chị 
sống 4 năm đầu đời của chị cho tới khi 

mẹ chị qua đời không có đường cho xe 
tour bus đi nên chúng tôi đã đi thẳng tới 
Lisieux. Ở đó, chúng tôi vào Vương 
Cung Thánh Đường Thánh Thérèse 
Lisieux, sau đó lên xe đến Đan Viện của 
chị để xem triển lãm về chị. 

Mộ của ba mẹ Chị Thánh Thérèse Hài 
Đồng Giêsu, ở cuối lòng Vương Cung 
Thánh Đường Therèse. 

 

 

 

Ở mặt tiền đối diện với cung thánh của 
Vương Cung Thánh Đường là gia đình 
chị, đông đủ 5 chị em tu trì, bao gồm cả 

cha mẹ và 4 người anh chị em của chị 
thánh đã chết khi còn nhỏ 
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Xác của Chị Thánh Thérèse Hài Đồng 
Giêsu không còn nguyên vẹn như xác 
của hai nữ thánh thụ khải là Chị Thánh 

Bernadette ở Nevers và Chị Thánh 
Catarina Labuare ở Paris. 

 

Viếng Thăm Đan Viện của Thánh 
Thérèse Hài Đồng Giêsu, nơi lưu giữ và 

trưng bày các di tích quí báu của vị Nữ  

Thánh Tiến Sĩ  thứ ba (trong 30 nam và 
3 nữ thánh) của Giáo Hội. 
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Áo dòng chị mặc ngày xưa nay được một nữ tu nộm mặc làm người đẹp Thérèsa xưa
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Tượng Đài của Chị ở ngay sân tiền đường của khu vực trưng bày di tích thánh của chị 
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VII – Linh Địa Thánh Mẫu Ban Ơn  

 Kinh Đô Ánh Sáng Paris: 21-22/5/2017 

 

gày cuối cùng của phái đoàn 
Hành Hương Thánh Mẫu 2017 
Thời Điểm Maria của chúng tôi 

được kết thúc ở Linh Địa Thánh Mẫu 
Ban Ơn Paris, nơi mở màn cho Thời 
Điểm Maria từ năm 1830, năm Mẹ 
Maria đã hiện ra với nữ tập sinh Dòng 
Thánh Vinh Sơn đệ Phaolô, vị sáng lập 
Dòng Nữ Tử Bác Ái ở Pháp quốc, 2 lần, 
lần thứ nhất vào ngày 19/7, áp lễ Thánh 
Vinh Sơn đệ Phaolô, và lần thứ hai vào 
ngày 27/11 theo hình thức đã được Mẹ 
xin chị thực hiện một khuôn ảnh (medal) 
có hai mặt, như chị đã thị kiến thấy hôm 
đó: mặt trước là hình Mẹ Maria ở trong 
một cái hình bầu dục, đứng trên vòm 
trái đất, hai tay tỏa ra các tia sáng chiếu 
xuống vòm trái đất, và chung quanh 
hình bầu dục có hàng chữ: "Ôi Maria 
hoài thai vô nhiễm tội, xin cầu cho 
chúng con là kẻ chạy đến cùng Mẹ", và 
mặt sau (như chị bấy giờ thị kiến thấy 
dường như hình ảnh ở mặt trước này 
xoay sang những hình ảnh thay đổi 
khác) có chữ M ở bên dưới cây Thánh 
Giá và ở trên hai trái tim. Mẹ hứa "tất cả 
những ai đeo khuôn ảnh này sẽ lãnh 
nhận những ơn cả thể". 

Bấy giờ tín điều Mẹ Maria Vô Nhiễm 
Nguyên Tội chưa được tuyên tín, nhưng 
câu nguyện cầu ở mặt trước khuôn ảnh 
Mẹ Ban Ơn này cũng đã phần nào ảnh 
hưởng tới việc cứu xét của Giáo Hội, và 

đã được Chân Phước Giáo Hoàng Piô 
IX tuyên tín vào chính Lễ Mẹ Vô Nhiễm 
ngày 8/12/1854. Để rồi, gần 4 năm sau, 
chính Mẹ Maria đã công nhận tín điều 
này khi tự xưng mình với thôn nữ 
Bernadette vào lần hiện ra thứ 16 ngày 
25/3/1858 rằng: "Mẹ là Đấng hoài thai 
vô nhiễm nguyên tội". Đặc ân vô nhiễm 
nguyên tội này chính là cốt lõi của Thời 
Điểm Maria, liên kết mật thiết tất cả 4 
Biến Cố Thánh Mẫu thuộc thời điểm kéo 
dài gần 100 năm này, mà tột đỉnh của 
Thời Điểm Maria ấy là Biến Cố Thánh 
Mẫu Fatima năm 1917, thời điểm được 
Mẹ tiết lộ bí mật của Trời Cao là "Thiên 
Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái 
Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế 
giới" ở đầu phần hai của Bí mật Fatima, 
và ở cuối phần bí mật này, Mẹ còn 
khẳng định rằng: "Cuối cùng, Trái Tim 
Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng!" 

Lý do tại sao Mẹ Maria, vào 3 lần hiện 
ra trong Thời Điểm Maria sau này đều ở 
những nơi hoang vắng và thôn dã cũng 
như với thành phần thiếu niên (ở La 
Salette và ở Lộ Đức) hay thiếu nhi (ở 
Fatima), và vào ban ngày (sáng ở Lộ 
Đức, trưa ở Fatima và chiều ở La 
salette) mà ở Biến Cố Thánh Mẫu Ban 
Ơn Mẹ lại hiện ra với một nữ tập sinh 
trưởng thành, vào ban đêm và tại một 
thủ đô nổi tiếng vào bậc nhất Âu Châu 
trong thế giới Kitô giáo là Paris? 

N 
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Phải chăng vì Paris bấy giờ là một kinh 
đô ánh sáng, có thể nói là tiêu biểu cho 
văn minh Tây phương thời đó, đồng thời 
cũng là trưởng nữ của Giáo Hội trong 
thế giới Kitô giáo, nhưng lại trở thành 
nguồn mạch trần tục hóa? 

Pháp quốc càng ngày càng trần tục hóa 
đến độ ngày nay vẫn cứ cương quyết 
chối bỏ căn tính Kitô giáo của mình 
trong văn bản Hiến Pháp của Khối 
Chung Âu Châu ấy, xuất phát từ hai 
cuộc cách mạng ở Pháp có ảnh hưởng 
đến lịch sử thế giới, đó là cuộc cách 
mạng từ thế kỷ 17 về ý hệ lấy con người 
làm chính "cogito ergo sum", và cuộc 
cách mạng về chính trị vào cuối thế kỷ 
18 năm 1789, ngay tại Paris, chuyển từ 
chế độ quân chủ sang dân chủ, một nền 
dân chủ mà từ đó càng ngày càng theo 
chiều hướng duy nhân bản "cogito ergo 
sum" lấy ý dân là ý trời, trong việc con 

người, qua ngành lập pháp, được Tam 
Điểm bí mật gài ngưòi của nó vào, 
những con người theo chủ trương Thời 
Mới - New Age, đã quyết định mọi sự 
theo quyền tự do làm người hầu như có 
tính cách tuyệt đối, nhất là về phương 
diện luân thường đạo lý!  

Đó là lý do ngay nay chúng ta thấy có 
những thứ luật lệ cho phép con người 
có quyền làm những gì vô luân phản 
nhân bản, như luật cho phép ly dị đơn 
phương, luật cho phép phá thai, luật 
cho phép đồng tính hôn nhân v.v.?!? 
Phải chăng văn hóa duy nhân bản của 
con người văn minh ngày nay chẳng 
khác gì như con người đang tái thiết 
tháp Babel ngày xưa (xem Khởi Nguyên 
11:1-9), một cái tháp cao ngạo được 
phản ảnh nơi tháp Eiffet ở Kinh Đô Ánh 
Sáng Pháp quốc ngày nay? 
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Đó là lý do, thấy trước được tất cả 
những tối tăm đầy nguy hiểm và diệt 
vong của chung loài người và của riêng 
Giáo Hội, từ trên một nơi rất cao, đó là 
đỉnh Núi Thiếng La Salette vào một buổi 
chiều tà của ngày Thứ Bảy áp lễ Mẹ 
Đau Thương ngày 19/9/1846, Mẹ Maria 
đã ôm mặt ngồi khóc trước ánh mặt lạ 
lùng của hai thiếu niên Maximin 11 tuổi 
nam và Melanie 14 tuổi nữ, và qua em 
gái Melanie đã cảnh báo trong Bí Mật 
La Salette về những gì sẽ xẩy ra cho cả 
Giáo Hội lẫn loài người, liên quan đến 
các thế chiến trong thế kỷ 20, cách riêng 
đến Pháp quốc, đặc biệt đến hai thành 
phố duy nhất trên thế giới nổi tiếng nhất 
ở Pháp, trong đó có Paris như sau: 

"Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Anh quốc sẽ 
có chiến tranh. Máu sẽ chảy ngoài 
đường. Dân Pháp sẽ đánh nhau với dân 
Pháp, dân Ý sẽ đánh nhau với dân Ý. 

Một cuộc chiến chung tiếp theo sau đó 
sẽ rùng rợn. Có lúc Thiên Chúa sẽ 
không còn nhớ đến Pháp và Ý nữa, vì 
Phúc Âm Chúa Giêsu Kitô đã bị quên 
lãng. Tội nhân sẽ lợi dụng tất cả những 
đường lối gian ác của mình. Con người 
sẽ chém giết lẫn nhau, tàn sát lẫn nhau, 
ngay cả trong nhà của mình. 

"Ngay nhát gươm đầu tiên vụt xuống, 
những núi non và tất cả thiên nhiên sẽ 
run sợ trong kinh hoàng, vì những lộn 
xộn và tội ác của con người đã đâm 
thấu tận đỉnh các tầng trời. Balê sẽ bị 
thiêu rụi và Marseille sẽ bị chìm ngập. 
Một số thành phố sẽ bị rung xập và bị 
nuốt mất bởi những trận động đất. Dân 
chúng sẽ tin rằng tất cả đều bị tiêu tan. 
Không gì còn thấy ngoài sát nhân, 
không gì còn nghe ngoài sự va chạm 
của những đối chọi và lời lộng ngôn". 
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Sáng ngày cuối cùng trong chuyến 
Hành Hương Thánh Mẫu Thời Điểm 
Maria, phái đoàn TĐCTT chúng tôi, đã 
trải qua suốt một ngày trời kéo dài từ 

sáng tới tối, sinh hoạt từ đạo đến đời, 
sau khi được hoan hưởng đêm đầu tiên 
ở một khách sạn thuộc hạng sang trọng 
ở thủ đô Paris, Pullman: 
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1- thức dậy và điểm tâm từ lúc 6:30 
2- đến Kính Viếng Linh Địa Thánh Mẫu Ban Ơn Paris; 
3- sau đó dâng lễ sáng Chúa Nhật chung ở Nhà Thờ Saint-Germain-des-Prés; 
4- đi ăn trưa ở một nhà hàng bên Sông Shein và gần Nhà Thờ Đức Bà Paris; 
5- thưởng ngoạn du thuyền một tiếng đồng hồ (2:00 - 3:00 pm) trên Sông Shein; 
6- kính viếng Nhà Thờ Đức Bà Paris; 
7- ghé thăm một nhà thờ cổ đời vua chúa Pháp quốc; 
8- một vòng - tour Paris, qua Khải Hoàn Môn và Tháp Eiffel; 
9- về khách sạn ăn tối và tạ từ, sửa soạn lên đường vào 3 giờ sáng hôm sau.  
 
Trên xe từ Đan Viện Thánh Thérèse Hài 
Đồng Giêsu chiều hôm qua, 20/5/2017, 
về khách sạn Pullman Paris 
Montpernasse, phái đoàn chúng tôi đã 
lần Chuỗi Thương Xót vào lúc 4 giờ. 

Sau đó, đại diện các nhóm chia sẻ cảm 
nghiệm hành hương, tiếp theo tối hôm 
qua mới chỉ có nhóm Orange County 
CA.  
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Nối tiếp là những lời chia sẻ cuối cùng 
của người viết về Thời Điểm Maria, tiếp 
theo những lần chia sẻ trước đó vào 
những lúc thích hợp, liên quan đến tình 
hình băng hoại của loài người nói chung 
và khủng hoảng của Giáo Hội nói riêng, 
một giai đoạn lịch sử rất nguy hiểm đến  

phần rỗi của con người, và vì thế lịch sử 
thế giới nói chung và Giáo Hội nói riêng 
mới thấy đột nhiên xẩy ra một loạt hiện 
ra liên tục của Mẹ Maria, như là một "Bà 
nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp 
như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, oai 
hùng như đạo binh sắp hàng vào trận. 
Bà là ai?" 

Người Nữ, như Thánh Long Mộng Phố 
tiên báo từ đầu thế kỷ 18 trong tác 
phẩm Thành Thực Sùng Kính của ngài, 
ở đoạn 55 là sẽ tỏ mình ra vào Thời 

Điểm Maria của mình:  "Thiên Chúa, vào 

những thời buổi ấy, muốn Người 
Mẹ Thánh của Ngài được nhận biết, 

mến yêu và tôn kính hơn bao giờ hết".  

Và Thời Điểm Maria này chính là thời 
điểm thế giới loài người đã hết rượu 
thần linh, một tình trạng rất thuận lợi cho 
giờ của Lòng Thương Xót Chúa hiển 
linh, nhưng cần phải có một vị trung 
gian đạo diễn, đến với một số tuyển 
chọn để qua họ mở đường cho Lòng 
Thương Xót Chúa có thể tỏ mình ra. Họ 
là nữ tập sinh Catarina Labuare ở Paris 
năm 1830, là hai thiếu niên chăn thuê 
làm mướn Melanie và Maximin ở La 
salette năm 1846, là thôn nữ Bernadette 
nghèo hèn khốn khó ở Lộ Đức năm 
1858, và là ba Thiếu Nhi Fatima Lucia, 
Phanxicô và Giaxinta ở Fatima năm 
1917. 

Thiên Chúa quả thực đã làm cho Mẹ 
Maria được nhận biết và yêu mến đúng 
như lời tiên báo của Thánh Long Mộng 

Phố (Louis Montfort) trong tác phẩm 
được ngài viết từ đầu thế kỷ thứ 18. Vì 
sau đó, Thiên Chúa quả thực đã làm 
cho Giáo Hội của Người trên trần gian 
nhận biết và yêu mến Mẹ bằng hai tín 
điều tự động tuyên tín, (hơn là vì luận 
bác bè rối như trước kia với Tín Điều 
Mẹ Thiên Chúa ở Công Đồng Chung 
Epheso năm 431 và Tín Điều Mẹ Đồng 
Trinh ở Công Đồng Laterano năm 649), 
đó là Tín Điều Mẹ Vô Nhiễm ngày 
8/12/1854 bởi Chân Phước Giáo Hoàng 
Piô IX và Tín Điều Mẹ Mông Triệu ngày 
1/11/1950 bởi Đức Thánh Cha Piô XII.  

Nhất là ở Fatima, ở đầu phần hai của Bí 
Mật Fatima, Mẹ đã tiết lộ cho 
biết: "Thiên Chúa muốn thiết lập lòng 
tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội 
Mẹ trên thế giới", và lời khẳng định tiên 
báo này đã hoàn toàn ứng nghiệm khi 
Thiên Chúa làm cho Nước Nga trở lại 
ngày 25/12/1991, sau khi Thánh Giáo 
Hoàng Gioan Phaolô II cùng với hàng 
giáo phẩm trên thế giới hiến dâng Nước 
Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội 
Mẹ ngày 25/3/1984 theo đúng ý muốn 
và thể thức của Trời Cao như được Mẹ 
Maria cho Chị Nữ Tu Lucia biết ngày 
13/6/1929. 
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Như thế, theo nội dung và tính chất của 
4 Biến Cố Thánh Mẫu trong Thời Điểm 

Maria thì quả thực Mẹ Maria "đang tiến 
lên": 

Kìa Bà nào đang tiến lên 

1- Như Rạng Đông (Paris - 1830) 

2- Đẹp Như Mặt Trăng (La Salette - 1846) 

3- Rực Rỡ Như Mặt Trời (Lộ Đức - 1858) 

4- Oai Hùng Như Đạo Binh Dàn Trận (Fatima - 

1917) 

Bà là ai? 

(Diễm Tình Ca 6:10)               
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"Như rạng đông" ở Paris, kinh đô ánh 
sáng về văn minh vật chất nhưng đã trở 
nên u ám tối tăm về luân thường đạo lý, 
vào năm 1830, ở chỗ những tia sáng 
chiếu tỏa từ hai bàn tay Mẹ xuống trái 

đất như muốn chia sẻ mức độ tràn "đầy 
ơn phúc" của Mẹ nhờ đặc ân Vô Nhiễm 
Nguyên Tội của Mẹ cho chung loài 
người, nhất là cho những ai "chạy đến 
cùng Mẹ". 

