Những chi tiết liên quan về linh địa Mễ Du
memedu cố gắng ghi lại những chi tiết hửu ích giúp cho khách hành hương thăm viếng Mễ Du
1. Bảng đồ làng Mễ Du và vùng phụ cận

2. Nhà thờ Mễ Du (số 5)

Nhà thờ làng Mễ
Du tên gọi là nhà
thờ Thánh Gia-côbê là trung tâm
cầu nguyện của
giáo xứ và mổi
khách hành
hương. Giáo dân
bắt đầu xây nhà
thờ năm 1934 và
hoàn tất năm
1969. Sau đó nhà
thờ được trùng tu
lại năm
1995/1996. Các
cửa sổ bắng
kiếng màu là do
một nghệ thuật
gia người
Croaten, Branimir
Dorotíc, thực hiện
năm 1987. Những
cửa sổ bên phải
nhà thờ miêu tả
14 hình ảnh về
cuộc đời của Mẹ
Maria. Trong đó
có một số hình
ảnh về Mẹ hiện ra
tại làng Mễ Du.
Chặng đáng
Thánh giá trong
nhà thờ được
nghệ thuật gia người Ý từ Milan, Peppino Sacchi thực hiện. Những hình ảnh được trạm
nổi bằng tay làm bằng gỗ Hồ Đào và đã được làm phép ngày 23 tháng 02 năm 1996.
Những Linh Mục Chánh xứ Mễ Du Dòng Phanxicô từ lúc Mẹ hiện ra (1981):
L Fr. Jozo Zovko: 1980-1982
2. Fr. Tomislav Pervan: 1982-1988

3. Fr. Leonardo Oreč: 1988-1991
4. Fr. Ivan Landeka: 1991- 2000
5. Fr. Ivan Sesar.2000-2001
6. Fr. Branko Radoš: since 2001 – 2006
7. Fr. Ivan Sesar 2006

3. Núi Thánh Giá Krizevac (số 3)
Cha Xứ Barnadin Smoljan và giáo xứ đã thực hiện một Thập Tự Giá cao 8,5 m bằng bê
tông ngày 15 tháng 03 năm 1934. Trên cây Thánh giá được khắc những chữ như sau:
”Xin dâng lên Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu chuộc nhân loại, như lâ một dấu hiệu của Đức
Tin chúng con, tình yêu và hy vọng. Để tưởng nhớ cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu thập
niên 1900”.
Chính giữa Thập Tự Giá, người ta đã đặt một di tích từ cây Thánh Giá thật của Chúa
Giêsu ngày xưa, mà những người Công Giáo sùng bái như là Thập Tự Giá mà Chúa
Giêsu đã chịu tử nạn. Di tích nầy là một món quà mà Tòa Thánh đã trao tặng cho giáo
xứ Mễ Du. Di tích nầy được lấy ra từ cây Thánh Giá thật của Chúa Giêsu được lưu trử
trong Nhà Thờ ”Santa di Gerusalemme” tại Rôma.
Từ đó giáo xứ thường dâng Thanh Lể tại đây (núi Krizevac) hằng năm vào chúa nhật
thứ nhất sau ngày 8 tháng 09, đễ vinh danh sự chiến thắng của Thập Tự Giá.

4. Đồi Mẹ Hiện Ra Pobrdo (số 2)
Từ ngày 24 tháng 06 năm 1981 Mẹ đã hiện ra nhiều lần cho các Thị nhân tại đây.
Khách hành hương nên đọc kinh như các Thị nhân như sau:
• Trên đường lên đồi: đọc kinh câu cho những người vững Đức Tin và cho Đức
Thánh Cha. Bắt đầu đọc Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh.
Sau đó Chuỗi Mân Côi ”5 sự Vui”. Mỗi chặng đàng, dừng chân trưóc chặng
đàng: ngắm chặng đàng, lằng chuỗi, suy niệm cuộc sống riêng của bạn (Chú ý:
việc đọc kinh Chuỗi Mân Côi trước những hình tượng về cuộc đới của Chúa
Giêsu và Mẹ Maria nói lên sự phó thác của chúng ta cho Chúa Giêsu và Mẹ
Maria). Sau ”5 sự Vui” là ”5 sự Thương” và sau cùng là ”5 sự Mừng”.
• Trên đồi: người ta có đặt một tượng Mẹ Maria. Tượng nầy được tạc giống tượng
trước nhà thờ Mễ Du. Tại đây các bạn hây dâng hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm
Nguyên Tội của Mẹ Maria. Khi các bạn dâng hiến cho Mẹ Maria có nghĩa là các
bạn chấp nhận Mẹ là Mẹ của các bạn, các bạn sẽ sống theo Thông Điệp của Mẹ
và phó thác cuộc sống các bạn cho Mẹ

