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Lần đó quả thật là lần đầu tiên bác sĩ Giuseppe Fumagalli - 

người Ý - tham dự cuộc hành hương các bệnh nhân đi Lộ Đức, 

trung tâm thánh mẫu nổi tiếng của nước Pháp và của toàn thế 

giới. Rõ ràng là lần đầu tiên, bởi vì trước đó, Cha Cristoforo 

không thể nào thành công trong việc thuyết phục bác sĩ tháp 

tùng bệnh nhân. 

Buổi sáng hôm ấy khi thấy bác sĩ Giuseppe Fumagalli có mặt nơi 

nhà ga xe lửa ai nấy đinh-ninh bác sĩ đến giúp vài người bệnh 

nặng nào đó. Chỉ khi tận mắt thấy bác sĩ bước lên toa ngồi vào 

chỗ đàng hoàng, mọi người mới vỡ lẽ: 

- Bác sĩ Fumagalli đi hành hương Lộ Đức thật! 

Bác sĩ Fumagalli nổi tiếng tốt lành, tận tâm săn sóc chữa trị 

bệnh nhân, nhưng lại là người vô thần! Bác sĩ hoàn toàn vô 

thần, vô thần thứ thiệt, vô thần từ đầu tới chân! 

Vì thế, sáng hôm ấy, khi thấy bác sĩ Fumagalli bằng xương bằng thịt, ngồi giữa đoàn hành hương đi Lộ 

Đức, không ai dấu được nỗi ngạc nhiên. Mọi người ”lấm-lét” liếc trộm mỗi khi có dịp đi ngang chỗ bác sĩ 

ngồi! 

Phần mình, bác sĩ Fumagalli cũng ngượng ngùng lúng túng không kém. Ngồi cạnh Cha Cristoforo, thỉnh 

thoảng bác sĩ dấu mặt khuất sau cái va-li đựng dụng cụ y tế và thuốc men. 

Quả thật, trước đây, cứ mỗi lần nghe nói đến một vụ khỏi bệnh lạ lùng nào xảy ra tại Hang Đá Lộ Đức, 

bác sĩ Fumagalli đều khăng khăng từ chối không tin. Bác sĩ luôn tìm cách giải thích việc khỏi bệnh dưới 

khía cạnh thuốc men khoa học. Ai nói gì thì nói, bác sĩ vẫn một mực không tin! Không tin, nhưng bác sĩ 

Fumagalli lại là người thật tốt bụng! 

Hôm nay, bác sĩ Giuseppe Fumagalli có mặt trong đoàn hành hương. Sự kiện này khiến Cha Cristoforo 

vui mừng vô kể. Từ 40 năm qua, tình bạn giữa hai vị thật keo sơn gắn bó. Nhưng đó chỉ là thứ tình bạn 

thuần túy tự nhiên. 

Giờ đây, Cha Cristoforo hoàn toàn tín thác nơi sự trợ giúp của Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA. Đức Mẹ 

sẽ can thiệp đúng thì đúng lúc để đưa bác sĩ Fumagalli trở về với Đức Tin Công Giáo chân chính. 

Sau bữa ăn trưa, Cha Cristoforo vui vẻ mời bác sĩ Fumagalli đi một vòng trên xe lửa để xem xét có gì cần 

giải quyết không. Chưa hết. Cha muốn đi xa hơn. Cha nói: 

- Khi nào tới Lộ Đức xin bác sĩ phụ tôi một tay trong việc hướng dẫn và giúp đỡ các bệnh nhân hành 

hương. Chúng ta có rất nhiều bổn phận quan trọng phải chu toàn! 



Dĩ nhiên bác sĩ Fumagalli gật đầu đồng ý ngay. 

Nơi trung tâm thánh mẫu Lộ-Đức, việc đầu tiên bác sĩ Giuseppe 

Fumagalli ghi nhận, đó là, tại đây lan tỏa một bầu không khí hoàn 

toàn thiêng liêng! 

Sau những thủ tục cần thiết cho việc tổ chức, mọi người thấy bác sĩ 

Fumagalli rơi vào tình trạng ”giữ thinh lặng”! Bác sĩ luôn đưa mắt 

đảo quanh quan sát các phái đoàn hành hương. Họ gồm đủ thứ 

chủng tộc màu da và tiếng nói. Nhưng tất cả cùng đi về một điểm 

hẹn. Mọi người lũ lượt tiến về Hang Đá Massabielle, nơi Đức Nữ 

Trinh Vô Nhiễm hiện ra cùng thiếu nữ đồng quê Bernadette 

Soubirous (1844-1879). 