 
 

(bức ảnh chụp từ lầu 20 của Khách Sạn Pullman Paris 6 giờ sáng ngày 21/5/2017) 
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"Đẹp như mặt trăng" ở La Salette năm 
1846, vào lúc chiều tối, thời điểm mặt 
trăng bắt đầu xuất hiện, để chiếu tỏa 
ánh sáng mặt trăng hấp thụ từ mặt trời 
ban ngày xuống trên trần gian ban đêm, 
đúng như Mẹ Maria được hoài thai vô 

nhiễm tội nhờ được hấp thụ trước ơn 
cứu độ của Mặt Trời Công Chính là 
Chúa Kitô để chiếu tỏa vào lúc "Giáo 
Hội ở trong tình trạng khuất mờ và thế 
giới ở trong tình trạng hoảng sợ". 

 
(bức ảnh chụp ở Đỉnh Thiêng La Salette vào lúc 5 giờ chiều ngày 18/5/2017) 
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"Rực rỡ như mặt trời" ở Lộ Đức năm 
1858, khi Mẹ tự nhận mình là "Đấng 
Hoài Thai Vô Nhiễm Nguyên Tội" ngày 
25/3/1858, nghĩa là tất cả Mặt Trời Công 
Chính là Chúa Kitô, dù chưa nhập thể, 
đã hoàn toàn chiếu tỏa rạng ngời nơi 
Mẹ Maria, một tạo vật đệ nhất về ân 

sủng "có phúc vì đã tin", một đức tin đã 
làm tuôn chảy nguồn ân phúc cứu độ 
như mạch nước chữa lành cho một 
nhân loại đang bị lở loét bởi tội lỗi, nhất 
là cho những ai tin tưởng "chạy đến 
cùng Mẹ". 

 

 

 
(bức ảnh chụp từ trên Upper Basilica Lộ Đức lúc 8 giờ 30 chiều tối trước cuộc kiệu nến ngày 16/5/2017) 
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"Oai hùng như đạo binh sắp hàng 
vào trận" ở Fatima năm 1917, nơi Mẹ 
tự xưng mình là "Mẹ Mân Côi", một 
danh xưng được biến đổi từ danh 
xưng "Mẹ Chiến Thắng" qua trận hải 
thắng đối với lực lượng quá hung hậu 
của đạo quân Hồi giáo năm 1571, một 
danh xưng đã tỏ ra quyền năng vô địch 
của mình qua hiện tượng mặt trời nhẩy 

múa vào lần hiện ra cuối cùng 
13/10/1917, Đấng đến Fatima để ban bố 
một Sứ Điệp Thương Xót, tiết lộ một Bí 
Mật Thương Xót mà nhất là còn thành 
lập một Đạo Binh Thương Xót, một đạo 
binh theo gương mẫu đoàn Kitô hữu tử 
đạo trong thị kiến phần ba của Bí Mật 
Fatima và 3 Thiếu Nhi Fatima. 
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Hành Hương BÁCH CHU NIÊN FATIMA 

Cha Nguyễn Đức Minh 
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ến Fatima để cùng Giáo hội hoàn vũ mầng lễ Đức Mẹ Fatima một 

trăm năm là một đặc ân, một đại hạnh, đại phúc cho đoàn chúng 

tôi. 

 

Trong buổi lễ phong thánh cho hai em Phanxicô và Giaxinta, Đức Thánh 

Cha Phanxicô nhắc lại việc Mẹ Maria thân hành đến gặp ba em thiếu niên 

để thông đạt lời Mẹ dẫn giải và nhắn nhủ con cái Mẹ, để làm sáng tỏ lòng 

thương xót bao la vô bờ bến của Chúa và để hướng dẫn mọi người thực thi 

ba mệnh lệnh của Mẹ là ăn năn đền tội, tôn sùng Mẫu Tâm và lần hạt Mân 

Côi… 

 

 
 

Lòng tôi tự nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường như được Mẹ ôm ấp vào trong 

áo choàng của Mẹ.   Nhưng kiểm điểm lại, tôi tự thấy quá thiếu thốn trong 

việc đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội 

Đ 
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Mẹ.   Có lẽ vì thế mà sau một trăm năm thế giới vẫn đang quằn quại trong 

đau khổ, đe dọa và chết chóc.   Đặc biệt là trường hợp dân tộc Việt Nam 

hiện nay vì thế khi cầu nguyện ở nhà nguyện bên cạnh cây sồi tôi xin Mẹ 

nói nhỏ với Chúa Giêsu về tình trạng dân Việt là ‘’Họ hết rượu rồi!... hết cả 

gạo ăn nữa Mẹ ơi!..." 
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Sau khi rời Fatima chúng tôi được đi thăm Avignon... và Ars (Pháp) là xứ 

đạo của Cha Thánh Vianney (1786-1859), Gương mẫu và Bổn mạng của các 

linh mục.  Ở đây tôi cũng có mặc cảm tội lỗi:  Cha Thánh Vianney đã sống 

khó nghèo và đầy lòng thương xót (đặc biệt qua tòa giải tội) và đã qua đời 

hơn 150 năm thế mà hàng linh mục của chúng ta vẫn chưa cải thiện đời 

sống theo gương Ngài!  Tệ hơn nữa là cuối thế kỷ XX Giáo hội bị xâu xé, ô 

nhục... vì gương xấu tầy trời của một số linh mục ở nhiều nơi! 

 

 
 

Sau thành Ars, chúng tôi được lên bus trực chỉ Đền Thánh Đức Mẹ La 

Salette trên một ngọn núi cao của dãy Pyrénés.   

 

Khi xe bus đến gần núi La Salette thì bị hỏng máy.  Tài xế đã cố công tìm 

cách sữa chữa nhưng vẫn không được.  Anh Tĩnh đã mời anh chị em nhóm 

lại trên sườn núi để cầu nguyện.  Đó là một buổi 
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cầu nguyện tự phát, rất sốt sắng vì mọi người cảm nghiệm được rõ ràng sự 

yếu đuối và bất lực hoàn toàn của con người.  Sau chừng nửa tiếng đồng 

hồ, Chúa Tình Thương đáp ứng cho một xe bus khác đến bốc cả đoàn 

chúng tôi và chở tới La Salette. 
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Đây là lần đầu tiên tôi được đến kính viếng Đức Mẹ La Salette và được biết 

sứ điệp của Mẹ ở đây là "cầu nguyện, đền tạ cho các linh mục, tu sĩ yếu 

hèn, tội lỗi…” đã đóng đanh Chúa Giêsu và quấn vòng gai vào Trái Tim 

Vô Nhiễm của Mẹ!  Thì ra mệnh lệnh "ăn năn đền tội” Mẹ đã gửi ra tại đây 

70 năm trước hiện tượng Fatima. 
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Sau La Salette xe bus trực chỉ Paris đem chúng tôi đến Linh đài Đức Mẹ 

Ban Ơn gần Rue du Bac, Paris để chấm hết cuộc hành hương Bách Chu 

Niên Fatima. 
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Hành hương Fatima 13 ngày tháng 5, 2017 chấm dứt nhưng Lòng Thương 

Xót của Chúa qua Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ vẫn còn theo dõi chúng tôi y 

như Đám Mây Sáng trên đầu dân Israel trong sách Xuất Hành. 

 

Tạ ơn Chúa cuộc hành hương Fatima đã được êm xuôi, bình an và mọi 

người đã cảm nghiệm được Tình Thương tràn đầy của Chúa qua bàn tay 

yêu thương của Mẹ nhân lành. 

 

 
 

Nhưng...!  Trần thế không bao giờ hoàn toàn và thế nhân luôn gặp thử 

thách. 

 

Ngày đoàn hành hương xuất phát một việc không may đã xảy ra.  Một 

người ở Việt Nam mới qua Mỹ xin nhập đoàn hành hương kính viếng Mẹ 

Fatima, đã đóng tiền mua vé nhưng không được bước lên máy bay chỉ vì 

chưa phải là công dân Mỹ mà không có visa vào Bồ Đào Nha!  Cố nhiên 

đương sự bị hụt hẩng, rất buồn.  Cả đoàn hành hương cùng đau buồn và 

trong suốt cuộc hành trình đã cầu nguyên rất nhiều…  Sự việc phức tạp và 

quá khó khăn... không tổ chức nào giải quyết được. 
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(Trong tấm hình này có Chị Anna Bùi Cúc đứng bên góc phải, sau Anh Long và bên Chị Nhàn áo xanh) 

 

Nhưng rồi Chúa Quan Phòng đã cúi xuống an bài, xếp đặt...  Một tông đồ 

Chúa Tình Thương đã trao quà tình thương cho người gặp nạn, đem lại sự 

bình an cho mọi người. 

 

Đâu đây vẳng lại lời Chúa: 

"Ai khao khát đức công chính sẽ được no đầy. 

Ai thương xót người sẽ được xót thương." 

 

Giuse Duc Minh 
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Hành Hương Thánh Mẫu tuyệt vời, thật tuyệt vời!!!! 

Gioan MLĐ Vũ Toàn Khoa, CRM 

 

 

ính thưa anh chị em, ai ai trong chúng ta đều cảm nghiệm không 

ít nhiều về tình yêu bát ngát với ơn lành của Mẹ Maria trong 

chuyến hành hương Thánh Mẫu 2017. Có người đã rơi lệ, có 

người được ơn trở về, có người được say ngất trong tình yêu thương của 

lòng Chúa xót thương.  

Riêng em đây được diễm phúc tháp tùng đoàn con Mẹ, dưới danh hiệu 

Tông Đồ Chúa Tình Thương, trong chuyến hành trình 13 ngày tuyệt vời 

đó. Nó để lại trong em những cảm nhiệm không thể diễn tả được. Được 

nghe những anh chị chia sẻ cảm tưởng, cảm xúc, cảm nghiệm đến nỗi mình 

cũng phải cảm động theo luôn.  

K 
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Em còn được Cha Cố Minh Đức trao nhiệm vụ chia sẻ Lời Chúa cho mọi 

người. Ngoài những việc thiêng liêng, em còn được nghe những bản nhạc 

do ca sĩ Chí Long tự tác như "mì ăn liền" nghe xong dù mới ăn cũng muốn 

ăn thêm nữa. Bản nhạc "Dấu Thánh Giá" với những cử điệu thật sốt sắng 

giúp em để ý hơn mỗi lần dơ tay chạm chán, chạm ngực, chạm vai, chắp 

tay không chỉ để tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi mà còn cảm nghiệm 

được tình Chúa yêu mình. Thật cám ơn anh các anh chị nhiều lắm. 

Khi về đến nhà, khi gặp bà con trong xứ, nhất là khi gặp các cha trong hạt, 

các ngài hỏi về chuyến hành hương, em không biết diễn tả ra sao chỉ trả lời: 

"Rất đẹp, rất tuyệt vời, cha phải đi những nơi Mẹ hiện ra và chiêm ngắm 

các việc lạ lùng Thiên Chúa thương ban cho các vị thánh xác bất hủy." Thật 

thế, chỉ có những ai đã đi mới cảm nghiệm được sự tuyệt vời đó, dù cố 

gắng diễn tả cũng chỉ nói lên một phần nào đó thôi.  

Anh Chị thân 

mến, một điều 

em luôn ước ao 

trong chuyến 

hành hương 

này là được 

chính mắt 

ngắm nhìn thần 

tượng của mình 

là Chị Thánh 

Beneđéta khả 

kính. Không chỉ 

ngắm nhìn mà 

thôi, nhưng còn được chụp hình, và hơn thế nữa, còn được dâng lễ ngay 

trong ngôi thánh đường của chị. Thật là ước sao được vậy.  
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Ngoài ra, được ngậm chìm trong nước của Mẹ, em không được cảm động 

như Anh Long hay như các chị đã khóc sướt mướt khi chỉ dìm chân nơi 

giòng sông. Nhưng em đã cảm nghiệm được tình yêu bao la của Mẹ đã 

thương gọi và gìn giữ em trong ơn gọi mình đang đi với nhiệm vụ phục vụ 

dân Chúa và các bệnh nhân.  

Tước hiệu Mẹ Lộ Đức chính là quan thầy nhì của em. Không biết có phải là 

ngẫu nhiên hay không mà mình được tước hiệu này. Nhưng em thâm tín 

rằng từ ngàn xưa Thiên Chúa đã chọn cho mình với một mục đích để làm 

sáng danh Ngài. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng con. 
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Chuyến hành hương đầy ý nghĩa 

 

Xuân Huệ Lily 

 

 

 
 

 

Kính thưa quí cha  

Kính chào quí anh chị 

 

 

ảm tạ hồng ân của Chúa và Mẹ Maria đã cho con có cơ hội cũng 

chư cho cả nhóm chúng con một hồng phúc. Một niềm diễm phúc 

mà không một ngôn từ hay chữ viết nào có thể diễn tả được hết. 

 

C 
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Chúng con đã được đặt chân tới nơi mà trước đây Mẹ Thiên Chúa đã từ 

trời cao đến với con cái Mẹ, để van xin nhân loại hãy mau mau ăn năn đền 

tội, nhờ đó mới được Chúa Trời thương xót mà không giáng phạt. 

 

Con không thể diễn tả được khi con áp mặt của con vào vách đá, nơi Mẹ đã 

cho nước chảy ra. Con được uống nước. Và con được dìm mình vào dòng 

nước. Ôi những làn nước ân sủng đã thấm vào da thịt con. 
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Nước khô nhanh trên da thịt sau khi con được dìm sâu. Nhưng con cảm 

nghiệm rằng dòng nước Mẹ ban cho đã nhanh chóng luân lưu trong máu 

huyết con và giữ lại cho trái tim con một tình yêu vô hạn mà con không thể 

nào quên được. 

 

Tượng Mẹ đứng đó. Con đã chiêm ngắm Mẹ, như một giây phút thinh lặng 

thánh. Con thấy Mẹ như thể mỉm cười nhìn thấy đứa con dại khờ của Mẹ, 

và Mẹ chúc lành cho cion. Con muốn được chiêm ngắm Mẹ. Và con ngây 

ngất quên cả đường về nhà con. 

 

Con cảm nhận được rằng con rất cần những giây phút chiêm ngắm Chúa 

và Mẹ, để làm lương thực bồi dưỡng tâm linh của con. Giây phút lòng kề 

lòng mà con không cần cũng như không biết nói gì cùng van xin gì nữa. 

 

Con cảm nhận quá dịu ngọt giây phút của yêu thương, kín múc suối 

hồng ân và được đầy dư. Với bao bận tâm của cuộc sống, con rất cần 

những giờ phút linh thiêng thánh này, để có Chúa và Mẹ rồi con mang 

Chúa và Mẹ đến cho tha nhân, cho gia đình. 

 

Con xin tạ ơn muôn ngàn lời tạ ơn. Mẹ đã giúp con những ngày trong 

chuyến hành hương đầy ý nghĩa. Có Mẹ cùng đồng hành với con. Cám ơn 

anh chị Tĩnh Nga đã cố gắng hết sức để có được một chuyến hành hương 

tuyệt vời. 
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C M N HI M T M N  C S  I Đ C M  L  Đ C 

Nguyễn chí Long và Nguyễn thị Hoa 

 

 

à một thân hữu của Nhóm TĐ CTT đã lâu lắm, lần này vợ chồng tôi 

được  hân hạnh tham dự chuyến Hành Hương Thánh Mẫu  Thời 

điểm Maria” kỷ niệm 100 năm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, 

cùng với Nhóm do Anh Cao Tắn Tĩnh làm trưởng Đoàn. Chúng tôi gần  0 

người đi ngược thời gian đến 4 Linh Điạ Đức Mẹ hiện ra tại  u Châu từ 

thế kỷ thứ 19 từ Fatima- Lộ Đức- La Sale e và Paris. 

Qua những lần Hành hương trước đây, chưa lần nào tôi cảm nhận được 

Tình  êu bao la của Mẹ Maria ban cho tôi như lần này. Đặc biệt là được 

thấy tận mắt Đức Thánh Cha Phanxicô đến Linh điạ Fatima cử hành Lễ 

L 
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Phong Thánh cho hai vị Thánh trẻ nhất trong lịch sử Giáo Hội là Thánh 

Phanxicô và Giaxinta. Chúng tôi được hoà mình trong mấy trăm ngàn 

người từ khắp nơi trên thế giới đổ về, để tôn kính Mẹ Maria tại chính nơi 

Đức Mẹ hiện ra cách đây đúng 100 năm.  

