Ủy Ban Điều Tra về sự kiện Đức Mẹ hiện ra tại Mễ Du
1. Tin từ RomeReports.com
Nguyên bản anh ngữ:
March 5, 2010. Benedict XVI has formed a commission to investigate if Our Lady
truly appeared in Medjugorje, a small town in Bosnia.
The commission is part of the Congregation for the Doctrine of the Faith and
Cardinal Camillo Ruini will preside over the commission. Ruini is the pope’s former
vicar of Rome’s diocese. Ruini goal will be to explain to the pope what’s happening
at the sanctuary which has become the third most visited in Europe.
Allegedly, at least 6 people have witnessed the Virgins apparitions there since
1981. Aside from the large crowds of pilgrims who visit the sanctuary, the Vatican
has not commented on the alleged apparitions, but in 1991 the local bishops said
they were not aware of any supernatural apparitions.
This investigation will put an end to any doubts and it’ll be critical for the millions
of pilgrims who visit this shrine every year
Adopted from RomeReports.com

Tạm dịch:
March 5, 2010. Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI đã lập ra một Ủy Ban để điều tra
về việc Đức Mẹ thật sự hiện ra tại Mễ Du, một làng nhỏ tại Bosnia.
Ủy Ban nầy là một bộ phận của Bộ Tính Lý Đức Tin của Toà Thánh. Và Đức Hồng Y
Cardinal Camillo Ruini sẽ là chủ tịch ủy ban. Ruini là Giám Quản Giáo Phận của Đức
Giáo Hoàng. Mục đích của Ủy Ban là giải thích cho Đức Giáo Hoàng về những việc
đang xãy ra tại Thánh Địa, nơi mà số người hành hương đông đảo hàng thứ 3 ở Âu
Châu.
Được biết là có ít nhất 6 thị nhân đã thị kiến Đức Mẹ từ năm 1981. Ngoài việc đông
đảo khách hành hương Thánh Địa, Toà Thánh không có nhận xét gì về tính xác thực
của các sự việc hiện ra. Nhưng năm 1991 Đức Giám Mục địa phận nói rằng những việc
hiện ra là không có gì siêu nhiên.
Sự điều tra lần nầy sẽ chấm dứt những nghi ngờ và nó sẽ là quan trọng cho hàng triệu
khách hành hương viếng Thánh Đường hàng năm.
Trích ra từ RomeReports.com

2. Tin từ VietCatholic.net
Tòa Thánh đã bổ nhiệm Ủy Ban Điều tra về Sự kiện Đức Mẹ hiện ra tại Medjugorje
VietCatholic News (18 Mar 2010 15:28)

VATICAN: (Catholic World News) Ngày 18 tháng Ba năm 2010; Tiếp theo thông báo của Tòa
Thánh chính thức xác nhận rằng một Ủy Ban được lập ra để điều tra về các bản báo cáo rằng Đức
Mẹ Maria đã hiện ra tại Medjugorje ( mà có đôi lúc có người Việt gọi tắt là Đức Mẹ Mễ-du); phóng

viên Andrea Tornielli của Nhật Báo nước Ý là Il Giornale đã nêu ra danh tánh một số thành viên
của Ủy Ban đặc nhiệm này.
Thông báo chính thức của Điện Vatican chỉ nói rằng Ủy Ban Điều Tra do sẽ do Đức Hồng Y
Camillo Ruini, nguyên Giám Quản Giáo Phận Roma đứng đầu làm Chủ Tịch. Ngoài ra không nêu
danh tánh của các thành viên thuộc Ủy Ban. Thế nhưng phóng viên Tornielli-- người rất thạo tin về
nội bộ Tòa Thánh với những báo cáo được công nhận là liên tiếp chính xác -- đã viết rằng các thành
viên khác của Ủy Ban Đặc nhiệm Điều Tra về các bản báo cáo Đức Mẹ đã hiện ra tại Medjugojie sẽ
gồm có:
-Đức Hồng Y Vinko Puljic của Giáo Phận Sarajevo;
-Đức Tổng Giám mục Josip Boznic của Giáo phận Zagreb;
-Đức Hồng Y Julian Herranz, nguyện Chủ Tịch Ủy Hội Giáo Hoàng về Các Văn bản Pháp Quy; và
-Linh mục Tony Anatrella, một nhà Tâm lý học người Pháp và là chuyên gia về Thánh Mẫu học.
Uỷ Ban cũng gồm có một số giáo dân sẽ được mời tham dự.
Tuy nhiên việc không có tên của Đức Cha Ratko Peric, Giám mục Giáo phận Mostar, là nơi mà Đền
Thánh Đức Mẹ Medjugojie toạ lạc là điều rõ ràng. Lập trường về sự kiện Medjugojie của Giám
mục Peric đã được biết rõ từ lâu rồi; Đức Cha Peric đã ám chỉ rằng ngài không công nhận những
báo cáo về sự hiện ra là thực.

Dominic David Trần
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