• Cây Thánh Giá (gỗ):
trên đường các bạn xuống đồi, các bạn sẽ đi ngang một cây Thanh Giá bằng gỗ
lớn, mà người ta đã dựng lên để tưởng niệm nơi Mẹ đã hiện ra cho Thị Nhân
Marija Pavlović ngày 26 tháng 06 năm 1981. Tại đây Mẹ đã khóc và kêu gọi
chúng ta hoán cải và sống hòa bình với nhau.
• Thánh Giá Xanh: nằm nơi chân núi Đồi Hiện Ra. Nơi nầy cũng là nơi mà Mẹ đã
hiện ra nhiều lần. Mẹ đã hiện ra cho Thị Nhân Ivan tại đây khi ông trốn cảnh sát
(ngày xưa). Ngày nay Mẹ vẫn tiếp tục hiện ra cho Thị Nhân Ivan ở đây khi ông
cầu nguyện với nhóm cầu nguyện của ông ngày Thứ Ba và Thứ Sáu.
5. Tượng Thánh Giá Phục sinh
Phía sau Nhà Thờ có tượng Thánh Giá Phục sinh. Tại đây có hiện tượng chảy mồ
hôi/nước mắt Chúa Giêsu từ nhiều năm nay (*Theo như lời môt số khách hành hương
người Mỹ thì họ đã mang đi thử nghiệm tại Mỹ và xác định là mồ hôi của người). Tại đây
khách hành hương cũng đã gặp một số những dấu lạ: như mùi thơm Hoa hồng,…
6. Các cộng đồng/dòng tu tại Mễ Du
• Dòng Phanxicô (nam) (hình số 4)
• Dòng Phanxicô (nữ) (hình số 6)
• Trường Nữ Tu Dòng ”Phanxicô Chúa Kitô Là Vua”: Dòng nầy xuất phát từ thành
phố Bijelo Polje, đã bị bải bỏ trong thời chiến tranh. Sau đó dòng nầy đã được
xây dựng lại tại Mễ Du. Các nữ tu trong dòng nầy giữ những nhiệm vụ phụng vụ
cho nhà thờ, giúp đở những việc về văn phòng/hành chánh cho giáo xứ Mễ Du.
Những nữ tu nầy đã giúp đở rất nhiều cho giáo xứ và tất cả những khách hành
hương tại Mễ Du
• Dòng Nữ Tu Bác Ái (do những người Đức sáng lập)
• Cộng đồng Caritas (đã giúp giáo xứ trùng tu nhà thờ và phồ biến thông điệp Mẹ
Mễ Du)
• Cộng đồng Cenacolo (do những người Ý sáng lập) -> nơi Thị nhân Miranja cầu
nguyện Đức Mẹ vào ngày mùng 02 mổi tháng
• Cộng đồng Ốc Đảo Bình An (do những người Ý sáng lập)
• Cộng đồng Hiển Thánh (do những người Pháp sáng lập)
• Cộng đồng ”Làng của Mẹ” : một ngôi làng được xây dựng với một trung tâm
”Phục Hồi Sức Khỏe” và ”Nha Khoa” cho các em mồ côi hoặc nghèo đói, cho
những phụ nữ mang thai bị gia đình từ chối, cho các em khuyết tật