 

Sau đó đoàn chúng tôi đến Lộ Đức lúc trời gần tối, chúng tôi lại được hoà 

mình trong ánh nến lung linh của hàng chục ngàn người đi rước kiệu Đức 

Mẹ thật sốt sắng  mọi người cùng lần hạt mân côi bằng nhiều ngôn ngữ 

khác nhau, trong đó có một chục kinh đọc bằng tiếng Việt, nhìn những lá 

cờ vàng bay phất phới trong đoàn kiệu, lòng tôi thật xúc động xin Mẹ 

thương đến dân tộc Việt Nam đang lầm than đau khổ dưới ách độc tài CS. 

Sáng hôm sau, ngay sau Thánh Lễ do Cha Đức Minh và Cha Khoa cùng 

đồng tế, chúng tôi kéo nhau lên núi chiêm ngắm cuộc khổ nạn của Chúa 
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Giêsu Kitô qua 14 chặng đàng Thánh Giá và đã cảm nghiệm được Lòng 

Thương Xót Chúa đối với nhân loại và chính bản thân tôi. Nhất là tại chặng 

thứ 9 anh Trưởng đoàn đã xúc động khi suy niệm Chúa Giêsu ngã lên ngã 

xuống nhiều lần, mà Chúa vẫn gượng giậy để hoàn tất con đường cứu 

chuộc nhân loại qua cái chết của Ngài, làm mọi người không cầm được 

nước mắt .  
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Đây là lần thứ 3 tôi đến Lộ Đức, hai lần trước vì thờ ơ và nghĩ là việc tắm 

nước suối chỉ dành cho những người đau yếu, bệnh tật, nên tôi không tắm  

nhưng lần này như có gì thúc đẩy, tôi lại ao ước được tắm nước suối của 

Đức Mẹ một lần vì biết đâu mình sẽ không còn được đến đây lần nữa?  

Vậy sau khi đi hết chặng thứ 14 tôi cùng 4 chị dừng lại đọc kinh khấn xin 

cho được vào tắm, vì nơi đó rất đông người và thời giờ thì ít. Khấn xong tôi 

chạy vội xuống phòng tắm thật nhanh, trong lúc mọi người đang xếp hàng 

chụp hình lưu niệm  vào đến cửa tôi thở hổn hển, lạ lùng thay người giữ 

cửa nhìn tôi, thấy tôi đeo dây chống đau ở lưng, anh cho tôi vào ngay hàng 

đầu để vào tắm.   

Sau khi đọc kinh cầu nguyện chung, họ dẫn tôi vào phòng, cởi hết quần áo, 

chỉ đeo một tấm vải nhỏ trước bụng. Hai người đứng hai bên bảo tôi cầu 

nguyện đi, tôi nhắm mắt đọc kinh Kính Mừng, khi bước xuống nước , hai 

chân tôi lạnh toát, nhìn lên tượng Đức Mẹ trước mặt tôi oà lên khóc như 

đứa trẻ đi lạc mới tìm thấy Mẹ, vừa thấy mình thật tội lỗi và bệnh hoạn xin 

Mẹ thanh tẩy cho. Thấy tôi khóc, hai người hỏi tôi:  Are you  K ” tôi trả 

lời trong vui sướng: ” es, I am so happy to be here today”  

Họ như hai Thiên Thần dẫn tôi bước đến gần tượng Đức Mẹ và ngả người 

tôi chìm trong bồn nước, lúc đó tôi thấy như linh hồn tôi lià khỏi xác và 

bay lên cao, tôi cảm thấy một sự mát mẻ lạ lùng trong tâm hồn và thể xác 

không thấy lạnh tí nào, vì đã được trầm mình trong lòng thương xót của 

Chúa và Mẹ Maria. Đây là một đặc ân cao quý nhất trong đời tôi mà tôi sẽ 

nhớ mãi. Khi đứng lên mặc quần áo vào và thấy khô ngay không cần phải 

lau chùi gì hết .  

Cảm Tạ Chúa và Mẹ đã cho tôi thấy như một thị kiến là khi chết trong ơn 

nghiã Chúa thì Linh hồn tôi cũng được bay bổng lên như lần tắm nước 

suối Đức Mẹ Lộ Đức này vậy.  Tôi hứa sau lần Hành Hương này vợ chồng 
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tôi sẽ xin (và đã) gia nhập vào Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương, để cao 

rao Lòng Thương Xót Chúa và Mẹ Maria đến cho mọi người trong những 

tháng ngày còn lại của cuộc đời mình . Ave ...Ave ...Ave... Maria . . .  
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“Linh Địa Đức Mẹ Lộ Đức… 

Con cảm thấy mình thật hạnh phúc” 

TĐCTT Maria Phùng Thúy Phượng 

 

 

(Ảnh chụp của Chị TĐCTT Trần Đan) 
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hi cuộc hành hương của chúng con tiến về Linh Địa Đức Mẹ 

Lộ Đức ở Pháp, lòng con hớn hở vui mừng, những mong chờ từ 

lâu giờ đây trở nên rạo rực trong trái tim con. Ave Maria! Mẹ hoài 

thai vô nhiễm của con. 

 

Đường đồi dốc đá con tiến lên các chặng Đàng Thánh Giá của Chúa 

Giêsu ở cuộc Khổ Nạn của Ngài.  

 

 

K 
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Con vừa đọc vừa suy gẫm mầu nhiệm Thương Khó của Chúa.  Con cảm 

thấy thật xót xa cho thân phận làm người của Chúa.  

 

Đến chặng thứ ba, chặng Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất, khuôn 

mặt của Ngài thật đau khổ, làm con liên tưởng đến Thế Chiến Thứ Nhất, 

xẩy ra năm 1914, cướp đi biết bao sinh mạng của con người.  

 

 
 

Rồi Ngài lại ngã xuống đất lần thứ hai, nơi chặng thứ bảy: Nhân loại chúng 

con đã phải trải qua Thế Chiến Thứ Hai năm 1939, đầy khốc liệt và 

thương đau, cùng với những mất mát to lớn khó quên. Sau khi yên ủi con 

thành Giêrusalem thì Ngài lại ngã xuống đất một lần nữa, lần thứ ba: 

Khuôn mặt của Chúa thật đau khổ ê chề, mồ hôi và máu nhỏ giọt xuống 

đất. Tim con se thắt lại! Ôi lạy Chúa! Ngài thật sự phải chịu cảnh đau klhổ 

này vì tội lỗi của loài người chúng con sao  Không ai hiểu Chúa cho bằng 

Mẹ Maria, khi Mẹ chứng kiến thấy Con mình trong cơn đau đớn tuyệt 

vọng, nhất là lúc Chúa bị đóng đinh trên cây Thập Tự. Lạy Mẹ Maria, xin 

cho con được hiệp thông với nỗi đau khổ của Mẹ, để cùng an ủi Mẹ trong 

cơn khốn khổ này. 
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"Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. Khi cành của nó xanh tươi và 

đâm chồi nẩy lộc thì anh em biết mùa hè đã đến gần. Cũng vậy, khi thấy 

tất cả những điều đó, anh em hãy biết là Con Người đã đến gần, ở ngay 

ngoài cửa rồi" (Mathêu 24:23-25). 

 

Xin Chúa là sức mạnh oai hùng cho con trong việc sống tín thác vào Chúa, 

và xin cho con luôn trung thành kính tin vào Chúa, và bền đỗ yêu mến 

Chúa cho đến cùng. 

 

 
 

Lần theo đoàn người chờ đợi, con xếp hàng, ao ước được ngập mình vào 

trong dòng nước thiêng như tuôn chảy các ơn phúc của Mẹ để chữa lành 

phần xác của chúng con, cũng như phần hồn của những ai tin tưởng nơi 

Mẹ. Nhưng hỡi ôi, sắp sửa tới phiên con thì lại bị giải tán. Con khóc thầm 

và cầu xin Mẹ cho con một cơ hội, cho dẫu chỉ một lần trong đời, để 

con được cảm nghiệm thấy dòng nước của Mẹ, vì con đã cầu khẩn 

và chuẩn bị cho giây phút này trong hai năm qua. 

 

Trong giây phút cầu nguyện, con bất chợt nhìn thấy một tảng đá lớn ở xa 

xa chỗ của con đang đứng, phía trên đó có một người nữ đang ngồi, mặc 
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chiếc áo mầu trắng, và dòng nước đang chảy ngang qua chân của bà. Con 

vội nhắm mắt lại và âm thầm đọc Kinh Mân Côi trong lòng, nguyện xin Mẹ 

giúp cho con được chính chỗ bà đang ngồi ấy. Và thật kỳ diệu thay, khi 

con đi bộ qua khỏi cây cầu, tìm đến tảng đá đó thì không có ai ở đó cả. Con 

linh cảm dường như Mẹ sắp sẵn cho con. 

 

Con kéo tay Lan và Hạnh cùng đến ngồi vào tảng đá ấy, dìm đôi chân sâu 

vào  dòng nước bên dưới, dòng nước lúa đầu thật lạnh, đang chảy cuồn 

cuộn, luồn qua da thịt của mỗi người chúng con. Thế rồi con bắt đầu lời 

Kinh của Chuỗi Thương Xót: "Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa 

Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới". Chúng con nắm 

chặt tay nhau và giơ lên cao cố gắng đọc.  
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Bỗng chốc con nghe thấy thổn thức từ phía chị hạnh, rồi tiếng chị Lan, rồi 

tới con. Cả ba đứa cùng òa lên khóc, những giọt nước mắt thống hối đã lăn 

dài trên má và chảy thành giọt xuống như đang hòa nhịp với lời Kinh Lòng 

Thương Xót. Miệng con đọc, trí con suy, lòng con ăn năn thống hối, mắt 

con nhòa lệ. Tiếng kinh hòa lẫn với tiếng nức nở khóc như bài ca sầu não 

vang đến tận Lòng Thương Xót Chúa. Khắp người con rung động, con cảm 

giác thấy như Lòng Thương Xót Chúa đang hiện diện đâu đây. Dòng nước 

dưới chân giờ đây đã ấm lại trong con. Con cảm thấy mình thật hạnh phúc. 

 

 
 

Mẹ ơi! Con không biết phải cảm ơn Mẹ thế nào về điều kỳ diệu này vừa 

mới xẩy ra cho con. Con biết là có bàn tay Mẹ nâng đỡ và che chở con. Tự 

bản thân mình, con chẳng có gì là tốt lành, chẳng có gì là nhân đức, cũng 

chẳng có gì là thánh thiện, chẳng có gì là xứng đáng với các ân huệ của Mẹ. 

Vậy mà Mẹ đã nghe tiếng con kêu cầu và đã giúp con. Con sẽ mãi mãi 
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không bao giờ quên được cái cảm giác mà dường như Mẹ và Chúa đang 

hiện diện nơi từng người chúng con. 

 

Maria! Mẹ yêu dấu của con! Xin Mẹ thương đón nhận những lời kinh con 

dâng lên, nhất là Tràng Kinh Mân Côi mỗi ngày, để ca tụng và tôn vinh 

Mẹ. Vì nhờ Mẹ mà con được đến gần với Chúa. Xin Mẹ dùng con làm khí 

cụ để kêu gọi mọi người ăn năn hoán cải quay về với Chúa trước thời gian 

CÔNG THẲNG CỦA NGÀI BẮT ĐẦU. 

 

July 12, 2017 
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Chuyện  bên  lề  chuyến  hành  hương  Fatima 

Viết để tặng "cả nhà" trong chuyến hành hương Fatima 

P. V. 

 

ghe nói ....chuyến hành hương 

Fatima quan trọng  này đã 

được chuẩn bị kỹ từ cả năm 

trước, nên ai nấy đều hồi họp chờ đợi 

giờ khởi hành, cứ lo bất trắc xảy ra 

không đi được thì tiếc đứt ruột. Vì thế 

có người lo xa phải đi mua bảo hiểm 

riêng cho chuyến đi, vì cái gì quý thì 

phải lo bảo hiểm mà lỵ! Vậy mà gần 

ngày đi, anh T cứ email liên lủy "hù" riết 

"coi chừng lỡ chuyến bay". Do đó có người 

đi chuyến bay trễ, nhưng phải thức dậy 

thiệt sớm lo ra phi trường ngồi "chóc 

ngóc" cả mấy tiếng ngáp lên ngáp xuống 

cho chắc ăn. Có người cả đêm không 

ngủ vì hồi họp. Thiệt là tội nghiệp! 

 

N 
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- Nghe nói...cuối cùng mọi người cũng 

tới phi trường New York sớm sủa, trước 

giờ bay đi Swiss khá lâu. Thế là các chị 

rủ nhau đi shopping "ngó", vì tiền lo cho 

chuyến hành hương hết rồi. Bỗng dưng 

nghe tin chị Anna Cúc bị từ chối không 

cho đi tiếp vì trục trặc giấy tờ, nên phải 

lẻ loi tìm chuyến bay khác trở về Orange 

County một mình. Ai cũng tiếc và 

thương chị quá đi thôi! Xin Đức Mẹ 

Fatima sẽ  an ủi và phù hộ cho chị được 

bù đắp cách này cách và được bình an 

trong tâm hồn 

- Nghe nói....sau 2 chuyến bay liên tiếp 

New York - Swiss - Lisbon, mọi người ai 

cũng mệt mỏi, nhưng gặp được Sandra 

(bà tour host suốt chuyến hành hương) 

ai cũng mừng vì không sợ bị bơ vơ nơi 

xứ lạ quê người. Trời Lisbon bỗng đổ 

cơn mưa rào, có người nói đó là mưa 

hồng ân của Đức Mẹ ban xuống, nhưng 

ai nấy lo lấy nón, lấy áo mua ra che để 

đợi ban leader đi tìm món quà "bí mật", 

vì nó chơi trò ú tim chạy đi chơi lang 

thang khu khác, làm cả đám một phen 

tìm bở hơi tai. "Tìm em như thể tìm chim, 

chin ăn biển bắc, anh tìm biển nam" và khi 

tìm được thì bí mật bỗng biến thành "bật 

mí" 
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- Nghe nói...trời thì mưa lâm râm, những 

con đường bé xíu của Lisbon thì chẳng 

"smooth" chút nào, toàn là gạch gồ ghề, 

có lẽ đây là loại phố cổ từ thế kỷ trước, 

nhưng Sandra thì vẫn đi ào ào, (Có lẽ 

nguời  u châu đi bộ giỏi hơn chúng ta ) 

làm mọi người phải gia tăng tốc độ để 

đuổi kịp nàng đi tới nhà thờ "Holy 

Micracle" ngắm phép lạ thánh thể (Mình 

thánh chúa biến thành máu và thịt thật).  

Có lẽ nhờ Chúa thương giúp sức nên ai 

cũng đến nhà thờ an toàn không bị thất 

lạc, kể cả người đau chân. 

 

- Nghe nói... trên đường từ nhà thờ đi ra, 

có người tình cờ đi cạnh Sandra nói 

chuyện và bị bà cho là nhìn giống người 

Nhật, bèn vội vàng thanh minh: "No, I'm 

Vietnamese". Vậy là Sandra reo lên: "Oh! 

tôi biết 1 nhóm hành hương VN cũng đang 

tập họp gần đây, để tôi dẫn các bạn tới gặp 

họ nha!" -  "Tốt quá, vậy thì chúng ta cùng 

đi nhanh lên". Thế là mọi người rảo bước 

theo Sandra tới thánh đường, và gặp 

phái đòan VN  range County hành 

hương Fatima đang bắt đầu thánh lễ.   

- 
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- Nghe nói... Đó là cơ duyên khởi đầu 

cho 2 đoàn hành hương VN từ Mỹ sang 

Lisbon gặp nhau. Nhờ đó mà 2 đòan 

hành hương đã cùng ráp lại dâng 1 

thánh lễ chung khởi đầu chuyến hành 

hương với 3 cha đồng tế rất long trọng. 

Sau đó là tới màn chụp hình chung 

trong nhà thờ rồi ra ngoài sân chụp tiếp 

rất đông vui, vì con cái VN của Mẹ lại 

được gặp nhau nơi xứ người với cùng 

chung một tâm nguyện kính viếng kỷ 

niệm 100 năm Mẹ hiện ra ở Fatima 
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-  Nghe nói... Sáng hôm sau đoàn lên 

đường đi thăm "làng Fatima" nơi sinh 

sống của 3 trẻ, và cũng là nơi Đức Mẹ 

hiện ra. Trời lại mưa có lúc rào rào, rồi 

có lúc lại tạnh ráo, sao giống "Saigon trời 

chợt mưa, chợt nắng" quá chừng làm lòng 

ai đó bâng khuâng nhớ về quê hương. 

Rồi nhớ tới bài hát khi còn bé tí tẹo vẫn 

thường nghêu ngao:"Năm xưa trên cây 

sồi, làng Fatima xa xôi.." Vậy mà không 

ngờ có ngày mình được hiện diện tại 

Fatima! Thật vinh hạnh biết bao! 

