Tin tức từ Mễ Du (Tháng 07 năm 2009)
1. Đại hội Linh Mục quốc tế lần thứ 14 tại Mễ Du

Khai mạc Đại hội

Thánh lễ bế mạc Đại hội

Đại hội Linh Mục quốc tế lần thứ 14 với tiêu đề ”Các bạn là những người bạn của tôi...”
(Phúc âm Thánh Gioan 15, 14) đã bắt đầu từ ngày 29 tháng 06 năm 2009 (*Lễ Thánh
Phêrô và Phaolồ) và đã kết thúc vào ngày 04 tháng 07 năm 2009. Có 343 linh mục từ 25
quốc gia đến tham dự đại hội. Những phần thuyết giãng, đóng góp, trao đổi,... trong đại hội
được dịch trực tiếp 9 ngôn ngữ. Ngòai ra xuyên qua mạng: www.kathtube.com người ta có thể
theo dõi Đại hội qua tiếng Croatian, Đức, Anh, Ý, Tây Ban Nha, Pháp ... Đặc biệt sau nghi
thức Tôn Thờ Thánh Giá Chúa tối thứ sáu (*kết thúc đại hội) các vị linh mục đã cùng nhau
cầu nguyện xin Chúa ban ơn bền vững cho tất cả mọi người hiện diện.
2. Nhóm hành hương người Đại Hàn đi bằng đầu gối lên núi Thánh Giá Krizevac
Nhân dịp kỷ niệm Mẹ hiện ra tại làng Mễ Du lần thứ 28,
một nhóm hành hương người Đại Hàn dưới sự hướng
dẫn của Linh Mục Agnelo W. Choi (xem hình) hành
hương Mễ Du. Nhóm nầy, gồm có 29 người từ 9 đến
78 tuổi, đã leo lên núi Thánh Giá Krizevac (cao 520
m so với mặt biễn) bằng Đầu Gối. Họ đã dùng 6 giờ
để leo lên núi. Linh mục Angelo Choi đã hành hương 6
lần tại Mễ Du. Và lần thứ 7 nầy Ngài muốn đặc biệt cầu
nguyện cho quê hương Hàn Quốc vượt qua cơn khủng
hoãng chính trị . Lên đến dỉnh núi tuy cả nhóm mồ hôi
nhuễ nhải, mệt mỏi nhưng đã cùng nhau cầu nguyện,
đọc kinh Xin Ơn Tòan xá cho nhân lọai cùng với Chúa
Giêsu Kitô. Một ngày sau khi leo núi ”bằng đầu gối”, linh
mục Angelo Choi, trong niềm hân hoan và hiệp nhất
cùng với nhóm hành hương của mình, chia sẻ những
khó nhọc khi leo núi và nếu Chúa muốn, thì họ sẽ thực hiện leo núi bằng đầu gối nữa. Và
bằng sự hảm mình nầy họ muốn xác định họ là những nguời hành hương Đất Thánh, chớ
không phải là những khách du lịch tôn giáo Mễ Du.

Sau cùng linh mục cũng nhấn mạnh là Ngài sẽ tồ chức nhiều cuộc hành hương khác trong
tương lai để tạ ơn Mẹ.
3. Mẹ hiện ra cho Thị nhân Ivanka vào ngày 25 tháng 06 năm 2009
Khi Mẹ hiện ra ngày 07 tháng 05 năm 1985 Mẹ đã ban 10 bí
mật cho Ivanka (xem hình) và Mẹ hứa là sẽ hiện ra cho Chị
một lần mồi năm vào ngày Kỷ Niệm Mẹ Hiện Ra. Năm nay
cũng vậy Mẹ đã hiện ra tại nhà của Chị cùng với chồng Chị,
3 đứa con và những người trong gia đình trong 10 phút.
Sau khi Mẹ đi rồi, Ivanka kể lại là Mẹ đã nói chuyện về 10 Bí
Mật với Chị. Sau cùng Mẹ nói:”Các con thương yêu, Mẹ
chọn các con làm Tông đồ của hòa bình. Hòa bình, hòa bình
và hòa bình.”
4. Thống kê tháng 06 năm 2009
Trong tháng 06 năm 2009 thánh đường Mễ Du đã trao
159.000 bánh lễ cho giáo dân và khách hành hương (*trong
đó có nhóm hành hưong Việtnam từ Đan Mạch) và đã có 4.411 Linh Mục dâng Thánh Lễ
(trung bình 147 Linh Mục mổi ngày).
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