7. Cha Jozo chia sẻ thông điệp Mẹ Mễ Du

Cha Jozo Zovko là vị Cha xứ đầu tiên khi Đúc Mẹ hiện ra tại Mễ
Du. Cha Jozo phải chính mắt mình nhìn thấy Mẹ hiện ra mới tin lời
của 6 em Thị Nhân. Lúc bị nhốt trong ngục tù Cộng Sản, ngài đã
làm phép lạ, hoán cải những cai ngục trở lại Đạo. Ngày hôm nay
Cha là một chứng nhân hùng mạnh trong sứ điệp Mẹ Mễ Du và là
người truyền bá sứ điệp Mẹ Mễ Du trên khắp thế giới. Cha được
bầu làm một trong 20 người nổi tiếng nhất trên thế giới trong thế kỷ
thứ 20 (*Chi tiết về Cha Jozo xin đọc:
http://www.memedu.dk/docsachvememedu/chaxujozo.htm ) . Cha được nhiều người
xem như một vị Thánh Sống. Muốn nghe Cha Jozo chia sẻ, các bạn phải mướn xe đi
đến thành phố khác. Liên hệ ”Informaton” để biết địa chỉ và giờ giấc.
8. Cha Slavko Barbaric

Một linh mục rất thánh thiện thông thạo nhiều ngôn ngữ, đậu 3
bằng Tiến Sĩ, giúp giáo xứ Mễ Du năm 1983-2000. Ngài đã
viêt rất nhiều sách và đã đi phổ biến thông điệp Mễ Du khắp
thế giới. Người mà được Đức Mẹ nhắc đến lần đầu tiên trong
thông điệp của Mẹ ngày 25.11.2000 khi Mẹ hiện ra cho Thị
Nhân Marija (*Cha Slavko qua đời ngày 24 tháng 11 năm
2000): ”Các con thân mến! Hôm nay khi Thiên đàng ở gần các con
một cách đặc biệt, Mẹ mời gọi các con hãy cầu nguyện, để qua cầu nguyện các con đặt Chúa
lên trên hết. Hỡi các con nhỏ, hôm nay Mẹ ở gần các con và Mẹ chúc lành cho từng các con với
phép lành từ mẫu của Mẹ ngõ hầu các con có sức mạnh và tình yêu cho tất cả mọi người các
con gặp trong cuộc sống trên dương thế của các con, và như thế các con có thể cho đi tình yêu
của Thiên Chúa. Mẹ vui mừng với các con và Mẹ sung sướng nói cho các con biết rằng: Slavko
ngi anh ca các con đã đc khi sinh trên Thiên đàng và đang cu bu cho các con. Cám
ơn các con đã đáp lời Mẹ gọi.”
Xin mời các bạn đọc thêm về Cha Slavko:
http://www.memedu.dk/docsachvememedu/chaslavko.htm

9. Chị Liên Wood
Chị Liên là một người Việtnam cư ngụ ở làng Mễ Du hơn 10 năm, chồng của chị là một
người Canada giữ một chức vụ không nhỏ trong cơ quan Liên Hiệp Quốc ở Nam Tư
(FN), ông đã bị ám sát khoãng 10 năm về trước. Chị sống trong một chiếc xe nhỏ theo
tinh thần thánh Phanxicô khó nghèo, mặc dù Chị có khoãng 5 miếng đất và một nhà trọ
ở làng Mễ Du, hàng năm chị Liên được nhiều nhà thờ/giáo xứ (ngoài Mễ Du và nước
Croatien) từ nhiều quốc gia trên thế giới như Israel, USA, Đại Hàn, Việtnam, Pháp, ...
mời đến nhà thờ hoặc giáo xứ để chữa bịnh cho những người đau yếu, bị quỹ ám, tàn
tật, ...Hàng ngày Chị Liên chỉ ăn bánh mì không, uống nước lã, ăn chay, kinh nguyện,
tiếp đón nhiều phái đoàn người ngoại quốc hành hương Mẹ Mễ Du ghé thăm Chị và xin
chữa bịnh. Chị là bạn thân của Chị Vicka (một trong 6 Thị nhân tại Mễ Du) và chị Julia
Kim (người được Chúa chọn ở Naju, Đại Hàn).
Các bạn muốn liên hệ với chi Liên tại Mễ Du, liên lạc với khách sạn của Chị:
Mrs. Lien T. Wood
PO. BOX 22
88266 Medugorje
Bosnia-Herzegovina
Tel.: 387.36.651161

10. Một số những hình ảnh (*liên hệ đến những phần trên)
•

Nhà Thờ Mễ Du

Cảnh nhà thờ Mễ Du nằm giữa 2 dãy núi

•

Núi Thánh Giá Krizevac (cao 800m)