-  Nghe nói...Nhờ mưa gió mà tình người 

được nở rộ, "người yêu người, sống để yêu 

nhau". Do đó có người đi mua dù về che 

cho ông xã kẻo ướt rồi bịnh làm sao? có 

người mang theo  áo mưa "xơ cua" đưa 

bạn mượn, có người đi mua áo mưa 

tặng bạn. Rủ nhau mua dù, mua áo mưa 

thật là vui nhộn dù ngoài trời mưa 

giăng giăng. "Trời mưa thì mặc trời mưa, 

nhưng đoàn con cái Mẹ đây không nề". Có 

người  lấy dù tím che mưa cho "người 

yêu" kẻo tóc em dài bị ướt, thì lòng anh 

cũng ướt theo, mà miệng thì cười toe hát 

tình khúc "Dù trời mưa, anh vẫn đưa em 

về!" Rồi cùng nhau đứng nép vào hàng 

hiên trông rất là tình 
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- Nghe nói...Sau khi chiêm ngắm các nơi 

Đức Mẹ hiện ra, mọi người tiến về gần 

"Nguyện đường Đức Mẹ Hiện Ra", 

nhưng người đâu mà đông quá. Đứng 

lâu mấy tiếng thì chịu không thấu, cần 

phải có ghế ngồi nên ai cũng lo đi mua 

ghế xếp. Thế là từ đó mỗi khi ra khỏi 

hotel ai cũng có chiếc ghế xếp trên vai, 

giống như đi picnic. Sau này có người 

bạn thường đi Fatima cho biết hotel nào 

cũng có ghế xếp cho mượn, cất dưới nhà 

kho, vì khách hành hương bỏ lại quá 

nhiều. Thiệt là uổng vì biết thì đã muộn. 

- Nghe nói...Ở quảng trường có quá đông 

người từ khắp nơi đổ về, họ dùng 

sleeping bag hay giăng lều ngủ ngay tại 

chỗ mà vẫn vui vẻ. Có 1 chị còn khá trẻ 

bị tàn tật nên đã dùng đầu gối bò trên 

nền xi măng đi để đến viếng Đức Mẹ. 

Hàng ngàn người ngồi xe lăn để đến 

kính Đức Mẹ Fatima. Nghĩ lại thấy mình 

quá sung sướng mà còn mắc cái tật hay 

than van. Hèn gì Đức Hồng Y  Phanxico 

Xavie Nguyễn văn Thuận đã từ nói từ 

lâu: "Việt Nam có 7, 8 chục triệu cái mỏ 

than" là vì vậy. 

- Nghe nói...Có nhóm chiều đó đã mặc áo 

T shirt trắng có hình là cờ vàng Việt 

Nam và hình Đức Mẹ Fatima sau lưng 

đi đến quảng trường Fatima. Đi tới đâu 

cũng được nhiều người nước ngoài 

dừng lại hỏi thăm về ý nghĩa của biểu 

tượng. Thế là có dịp quảng cáo: con 

chiên VN rất yêu quý và tôn sùng Đức 

Mẹ.  Và cũng nhờ biểu tượng này mà 

sau này đồng hương VN nhận ra nhau 

giữa chốn đông người: "Kìa người VN 

mình kìa!". Nghe sao mà thấy ấm áp dễ 

thương chi lạ! 
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- Nghe nói... Khi ĐTC. đến Nhà Nguyện 

Đức Mẹ hiện ra mọi người hò reo tở mở 

"Viva Papa" không khí vui mừng náo 

nhiệt hẳn lên. Vậy mà lạ lùng khi Ngài 

đặt bó hoa dưới chân tượng Đức Mẹ, và 

chắp tay lại thinh lặng cầu nguyện. Kỳ 

diệu thay bỗng nhiên cả một đám đông 

khổng lồ đang ồn ào liền nín bặt. Người 

ta hay nói  chỉ cần "2 người đàn bà và một 

con vịt cũng đủ để thành cái chợ" .Vậy mà 

trong đám hành hương này nữ đông gấp đôi 

nam, thế mà khi ĐTC im lặng thì chẳng 

thấy cái chợ nào "mọc" lên cả. Điều này 

chứng tỏ các bà cũng biết nói tùy lúc và khi 

cần thinh lặng thì còn giỏi hơn ai kia nhiều 

lắm. Hoan hô các bà một cái! Quả là ĐTC 

đã giảng lời giảng đầu tiên khi đặt chân 

đến Fatima bằng sự  thinh lặng. Và cả 

khối giáo dân vĩ đại đã tự giác thực 

hành bài học thinh lặng tuyệt vời, giờ 

đây chỉ còn tiếng gió thổi vi vu qua các 

micro . 
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- Nghe nói...Có nhóm được chào đón 

Đức Giáo Hoàng Francis tới 3 lần gặp 

gỡ: Lần đầu khi trực thăng Ngài dừng 

trên đầu, vẫy tay rối rít chào "Ngài ở trên 

ngó xuống, tụi con ở dưới ngó lên" Hai bên 

cùng ngó mà cùng ...hổng thấy, chỉ đoán 

là "ở đó, đó!".Lần 2, tối chen không lọt 

vào quảng trường vì đông quá, quay trở 

ra mới thấy hàng rào dọc 2 bên đường. 

Hỏi thăm police, mới biết lát nữa Pope 

Francis sẽ đi qua. Vậy là đợi Ngài đi qua 

để hô thật to: "Viva Papa Viva Papa". Lần 

cuối sau thánh lễ đại trào, trên đường 

trở về hotel lại gặp police chặn hàng rào 

rồi thấy Pope Francis đi qua, bèn vẫy 

tay chào tạm biệt Ngài yêu quý lần cuối 

 

 

- Nghe nói...Buổi tối ở quảng trường có 

buổi lần chuỗi Mân Côi Quốc tế bằng 

nhiều thứ tiếng khác nhau. Trong đó 

mọi người Việt Nam rất xúc động khi 

được nghe lần chuỗi 5 kinh Kính Mừng 

bằng tiếng Việt. Ôi ngay trên linh địa 

Fatima lời kinh tiếng Việt đã được cất 

lên giữa con cái Mẹ từ khắp 5 châu, 4 bể 

tựu về. Thật là hãnh diện và tự hào làm 

sao! Sau đó cả đoàn người với nến trong 

tay đi rước kiệu quanh quảng trường 

lớn, như hình 1 con rắn lửa khổng lồ 

trong đêm đen 
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-- Nghe nói...tối đó có người sốt sắng 

cầu nguyện thế nào mà tơ lơ mơ quên cả 

lối về, thay vì quẹo trái nàng quẹo phải, 

thế là "càng đi xa, em càng thấy teo". Ở 

nhà mọi người lo lắng đọc kinh cầu 

nguyện lần chuỗi Mân Côi tưng bừng. 

Sau cùng Đức Mẹ nhậm lời nên giờ chót 

leader nhìn thấy nàng xuất hiện như 

một VIP 2 bên có 2 cảnh sát hộ tống 

đang định đưa nàng về dinh (í quên 

hotel) vào lúc 1:30 sáng. Tạ Ơn Đức Mẹ 

đã cho con người lạc bến trở về bến cũ 

bình an. 

- Nghe nói... Trong chuyến hành hương 

Fatima, nhiều người đi lùng mua cây dù 

có hình Đức Mẹ Fatima để che mưa và 

làm kỷ niệm "một chuyến đi"  nhưng 

cuối cùng chỉ có 1 người mua được vì 

hết hàng.  Tìm hoài không ra, có người 

bí quá bị dụ mua đại dù có hình nghệ 

thuật Ý gỡ gạc. Tới chừng hí hửng đem 

khoe mở ra thì eo ôi, hình nghệ thuật Ý 

đâu không thấy, chỉ thấy mấy người 

nhìn vào hết hồn vì thấy toàn hình khỏa 

thân chim chóc phơi ra tùm lum vội 

vàng kêu lên  "Ý ẹ!" 

- Nghe nói...trước khi rời Fatima, mọi 

người "rủ rỉ" bảo nhỏ nhau: "Thôi đem 

vứt hết mấy cái tả cho rồi" Bởi trước khi 

đi, nghe nhiều người hù "Đứng đợi lâu 

suốt ngày cả 10 tiếng chịu không nổi đâu, 

mà nín quá ...có khi bị đột tử" .Vậy là  âm 

thầm rủ nhau kiếm tả lót mang theo mỗi 

người thủ vài cái. May quá hotel ở gần, 

chạy đi chạy về cũng tiện nên không cần 

dùng đến. Thế là  phen này hotel lại tha 

hồ có nhiều tả lót "made in USA" còn 

mới tinh, ngoài đống ghế xếp. 

- Nghe nói... Trên đường dài rong ruổi 

hành hương, có phần văn nghệ giúp vui 

để quên bớt đường xa. Nhờ vậy mà mọi 

người được thưởng thức bài ca tự chế 

"Mì ly" của anh Chí Long, (nhớ là Long 

không có ô nghe quý vị, chứ con chí thì 

làm sao có lông được?). Anh ca nghe 

hấp dẫn quá, thế là tự nhiên bà con đâm 

ra thèm mì ly mới chết!. Ở nhà có bao 

giờ thèm ăn mì ly, vậy mà bây giờ phải 

nhờ Tour Guide chỉ đường đi tìm siêu 

thị để mua mì ly về xơi cho đỡ thèm! 

- Nghe nói...Ngược lại với anh Chí Long 

tối ngày chỉ lo phần xác là ăn"Mì ly", thì 

anh chị Hồng Phát lại đạo đức hơn 

hướng dẫn mọi người biết làm dấu 

thánh giá bằng bài ca. Rồi hướng dẫn 

mọi người thực hành tại chỗ trên xe. 

Thực hành xong 2 cha cũng khoái quá 

cười toe, sau này biết đâu  2 cha lại đem 

ra áp dụng vào thánh lễ của mình để 

dạy lại giáo dân cùng hát khi làm dấu 

đầu lễ. Bấy giờ anh chị Hồng Phát nhớ 

đòi tiền bản quyền nha! 
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- Nghe nói...trong phần văn nghệ giúp 

vui, cha Khoa cũng tich cực tham gia 

trong vai trò Ban Giám khảo giữa 2 phe, 

xem phe nào thuộc nhiều bài hát Đức 

Mẹ hơn  Rồi cả xe cãi nhau chí chóe, 

phe nào cũng dành phần thắng về mình. 

May mà BGK chí công vô tư, làm việc 

nghiêm túc, có ghi xuống giấy đàng 

hòang, nên cha Khoa công bố kết quả: 

"Xóm nhà ngói phía trên thắng, xóm nhà lá 

phía dưới thua". Nhưng BGK chả phát 

giải thưởng gì ráo, vậy mà mọi người 

vẫn vui, vì được dịp ôn lại nhiều bài hát 

về Đức Mẹ. 
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- Nghe nói...Phần văn nghệ còn nhiều 

màn hấp dẫn hay ho, nhiều nhân tài lần 

lượt xuất hiện, nhưng không thể ghi ra 

cho hết được. Chỉ biết là rất đặc sắc có 

một không hai, có người kể chuyện cười 

nghe xong cười lắc lư cái xe bus luôn, có 

ngâm thơ mùi mẫn, có vọng cổ xuống 

xề lâm ly bi đát ai cũng vổ tay rào rào!  

Có nhiều bài hát trò chơi kèm động tác 

rất vui. Ai muốn biết chi tiết cụ thể vui 

như thế nào, xin vui lòng tham dự 

chuyến sau sẽ rõ... 
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- Nghe nói ...Khi tới Lộ Đức nhiều người 

lo lắng không biết làm sao mà tắm được 

nước suối Đức Mẹ, vì nghe nói xếp hàng 

dài lắm, cả mấy tiếng cũng chưa chắc tới 

phiên. Vậy mà sau này nghe kể cha Cố 

Minh đã vào đến nơi rồi mà lại từ chối 

không tắm, chỉ lấy nước rửa mặt và thoa 

lên cánh tay đau rồi đi ra..   Mấy chị 

nghe thế  bèn tiếc  hùi hụi "Giời ạ, con ao 

ước được vào tắm, mà không vào được. Cha 

được vào rồi mà từ chối không tắm là nàm 

thao?" Một câu hỏi không lời giải đáp  

- Nghe nói....Phía các chị xếp hàng dài lê 

thê rồng rắn cả mấy giờ vẫn chưa tới 

phiên (dài gấp 10 lần phía nam)  Nhưng 

cũng có vài chị được vào tắm vì bỏ đi 

tour buổi sáng để xếp hàng kèm theo lý 

do đặc biệt. Nghe mấy chị kể lại rất 

thich thú vì được các chị thiện nguyện 

chăm sóc chu đáo: nào khăn nâu to 

quấn chung quanh để cỡi đồ cho kín 

đáo. Rồi khi vào hồ tắm, bỏ khăn quàng 

nâu, thì lại có ngay khăn lông trắng to 

che phủ trước khi bước xuống hồ, nên 

không phải mắc cỡ chi hết. Ôi thật là kín 

đáo và tuyệt vời! 

- Nghe nói… Sau đó buổi tối khi chia sẻ 

tâm tình Bé Tỉnh ngây thơ kể tuốt tuồn 

tuột về sự thật ở bên trong phòng tắm 

phía nam: "Vào đến phòng trong, ai cũng 

phải cởi đồ ra hết. Nhìn chung quanh thấy 

ai cũng tồng ngồng, trông khiếp quá, nên ai 

nấy vội vàng đưa 2 tay bụm che lấy của 

quý...rồi cứ thế mà đợi tới phiên vào trong 

hồ tắm..." Mọi người nghe xong cứ bò 

lăn ra cười, thì ra không giống phòng 

bên nữ. Cười xong bỗng có người ngộ 

ra: "Ô tôi đã tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi 

lúc nảy Tại sao cha Cố Minh từ chối không 

chịu tắm?" Chắc quý vị cũng biết rồi 

phải không? Nếu chưa, hỏi Bé Tỉnh tả 

lại hoạt cảnh trong phòng tắm nam là 

các bạn hiểu liền lập tức! 

- Nghe nói... Có 3 chị xếp hàng lâu không 

tắm được nước suối Đức Mẹ, bèn có 

sáng kiến ra dòng sông cạnh đó "Sông 

suối gì cũng rứa, cũng nơi đây Đức Mẹ 

hiện ra chứ ri!" Và 3 nàng sốt sắng cầu 

nguyện rồi nhúng tay chân tay xuống 

dòng nước mát. Xong cầu nguyện ca hát 

mê man hướng lòng về Đức Mẹ trên trời 

cao, đến nỗi có người chiêm ngưỡng 

quay phim lén mà 3 nàng "xuất thần" 

không hề hay biết. Hy vọng sau này 

chúng ta sẽ xem được bộ phim Đức Mẹ 

hiện ra trên trời với 3 "trẻ" trong lứa tuổi 

1 , 17 (xin vui lòng đọc ngược lại) bên 

dòng sông Lộ Đức. Phim sẽ phát hành 

nay mai, mời quý vị vui lòng chờ đợi. 

-  Nghe nói... Buổi tối đi kiệu Đức Mẹ Lộ 

Đức, phe ta có mặt trước giờ khởi  hành 

cả tiếng, với đồng phục áo trắng, cờ 

vàng Đức Mẹ sau lưng, trông thật oai 

phong lẫm liệt y như "Đạo binh xếp hàng 

vào trận". Đi bên cạnh là phái đoàn VN 

đến từ Úc, đoàn này có ưu điểm là có lá 
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cờ vàng Việt Nam to đùng bay phất 

phới. Hai bên kết hợp đi cạnh nhau thật 

là cặp đôi Việt Nam lý tưởng: bên có áo, 

bên có cờ to. Thật là cảm động khi cuối 

cuộc kiệu thấy cờ vàng quê hương bay 

phất phới tiến lên khán đài cao giữa cả 

một rừng người trông theo. Quê hương 

ơi! sao mà yêu quá 

- Nghe nói... Sau đó khi chia sẻ về những 

cảm nghiệm ở Lộ Đức, lúc ngắm đàng 

thánh giá trên đồi cao, và nhất là sau khi 

được tắm nước suối Đức Mẹ. Ui chao! 

sao mà cảm xúc dâng trào như dòng 

suối. Ai lên chia sẻ cũng "xụt xịt" giọt 

ngắn, giọt dài, giọt to, giọt nhỏ, giọt mẹ, 

giọt con... kể cả phe liền ông cũng "mít 

ướt" luôn. Ai mà ra công collect các loại 

nước mắt này có thể mở một đại lý "Các 

loại nước mắt" xin kính dâng Đức Mẹ để 

đền vì tội thế gian... 

