
Lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức -Lourdes, Pháp
Thu-Hằng

Câu chuyện xẩy ra tại hang đá Massabielle, thị trấn nhỏ tên Lourdes, miền nam nước
Pháp chân dẫy núi Pyrénée, gần biên giới Tây Ban Nha, ngày 11 tháng 2 năm 1858. Khi
cô bé Bernadette đi kiếm củi với mấy chị em họ, nhưng vì trời mùa đông nước sông Gave
de Pau rất lạnh, cô lại hay đau yếu, lại có bệnh suyễn, nên ngồi lại bên bờ bên này, đang
khi ngồi thì bỗng cô nhận thấy có luồng gió, cô lại cho là trời sắp mưa, nên lật đật đứng
dậy để về nhà. (từ hang đá về nhà GĐ Soubirous cũng là khoảng 20 phút đi bộ).

Thế rồi cô nhận thấy mấy cây ở gần hang đá lung lay xào xạc, còn những cây khác thì
không!. Bỗng cô nhận thấy 1 hình dáng cô gái trẻ, nhỏ người ở hốc đá, mỉm cười với cô,
trên tay đeo giây tràng hạt trắng, trên chân của cô có 2 hoa hồng vàng....ra hiệu cho cô
đến gần...

Sau 1 thời gian, cha sở muốn biết "người phụ nữ ở hang đá" đó là ai, để ngài mới có thể
thực hiện điều mà con bé nhà quê này nói lại: "mỗi tối rước kiệu & xây 1 nhà nguyện
dâng kính tôi". Nên 1 ngày kia, lần hiện ra khác, Bernadette hỏi, sau 3 lần, người phụ nữ
mỉm cười, 2 tay buông xuống "như trong hình Đức Mẹ ban ơn" (lời của Th. Bernadette)
giây tràng hạt tuột xuống...rồi 2 tay chắp trước ngực, như ôm ghì chặt vào ngực, mắt
hướng lên trời, nói trong tiếng thổ âm vùng Lourdes: "Que Soy Era Immaculada
Concepciou". "Tôi là người không mắc tội tổ tông".

Bé Bernadette chẳng hiểu là gì, lẩm nhẩm lập lại vài lần để khỏi quên...về kể lại cho cha
sở nghe. Cha sở hiểu câu đó khg phải là do con bé này bịa ra được, và ngài biết người
phụ nữ ở hang đá đó là ai rồi. Câu nói đó, là tín điều mà 4 năm trước, ĐGH Pius IX
đã tuyên bố.
-Đến 1866, 8 năm sau, người ta bắt đầu san bằng 1 phần chân núi Pyrénée, làm nền
móng cho 2 vương cung thánh đường chồng lên nhau. Nhà thờ bên trên "Đức Mẹ Vô



nhiễm" hoàn thành trong 10 năm. Bên dưới là NT "Đức Mẹ Mân côi". Bên hông vẫn còn
như xưa:hang đá Massabielle.

- Năm 1883 ông Joseph-Hughes Fabisch được giao việc tạc tượng theo lời mô tả của cô
Bernadette; năm sau, ngày 4 tháng 4, 1884 có 1 nghi thức trọng thể đặt & thánh hiến
tượng tại hang đá, trước 20 000 khách hành hương.

Mời click xem nhiều chi tiết phong cảnh đẹp tại Lourdes & vùng phụ cận, Bartrès, nơi bé
Bernadette sống với vú nuôi, chăn cừu tại đó & âm thanh piano ví như tiếng nước suối
chẩy "róc rách" trong hang đá Massabielle. * Lourdes, France
 
http://www.youtube.com/watch?v=cpMcG_0VI-8
-Phép lạ vẫn còn xẩy ra kể từ năm 1858, ngày 22 tháng 7, năm 2013 vừa qua, Đền
thánh Đức Mẹ Lộ Đức chính thức tuyên bố phép lạ thứ 69 được ĐGM tại Pavia, Ý công
nhận. Sau nhiều năm họp, Hội đồng Y khoa Quốc tế tại Lourdes tuyên bố sự chữa lành
của bà Danila Castelli, là "phép lạ mà y khoa không thể giải thích được". Bà đến Lourdes
ngày 4 tháng 5 năm 1989 (34t) với nhiều bệnh trong người. Sau khi tắm xong, bà cảm
thấy trong người khỏe mạnh như khg có bệnh gì, và bà đến văn phòng báo cáo sự lạ ấy.

Playlists: https://www.youtube.com/user/ th51bis/playlists  
 
https://www.facebook.com/perpe tuat.hang.do   
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The 69th miracle of Lourdes:
http://www.catholicnewsagency.com/news/lourdes-officially-records-69th-miracle/
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