
Những tin tức quan trọng trong tháng 08 năm 2008 và ngày sinh nhật của 
Mẹ ngày 08 tháng 09 năm 2008 tại làng Mễ Du  

(Trích từ http://medjugorje.hr.nt4.ims.hr/ và http://www.mej.com/ ) 

*****  

Bạn có biết trong tháng 08 vừa qua tại làng Mễ Du nhỏ bé có 275.000 Mình Thánh Chúa đã được 

trao cho giáo dân và khách hành hương và 5.957 linh mục dâng Thánh lễ (trung bình khoảng 192 

linh mục dâng các Thánh Lễ mổi ngày  

***** 

 

1. Ngày 1/08 – 06/08: Đại Hội Giới Trẻ lần thứ 19 tại Mễ Du  với Chủ đề: ”Các con sẽ được 

đón nhận Thần Khí Thánh Thần và sẽ là những chứng nhân Đức Tin Của Cha” 

• Với sự tham gia của 20.000 thanh niên nam nữ từ 60 quốc gia: 

 

 
Argentina, Australia, Austria, Belgium, BiH, Brazil, Canada, China, Colombia, Croatia, Czech Republic, 
Denmark, DR Congo, England, France, Germany, Guadeloupe, Honduras, Hong Kong, Hungary, India, 

Ireland, Italy, La Reunion, Latvia, Lebanon, Liechtenstein, Lithuania, Kenya, Kosovo, Macedonia, Malawi, 

Malta, Martinique, Mexico, Netherlands, Netherlands Antilles, Nigeria, Norway, Panama, Poland, Portugal, 
Puerto Rico, Populo Roma, Romania, Russia, Scotland, Serbia, Slovakia, Slovenia, South Korea, Spain, Sri 

Lanka, Switzerland, Trinidad i Tobago, Ukraine, Uruguay, USA, Venezuela, Vietnam 

• Mổi đêm đều có lần Chuổi Mân Côi và cầu nguyện cho những người yếu Đức Tin bằng 27 

ngôn ngữ khác nhau: Arabic, Czech, English, French, Hebrew, Croatian, Chinese, Korean, Latin, Latvian, Lithuanian, 



Hungarian, Macedonian, Malayalam, Maltese, Dutch, German, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, 
Serbian, Spanish, Italian, Ukrainian. 

• 22 Thông Dịch Viên dịch trực tiếp (simultaneous) từ  tiếng Crotian sang 15 ngôn ngữ khác 

nhau: English, French, German, Italian, Spanish, Polish, Czech, Slovak, Russian, Hungarian, Romanian, Korean, Arabic, 
Chinese, Slovene 

• Thánh Lễ mổi ngày có khoảng 375 linh mục đồng tế 
 

 

2.  Ngày 15/08: Nhân ngày Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời đã có hằng chục ngàn người về Mễ 

Du để dự Thánh Lể và sau đó cùng Lần Chuổi Mân Côi trên Đồi Mẹ Hiện Ra Pobrdo 

 

3. Ngày 17/08: Đức Tổng Giám Mục của nước Cộng Hoà Dominica viếng thăm và dâng 

Thánh Lể bằng Anh ngữ tại Nhà Thờ Thánh Gia-cô-bê làng Mễ Du 

      4.   Ngày 28/08 (trích từ memaria.org): Tối 28/8/2008, một chuyện đáng buồn đã xẩy ra, có kẻ 

nào đã chặt tay và làm  dập mũi thánh tượng Đức Mẹ và làm hoen ố thánh tượng Mẹ vốn được làm 

bằng cẩm thạch và được đặt ở trên đỉnh đồi hiện ra, tại Medjugorje, Nam Tư.  

Người ta không biết ai đã làm việc này và lý do tại sao kẻ ấy làm làm như thế. Cảnh sát đang điều 

tra. Xin mọi người cầu nguyện cho kẻ bịnh hoạn nào đã cả gan hành động vô ý thức như thế. Xin 

xem hình. 

 Thánh tượng này là do một gia đình người Đại Hàn 

biếu tặng. Gia đình này có người con trai nhỏ bị bịnh 

nặng và được chữa lành khi người mẹ dẫn em trai ấy 

đến Medjugorje để xin ơn chữa lành của Đức Mẹ 

Maria. Sau đó, cả hai vợ chồng trở lại đạo Công Giáo 

và đặt một pho tượng Đức Mẹ ngay trên đỉnh đồi Hiện 

Ra Podbrdo, tại làng Medjugorje, Nam Tư như một lời 

cảm tạ chân thành nhất.  

CÁC CON LÀ ĐÔI BÀN TAY NỐI DÀI CỦA MẸ! 

Trong thông điệp ngày 25 tháng 11 năm 2004, Đức 

Mẹ Maria đã phán như sau:  

 “Các con thân mến, lúc này, Mẹ kêu gọi tất cả các con 

hãy cầu nguyện cho các ý chỉ của Mẹ. Hỡi các con nhỏ 

bé, các con hãy đặc biệt cầu cho những ai chưa đến để 

biết được  tình yêu của Chúa và không đi tìm Chúa 

Cứu Thế. Các con nhỏ bé ơi, chính các con là những 

đôi bàn tay nối dài của Mẹ, và bằng gương sáng của 

mình, các con hãy kéo họ đến gần Trái Tim Mẹ và 

Thánh Tâm của Con Mẹ. Thiên Chúa sẽ ban thưởng 

cho các con với ân huệ và ơn lành của Ngài. Cám ơn 

các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.” 