 

- Nghe nói... Trước khi rời Lộ Đức có một 

cặp diễn viên Việt Nam: nàng mặc áo 

dài, chàng mặc sơ mi, cả hai trông rất trẻ 

trung và "xứng đôi vừa lứa" đã âm thầm 

bí mật "chưng diện" không nói một lời 

với ai. Cặp đôi này đã ra trước thánh 

đường Đức Mẹ Lộ Đức ôm eo ếch nhau 

chụp nhiều pô hình làm kỷ niệm (chụp 

cả trước, cả sau...), túm lại là chụp đủ 

kiểu, đủ góc cạnh...Có lẽ để xin Đức Mẹ 

chứng giám cho mối tình "Bé Nhỏ" này 

được bên nhau mãi mãi dù trải qua mọi 

gai góc, ngóc ngách, trước sau vẫn như 

một, như dòng suối mát của Đức Mẹ Lộ 

Đức vậy. Amen! 
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- Nghe nói...Trong phần chia sẻ niềm tin 

vào Đức Mẹ dù gặp bao khó khăn thử 

thách. Chị Nancy sụt sùi kể lại câu 

chuyện thực tế của chính gia đình mình: 

hết chị dâu nằm bịnh viện rồi đến em 

trai vì đi thăm chị dâu trên đường 

khuya về bị sụp ổ trâu, xe gảy đôi. Anh 

bị bể sọ phải vào nằm nhà thương bỏ 

con cái nheo nhóc không có đủ gạo để 

ăn..Nghe vậy có người động lòng trắc 

ẩn đã tự móc túi lấy tiền dúi vào tay chị 

Nancy để chia sẻ hoàn cảnh khó khăn 

của gia đình bên VN. Hy vọng khi bên 

VN nhận được sự giúp đở  này sẽ cảm 

thấy Lòng Thương Xót Chúa hiện diện 

khắp mọi nơi, dù ngay cả với người 

chưa từng quen biết! 

- Nghe nói... Cha Khoa được ơn đặc biệt 

của Đức Mẹ Lộ Đức nên hóa như trẻ thơ 

bỗng nhiên thèm ăn cà rem, vì thế khi 

viếng pháo đài cổ vào thế kỷ thứ 8, thấy 

hàng cà rem bên đường cha thich quá 

bèn ghé vào ngồi ăn cà rem ngon lành. 

Nhìn hình ngài xơi cà rem đúng là ứng 

nghiệm câu hát ngày xưa "Tuổi bốn 

mươi....mà ngó như trẻ thơ" Không biết 

khi ăn cha có nhớ tới lời câu hát mùi 

mẫn: "Anh mơ hôn má em ôi mát rượi như 

cây cà rem"??? 
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- Nghe nói...Khi đến thăm Avignon, nơi 

ngày xưa từng có 6 vị Giáo hoàng ngự 

trị ở đó. Khu thăm viếng quá rộng, khi 

đi vô ngỏ này, lúc ra lối khác, mọi người 

lạc nhau không biết đi lối nào cho đúng. 

May quá vừa ra khỏi cổng gặp anh T, 

mừng như bắt được vàng, thế là chàng 

đi trước mọi người lục tục theo sau. 

Đường quanh co ngỏ hẹp cứ rẻ trái, rồi 

quẹo phải, lại hỏi thăm, rồi đi tiếp,  đi 

mãi rả cả chân mà chả thấy tới nơi. Bỗng 

nghe anh T reo "Sắp tới, đàng kia rồi!". 

Mọi người mừng húm reo lên: "Gớm. đi 

mãi bây giờ mới tới!". Nhưng khi tới nơi, 

có người phát hiện: "Ô hay, chỗ này là chỗ 

lúc nảy, mình vừa đi ra thì gặp anh T đấy 

thôi". Thì ra anh T dắt mọi người đi 

vòng vo tam quốc, rồi trở lại điểm khởi 

hành! Ô la la đúng là "trái đất tròn" 
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- Nghe nói...Lúc trở ra tập họp, trong khi 

chờ đợi đàn chiên lạc tứ tung trở về, anh 

Chí Long bỗng nổi máu văn nghệ đòi 

đàn Acordian giùm cho bà hát dạo bên 

phố để xin tiền. Tiếng đàn réo rắt của 

anh đã thu hút làm cảm động bao nhiêu 

tấm lòng từ tâm, khiến mọi người thi 

nhau bỏ tiền lẻ vô cái nón trước mặt anh 

khá nhiều. Chuyến này bà hát dạo vui, 

mà anh Long cũng vui luôn. Coi bộ mới 

thực tập, chưa hành nghề chính thức, 

chưa có "license" mà anh Long đã thành 

công mỹ mãn nha!  
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- Nghe nói...Khi đi lên LaSalette xe bị hư 

dọc đường, mọi người xuống xe, ai cũng 

muốn đi tìm chổ "Nghĩ ngơi" (Rest 

room), nhưng giữa đường đèo núi làm 

gì có rest room. Thôi thì ta phải tùy cơ 

ứng biến tìm "bãi đáp" tạm giữa thiên 

nhiên không chừng lại thú vị. Nhưng 

trèo lên, trèo xuống chỗ dốc đèo lỡ trợt 

chân gảy cẳng thì ai đền cho  Do đó mọi 

người mới tìm cây rừng làm gậy, nhờ 

đó mà dắt díu nhau để tìm nơi "nghĩ 

ngơi", trông có vẻ tình "huynh đệ chi 

binh" thắm thiết ra rít. 

 

- Nghe nói...Sau vụ xe bị sự cố giữa 

đường ai cũng sợ, nên cha Khoa nhắc 

cha cố Đức Minh mỗi lần đọc kinh sáng 

xong khi ban phép lành cha cố đừng nói 

"Chúc anh chị em Ra Đi bình an" mà phải 

nói "Chúc anh chị em lên đường bình an 

nhé" Nghe 2 chữ "Ra Đi" là thấy ớn lạnh, 

lỡ xe lật là khối người "Ra Đi" liền đấy. 

Cha cố "Ừ thì lên đường", nhưng được 

đâu 1,2 lần cha cố lại theo thói quen từ 

lâu đời " Chúc anh chị em Ra Đi bình an". 

May mà Chúa hiểu ngôn ngữ "Ra đi" 

không theo kiểu thế gian, nên mọi 

người đều bình an trở về nhà. Tạ ơn 

Chúa. 

- Nghe nói... Sau này khi đến Nevers 

thăm bà thánh Bernadette với thân xác 

còn nguyện vẹn sau hơn 100 năm từ 

trần . Cha Khoa là người sung sướng 

nhất vì từ lâu cha đã ao ước được chiêm 

ngưỡng xác thánh nữ Bernadette. Bây 

giờ không những cha được chiêm 

ngưỡng xác thánh mà còn được vinh dự 

dâng lễ ngay trong đền thờ có xác thánh 
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(theo chương trình thì là giờ của phái 

đoàn Đức, nhưng vì họ tới trễ..). Mọi 

người được chụp hình thoải mái với xác 

Thánh, không biết cái bà phụ trách việc 

cấm không cho chụp hình đã bị biến đi 

đâu mất? 

- Nghe nói....Khi đến viếng Vương Cung 

Thánh Đường Thánh Thérèse (nhỏ) tại 

Lisieux, mọi người trầm trồ trước sụ to 

lớn, bề thế của ngôi thánh đường. 

Thành thử Thérèse  tuy khiêm nhường 

bé nhỏ, nhưng lại là đại thánh trong 

giáo hội, và ngôi thánh đường mang tên 

chị thât là vĩ đại. Sau đó mọi người đi về 

cuối thánh đường để viếng ngôi mộ rất 

đẹp của ba mẹ chị (vừa mới được phong 

thánh). Ai nấy xúm nhau rờ vào mộ để 

được ơn phù hộ của cả một gia đình nên 

thánh. Khi đến Đan Viện của Thérèse để 

xem triển lãm về chị, có rất nhiều hình 

ảnh liên quan đến chị, nhưng có một kỷ 

vật làm ai cũng chú ý. Đó là hộp kỷ vật 

đựng vải thêu tay áo coat của Theresa  

từ dòng kín Camel Thérèse (Hà nội - 

VN) gửi qua hồi đầu thế kỷ 20. 

- Nghe nói... Lúc ghé quán bên đường, 

trước khi về tới Paris  không rủ nhau mà 

nhiều người xúm nhau đi xin nước sôi 

chế vô "Mì ly"  ăn xì xụp ngon lành 

(phải không Bé Tỉnh?) Có lẽ do dư âm 

bài hát "Mì ly" của anh Chí Long chăng   

Hơn nữa ở  u châu cái gì cũng đắt quá, 

có người thấy bán kẹo Nougat, nhớ lại 

hồi đó ở VN hay ăn Kẹo Nougat nổi 

tiếng của Pháp bèn mua 1 viên ăn thử  

(1 Euro 20 xu 1 viên). Ăn xong mới thấy 

dỡ hơn Kẹo Nougat ngày xưa rất  nhiều 

mà giá thì siêu đắt! Thành thử "đồ xưa" 

lúc nào cũng ngon và giá trị hơn là vậy! 
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- Nghe nói...khi sắp về đến Paris nhiều 

người nao nức "Ôi Paris của tôi, tình yêu 

của tôi!" Từ thuở còn học trung học xưa 

kia, với lớp  Francais và "Quest ce que 

cest " đã từng mơ mộng được đặt chân 

tới Paris, như là 1 niềm ước mơ lớn 

trong đời. Vậy mà sắp được nhìn thấy 

Paris làm sao mà không háo hức? Vậy 

mà buổi sáng đầu tiên đến Paris đoàn 

được đưa đến nhà hàng ăn trưa, ngay 

trước mặt sông Seine. Khi khách cần đi 

rest room thì phải xếp hàng dài lê thê vì 

cái cầu thang vừa bé, vừa hẹp lại ngoằn 

ngòeo để lên lầu với cái rest room bé tí 

xíu. Có anh đã kêu lên: "Paris là thế này 

ư? Vây thì làm sao bằng Mỹ được? Đúng là 

Mỹ # 1" 

 

- Nghe nói... khi đi du ngoạn 1 giờ trên 

sông Seine, nhiều người rất thich, nhất 

là được tha hồ mà ngắm và chụp hình 

biểu tượng của Pháp: Tháp Eiffel  sừng 

sững giữa bầu trời Paris xanh trong thật 

đẹp! Rồi ngắm cảnh các du thuyền tấp 

nập với đầy du khách trên sông Seine, 

chui qua bao nhiều là cầu bắc qua sông 

Seine. Rồi nhìn lên hai bờ sông bao 

nhiêu là tòa building cổ mọc uy nghi 

sừng sững với thời gian. Giữa lòng Paris 

có một loạt áo T shirt trắng với hình cờ 

vàng VN và Đức Mẹ trông thật nổi bật. 

Có chị quay phim xong, thich quá đã 

phát biểu: "Chỉ cần đi 1 chuyến du ngoạn 

trên sông Seine là cũng đủ đồng tiền bát gạo 

rồi". 
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- Nghe nói...Khi đi thăm nhà thờ Đức Bà 

Paris, nhiều người nhớ lại phim "Thằng 

Gù ở nhà thờ Đức Bà", một câu chuyện 

rất cảm động về mối tình rất đẹp của 1 

thằng gù xấu xí ở gác chuông nhà thờ. 

Mọi người đựợc đưa đi ngắm và được 

hướng dẫn viên giải thich về các bức 

tượng, với các màu sắc thay đổi ở các 

cửa sổ rất lạ. Nhưng điều thú vị nhất là 

HDV chỉ cho thấy cảnh xưng tội của 
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thời đại mới: Trong 1 phòng riêng có 

tấm sáo chắn sáng, cha giải tội và con 

chiên ngồi đối diện nói chuyện với nhau 

thoải mái qua 1 cái bàn như 2 người bạn 

đang tâm tình. 

- Nghe nói...Trước khi từ biệt Paris mọi 

người đều rất lưu luyến lúc giả từ 

Sandra, một Tour Guide rất chuyên 

nghiệp và rất tận tình với đoàn khách 

của mình. Bà không bỏ sót một nhu cầu 

dù nhỏ của bất cứ 1 thành viên nào 

trong đoàn, bà luôn quan tâm tới nhu 

cầu của từng người trong đoàn với 1 

mối chân tình.(cho mượn tiền, mua đồ 

giùm, chỉ dẫn đường đi siêu thị...). Bà 

nhẫn nại và luôn là người đi sau chót để 

đảm bào không ai bị thất lạc.Uớc gì mỗi 

người chúng ta học được từ Sandra tinh 

thần phục vụ chu đáo với người anh em 

chung quanh. Thank you Sandra, we 

love you so much. 
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- Nghe nói...có 1 người nổi tiếng trong 

chuyến đi vì đam mê chụp hình. Ở đâu 

cũng đòi chụp hình, giữa đường xe 

chạy, bên cầu, bên suối, cạnh dòng sông 

hay giữa rừng hoang... Buổi sáng mặt 

trời  vừa lên, buổi trưa nắng gắt chói 

chang, lúc hoàng hôn chập chùng buông 

xuống... ở đâu có "chàng" là ở đó có 

chụp hình. Chụp xong chàng  khoái chí 

cười toe như vừa bắt được vàng ròng. 

Ngoài cái đam mê chụp hình, chàng còn 

đam mê "nói", ngày nào không "nói", thì 

ăn không ngon ngủ không yên, dù khản 

cổ mòn hơi thì "mồm ta, ta vẫn cứ nói". 

Không biết bà xã của chàng ở nhà, nghe 

riết rồi có "ghiền" giọng nói "oanh vàng" 

của chàng không? Cả nhà đoán được 

chàng là ai rồi phải không? Vợ chồng 

chàng là linh hồn của chuyến hành 

hương Fatima này đó. Mời anh Chí 

Long chế bài hát "Chàng là ai " để riêng 

tặng chàng nhé 
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- Nghe nói...Sắp tới giờ chia tay mọi 

người lưu luyến chụp hình . Đặc biệt là 

cái ghế đỏ dài sao mà đắt hàng thế, hết 

người này lên chụp, rồi đến người kia 

lên nằm dài. Trong đám Xuân xanh  tíu 

tít mê chụp hình với cái ghế đỏ ấy có cả 

cha Khoa cũng lên nằm dài trông tình tứ 

ra phết. Rồi đến cái ghế tròn như ghế 

phi hành gia cũng được mọi người 

chiều cố, kể cả cha cố Đức Minh. Xong 

rồi 2 cha làm 1 pô hình âu yếm ôm eo 

ếch nhau trông cũng mùi lắm. Xong rủ 

nhau chụp chung với nhóm riêng, với 

Sandra. Hai cha là đắt hàng nhất vì 

nhóm nào cũng muốn có mặt 2 ngài, thế 

là người tu hành bỗng nhiên hôm nay 

lại "đắt hàng" như tôm tươi 
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- Nghe nói... Các chuyến bay về nhà đều 

bị delay, đúng là xui đều cho vui, chứ 

để kẻ buồn, người vui thì Đức Mẹ 

không công bằng tí nào. Lúc đầu tưởng 

chỉ có nhóm 5 người bị delay, tự nhủ 

thầm "Thiệt là xui xẻo muốn về sớm, ai dè 

bị delay lại về trễ. Ức thiệt!" Nhưng sau 

này nhiều nguồn tin rò rĩ cho biết "Nhóm 

mình là hên đó, vì bị delay, nhưng cuối 

cùng cũng về trước mọi người. Ngoài ra 

còn được hãng máy bay "bù đắp" cho ăn 

uống phủ phê mấy đợt: Nào là snack, thanh 

"Fruit Nut", gói chip... Một lát sau là cả 

thùng bánh mì Sandwich kẹp cheese, ham... 

rồi yogurt trái cây, nước chai thì tha hồ mà 

uống. Trong khi người ta cũng bị delay 

nhưng bị đói meo, chả có gì bỏ bụng". Nghe 

thấy thương quá! Biết vậy thì đã đem 

qua tiếp tế rồi. 
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Cuối cùng thì Tạ Ơn Chúa và Đức Mẹ mọi người đều về nhà bình an, khoẻ mạnh. Bản 

tường trình "Những chuyện bên lề" xin tạm chấm dứt nơi đây. Hãy đọc và cười cho vui 

để nhớ lại "Một chuyến hành hương Fatima 100 năm" Chuyện gì nghe thiếu sót hay 

không vừa ý thì xí xóa nha! Xin tổng chào cả nhà.                                                             P.V. 
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Tôi  đi  Hành  Hương  Fatima 

 

Nhân kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha 

(13/5/1917 - 13/5/2017) 

P. V. 
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ếu ai là người Công Giáo từ 

tuổi trung niên trở lên, tôi tin 

là đều thuộc bài hát "Năm xưa 

trên cây Sồi". Tôi đã từng nghêu ngao 

bài hát này từ lúc nhỏ xíu, vậy mà trải 

qua bao thăng trầm của cuộc sống, vật 

đổi sao dời, bài hát vẫn nằm trong tâm 

trí tôi. Cái gì theo thời gian còn có thể bị 

quên, chứ bài hát này cứ nghe cất lên là 

lập tức hát theo được ngay:"Năm xưa 

trên cây sồi làng Fatima xa xôi, có Ðức Mẹ 

Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ 

nhắn nhủ người đời: hãy mau ăn năn đền 

tội, hãy tôn sùng Mẫu Tâm, hãy năng lần 

hạt Mân Côi" 

Trong tâm tình yêu kính Đức Mẹ, nên 

chuyến hành hương này đã được đoàn 

chúng tôi chuẩn bị từ  hơn 1 năm trước 

vì biết đây là dịp đặc biệt mà con cái Mẹ 

trên toàn thế giới sẽ quy tụ về rất đông.  

