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Chúng tôi là đôi vợ chồng cao tuổi. Cécile - hiền thê tôi - từ 59 

năm nay bị tàn tật. Vợ tôi di chuyển đi lại khó khăn với hai chiếc 

nạng. Phần tôi, vẫn còn đi đứng bình thường, nhưng không đủ 

sức đẩy xe lăn cho vợ. 

Mặc dầu thế, chúng tôi quyết định làm một chuyến hành hương 

Lộ-Đức. Chúng tôi lấy xe lửa tại Montpellier (Nam Pháp) và đổi xe 

lửa tại Toulouse hướng về Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ-Đức. Chúng 

tôi đến Lộ-Đức vào ngày 4-7-2005. Chúng tôi cảm thấy thật hạnh 

phúc! Thế nhưng, thực hiện chuyến hành hương quả là hành động 

”điên-rồ” đối với đôi vợ chồng cao niên và tàn tật như chúng tôi! 

Sau khi dùng bữa trưa, tôi đi ra Đền Thánh tìm người giúp đỡ. 

Nhưng từ văn phòng này sang văn phòng khác, đâu đâu cũng bị từ 

chối. Đền Thánh Lộ-Đức không có dịch vụ tiếp rước và giúp đỡ các 

tín hữu hành hương đi riêng rẽ. May mắn thay nơi Văn Phòng tiếp 

khách hành hương, tôi gặp một nữ nhân viên thật nhã nhặn. Bà 

nói: 

- Rất tiếc chúng tôi không có người giúp hai cụ. Nhưng tôi sẽ điện thoại cho Vị Phụ Trách các Hướng Đạo 

Sinh. Hy vọng sẽ tìm ra người. 

Nói xong bà làm liền. Vị Trưởng Hướng Đạo sau khi lắng nghe tôi trình bày đã mau mắn trả lời: 

- Chiều nay có vài hướng đạo sinh trẻ đến Lộ Đức. Tôi sẽ hỏi xem họ có thể giúp gì cho hai cụ không. Xin 

cụ điện thoại lại vào sáng mai. 

Trở lại nhà trọ, hiền thê tôi tỏ ra lo lắng và nói: 

- Chúng ta làm sao đây nếu không ai giúp đỡ chúng ta? Quả thật chúng ta bất cẩn khi quyết định đi hành 

hương riêng như thế này! 

Sáng sớm hôm sau khi tôi điện thoại thì vị hữu trách hướng đạo sinh nói ngay: 

- Tôi tìm được 2 nữ và 1 nam hướng đạo sinh sẵn sàng giúp đỡ hai cụ. 2 giờ chiều nay, ba bạn trẻ sẽ đến 

gặp hai cụ. 

Thú thật, sau bao khó khăn vì bị từ chối, chúng tôi không đặt hy vọng bao nhiêu vào lời hứa trên. 

Thế nhưng mọi sự diễn tiến ngoài mức đợi mong của chúng tôi. 



Trong vòng 3 ngày tròn, 3 hướng đạo sinh trẻ tuổi Alexis, 

Florence và Thais dành trọn thời giờ để nhã nhặn và lịch 

thiệp giúp đỡ chúng tôi từng ly từng lý. Chúng tôi tham dự 

tất cả các sinh hoạt tại Đền Thánh Đức Mẹ Lộ-Đức. Chúng tôi 

nói chuyện vui vẻ và trao đổi thân tình. Một mối giây huynh 

đệ chân thành nối kết hai thế hệ già trẻ với nhau. Tôi kể cho 

các bạn trẻ nghe về quá khứ ký giả và về hiện tại làm nghề 

viết văn của tôi. Rồi chúng tôi đến hồ tắm để hiền thê tôi đợi 

đến lượt vào trầm mình trong giếng nước Đức Mẹ. 

Chúng tôi tham dự Thánh Lễ, Chầu Thánh Thể và cuộc rước 

đuốc ban đêm. Tắt một lời, đôi vợ chồng già chúng tôi - nhờ 

sự giúp đỡ tận tình của 3 hướng đạo sinh - đã tham dự mọi 

sinh hoạt tôn giáo nơi Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ-Đức. 

Ngày cuối cùng chúng tôi mời 3 bạn trẻ dùng bữa để chúng 

tôi bày tỏ lòng tri ân chân thành. Đối với đôi vợ chồng già thì cuộc gặp gỡ với 3 bạn trẻ quả là ”phép lạ 

nhỏ”, một món quà mà Hiền Mẫu MARIA Thiên Quốc ưu ái trao tặng chúng tôi trong những ngày chúng 

tôi hành hương Lộ-Đức. 

Lúc trở về Montpellier tôi viết thư cám ơn 3 hướng đạo sinh Alexis, Florence và Thais. Nữ hướng đạo 

sinh Thais phúc đáp thư chúng tôi với lời lẽ như sau: 

- Cháu sung sướng vì được dịp quen biết hai cụ. Câu chuyện cuộc đời hai cụ gây xúc động mạnh nơi 

cháu. Đặc biệt về chứng tá trung tín trong cuộc sống lứa đôi, về Lễ Ngọc Hôn Phối hai cụ mừng hồi năm 

ngoái. Cháu tự nhủ: giới trẻ chúng cháu vẫn còn có thể ôm ấp niềm hy vọng. Đức Mẹ MARIA Lộ-Đức đã 

làm nẩy sinh mối tình thân hữu giữa hai cụ và 3 cháu. Sự chênh lệch tuổi tác không mấy quan trọng. 

Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho nhau. 

Chứng từ của cụ Maurice Monnoyer người Pháp. 

... ”Còn trẻ con không lo dành dụm, về già lấy đâu ra mà có? Người cao niên phán đoán, bậc lão thành 

chỉ bảo, thật đẹp đẽ biết bao! Sự khôn ngoan của các vị bô lão, tư tưởng và ý kiến của các bậc danh 

nhân thật đẹp đẽ chừng nào! Giàu kinh nghiệm là triều thiên cho hàng bô lão, lòng kính sợ THIÊN 

CHÚA là niềm hãnh diện của các ngài” (Sách Huấn Ca 25,3-6). 

(”LOURDES Magazine”, n.2 (141), Marzo-Aprile/2006, trang 22) 
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