
    TRUNG TÂM THÁNH MẪU LỘ-ĐỨC MÃI MÃI LÀ CHỐN PHÚC LÀNH 

 
... Chứng từ của bà Mahiette tín hữu Công Giáo Pháp về cuộc hành hương tại Trung Tâm Thánh 

Mẫu Lộ-Đức vào tháng 8 năm 2011. 

 

Đối với tôi, chuyến hành hương mang bộ mặt hoàn toàn đổi khác. Đó là, từ nhân viên thiện nguyện 

chuyên phục vụ khách hành hương tại Lộ-Đức tôi chuyển sang cơ chế bệnh nhân, cần sự giúp đỡ 

của người khác. Thật vậy, từ 18 tháng nay tôi phải chống chọi với chứng ung thư buồng trứng. 

 

Trở lại Lộ-Đức trong tư cách bệnh nhân quả là một thách đố, một cấp bậc mới! Đây là trách nhiệm 

mới: 

- Làm chứng tá cho Đức Tin của tôi và cho Tình Yêu của THIÊN CHÚA xuyên qua thử thách và bất 

chấp thử thách, cùng lúc chấp nhận tha nhân nhìn mình với cái nhìn đổi khác .. 

 

Thế nhưng, Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ-Đức đối với tôi mãi mãi là nơi chốn phúc lành với rất nhiều ý nghĩa và lý do khác nhau. 

 

Thứ nhất, đến Lộ-Đức là để kín múc nơi nguồn suối Lời Chúa những tâm tình siêu nhiên. Đến Lộ-Đức để nghe các bài giảng hay 

và tham dự các buổi cử hành Phụng Vụ tuyệt đẹp. 

 

Thứ hai, đến Lộ-Đức là để nghe lập lại rằng THIÊN CHÚA yêu thương chúng ta và Ngài ban cho chúng ta sức mạnh trong thử 

thách, xuyên qua các bí tích được đề nghị cho chúng ta. 

 

Thứ ba, đến Lộ-Đức là để chia sẻ các kinh nghiệm sống, các xúc cảm của chúng ta với các bệnh nhân khác và các lời cầu nguyện 

của chúng ta. Đến Lộ-Đức sẽ biết rằng chúng ta không cô đơn trong nỗi thống khổ của mình. Trái lại, lời cầu nguyện tức khắc 

mang chiều kích đại đồng liên đới. Chúng ta thông phần và cầu nguyện cho các bệnh nhân, cho tất cả những người đau khổ, có 

mặt hay vắng mặt, đang ở gần hay ở xa thật xa. 

 

Tôi đến Lộ-Đức cùng với hai người thân trong gia đình. Mỗi người đều có thánh giá riêng, nhưng khi được san-sẻ, thánh giá trở 

nên nhẹ nhàng dễ vác hơn. 

 

Sau cùng, đến Lộ-Đức là để biết rằng Giáo Hội Công Giáo là hoàn vũ. Thánh Lễ quốc tế cử hành vào Chúa Nhật là một minh 

chứng thật hùng hồn. 

 

Tôi đến Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ-Đức với hai cái xách: một xách đầy ắp để phân phát và một xách trống rỗng để nhận lãnh. 

Vậy mà cái xách thứ nhất vẫn chưa trống trong khi cái xách thứ hai đã đầy tràn! Tôi nhận được nhiều hơn là cho đi! Hồng ân 

THIÊN CHÚA thật bao la. 

 

Tôi liền thân thưa cùng Đức Chúa GIÊSU KITÔ rằng: 

- Ôi lạy Chúa là Ánh Sáng Vĩnh Cữu của linh hồn con, xin Chúa đừng để cho thần tăm tối có thể cám dỗ quyến dũ được con. Lạy 

Chúa, con không xứng đáng tiếp rước Chúa nhưng xin Chúa chỉ phán một Lời và con sẽ được lành mạnh! 

 

... Tôi tên là Joseph 61 tuổi đến Lộ-Đức lần đầu tiên với tư cách nhân viên thiện nguyện. Trong khi Elisabeth hiền thê tôi thì đến 

Lộ-Đức lần thứ 10 cũng với tư cách nhân viên thiện nguyện phục vụ khách hành hương. Tôi luôn luôn ngưỡng mộ việc làm của 

vợ nhưng không thể tháp tùng vợ vì lý do ngăn trở nghề nghiệp. Tôi vẫn ước ao có ngày cùng vợ thi hành công tác thiện nguyện. 

Giờ đây tôi về hưu gần một năm và một biến cố đau thương bất ngờ xảy đến trong gia đình khiến tôi vội vàng quyết định đi Lộ 

Đức. 

 

Vào thời kỳ tôi về hưu và mừng thọ lục tuần chúng tôi nhận tin bào-tỷ của Elisabeth bị ung thư phổi ở giai đoạn chót. Chị mới 62 

tuổi và không bao giờ hút thuốc. Trước đó chúng tôi từng tham dự nhiều cuộc hành hương chung và dự định sẽ đi hành hương 

Thánh Địa. Nhưng rồi Chị qua đời ngày 4-5-2011. 



 

Giờ đây tôi chỉ còn lại hai người thân yêu trong gia đình là hiền thê tôi và ái nữ duy nhất của tôi. Tôi quyết định đến Trung Tâm 

Thánh Mẫu Lộ-Đức để tìm kiếm một tình thân hữu chân thật. Và chuyến hành hương Lộ-Đức vừa qua quả đã đáp ứng mọi ước 

vọng thâm sâu thầm kín nhất của lòng tôi. Muôn vàn cảm tạ hồng ân bao la của THIÊN CHÚA và Đức Nữ Trinh Rất Thánh 

MARIA, Hiền Mẫu dấu yêu của chúng ta. 

 

... Kinh Cầu cùng Đức Mẹ La-Vang 

 

Lạy Đức Mẹ La-Vang là Mẹ đầy lòng từ ái, thiết tha và đáng trông cậy vững vàng. Mẹ đã tỏ lòng yêu thương Nước Việt Nam 

nầy cách riêng, và như nhận lấy dân nước này làm con riêng Mẹ: nay con hết lòng nguyện xin Mẹ, ban cho khắp nước nầy 

được an hòa thới thạnh; cho giáo nhơn mọi đấng được hết lòng làm tôi Chúa theo đấng bậc mình; cho kẻ xiêu sa đàng tội lỗi 

được cải tà quy chánh, cho ức triệu người còn ngoại giáo được nhìn biết Chúa và trở lại Đạo Thánh, hầu khắp nước đều nên 

con cái Mẹ, và ngày sau được sum vầy cùng Mẹ trên nước Thiên Đàng. 

 

Xin Mẹ soi sáng cho mọi người sống theo ánh sáng Phúc Âm; xin Mẹ ngăn ngừa tuổi xuân non nớt kẻo nhiễm thói tục mất 

nết lăng loàn; xin Mẹ rộng tay ban mọi ơn phước cho những kẻ túng ngặt chạy đến cùng Mẹ. 

 

Sau hết, con xin dâng cho Mẹ cách riêng xác hồn con và mọi kẻ con yêu dấu, xin Mẹ hằng gìn giữ phù trì như của riêng Mẹ 

vậy. AMEN. 
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