Những lần hiện ra của Đức Mẹ ở Fatima 

từ một thế kỷ trước, vẫn tiếp tục thu hút 

các tín hữu và cả những người không 

cùng niềm tin. Trong khi trọng tâm của 

thông điệp Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, 

Bồ Đào Nha cách đây 100 năm đó là 

 hoán cải” và  cầu nguyện”, thì những 

phép lạ và hiện tượng không thể giải 

thích được đi kèm sự kiện ấy vẫn tiếp 

tục kích thích sự tò mò đối với đông đảo 

các tín hữu cũng như những người 

không cùng niềm tin Kitô giáo. 

Trong thời gian (1914-1918) đang xảy ra 

chiến thế giới lần thứ nhất, các nước 

Châu Âu kinh hoàng và kiệt quệ vì 

chiến tranh. Giữa bối cảnh đau thương 

đó, nơi làng Fatima (Portugal) Đức Mẹ 

đã hiện ra nhiều lần với ba trẻ chăn 

chiên Lucia, Phanxicô và Giaxinta. vào 

ngày 13 mỗi tháng từ tháng 5 tới tháng 

10. Chỉ riêng tháng 8 Đức Mẹ hiện ra 

vào ngày 18/8 chứ không phải 13/8, (vì 

chính ngày 13/8 các em bị chính quyền 

địa phương đánh lừa chở các em thay vì 

đến chỗ Đức Mẹ hiện ra thì đưa về văn 

phòng chính quyền để điều tra 3 em ).    

 Lần cuối cùng Đức Mẹ hiện ra  là ngày 

13.10.1917, mưa như trút nước trên bãi 

chăn cừu Cova da Iria. Một đám đông 

khoảng 70.000  người - kể cả nhiều 

phóng viên chụp hình và các ký giả - tụ 

tập tại đây lần chuỗi, đọc kinh cầu 

nguyện. Lúc giữa trưa, Đức Mẹ hiện ra 

với 3 em loan báo thế chiến thứ nhất sẽ 

sớm chấm dứt và yêu cầu những kẻ có 

tội hãy mau sám hối. Mẹ cũng yêu cầu 

cho xây 1 nguyện đường tại đây để vinh 

danh Mẹ và cầu bình an cho mọi người. 

Lúc đó giữa trưa bỗng xuất hiện một 

hiện tượng kì lạ và được cả thế giới biết 

đến là ngày  Mặt trời nhảy múa”. Đây là 

hiện tượng Mặt trời di chuyển một cách 

thất thường trên bầu trời, tỏa ra các 

chùm tia sáng nhiều màu. Mặt trời 

N 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_chi%E1%BA%BFn_th%E1%BB%A9_nh%E1%BA%A5t
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xuống thấp như muốn đâm vào Trái 

đất. Mặt đất khi đó đang ướt sủng vì 

mưa cả ngày bỗng trở nên khô ráo. 

Nhiều nhân chứng nghĩ rằng, phải 

chăng Trái đất sắp Tận thế. Tuy nhiên, 

mọi thứ chỉ diễn ra khoảng 10 phút và 

trở về bình thường ngay sau đó. Hiện 

tượng này được hầu hết đám đông 

chứng kiến, và một số người ở cách đó 

mấy dặm cũng nhìn thấy (Theo 

Wikipedia)... 

Phái đoàn chúng tôi đến phi trường 

Lisbon (thủ đô của Bồ Đào Nha - 

Portugal ) vào buổi chiều. Phi trường tuy 

nhỏ nhưng tràn ngập khách hành 

hương rầm rập từ khắp thế giới đổ về. 

May là khi đẩy xe hành lý ra ngoài cổng, 

chúng tôi đã gặp Sandra (Tour guide 

suốt chuyến đi) đã đứng đợi sẳn với 

tấm bảng trong tay giữa hàng mấy chục 

tấm bảng ra đón người ở phi trường. 

Chúng tôi được hướng dẫn lên xe bus 

đậu gần đó. Trên đường đi chúng tôi đi 

ngang một quảng trường lớn có tượng 3 

trẻ được Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, ai 

cũng gọi nhau nhìn ngắm một cách thú 

vị. (Hình như Đức Mẹ chỉ thich hiện ra 

với người nghèo như  ở Fatima, Lộ đức, 

La vang, Guadalupe... vì tâm hồn họ 

đơn sơ, trong trắng không bị đồng tiền 

che lấp) 
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Ở Lisbon, điều thú vị là lần đầu tiên tôi 

nhìn thấy trên đường phố chữ ngoại 

quốc với những dấu ngã, hỏi, dấu 

râu...quen thuộc thường chỉ có ở tiếng 

Việt. Tôi mới chợt nhớ lại nguồn gốc 

phát sinh ra tiếng Việt từ LM Alexandre 

de Rhodes sang An Nam truyền đạo đã 

đặt ra tiếng Việt dựa trên tiếng Bồ đào 

Nha. Thì ra nơi đây chính là nguồn cội 

của tiếng Việt mến yêu ngày nay, nếu 

không thì giờ này chắc là người Việt sẽ 

phải đánh vật với chữ nôm vừa khó 

nhớ, vừa khó viết giống chữ Tàu thì mệt 

lắm! "Uống nước nhớ nguồn", nên tự 

dưng tôi thấy có cảm tình với đất nước 

nhỏ bé xa lạ mà lần đầu tiên tôi đặt chân 

đến.  

Trước khi về Hotel chúng tôi được HDV 

đưa đến viếng Nhà Thờ Phép Lạ Thánh 

Thể ở Santarem, một làng nhỏ tại Bồ 

Đào Nha. Ở đây chúng tôi tình cờ gặp 1 

phái đoàn hành hương Fatima Việt Nam 

từ Giáo phận  range (Mỹ).Thế là cả 2 

đoàn nhập lại dâng thánh lễ chung đầu 

tiên và sau đó chụp hình lưu niệm với 

nhau. 

Buổi tối về nhận phòng ở Hotel 

Cinquentenario, nằm ngay trong thánh 

địa Fatima. Thật là may mắn, có lẽ nhờ  

chúng tôi ghi danh sớm nên đã có được 

phòng ở hotel chỉ cách quãng trường 

Fatima một đoạn đường. 

Thăm làng Fatima nhỏ bé 
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Sáng hôm sau chúng tôi lên đường đi 

thăm làng Fatima nhỏ bé, nơi ngày xưa 

3 trẻ sống ở đây và cũng là nơi Đức Mẹ 

hiện ra trên cây sồi, ngoài cánh đồng nơi 

3 trẻ đang chăn cừu  cách thôn chừng 2 

km. Trời bỗng đổ mưa có lúc rào rào, rồi 

có lúc lại tạnh ráo, sao giống "Saigon trời 

chợt mưa, chợt nắng" quá chừng, làm 

lòng tôi bâng khuâng nhớ về Saigon 

thân yêu. Rồi nhớ tới bài hát khi còn bé 

tí tẹo vẫn thường nghêu ngao:"Năm xưa 

trên cây sồi, làng Fatima xa xôi.." Vậy mà 

không ngờ có ngày mình được hiện diện 

tại Fatima! Thật hân hạnh biết bao! 

Chúng tôi được đưa đến thăm nhà của 

Lucia. Bên trong căn nhà, những vật 

dụng cá nhân của Lucia và gia đình 

được lưu giữ cẩn thận, từ giường nệm, 

bàn tủ, máy may, khung dệt vải, nồi 

niêu soong chảo, các vật dụng cá nhân 

như giỏ mây, ly tách…và vẫn còn có 

người cháu gái của Lucia, nay cũng là 1 

nữ tu đã 97 tuổi. Chúng tôi gọi nhau 

sang chụp hình chung với bà làm kỷ 

niệm. Bà nom rất hiền lành và dễ mến. 

Từ nhà Lucia, đi bộ chừng nửa cây số là 

đến nhà Phanxicô và Giaxinta. Căn nhà 

đơn sơ, nhỏ hẹp và mái thấp, nhà của 

gia đình nghèo, những vật dụng cá 

nhân của hai trẻ và gia đình được xếp 

đặt ngăn nắp. 
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Mùa này Fatima mưa nhiều, trời bất 

chợt đổ mưa rào rào, nhiều người ướt 

loi nhoi, nhưng nhờ vậy tình người lại 

có dịp nở rộ. Mọi người lấy dù che cho 

nhau, đưa bạn mượn áo mưa hoặc che 

chung 1 cái áo mưa. Rủ đi mua áo mưa 

tặng bạn, mua dù, thật là vui vẻ dù 

ngoài trời mưa giăng giăng. "Trời mưa 

thì mặc trời mưa, nhưng đoàn con cái Mẹ 

đây không nề".  Nghe kể khi Đức Mẹ hiện 

ra lần cuối, trời cũng mưa rào rào, dân 

chúng vẫn đội mưa đợi Đức Mẹ hiện ra . 

Trên đường đi chiêm ngắm các nơi Đức 

Mẹ hiện ra, chúng tôi bắt gặp rất nhiều 

đoàn hành hương lũ lượt  từ nhiều nước 

khác đến. Họ cũng đi thành từng đoàn 

với đồng phục và còn có kiệu tượng 

Đức Mẹ Fatima. Họ khoác áo mưa vừa 

đi vừa hát vừa lần chuỗi Mân côi theo 

tiếng nước họ. Thật là dịp đặc biệt để 

con cái Mẹ khắp nơi quy tụ về đây để 

vinh danh Mẹ. 

Sau khi ngắm 14 đàng thánh giá, mọi 

người tiến về  "Nguyện đường Đức Mẹ 

Hiện Ra". Ôi một rừng người quá đông 

nên chúng tôi bị tắc lại. Nhìn chung 

quanh quá nhiều người dùng túi ngủ 

hay giăng lều ngủ ngay tại chỗ mà vẫn 

vui vẻ. Ai cũng thấy mình sung sướng 

khi được có mặt ở chính nơi mà cách 

đây 100 năm Đức Mẹ đã hiện ra. 

Nguyện Đường Hiện Ra là một gian nhà 

nhỏ, mái phẳng, trần lộ thiên, hai bên 

bằng kính trắng, có nhiều cửa ra vào 

rộng rãi. Nhà nguyện rất đơn sơ không 

có khung cảnh đồ sộ hay mang nét 

huyền bí, nhưng nơi này thật linh thiêng 

vì là nơi Đức Mẹ đã hiện ra với 3 trẻ vào 

năm 1917. Sau nhiều lần tu bổ, nhưng 

nguyện đường vẫn giữ hình dáng cũ 

cho đến ngày nay. Giữa nhà nguyện có 

bệ cao khoảng 1 mét đặt tượng Đức Mẹ 

Fatima đầu đội triều thiên bằng vàng 

nặng 1,2 kg, gắn 313 viên ngọc trai và 

2. 79 viên đá quý. Sau này, Đức Giáo 

Hoàng Gioan Phao-lô II đã gắn viên đạn 

đồng bắn vào ngài lên trên vương miện 

Đức Mẹ như một lời khẳng định với thế 

giới rằng:"Đức Mẹ đã che chở ngài" 

Nguyện Đường Hiện Ra mở cửa suốt 

ngày đêm, chẳng thấy có an ninh canh 

gác, nhưng không một ai đến phá hoại 

hay trộm cắp những vật quý trên vương 

miện. 

 

Đền thánh Đức Mẹ Mân Côi (Basilica of Our Lady of Fatima) 

Sau đó chúng tôi được hướng dẫn đến 

Đền thánh Đức Mẹ Mân côi, đền thánh  

có nét kiến trúc tân cổ điển với một 

ngọn tháp trung tâm cao  5m. Mặt tiền 

có tượng Đức Mẹ Fatima cao 4,73m 

nặng 13.000kg nằm ở phần lõm mặt tiền 

Nhà thờ trên lối vào chính. Bức tượng 

này là món quà của người Công Giáo 

Hoa kỳ gửi đến Đền thánh Fatima năm 

1958. Hai bên tượng Đức Mẹ mới có 

thêm hình Giaxinta và Francico sẽ được 

phong hiển thánh trong dịp trọng đại 
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này. Hai vị hiển thánh không tử đạo trẻ nhất trong lịch sử Giáo Hội. 

 

Mọi người nô nức kéo nhau vào bên 

trong thánh đường và tiến lên phía 

trước gần cung thánh để viếng mộ 2 vị 

thánh trẻ chết từ nhỏ. Bên phải là mộ 

của Phanxicô, bên trái là mộ của 

Giaxinta và Lucia. (Lucia chết ngày 13-

2-2005, an nghĩ tại tu viện Carmêlô ở 

Coimbra, sau đó được cải táng và đem 

về chôn bên cạnh người em họ của mình 

vào ngày 19-2-2006.).   

Tại Quảng trường Đền Thánh Fatima 

 Buổi chiều khi từ hotel đi ra quảng 

trường để đón chào ĐTC, một số bạn 

trong nhóm chiều đó đã mặc áo T shirt 

trắng có hình là cờ vàng Việt Nam và 

hình Đức Mẹ Fatima sau lưng. Đi tới 

đâu cũng được nhiều người nước ngoài 

dừng lại hỏi thăm về ý nghĩa của biểu 

tượng. Thế là có dịp giới thiệu con chiên 

VN rất yêu quý và tôn sùng Đức Mẹ.  

Và cũng nhờ biểu tượng này mà sau này 

đồng hương VN nhận ra nhau giữa 

chốn đông người: "Kìa người VN mình 

kìa!". Nghe sao mà thấy ấm áp dễ 

thương chi lạ! Chúng tôi cũng bắt gặp 

nhiều sắc dân khác trên thế giới, đặc 

biệt là nhóm đến từ Phi Châu, họ may 

những bộ váy dài có in hình Mẹ Fatima 

từ đầu đến chân, cả khăn đội đầu nữa. 

Hình như những xứ sở càng nghèo thì 

niềm tin tôn giáo càng mạnh mẽ hơn. 
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Khi trực thăng ĐTC bay mấy vòng và 

dừng trên đầu, ở dưới đất vỗ tay vang 

rền và mọi người nhìn lên vẫy tay rối rít 

chào. 

 

Trong khi đó Quảng trường Fatima đã 

đông chật: hàng trăm ngàn tín hữu đã 

có mặt tại đây, cầu nguyện, ca hát chờ 

đợi ĐTC. Khi ngài đến Nhà Nguyện 

Đức Mẹ hiện ra mọi người hò reo tở mở 

"Viva Papa" không khí vui mừng náo 

nhiệt hẳn lên. Vậy mà lạ lùng khi Ngài 

đặt bó hoa dưới chân tượng Đức Mẹ, và 

chắp tay lại thinh lặng cầu nguyện. Kỳ 

diệu thay bỗng nhiên cả một đám đông 

khổng lồ đang ồn ào liền nín bặt. Quả là 

ĐTC đã giảng lời giảng đầu tiên khi đặt 

chân đến Fatima bằng sự  thinh lặng. Và 

cả khối giáo dân vĩ đại đã tự giác thực 

hành bài học thinh lặng tuyệt vời, giờ 

đây chỉ còn tiếng gió thổi vi vu qua các 

micro. Một không khí im lặng thánh 

thiện kéo dài đến 10 phút. Có lẽ trong 

cuộc đời mỗi người cũng nên biết trân 

trọng những phút giây thinh lặng tuyệt 

vời để biết lắng nghe, và cầu nguyện 

như thế này. Bản tính con người thường 

thich nói hơn là thinh lặng lắng nghe, 

nên đôi khi sự thinh lặng cũng quan 

trọng và cần thiết, như dấu lặng trong 

một bản nhạc hòa tấu... 

