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Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi cho lễ hội giới trẻ tại Mễ Du: Chúa 

Giêsu làm cho cuộc sống ta có ý nghĩa thực sự… 

Nhân dịp Lễ hội Giới trẻ Quốc tế hàng năm đang diễn ra tại Trung tâm  

Thánh Mẫu Mễ Du từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8 hàng năm, 

cuốn hút hơn 50.000 người trẻ và 400 linh mục tụ về một thị trấn nhỏ này 

giữa nước Bosnia và Herzegovina để cầu nguyện, Chầu Thánh Thể, Chia 

sẽ chứng nhân và tham dự Thánh lễ trong niềm vui của ca nhạc. 

Hàng năm, Đức Thánh Cha Phanxicô đều hiệp thông với đại hội qua một 

thông điệp khuyến khích các bạn trẻ Công giáo hãy để cho Chúa Giêsu 

biến đổi cuộc đời của họ. 

Khám phá cách sống mới 

Đức Thánh Cha cho hay thời gian của lễ hội là một khoảnh khắc đặc biệt 

để cầu nguyện, trau dồi giáo lý và xiết chặt tình huynh đệ. 

Đây là cơ hội để cho tất cả các bạn trẻ, có cơ hội gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô, 

đặc biệt qua Bí tích Thánh Thể và cảm nghiệm được tình thương tha thứ 

qua các lễ hội và đặc biệt qua Bí tích Hòa giải. 

Đức Thánh Cha Phanxicô thân mời các bạn trẻ hãy đến với lễ hội tại 

Medjugorje năm nay với chủ đề: “Hãy đến mà Xem”. 

Đổi mới trong cuộc gặp gỡ thân tình với Chúa Giêsu 



Đức Thánh Cha nói "Đừng sợ!" để đến với Chúa. Chúa Kitô đang sống và 

mời gọi mỗi bạn hãy cùng sống với Chúa. Chính Chúa là nét đẹp và cùng 

đích thực mà người trẻ ngóng trông. 

Đức Thánh Cha kêu gọi các bạn trẻ hãy dành thời giờ ở bên Chúa, cầu 

nguyện để khám phá ra những hành trình cho cuộc sống. 

Tín thác 

Đức Thánh Cha Phanxicô trình bày Đức Trinh Nữ Maria như một mẫu 

gương sống động cho những người môn đệ theo Chúa Giêsu. 

Các bạn trẻ, chúng con hãy chạy đến với Mẹ, để Mẹ hướng dẫn chúng 

con! 

Làm sung mãn Giáo hội bằng đức tin tươi trẻ  

Để kết luận, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các bạn trẻ tại lễ hội 

Medjugorje hãy làm phong phú Giáo hội bằng tấm lòng nhiệt thành của 

các con, hãy thắp sáng Giáo hội qua những đam mê và đức tin sắc son 

của các con. 

Bằng giờ năm trước 

  
Đức Mẹ trên núi thấp Thánh giá trên đỉnh núi cao 

 

Bằng giờ năm trước, phái đoàn hành hương chúng tôi đã tới Mễ Du. Đức 

Mẹ Mễ Du (còn được gọi là Nữ Vương Hòa Bình) là tước hiệu dành cho 
Đức Maria mà nhiều người tin rằng Mẹ đã hiện ra với sáu thanh thiếu niên 

ở Medjugorje (Mễ Du), nước Bosna và Hercegovina. Phần đất này trước 

đây là nước Nam Tư.  

Mặc dù việc này chưa được Giáo hội công nhận, nhưng hiện tượng đã thu 
hút rất nhiều khách tìm về hành hương. Đã có thời gian Giáo hội địa 

phương và Giáo hội hoàn vũ cấm các cuộc hành hương về đây! May thay 
năm 2010, Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI thiết lập một Ủy ban 

điều tra và nghiên cứu về Mễ Du... Nhưng mãi đến ngày 9.9.2016 Đức 

Thánh Cha Phanxicô dù không xác quyết gì về việc Đức Mẹ hiện ra ở đây, 
nhưng Ngài chính thức cho phép các cuộc hành hương được về đây để cầu 

nguyện… 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Maria
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%A9c_M%E1%BA%B9_hi%E1%BB%87n_ra
https://vi.wikipedia.org/wiki/Medjugorje
https://vi.wikipedia.org/wiki/Bosna_v%C3%A0_Hercegovina
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_T%C6%B0
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0nh_h%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_ho%C3%A0ng_Bi%E1%BB%83n_%C4%90%E1%BB%A9c_XVI


Thị kiến 

Mễ Du (Medjugorje) là một làng nhỏ nằm giữa hai ngọn núi Krizevac và 

Podbrdovới dân số vài ngàn người, thuộc tỉnh Mostar, nước Bosnia và 
Hercegovina. Ngày 24 tháng 6 năm 1981, nhân ngày lễ Thánh Gioan 

Baotixita, một số em trong làng nói đã nhìn thấy một người bà lạ bồng 

trên tay một trẻ thơ mới sinh trên lưng đồi Pobrdo.  

Các thanh thiếu niên này gồm: Vicka Ivankovic (sinh 1964, lúc đó 17 
tuổi), Mirjana Dragicevic (sinh 1965, 16 tuổi), Marija Pavlovic (sinh 1965, 

16 tuổi), Ivan Dragicevic (sinh 1965, 16 tuổi), Ivanka Ivankovic (sinh 

1966, 15 tuổi) và Jakov Colo (sinh 1971, 10 tuổi). 

Trong nhiều năm sau, các thị nhân này cho hay họ vẫn nhìn thấy Đức Mẹ 
hiện ra hàng ngày và nói chuyện với họ; khiến cho làng Mễ Du trở thành 

nơi hành hương thu hút đông đảo khách hành hương tìm về… 

Cá nhân chúng tôi đã có dịp về Mễ Du ngay những ngày đầu của những 

năm 1995, lúc đó Mễ Du còn là một làng nhỏ chỉ có dăm ba nhà nghỉ cho 

khách hành hương. Thế mà năm 2019 khi trở lại, chúng tôi rất ngạc nhiên 
ngôi làng nhỏ này, đã trở thành một thành phố lớn với nhiều khách sạn 

mọc lên, Thánh đường thánh Gioan Baotixita vẫn như xưa, nhưng quảng 
trường Trung tâm được phát triển, quảng trường Thánh Thể rộng bao la, 

hàng ngàn ghế để mỗi chiều có thánh lễ và giờ chầu Thánh thể… 

Khách hành hương về Mễ Du ngoài các giờ cầu nguyện tại thánh đường 

còn có cuộc leo núi lên tượng đài Đức Mẹ ở lưng chừng núi cao và nhiều 
người hành hương thức dậy sớm hay chiều tà bắt đầu cuộc leo Núi Thánh 

giá Vinh quang. Đó là cây Thánh Giá cao được xây trên đỉnh núi… Cuộc 
leo lên và leo xuống mất cả 5 giờ… nhưng rất nhiều người đã chinh phục 

núi cao để lên cầu nguyện tại Thánh giá Vinh quang trên đỉnh núi! 
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