Tại Hang Đá có tượng Đức Mẹ mặc áo trắng, lưng thắt dây xanh và 

mắt ngước về Trời. 

Bác sĩ Fumagalli cũng theo dòng người hành hương tiến về Hang Đá 

Massabielle. 

Vừa tới nơi, tức khắc có một bà mẹ trẻ bồng đứa con tiến lại gần 

bác sĩ Fumagalli. Nước mắt dàn dụa, bà vừa trao đứa bé vừa nói với bác sĩ như được ơn trên soi sáng: 

- Chính nó đây, xin bác sĩ hãy mang đi đi! 

Đứa bé mới khoảng vài tháng. Nhưng trông thật tội nghiệp vì bé bị tàn tật thể xác trầm trọng. Ai nhìn bé 

cũng phải động lòng thương. 

Bác sĩ Fumagalli thật sự xúc động. Lòng thương cảm dâng lên dào dạt. Bác sĩ âu yếm mĩm cười nhìn đứa 

bé, như thể nó là đứa bé đẹp nhất thế giới! Người mẹ trẻ nhỏ nhẹ hỏi bác sĩ Fumagalli có sẵn sàng đưa 

hộ đứa bé đến hồ tắm và dìm đứa bé vào nước suối Đức Mẹ không. Bác sĩ mau mắn nhận lời. 

Và phép lạ diễn ra ngay trên tay và trước mắt bác sĩ Giuseppe Fumagalli. Vừa khi bác sĩ nhúng đứa bé 

vào nước suối Đức Mẹ Lộ Đức, thân xác đứa bé trở nên lành lặn, đẹp đẽ như bất cứ đứa trẻ bình thường 

nào khác. 

Phản ứng của bác sĩ Fumagalli cũng nhanh chóng và rõ ràng y như thế. 

Bác sĩ giơ tay làm dấu Thánh Giá và trở thành một người tin nơi quyền năng cao cả của THIÊN CHÚA. Bác 

sĩ tin nơi lòng nhân ái vô biên của Hiền Mẫu MARIA Thiên Quốc. Kể từ giây phút ấy, bác sĩ Giuseppe 

Fumagalli là tín hữu Công Giáo nhiệt thành và là quí tử của Đức Nữ Trinh Vô Nhiễm Lộ Đức. 

... Có điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và 

đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. Lại có 

điềm khác xuất hiện trên trời: đó là một con rồng lớn, đỏ như lửa, có 7 đầu và 10 sừng, trên 7 đầu 

đều có vương miện. Đuôi nó quét hết một phần ba các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi con 



rồng đứng chực sẵn trước mặt người Phụ Nữ sắp sinh 

con, để khi Bà sinh xong là nó nuốt ngay Con Bà. Bà đã 

sinh được một Người Con, một Người Con Trai, Người 

Con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con 

Bà được đưa ngay lên THIÊN CHÚA, lên tận ngai của 

Người. Còn người Phụ Nữ thì trốn vào sa mạc; tại đó 

THIÊN CHÚA đã dọn sẵn cho Bà một chỗ ở, để Bà được 

nuôi dưỡng ở đó, trong vòng một ngàn hai trăm sáu mươi 

ngày. 

Bấy giờ có giao chiến trên Trời: Thánh Tổng Lãnh Thiên 

Thần Micae và các Thiên Thần của Người giao chiến với 

con Mãng-Xà. Con Mãng-Xà cùng các thiên thần của nó 

cũng giao chiến. Nhưng nó không đủ sức thắng được, và 

cả bọn không còn chỗ trên Trời nữa. Con Mãng-Xà bị tống 

ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay 

Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ. Nó bị tống 

xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó. Và tôi nghe có tiếng hô to trên Trời: 

”THIÊN CHÚA chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ, 

giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, và Đức KITÔ của Người, 

giờ đây cũng biểu dương quyền bính” (Khải Huyền 12, 1-10). 

(”Il Settimanale di Padre Pio”, n.7, 9-2-2003, trang 13) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt  

 

 

 

 