Sau đó buổi tối ĐTC chủ sự buổi làm 

phép nến và đọc kinh Mân Côi với hàng 

triệu tín hữu hiện diện, tay cầm nến 

sáng lung linh. Có lẽ trong đời, tôi chưa 

bao giờ chứng kiến cảnh lần chuỗi Mân 

Côi chung, đông đúc và long trọng đến 

thế này. Mỗi lần cuối chục hạt cả đám 

đông đồng loạt cầm tay nhau giơ nến 

lên cao và hát chung một thứ tiếng ngợi 

ca sốt sắng "Ave, Ave ave Maria". Trong 

màn đêm phủ kín không gian cả triệu 
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cây nến được thắp lên như soi rọi bóng 

đêm tăm tối dẫn đưa con người tới với 

tràng chuỗi Mân Côi theo lời Đức Mẹ 

dặn dò để hoán cải đời sống và cầu 

nguyện. Cỗ Tràng Hạt Mân Côi được 

thiết kế to sáng rực ánh điện giữa màn 

đêm u tối là tác phẩm của một nữ nghệ 

nhân Bồ Đào Nha thực hiện cho dịp 

bách niên Fatima này  
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Thánh Lễ Đại Trào Mừng Bách Niên Thánh Mẫu Fatima và Tuyên Phong Hiển 

Thánh 

Buổi sáng chúng tôi thức thật sớm để    

giờ có mặt ở quảng trường chờ dự 

Thánh Lễ Đại Trào, tột đỉnh của biến cố 

bách niên này. Vậy mà rừng người đã 

đặc kín quảng trường, chúng tôi cố gắng 

len lỏi và cuối cùng cũng tìm ra điểm 

vừa nhìn thấy bàn thờ chính vừa đứng 

gần màn hình tivi trực tiếp để thấy rõ 

mọi chi tiết. Nhìn quang cảnh rừng 

người bao la chung quanh, chúng tôi 

vui mừng khi nhìn thấy nhiều lá cờ 

VNCH bay phất phới, cái to nhất của 

phái đoàn đến từ Úc. Sau này 1 chị 

trong đoàn đã đem lá cờ đó đi dạo khắp 

quảng trường, trước ống kính tivi, nên 

ai xem you tube chắc đều nhìn thấy. 

Đến giờ hành lễ ĐTC Phanxicô đã vào 

Đền Thờ Mân Côi  kính viếng mộ của 2 

Chân Phước Phanxicô và Giaxinta. Sau 

đó, cùng với chủ tế đoàn, ngài đã từ 

trong Đền Thờ tiến ra lễ đài chủ sự  nghi 

lễ Tuyên Thánh hai trẻ Phanxicô và 

Giacinta giữa sự chứng kiến của hàng 

triệu người trên khắp thế giới. Sau đó 

thánh lễ đồng tế đại trào trọng thể đã 

được ĐTC cử hành sốt sắng trang 

nghiêm.  

"Được củng cố bằng niềm hy vọng này, 

chúng ta đã qui tụ lại nhau ở nơi đây để 

cảm tạ về muôn hồng ân đã được ban xuống 

trong 100 năm qua. 

Tất cả những hồng ân được thông qua dưới 

tấm áo choàng sáng láng của Đức Mẹ ấy đã 

lan tràn khắp bốn phương trời, bắt đầu từ 

mảnh đất phong phú hy vọng này...". 

Cả cộng đồng dân Chúa đều tham dự 

thánh lễ với tâm tình sốt mến vào chính 

ngày kỷ niệm 100 năm  Đức Mẹ hiện ra 

ở Fatima. 

Sau Thánh Lễ ĐTC ban Phép Lành 

Thánh Thể cho nhiều  bệnh nhân và tật 

nguyền ngồi ở trên sân tiền đường gần 

sát với Lễ Đài.  Khi Thánh Tượng Mẹ 

Fatima được chuyển từ Lễ Đài về lại 

Nguyện Đường Hiện Ra, tất cả mọi 

người và cả ĐTC đều vẫy tấm khăn 

trắng trên tay để chào mừng Mẹ. Hàng 

triệu chiếc khăn trắng được vẫy lên nhìn 

như hàng ngàn đàn chim bồ câu trắng 

Hòa Bình bay ngập trời tháp tùng Mẹ 

đầy ơn phúc để ban ơn lành cho trái dất! 

Thật đẹp biết bao! 

Sau thánh lễ, trời bỗng trở nên u ám 

chuyển mưa. May mắn phần thánh lễ 

đại trào đã kết thúc, chắc nhờ Đức Mẹ 

phù hộ cho con cái Mẹ. Mọi người ra về 

nhưng trong lòng vẫn còn dư âm câu 

nhắn nhủ của Đức Mẹ: "Nếu con người 

trên thế giới biết sám hối và cầu nguyện 

Thiên chúa sẽ ban bình an cho nhân loại" 

P. V. 
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Tôi  đi  viếng  linh  địa  Đức  Mẹ  Lộ  Đức 

P. V. 

 

 

 

ourdes khi xưa là một làng nhỏ, 

đồng ruộng thiên nhiên hoang 

sơ, nằm ở dưới chân một ngọn 

núi đầu tiên của rặng núi Pyrénées, biên 

giới thiên nhiên của hai nước Pháp và 

Tây Ban Nha, gần về hướng biển Đại 

Tây Dương. Ngày xưa nơi  Đức Mẹ hiện 

ra là một hang đá, chung quanh là đồng 

ruộng. Bây giờ đến Lourdes thì đồng 

ruộng không còn, chung quanh nơi Đức 

Mẹ hiện ra mọc lên một thành phố nhỏ 

với đầy đủ dịch vụ cho khách khắp thế 

giới đến hành hương kể từ sau năm 

1858. Thành phố Lourdes hiện nay có 

chưa tới 15.000 dân, nhưng là một thành 

phố rất giầu có, vì Lourdes đứng hàng 

thứ ba, chỉ thua có Paris và Nice, về 

khối lượng du khách đến Pháp hàng 

năm.  Hầu hết khách đến Loudres là 

khách hành hương, và ai đã từng đặt 

L 
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chân đến nơi đây đều  uống nước suối ở 

thánh địa, rồi hứng trong bình, trong 

chai đem về. Nhiều người ở tận Mỹ, 

Úc…các nơi xa xôi đều chịu khó xách 

lên máy bay đem về 5, 10 lít nước. Và 

nếu được tắm nước suối Đức Mẹ Lộ 

Đức thì không còn gì quý hơn.  

Lần rồi tôi đã đến Lộ Đức, nhưng vì thời 

gian cập rập chỉ kịp đến cầu nguyện nơi 

hang đá Đức Mẹ hiện ra, uống và lấy ít 

nước suối mang về. Sau đó tham dự 

thánh lễ đồng tế rồi ra phi trường bay 

về Paris, làm gì có thời gian xếp hàng 

rồng rắn để tắm nước suối Đức Mẹ. Do 

đó lần này tôi quyết tâm bằng mọi giá 

phải được tắm nước suối Đức Mẹ Lộ 

Đức 

 

Tắm  nước  suối  Đức  Mẹ  Lộ  Đức 

 Sau khi xếp hàng dài lê thê, tôi cũng 

được tới khu vực phòng tắm. Ở đây chia 

làm 2 phía riêng biệt, một bên nam và 

một bên nữ. Hình như bên nữ nhiều 

phòng hơn và lúc nào cũng đông nghẹt 

người xếp hàng. Phía trước có nhiều ghế 

băng để khách ngồi chờ, nhưng bên nữ 

luôn không đủ, nên phải đứng xếp hàng 

phía ngoài. Đây là nơi có nhiều phòng 

tắm, trong từng phòng có hồ tắm (lớn 

hơn bồn tắm ở nhà) được dẫn nước suối 

Lộ Đức trực tiếp vào trong hồ. Trong 

khi chờ đợi được vào bên trong, thỉnh 

thoảng tôi nghe có tiếng khóc, đôi khi là 

tiếng la hét mừng rỡ. Nghe kể có người 

phải khiêng băng ca đi vào nhà tắm, 

nhưng khi trở ra thì đã có thể nhảy nhót 

vui mừng.  Sau khi xếp hàng đợi một 

thời gian khá lâu tôi được tới phiên vào 

phòng tắm nuớc suối Lộ Đức 

Khi mở bức màn cửa rất dày, bước vào 

bên trong, tôi đựợc sự đón tiếp nồng ấm 

của mấy bà thiện nguyện viên, dẫn tôi 

đến dãy ghế ngồi kê ở 2 bên. Khi tôi vừa 

ngồi xuống thì mấy bà khoác lên người 

tôi tấm vải choàng màu nâu, rồi họ bắt 

đầu làm việc. Với sự nhanh nhẹn, nhẹ 

nhàng, khéo léo các bà bắt đầu luồn tay 

vô phía trong tấm vải nâu, cởi áo ngoài, 

áo trong...và phía dưới cũng vậy, một bà 

cởi giày, cởi vớ. Tôi ngỏ ý muốn tự làm, 

nhưng các bà mỉm cười muốn tôi ngồi 

yên để các bà phục vụ. Các bà làm tôi có 

cảm tưởng như mình là một baby đang 

được các bà mẹ chăm sóc với tất cả sự 

ân cần, trìu mến khiến tôi nhớ tới câu 

quảng cáo radio của văn phòng bác sĩ 

nào đó "Ân cần chăm sóc bệnh nhân như là 

chăm sóc người thân trong nhà". Xong việc 

các bà máng quần áo lên cái móc trên 

tường phía sau người, kể cả bóp, nón...  



Hành Hương Thời Điểm Maria 2017 

183 
 

và xếp đôi giày cùng vớ ngay ngắn dưới 

ghế. Tôi thật cảm phục khi nhìn cách các 

bà phục vụ mọi người chu đáo niềm nở 

( dù ở đây không mua vé, không tip...) 

nhưng lúc nào các bà cũng ân cần vui vẻ 

nhẹ nhàng. Điều đáng nói là tôi và các 

bà là những người xa lạ chưa từng quen 

biết lại không cùng chủng tộc, không 

cùng đất nước, không cùng ngôn 

ngữ...Nhưng các bà làm cho tôi cảm 

nhận được sự ấm áp và gần gũi trong 

tình người. Các bà chính là tấm gương 

phục vụ mà tôi cần noi theo khi đi làm 

thiện nguyện. 

Sau đó khi có người ở trong phòng tắm 

đi ra, các bà dìu tôi tới tận cửa. Mở bức 

màn dày ra, thì đã có sẳn mấy bà thiện 

nguyện khác trong đó tiếp đón cũng rất 

niềm nỡ. Mấy bà nói tôi bắt đầu cầu 

nguyện với Đức Mẹ, tôi nhìn thấy ảnh 

Đức Mẹ ở trên tường đối diện. Vài phút 

thinh lặng cầu nguyện tôi có cảm tưởng 

mình đang được ở một nơi linh thiêng. 

Rồi các bà nhẹ nhàng đến gần bên tôi 

tháo chiếc khăn chòang nâu và thay vào 

đó bằng một khăn lông trắng to phủ 

phía trước rồi dìu tôi bước xuống hồ để 

được đắm mình trong nước suối Đức 

Mẹ Lộ Đức. Lúc đó tôi có cảm giác cả 

thân thể và linh hồn tôi được chìm trong 

một dòng nước suối mát lạnh dịu êm. 

Nước suối ngập đến tận cổ, đem tới một 

cảm giác lâng lâng dễ chịu khó tả  khiến 

tôi có cảm tưởng mình đang được thoát 

tuc. Ôi giây phút thiêng liêng thánh 

thiện diệu kỳ làm sao! Tôi đang tận 

hưởng cảm giác êm đềm lạ lùng thì nhìn 

thấy các bà làm dấu hiệu cho tôi đứng 

lên, nhưng tôi ra hiệu lại là muốn được 

nước ngập đầu (vì tôi nghĩ tắm thì phải 

tắm từ đầu tới chân). Vậy là mấy bà 

chìu ý tôi nên múc 1 ca nước suối cho tôi 

dội lên đầu. 

Khi tôi bước lên khỏi hồ, mấy bà 

choàng cho tôi một khăn to phủ ấm 

khác và dắt tôi ra khỏi màn cửa để giao 

lại cho các bà phía ngoài. Lúc đó nói 

thật tôi có cảm tưởng như mình vừa 

trãi qua một cơn mưa gột rửa sạch bụi 

trần gian cả thân xác lẫn tâm hồn. Tôi 

cảm thấy dường như có một cái gì mới 

lạ vừa len lỏi vào trong tâm hồn tôi, để 

mở ra một chân trời yêu thương mới. 

Cảm giác của tôi lúc đó là chỉ muốn mở 

rộng vòng tay yêu thương tất cả mọi 

người và không còn hờn giận bất kỳ 

một ai. Tôi nhớ loáng thoáng hình như 

sáng nay tôi có giận chị bạn điều gì đó, 

và tôi nghĩ sẽ không nói chuyện với 

bạn trong suốt ngày hôm nay.Nhưng lạ 

thay hình như tôi quên hết mọi chuyện 

giận hờn thật rồi, tôi không còn nhớ vì 

sao tôi đã giận bạn? Tôi  tự nhủ lòng 

một lát gặp bạn tôi sẽ nở nụ cười chào 

bạn rồi chạy đến nói chuyện và nắm 

tay bạn trước. Tôi còn đang tơ lơ mơ 

với những quên quên, nhớ nhớ của 

mình thì nhìn lại mấy bà đã thay quần 

áo rồi mang vớ, cột giày lại cho tôi 

chỉnh tề và đang nhìn tôi với nụ cười 

dễ thương trên môi. Tôi cảm động quá 
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vì lâu lắm không có ai chăm sóc cho tôi 

chu đáo đến như vậy, tự dưng nước 

mắt tôi ứa ra, cả nước mắt trong tim 

cũng ứa theo. Tôi đứng lên ôm chấm 

lấy bà để thay lời cám ơn và bà cũng 

ôm chầm lấy tôi, xiết tôi thật chặt trong 

vòng tay ấm áp của bà. Bấy giờ tôi mới 

thực sự cảm nhận được hết giá trị của 

cái ôm, hình như nó giúp đôi bên thấu 

hiểu cảm xúc của nhau một cách tinh tế 

mà không cần một lời nói nào. Bà vổ 

nhè nhẹ lên lưng tôi và thầm thì "God 

bless you". Lần đầu tiên trong đời tôi 

ôm một người chưa từng quen biết 

nhưng sao tôi có cảm giác gẩn gũi thân 

thiết biết chừng nào! Có lẽ cái ôm này 

sẽ còn để lại ấn tượng dài lâu trong 

tôi.Tôi bước chân ra ngoài mà lòng vẫn 

còn lâng lâng cảm xúc. 

 

Đi  thăm và  khám  phá Lộ  Đức 

Thời gian chờ đợi được vào phòng tắm 

khá lâu, trời lại nắng, nên bây giờ tôi 

mới thấy khát nước khô cả cổ họng. Tôi 

rủ bạn đi tìm mua nước uống, nhưng 

đi ra ngoài phố thì khá xa, trên đường 

đi, tôi mới thấy nhiều người hứng nước 

suối Đức Mẹ từ rất nhiều vòi nước 

chung quanh hang đá và nhà thờ núi. 

Chắc do cảm giác lâng lâng khi ở 

phòng tắm bước ra, khiến tôi quên hết 

mọi sự. Mừng quá tôi và bạn vội lấy 

chai nước đem theo ba lô đã uống cạn 

từ lâu tới hứng nước suối mà  uống. Ôi 

chao dòng nước suối Lộ Đức mát dịu, 

ngon tuyệt vời, uống tới đâu cảm giác 

được sự mát rượi lan ra theo tới đó. 

Chúng tôi say mê uống cho đã, như 

chưa từng được uống bao giờ. Có lẽ 

trong đời chưa bao giờ tôi khát nước 

mà được uống thỏa thuê sung sướng 

ngon lành đến như vậy! Đây là cảm 

nhận của tôi về sự mát rượi cả phần 

khát cơ thể lẫn phần khát tâm linh mà 

tôi được hưởng hôm nay từ Đức Mẹ. 

Sau đó chúng tôi đến nơi hang đá Đức 

Mẹ hiện ra để tham dự thánh lễ tạ ơn 

về biết bao ơn lành Đức Mẹ đã ban cho 

trong suốt cuộc đời.  

Ngay trước hang nơi Đức Mẹ hiện ra ở 

đây suốt ngày và cả đêm đều có thánh 

lễ với rất nhiều khách hành hương tham 

dự, đôi khi là thánh lễ đồng tế với sự 

tham dự của nhiều Đức cha và các Hồng 

y. Đặc biệt là sau dịp kỷ niệm 100 năm 

Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, gần như đoàn 

hành hương nào cũng đều ghé linh địa 

Lộ Đức. Sau thánh lễ chúng tôi mỗi 

người một ngọn nến trắng , xếp hàng 

theo chân những người hành hương 

khác đi vòng hang, tay sờ vào vách đá, 

hứng vài giọt nước trong hang đá nhỏ 

xuống bôi lên đầu, lên tóc, lên mặt, lên 

tay và... lên tim. Bên cạnh nhiều người 

được chữa lành về phần bệnh tật thân 

xác, có rất nhiều người được chữa lành 

về tâm linh, đây cũng là yếu tố quan 

trọng trong đời sống con người. Đôi khi 

vết thương tâm linh, dù không ai nhìn 

thấy, nhưng có lúc nó hủy hoại đời sống 

con người một cách thầm lặng nhưng 
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mạnh mẽ vô cùng. Tôi thấy có người 

quỳ xuống trước Đức Mẹ, nước mắt 

tuôn 2 hàng, giơ 2 tay lên cao mà nóí 

rằng "Mẹ ơi! Cục đá đeo nặng trong lòng 

con mấy chục năm nay tự dưng được Mẹ 

"giải thoát" rồi, Mẹ đã cởi nút thắt, làm nhẹ 

lòng con rồi, con đội ơn Mẹ vô cùng!" 

