
KHỎI BỆNH LẠ LÙNG TẠI LỘ ĐỨC 

 

... Vào năm 1987, tôi phụ trách Nhóm khiêng cáng bệnh nhân cho 

Nhà Trọ Thánh Patrick ở Trung Tâm tiếp đón khách hành hương 

của Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức. Cùng năm ấy, ông Jean Pierre Bély 

bị bệnh liệt giường và được đưa đi hành hương Lộ Đức. Khi đến 

nơi, ông được đưa vào trọ nơi Nhà Thánh Patrick. Tôi vẫn nhớ thật 

rõ kỷ niệm về ông. Ông bị bệnh nặng đến độ không thể ngồi xe lăn 

để tham dự các buổi phụng vụ Thánh Thể hoặc các buổi Rước Kiệu 

Thánh Thể, Rước Đèn kính Đức Mẹ MARIA v.v. 

Nhận thấy tình trạng đáng thương, tôi liền tìm một chiếc cáng có 

bánh xe đẩy, để ông có thể nằm yên trên cáng và tham dự các buổi 

cử hành Phụng Vụ. Kinh nghiệm nhiều năm phục vụ tại Trung Tâm 

Thánh Mẫu Lộ Đức với tư cách khiêng cáng bệnh nhân, giúp tôi biết 

phải chuẩn bị kỹ lưỡng như thế nào để bệnh nhân có thể ở lâu trong đám đông gồm hàng ngàn bệnh 

nhân và mấy chục ngàn tín hữu hành hương. 

Kỷ niệm thứ hai tôi nhớ rõ về ông Jean Pierre Bély, đó là lúc, sau khi lãnh Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân, 

chúng tôi đưa các bệnh nhân về lại phòng trọ. Tôi để ý thấy ông Bély tỏ ra nhanh nhẹn và mạnh mẽ tự 

động di chuyển từ chiếc cáng đẩy sang giường của mình. Vì sợ rằng trong bầu khí hân hoan của Lộ Đức 

thường gieo vào lòng bệnh nhân niềm hy vọng tràn trề sẽ được Đức Mẹ chữa lành bệnh, tôi nhắc ông 

Bély hãy cẩn trọng, kẻo bị ngã gây thêm thương tích vô ích. 

Sau cùng, kỷ niệm khó quên nhất, chính là hình ảnh ông Jean Pierre Bély, mặt mũi tươi tỉnh, với nụ cười 

thoáng nhẹ trên môi, ngồi ngoan ngoãn trên chiếc xe đẩy, nhẫn nhục đợi chúng tôi đưa ông lên xe cứu 

thương, để cùng các bệnh nhân khác ra nhà ga, lên xe lửa trở về nhà. 

Tại sao tôi lại nhớ rõ về ông như thế, trong số trăm ngàn bệnh nhân khác? Tôi không biết! Thế rồi vài 

ngày sau, có người điện thoại báo tin ông Jean Pierre Bély đã được khỏi bệnh. 

Đúng một năm sau - 1988 - ông Jean Pierre Bély trở lại Lộ Đức. Nhưng không phải với tư cách bệnh nhân 

liệt giường - không ngồi được cả trên ghế lăn - mà với tư cách thiện nguyện viên đến phục vụ các bệnh 

nhân tại Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Nhất là, ông Bély đến Lộ Đức để tạ ơn Đức Mẹ MARIA vì nhiều 

ơn lành hồn xác Đức Mẹ ban cho ông, nổi bật nhất là việc Đức Mẹ cho ông lành bệnh cách nhanh chóng 

và lạ lùng. 

Ông Jean Pierre Bély xin khiêng cáng bệnh nhân cho phòng trọ Thánh Patrick. Từ sau năm 1988 ấy, ông 

Bély trở lại Lộ Đức nhiều năm liên tiếp để phục vụ các bệnh nhân. 

Cũng vào năm 1988, nơi phòng trọ Thánh Patrick, chúng tôi trải qua một biến cố đáng ghi nhớ. Ông Jean 

Fretel, người được Đức Mẹ chữa lành bệnh cách lạ lùng trong chuyến hành hương Mân Côi tháng 10 



năm 1948, trở lại Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ Đức để tạ ơn Đức Mẹ. 40 

năm trôi qua, biết bao kỷ niệm cùng nhau nhắc lại. Chúng tôi cảm động 

nói đến Tình Yêu THIÊN CHÚA và hân hoan loan báo cho mọi người hiện 

diện về Tình Yêu Nhân Hậu của Ngài. Chúng tôi là nhân chứng hùng hồn 

nhất về kz công THIÊN CHÚA thực hiện cho loài người. 

Chúng tôi nhắc lại lời thánh nữ Bernadette Soubirous (1846-1879) xưa 

trả lời cho ai không tin chuyện Đức Mẹ MARIA hiện ra: 

- Cháu không có nhiệm vụ làm cho quý ông bà tin. Cháu chỉ có nhiệm vụ 

nói lại cho quý ông bà biết về điều Đức Mẹ MARIA truyền cho cháu phải 

nói. 

Chứng từ của Ông Alain Marchio, phó giám đốc điều hành ”Nhà Trọ Mân 

Côi” tại Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. 

... ”Lòng tôi đầy ắp những suy tư như trăng rằm đầy đặn, đó là những điều tôi còn muốn nói ra. Hỡi 

những người con trung hiếu, hãy lắng nghe lời ta: hãy nên như cây hồng lớn lên bên dòng nước, như 

cây hương tỏa mùi thơm ngào ngạt, như cây huệ trổ bông, hãy đồng thanh cất tiếng hát lên một bài 

ca. Hãy ngợi khen THIÊN CHÚA vì mọi việc Ngài làm. Hãy tán dương danh Chúa, ngợi khen chúc tụng 

Người, hãy đàn ca mà dâng lời cảm tạ: mọi việc THIÊN CHÚA làm đều hoàn toàn tốt đẹp, mỗi mệnh 

lệnh Ngài ban sẽ được thi hành đúng thời đúng lúc” (Sách Huấn Ca 39,12-16). 

(”Lourdes Magazine”, Maggio/1999, trang 22) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 

 

 

 


