
CHẦU THÁNH THỂ LIÊN TỤC TẠI LỘ-ĐỨC 

 

Năm 1958 kỷ niệm 100 năm (1858-1958) Đức Mẹ hiện ra với thánh 

nữ Bernadette Soubirous (1844-1879). Nhân biến cố vui mừng ấy, 

Đức Cha Pierre Marie Théas, Giám Mục giáo phận Tarbes-Lourdes 

lúc bấy giờ, quyết định xin Các Nữ Tử Hội Thánh đến đảm nhận việc 

chầu Thánh Thể liên tục tại nguyện đường bên trong Đền Thánh của 

Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ-Đức. Hội dòng ”Nữ Tử Hội Thánh - Figlie 

della Chiesa” thành lập tại Ý với mục đích phục vụ Giáo Hội, cổ võ việc 

cầu nguyện và chầu Thánh Thể. 

Đáp lời mời của Đức Cha Pierre Marie Théas các Nữ Tử Giáo Hội mau 

mắn đến thành lập Cộng Đoàn tại Lộ-Đức và khởi sự buổi chầu Thánh 

Thể đầu tiên vào ngày 8-12-1958 lễ trọng Đức Mẹ MARIA Vô Nhiễm 

Nguyên Tội. 

Kể từ ngày đó đến nay hơn 50 năm trôi qua, các Nữ Tử Giáo Hội luôn 

trung thành với việc Chầu Thánh Thể. Đặc biệt trong thời kz chuẩn bị và diễn ra Công Đồng Chung 

Vatican II từ 1962-1965, Các Nữ Tử Giáo Hội chầu Thánh Thể và thêm vào ý chỉ cầu cho Công Đồng diễn 

tiến tốt đẹp hầu mang lại hoa trái thiêng liêng cho Giáo Hội Hoàn Vũ. 

Ngày chầu Thánh Thể bắt đầu lúc 8 giờ sáng với Thánh Lễ. Sau Thánh Lễ các Nữ Tu chầu Thánh Thể cho 

đến 5 giờ chiều. 5 giờ chiều là giờ kiệu Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân hành hương. Sau buổi kiệu 

Mình Thánh Chúa, các Nữ Tu tiếp tục chầu Mình Thánh Chúa cho đến 23 giờ đêm là giờ cử hành Thánh 

Lễ cuối cùng tại Hang Đá Đức Mẹ, vào những thời điểm có đông tín hữu hành hương Lộ-Đức. Đặc biệt 

năm 2005 - năm dâng kính Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể - sau Thánh Lễ lúc 11 giờ đêm tại Hang Đá Đức 

Mẹ, Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ còn trưng bày trên bàn thờ nơi Hang Đá cho tín hữu thờ lạy đến 

nửa đêm. 

Ngoài việc chầu Thánh Thể liên tục, Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ-Đức còn có các Thánh Lễ cử hành hầu như 

liên tục. Đó là các Thánh Lễ do các Linh Mục hành hương dâng riêng rẽ, hoặc do các Linh Mục thuộc các 

phái đoàn hành hương cùng đồng tế, hoặc do các Linh Mục Tuyên Úy của Đền Thánh dâng mỗi ngày. 

Bên cạnh sự hiện diện trìu mến của Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA, các tín hữu hành hương hưởng 

nếm sự hiện diện dấu ái của Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể. Có thể nói, Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ-Đức gắn 

liền với bí tích Thánh Thể. 

Không thể có một ngày trôi qua nơi Trung Tâm Thánh mẫu Lộ-Đức mà không có Thánh Lễ. Thánh Thể là 

suối nguồn đời sống của từng tín hữu Công Giáo và của toàn thể Giáo Hội. Chính Đức Mẹ Lộ-Đức mời gọi 

các tín hữu hành hương mau mắn chạy đến cùng Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Con Chí Thánh của Mẹ. 



Tháng 8 năm 2005, trong khung cảnh Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 20 diễn ra tại Koeln bên Đức với đề 

tài ”Chúng tôi đến bái lạy Ngài” (Matthêu 2,2), người ta nhớ lại một bài giảng vào thế kỷ thứ 9: 

- Các bạn hãy bắt chước Ba Vua mau mắn lên đường tìm kiếm thờ lạy Hài Nhi GIÊSU, Vua của người Do 

Thái mới sinh ra. Các bạn cũng hãy mau mắn bước vào các Thánh Đường. Các bạn hãy có cùng lòng nhiệt 

thành lòng ưu ái của Ba Vua để thờ lạy Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể đang ẩn mình trong Nhà Tạm. Ngày 

xưa Ba Vua trang trọng dâng tiến Hài Nhi GIÊSU vàng, nhũ hương và mộc dược. Ngày nay các bạn cũng 

hãy dâng lên Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể món quà quí giá nhất là chính linh hồn các bạn. 

Xin nhắc lại đây lời Chị Luxia Santos (1907-2005) kể về chuyện Thiên Thần hiện ra vào năm 1916 với 3 trẻ 

mục đồng Luxia, Phanxicô và Giaxinta trước khi Đức Mẹ hiện ra ngày 13-5-1917 tại Fatima như sau. 

Chúng con trông thấy Thiên-Thần cầm trong tay trái Chén Thánh, bên trên lơ lửng Mình Thánh Chúa, và 

từ Mình Thánh này, rơi xuống vài giọt Máu trong Chén Thánh. Thiên-Thần để Chén Thánh treo lơ lửng 

trên không, rồi quz gối xuống bên cạnh chúng con và bảo chúng con lập lại ba lần rằng: 

- Lạy BA NGÔI Rất Thánh, Cha, Con và Thánh Thần, con sấp mình thờ lạy Ba Ngôi và con xin dâng lên 

Ba Ngôi: Mình Thánh, Bửu-Huyết, Linh-Hồn và Thiên-Tính của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, hiện diện trong 

mọi Nhà Tạm trên thế giới, để đền bù những lăng mạ, xúc phạm và dửng dưng mà chính Đức Chúa 

GIÊSU KITÔ phải hứng chịu. Và cậy nhờ công nghiệp vô biên của Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa GIÊSU 

KITÔ và Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ MARIA, con xin Ba Ngôi Rất Thánh ban cho các tội nhân ơn hoán 

cải. 

Đọc xong, Thiên-Thần đứng lên và giơ hai tay cầm lấy Chén Thánh và Mình Thánh. Thiên Thần cho con 

chịu Mình Thánh Chúa còn Máu Chúa trong Chén Thánh thì Thiên Thần trao cho Phanxicô cùng Giaxinta 

và nói: 

- Hãy rước và uống Mình và Máu của Đức Chúa GIÊSU KITÔ bị loài người bội bạc vô ơn, lăng mạ một 

cách khủng khiếp! Các em hãy đền bù tội phạm của họ và hãy an ủi THIÊN CHÚA các em! 

Sau đó, Thiên-Thần lại sấp mình xuống đất và cùng lập lại với chúng con ba lần lời nguyện trên đây. 

... ”Chúa CHA yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong Tình 

Yêu của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong Tình Yêu của Thầy, như 

Thầy đã giữ các điều răn của CHA Thầy và ở lại trong Tình Yêu của Ngài. Các điều ấy, Thầy đã nói với 

anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là 

điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có Tình Yêu 

nào cao cả hơn Tình Yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của 

Thầy, nếu anh em thi hành những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì 

tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được 

nơi CHA Thầy, Thầy đã cho anh em biết” (Gioan 15,9-15). 

(”LOURDES Magazine”, n.3 (134), Aprile-Maggio/2005, trang 20-22) 
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