Người ta không thể thống kê bao nhiêu 

người được Đức Mẹ Lộ Đức chữa lành 

tâm linh, vì không có ủy ban quốc tế 

nào có thể chứng thực được điều đó, chỉ 

có trong tâm mỗi người được chữa lành 

mới cảm nhận được điều đó. Vì thế số 

người đến tạ ơn Đức Mẹ rất nhiều, cứ 

nhìn dòng người đổ về Lộ Đức hàng 

năm càng lúc càng đông đủ nói lên điều 

đó. 

Trên vách tường đá bên hông thánh 

đường, nơi Đức Mẹ hiện ra có những 

tấm bảng viết bằng nhiều thứ tiếng. 

Chúng tôi vui mừng thich thú khi nhìn 

thấy tấm bảng cuối cùng, hình tròn, viết 

bằng tiếng Việt  "Con hãy đến uống và rửa 

ở suối này  có vinh dự được treo ngay 

trên hang đá nơi Đức Mẹ hiện ra.  Gần 

khu này có văn phòng để mọi người 

đến khấn xin ơn hay tạ ơn Đức Mẹ, lúc 

nào cũng có khách ra vào thường xuyên. 

 Sau đó chúng tôi theo cầu thang hai bên 

để lên nhà thờ trên núi. Đứng trên sân 

thượng của nhà thờ trên núi, chúng tôi 

thấy một triều thiên của Đức Mẹ mạ 

vàng trên có gắn thánh giá thật to. Ai 

lên đây cũng thich chụp hình với triều 

thiên này. Phía dưới là tượng Đức Mẹ 

Lộ Đức với áo xanh và triều thiên trên 

đầu đứng giữa quảng trường, xa xa là 

núi bao bọc chung quanh làm thành môt 

khung cảnh rừng núi hùng vĩ bao la rất 

hữu tình mà linh địa Lộ Đức trở thành 

trung tâm. Vào trong nhà thờ, chúng tôi 

bắt gặp tấm ảnh hình Thánh Bernadette 

lúc trẻ thật to, thật xinh. Nhưng bây giờ 

nhớ lại tôi vẫn thich hình ảnh xác Thánh 

Bernadette còn tươi tốt mà tôi đã chụp 

được ở Nevers, trông đơn sơ mà thánh 

thiện. Cha tuyên úy đi với đoàn cứ nói 

có lẽ do Thánh Bernadette linh thiêng, vì 

cha ao ước cầu nguyện từ lâu để được 

viếng xác thánh nữ. May mắn là khi 

đoàn đến lại được cử hành thánh lễ 

ngay trong nhà thờ bên cạnh xác thánh 

nữ, đáng lẽ đó là giờ dành cho phái 

đoàn Đức, nhưng họ bị trễ giờ, thành 

thử đoàn chúng tôi mới được trám chỗ. 

Nguyên tắc nơi đây cấm chụp hình, 

nhưng bà phụ trách vụ này tự dưng 

biến đâu mất, thành thử chúng tôi mới 

thong thả chụp hình được xác thánh nữ 

Bernadette  như người đang nằm ngủ 

rất rõ ràng.  
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Rước nến Kiệu Đức Mẹ hàng đêm ở Lộ Đức 

 

Mỗi đêm vào lúc 9 giờ tối đều có buổi 

rước nến kiệu Đức Mẹ với hàng chục 

ngàn người hành hương tham dự. 

Truyền thống này đã được kéo dài từ 

nhiều năm qua. Tối nay chúng tôi phải 

đi từ lúc 7 giờ để được sắp xếp vào hàng 

theo đoàn rước kiệu. Dọc đường đi 

chúng tôi gặp rất nhiều người quen ở 

Mỹ, cũng như ở Việt Nam. Chúng tôi 

gặp lại phái đoàn Úc có lá cờ Việt Nam 

và cờ Úc thật to mà chúng tôi đã gặp 

nhau bên Fatima. Một anh trong phái 

đoàn Úc, nhìn thấy chúng tôi cầm lá cờ 

Mỹ quá nhỏ bèn ghẹo: 

- Ủa dưới thời TT Trump, Mỹ cái gì cũng vĩ 

đại "Great America" mà sao đoàn mang lá 

cờ Mỹ nhỏ xíu vậy? 

Nghe hỏi là thấy "bị quê" vì ông Trump 

rồi!  May quá, có 1 chị lanh ý đáp lại 

liền: 

- Vì Trump lúc nào cũng hùng hổ, đao to 

búa lớn "Great America" nên đa số các 

nước trên thế giới đều ghét Mỹ. Vì thế tụi 
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tôi khi ra nước ngoài chỉ mang theo lá cờ 

Mỹ nhỏ thôi, để thể hiện tinh thần khiêm 

tốn Chúa Mẹ đã dạy, cho người ta nhìn vô 

bớt ghét anh à! 

- Ồ câu trả lời rất hay rất ý nghĩa. Vậy lát 

nữa, 2 đoàn mình nhập lại đi chung khi 

rước nến cho đoàn Việt Nam có khí thế  với 

cả hơn 100 người tham dự nha! 

 Gần tới giờ bắt đầu, mọi người vô hàng 

ngũ đàng hoàng với nến thắp sáng 

trong tay. Bao giờ đi   đầu vẫn là đoàn 

bệnh nhân với xe lăn, gậy chống đến xin 

Đức Mẹ chữa lành. Giữa bầu trời đêm 

Lộ Đức hàng mấy chục ngàn ánh nến 

lung linh tỏa ra sự ấm cúng lan tỏa giữa 

những người cùng chung một niềm tin, 

đang hướng lòng về Mẹ . Nghe và thực 

hành lời Đức Mẹ nhắn nhủ với 

Bernadette khi xưa: "Hãy cầu nguyện và 

sám hối. Mời gọi rước kiệu và xây nhà 

nguyện nơi đây" 

 Chúng tôi vừa đi vừa lần hạt Mân Côi, 

nhưng vì đoàn khá đông nên chúng tôi 

lần chuỗi bằng tiếng Việt , chỉ khi nào 

kết chục hạt, chúng tôi mới cùng giơ cao 

nến lên và hát chung với mọi người 

"Ave, ave ave Maria".  Đi một vòng 

quảng trường Lộ Đức khá dài, chúng tôi 

trở về phía trước Thánh Đường lớn và 

dạt ra hai bên để đón kiệu Đức Mẹ đi 

sau cùng tiến lên lễ đài. Thật là ngạc 

nhiên và cảm động giữa bầu trời đêm 

Lộ Đức, những người mang cờ tổ quốc 

được phép tiến lên lễ đài. Tôi sững sờ 

xúc động khi nhìn thấy lá cờ VN thân 

yêu lồng lộng trong gió đêm được tiến 

lên uy nghi và được an vị phía trên lễ 

đài giữa trăm ngàn con mắt ngắm nhìn 

và hàng chục máy truyền hinh chung 

quanh. 

Trong phần nghi lễ kết thúc cuộc rước 

nến, có phần lần chuỗi bằng các thứ 

tiếng, trong đó có phần 1 LM Việt đọc 2 

kinh Kính Mừng qua micro lớn vang 

vọng cả quảng trường " Kính mừng 

Maria đầy ơn phúc..." đã làm nhiều người 

Việt vô cùng xúc động. Trong tâm tình 

hướng về quê hương thân yêu nhóm 

chúng tôi đã thầm thì 1  ca khúc rất 

quen thuộc từ xưa để dâng quê hương 

Việt Nam cho Đức Mẹ. Vì tuy chiến 

tranh đã kết thúc từ lâu, nhưng điêu 

tàn, nguy nan vẫn còn đó đây trên khắp 

quê hương thân yêu: 

"Me ơi đoái thuơng xem nước Việt Nam.  

Trời u ám chiến tranh điêu tàn.  

Me hãy giơ tay ban phúc binh an  

cho Việt Nam qua phút nguy nan." 
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Một Chút Trần Tình 
 
 

in kính chào quý anh chị em trong phái đoàn hành hương Fatima ! 

Chúng ta về nhà thật vui, tạ ơn Chúa đã cho chúng con có cơ hội và 

sức khỏe để được học hỏi và thưởng thức các kỳ công của Chúa. 

Cám ơn anh chị Tĩnh Nga đã 2 năm ròng rã để sắp xếp, nghiên cứu và lo 

lắng cho chuyến đi được trọn vẹn.  Anh chị đã thể hiện lòng thương xót 

qua việc phục vụ cho các thành viên trong đoàn từng giây từng phút… 

 

Xuân Hồng (email 29/5/2017) 

 

 
4 chị em nàng TĐCTT BùI Xuân Hồng cùng đi hành hương chung một chuyến 

(ảnh trên và  ở trang kế tiếp do Chị TĐCTT Nguyễn Châu Ngọc Huệ chụp) 

X 
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ạ ơn Chúa anh đã viết xong bài tường trình, như thừơng lệ, đầy đủ 

chi tiết. Ngọc Huệ học được rất nhiều của bài anh viết và những 

hình ảnh tuyệt vời. Thật vậy, nếu chỉ xem hình mà không đọc qua 

bài của anh viết về Thời Điểm Maria trong chuyến Hành Hương Thánh 

Mẫu 2017 ở  u Châu thì thật là thiếu sót trọn vẹn ý nghĩa sâu xa đầy trân 

quý của chuyến Hành Hương tìm về cội nguồn, lịch sử và ý nghĩa của 

Thánh Mẫu thời đại vậy. Tạ ơn Chúa cho anh có được những kiến thức 

này, để chia sẽ cùng phái đoàn, để những người hành hương hưởng được 

trọn vẹn ý nghĩa của việc mình làm. 

 

Một lần nữa cảm ơn anh Tĩnh và chị Thuý Nga rất nhiều cho mọi hy sinh lo 

lắng cho chuyến đi. 

 

Cảm ơn cha Khoa va Đức ông Đức Minh đã linh hướng cho phái đoàn, cảm 

ơn 55 anh chị cùng hành hương. Xin chia sẽ về sự mất mát không những 

vật chất mà tinh thần khó mà bù đắp được cho chị Anna. Nhung LTXC lúc 

nào cũng hơn những gì con người mình nghĩ, Ngài sẽ bù đắp có lời, hơn 

những gì chị Anna mất nữa! 

 

Nguyện xin LTXC luôn chúc phúc cho những công việc anh chị Tĩnh & 

Thúy Nga làm và trả công cho anh chị, nhất là sức khỏe. 

 

Kính, 

 

Ngọc Huệ  
(email ngày 31/5/2017) 

 

 
Cám ơn Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ và Anh Phạm Long  
về một số hình ảnh hai người đã chụp trong chuyến đi  

được chọn in trong tập Kỷ Yếu này. 
 

Vì chị chụp hình nên chẳng thấy hay hiếm thấy hình của chị,  
bởi chị đã được biến hình trong LTXC.  

T 
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(Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ áo trắng, ngoài cùng cánh bên phải, khu phố VCTĐ Burgos) 
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ám ơn Anh Chị đã tổ chức quá chu đáo một hành trình tìm Mẹ 

trong cuộc hành hương Thời Điểm 2017. Em rất may mắn đã được 

đi chuyến hành hương đầu tiên, nhưng em thiết nghỉ là sẽ không đi 

được một chuyến nào đầy đủ nghiên cứu về Đức Mẹ bằng trong chuyến đi 

này. Nhửng hình ảnh và chi tiết mà Anh gửi sau cuộc hành hương về 

những thánh địa đã đi qua cho em sống lại cuộc hành hương mỗi lần đọc 

bài vở và hình ảnh của Anh gửi. Cám ơn Anh đã cho Jenny gặp đựơc Mẹ 

trong và sau chuyến hành hương để đời. Ave Maria. Một lần nữa cám ơn 

Hai Cha, Anh Chị, và tất Cả Anh Chị cùng đồng hành. 

 

Jenny Cong (email ngày 7/9/2017) 

 

 
 

C 
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Phụ Thêm 
 

Những Hình Ảnh 
  

Từng Nhóm Thân Thương 
& 

Lá Cờ Thánh Mẫu Việt Nam 
 
 

 
 

Nhóm FC – Four Couple (Austrilia, Orange County, Los Angeles) 
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Nhóm BF – Bùi Family (Seattle WA & Los Angeles CA) 
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Nhóm LF - Lưu Family (Seattle WA và Canada) 

 

Nhóm OC – Orange County 
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Nhóm ES – Eight Sisters (Orange County, San Bernadino & Los Angeles) 
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Nhóm SB – San Bernadino không kịp chụp chung: 5/9 người ở hình trên 
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Nhóm TV – Texas Virginia hình bị hư: 5/6 người trong bữa trưa ở Paris (2 đầu bàn) 
 

 
 

4 Nàng TĐCTT: 3 ở TGP Galveston-Houston TX v à 1 ở GP Dallas TX trong Nhóm TV 
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5/9 người Nhóm SB – San Bernadino trên du thuyền ở Paris 

 

 

3 trong 4 cặp LF - Lưu Family trên du thuyền ở Paris 
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Phái đoàn hành hương sinh hoạt sau bữa tối mother day 14/5 ở khách sạn Valladolis Tây Ban Nha 
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Sau bữa tối ở khách sạn Mercure Tour Nord Pháp quốc,  

ban tếu ngạo giúp vui họ Bùi đang hát bài móm mém gì đó, và Cha Đức Minh 86 tuổi  

già lão móm mém đã bất ngờ được mời lên làm cử điệu móm mém theo bài hát… đến phì cười 
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2 vị linh hướng chuyến hành hướng rất bình dân và hòa mình 
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Lá cờ Thánh Mẫu Việt Nam được thực hiện nhân dịp Hành Hương Thời Điểm Maria 2017 Bách 
Niên Fatima này là để mang sang tân Linh Địa Thánh Mẫu Fatima với ý nguyện hiến dâng 

Nước Việt Nam cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, xin Trái Tim Mẹ Mân Côi Fatima Toàn 
Thắng trên quê hương đất nước của một dân tộc mà Thập Giá đã đẫm máu của 117 chứng 

nhân anh hùng đức tin. 
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Lá cờ Thánh Mẫu Việt Nam trong Thánh Lễ 13/5/2017 mừng bách chu niên Thánh Mẫu Fatima 
và 2 thiếu nhi hiển thánh Phanxicô và Giaxinta 
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Lá cờ vừa được dương lên cao vừa được “căng thẳng” giữa Quảng Trường Fatima chiều ngày 
13/5/1917, ngay dưới chân tượng đài Chúa Kitô Vua trước Nguyện Đường Hiện Ra, như Nhờ Mẹ  

Fatima dâng nước VN lên Đức Vua của trời đất cũng là Chủ Lịch Sử của loài người. 
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Lá cờ được đặt dưới chân tượng Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II chiều 13/5/2017 bên 
ngoài Đền Thờ Ba Ngôi Cực Thánh cuối Quảng Trường Linh Địa Thánh Mẫu Fatima để xin 

ngài giúp VN thoát nạn cộng sản như quê hương đất nước Balan của ngài năm 1989 
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Lá cờ Thánh Mẫu Việt Nam ở Quảng Trường Thánh Mẫu Lộ Đức 
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Lá cờ Thánh Mẫu Việt Nam ở cung thánh Đền Thờ Hạ Tầng Mân CôI (Lower Basilica) Lộ Đức 
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Lá cờ Thánh Mẫu Việt Nam tiến vào Thành Trì Carcassone cổ ở Pháp quốc 
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Lá cờ Thánh Mẫu Việt Nam đang phất phới bay như chiếm được thành trì kiên cố của địch quân 
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Lá cờ Thánh Mẫu Việt Nam trên sướn núi lên Đỉnh Thiêng Thánh Mẫu Châu Lệ La Salette 
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Lá cờ Thánh Mẫu Việt Nam còn được mang đến cả Vương Cung Thánh Đường  

Chị  Thánh Thi ên-Sa (Thérèse) Nhỏ (hình ở trang này và trang kế tiếp), 
vị thánh đã có ý định sang Dòng Kín Hà Nội Việt Nam nhưng bất thành 
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Cờ Thánh Mẫu Việt Nam ở lưng xuất hiện trên cả con sông kinh mạch Kinh Đô Ánh Sáng Paris

 
Cờ Thánh Mẫu VN ở Linh Địa Thánh Mẫu Fatima được cánh tay giơ cao như hô vang rằng:  

“Trái Tim Mẹ - Toàn Thắng!” 
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