Chúng ta  là những đôi bàn tay nối dài của Đức Mẹ, vậy mà có kẻ đã dám cả gan chặt đứt bàn tay 

Mẹ trên đỉnh đồi linh thiêng nhất, Đồi Podbrdo, nơi Mẹ hiện ra hàng ngày với các thị nhân. 



Điểm quan trọng là ngày 29 tháng 8 là ngày mà Thánh Gioan Tẩy Giả bị tử đạo, tức là bị chém 

đầu bởi âm mưu của bà Herodias, một phụ nữ có trái tim thâm độc. Ngày 29/8/2008 cũng là ngày 

mà bàn tay Đức Mẹ Maria bị chặt đứt tại Medjugorje, Nam Tư. Như vậy có một ý nghiã rất lạ lùng 

giữa vai trò tiên tri của Thánh Gioan Tẩy Giả và Mẹ Maria. Mẹ Maria hiện ra lần đầu tại 

Medugorje, Nam Tư vào sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả, ngày 24/6/1981. Tay Mẹ bị chặt 

đứt cũng vào ngày kỷ niệm Thánh Gioan bị chém đầu 29/8/2008. 

5.  Ngày 08.09: là ngày Sinh Nhật của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Trong ngày nầy 

đã xảy ra tai nạn ”Cháy rừng” trên ngọn đồi Mẹ Hiện Ra Podbrdo tại làng Mễ Du. Xin các bạn xem 

bài tường trình từ trang web của Hội Caritas tại Mễ Du http://www.mej.com/: 

  

”Tình trạng hạn hán, khô khan tại làng Mễ Du từ hơn một tháng rưỡi nay đã tạo ra những cuộc cháy 

rừng ”nhỏ” tại những vùng đồi núi trong và ngoài làng Mễ Du. Thời tiết nóng và khô khan trong 

khu vực dễ gây ra tai nạn hoả hoạn chỉ trong vòng vài phút. 

Chúng tôi, thuộc cộng đoàn Caritas tại Mễ Du, sau khi tham dự Thánh Lể (bằng anh ngữ) Kỷ Niệm 

Sinh Nhật Mẹ Maria,  thì chúng tôi chợt thấy khói rất nhiều hướng Đồi Hiện Ra. Khi chúng tôi đến 

gần đồi thì thấy lửa cháy phía bên phải và phía sau ngọn đồi. 

Lửa bừng cháy và lan tràn về phía Tượng Mẹ Hiện Ra. Nhiều người trong các cửa hàng, khách 

hành huơng, dân làng đang theo dọi những cơn gió đang đưa ngọn lửa lan tràn về hướng Tượng Mẹ. 

Người ta có thể hình dung những ngọn lửa như một ”con quái vật” đang tiến từ từ về hướng Tượng 

Mẹ. Sự mong ước của ”quỹ satan” là tàn phá chúng ta. Chúng không bao giờ để lở cơ hội để hủy 

diệt chúng ta như các thông điệp nói về ”quỹ satan” của Mẹ Mễ Du như sau: 

 



Thông điệp ngày 25 tháng 05 năm 1995: 
”… ”quỷ satan” rất mạnh và với sức mạnh của nó sẽ lôi kéo ngày càng nhiều người phạm tội gần 

nó.  Vì thế nó luôn rình mò để nắm lấy cơ hội…” 

Thông điệp ngày 31 tháng 07 năm 1986: lòng căm thù vô bờ bến của  ”quỷ satan” 

”… lòng căm thù xuất phát từ mối bất đồng và không ngoại trừ một người nào hay vật nào…” 

Thông điệp ngày 25 tháng 03 năm 1990: nói về Thiên Chúa nhắn nhủ chúng ta 

”… Thiên Chúa nhân từ sẽ cứu các con và Ngài sẽ ban cho các con những thông điệp xuyên qua thị 
nhân, thiên nhiên và những hiện tượng lạ, chỉ với một mục đích duy nhất là giúp đở tầm hiểu biết 

của các con và cải hoá đời sống của các con …”    

 Mễ Du là nơi có những ”dấu” lạ và ”hiện tượng” lạ. Qua những lần Mẹ hiện ra hàng ngày sẽ nối 

kết nhiều tâm hồn đến gần cửa Thiên Đàng. Mễ Du còn là nơi mà xảy ra trận chiến giữa sự hoán cải 

tâm hồn của con người để vào nước Trời và sự cám dổ của ”quỷ satan” để lôi kéo con người vào 

ngọn Lửa đốt đời đời.    

 Thông điệp ngày 02 tháng 08 năm 1981: 

”… Một cuộc đấu tranh bùng nổ giửa Con Trai Mẹ và quỷ satan. Linh hồn của nhân loại 
đang lâm nguy…” 

Lửa cháy trên Đồi Hiện Ra ngày hôm nay, liên quan đến việc Mẹ Hiên Ra trong lịch sử thế giới, sự 

căm thù của quỷ satan mạo phạm Tượng Mẹ trong tuần lễ vừa qua (xin xem phần 4 ở trên), nói lên 

rất rỏ ràng cuộc chiến giữa Thiên Đàng và Hỏa Ngục. Các bạn hãy ghi nhận sự kiện hôm nay, và 

hãy canh tân đổi mới tâm hồn để thánh hoá tâm linh của các bạn, đồng thời sống theo Thông Điệp 

của Mẹ.   

In the Love of Our Lady, 
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