Nhóm hành hương Đan-Mạch

Quỳ leo lên Núi Thánh Giá

Tượng Chúa Phục Sinh và Núi Krizevac (nhìn từ nhà thờ Mễ Du)

•

Đồi Mẹ Hiện Ra Pobrdo (cao 300m)

•

Thánh Giá Xanh

Nơi Mẹ hiện ra và con chó thường đi theo khách hành hương lên đồi
Thánh Giá Xanh

Ngồi chờ Mẹ Hiện ra cho Thi nhân Ivan lúc 22 giờ

•

Cây Thánh Giá Gỗ

•

Tượng Thánh Giá Phục Sinh

•

Dòng Nữ Tu Phanxicô Nữ

•

Dòng Nữ Tu Bác Ái (Đức)

Các nữ tu chụp chung với nhóm Đan Mạch (memedudk: 05/2006)

•

Cộng đồng Caritas

•

Cộng đồng Cenacolo

Mẹ đang hiện ra và ban thông điệp cho Thị Nhân Miranja (*Chị tóc vàng)

•

Ôc đảo Bình An

Tượng bên cửa vào Ôc Đảo Bình An

Nhóm Đan Mạch (tháng 05 năm 2008)

Tượng Chúa Chịu Nạn giống như người thật
•

Hang toại đạo của những vị Tữ Vị Đạo dòng Phanxicô (thời Cộng Sản Nam
Tư )

Hang Toại Đạo và danh sách các Cha Phanxicô Tử Đạo năm 1945

•

Cha Jozo Zovko

Cha Jozo đang ban phép lành

Chuổi Mẹ tặng Cha

Cha Jozo đang chia sẻ với khách hành hương (memedu@dk 05/2006)

Nơi Cha Jozo chia sẻ (Trung tâm sinh hoạt của các Cha dòng Phanxicô)
•

Cha Slavko Barbaric

Cha Slavko đã ngồi xuống tảng đá nầy và chết tại đây trên núi Krizevac
(*Sau khi hướng dẫn chặng đằng mổi ngày thứ sáu cho giáo dân trên núi
Krizevac, Cha nói một câu sau cùng: ”Ước gì Mẹ sẽ cầu bầu cho chúng ta cho
đến giờ lâm tử của chúng ta”. Sau đó Cha ban phép lành cho tất cả mọi người
tham dự Chặng Đằng và xuống núi, vừa mới xuống các bậc thang đá sau tượng
Thánh Giá, Cha ngồi trên tảng đá, nằm xuống và Về Với Chúa trong an bình lúc
15giờ30 ngày thứ sáu)
•

Những hình (có Dấu Lạ) do memedu@dk và khách hành hương chụp

Mặt trời (xề chiều) có hình chim bồ câu đở lấy trái tim, nhìn ngang có khuôn mặt Đức Mẹ
(hình của memedu@dk: 05/2006)

Tượng Chúa Phục Sinh có chim bồ câu đang đáp trên cánh tay phải Chúa (hình
của memedu@dk: 05/2006)

Ngọn giáo đâm vào xườn Chúa (hình chụp của một người Mỹ 14.10.2007) và
Ngọn giáo đâm xuyên qua tim thị nhân Vicka (hình chụp của một người Mỹ 10.10.1998)

Cảnh nhà thờ về chiều… mặt trời và Mình Thánh Chúa (hình của memedu@dk: 05/2007)

Filnavn:
LinhDiaMeDu
Bibliotek:
C:\Website Programs\Website Me Me Du\MeMeDu arkiv
Skabelon:
C:\Documents and Settings\ttng\Application
Data\Microsoft\Skabeloner\Normal.dot
Titel:
Những chi tiữt liên quan vữ linh đữa Mữ Du
Emne:
Forfatter:
Thanh Ngoc Tran
Nøgleord:
Kommentarer:
Oprettelsesdato:
30-04-2009 21:06:00
Versionsnummer:
11
Senest gemt:
30-04-2009 23:00:00
Senest gemt af:
Thanh Ngoc Tran
Redigeringstid:
58 minutter
Senest udskrevet:
30-04-2009 23:00:00
Ved seneste fulde udskrift
Sider:
21
Ord:
1.489 (ca.)
Tegn:
9.087 (ca.)

