
• Mẹ đã hiện ra dưới hình dáng một thiếu nữ mười sáu 
hoặc mười bảy tuổi. (…) Mẹ thật xinh đẹp đến nỗi tôi có thể 
chấp nhận cái chết chỉ để có thể trông thấy Mẹ một lần nữa.

Thánh nữ Bernadette thuật lại cuộc hiện ra của Mẹ Maria 

• Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời không phải là một nhân 
vật trong một câu chuyện cổ tích hay một 
nhân vật huyền thoại, nhưng Mẹ là một 
chi thể sống động trong lòng Giáo 
Hội hằng luôn theo dõi và yêu 
mến từng người chúng ta. 

Nhưng lòng mến mà 
chúng ta đáp trả cho Mẹ 
vẫn chưa đủ, Danh Thánh 
của Mẹ vẫn chưa được biết 
đến rộng khắp trên toàn 
thế giới.

Vì vậy, chúng ta 
hãy loan truyền khắp 
mặt đất để Danh 
Thánh của Mẹ được 
tỏa hiện khắp nơi.

Thánh Maximilian  

Mười tám lần hiện ra của

Mẹ Maria tại Lộ Đức 
Từ ngày 11/02 đến ngày 16/07/1858, tại hang động 

Massabielle tại Lộ Đức (Pháp), Mẹ Maria đã hiện ra với một 
bé gái 14 tuổi, Bernadette Soubirous cả thảy mười tám lần. 
Sau đây là chi tiết từ mười lần hiện ra quan trọng nhất của 
Mẹ Maria:

•Ngày 11/02/1858 — Mẹ hiện ra với Thánh nữ Bernadette lần 
thứ nhất, Thánh nữ đã gọi Mẹ là ‘Bà xinh đẹp’. 

•Ngày 18/02 — Trong lần hiện ra thứ ba ‘Bà xinh đẹp’ nói với 
Bernadette: Con có thể đến đây mỗi ngày trong vòng mười 
lăm ngày kế tiếp? ‘Bà xinh đẹp’ còn hứa rằng hạnh phúc 
đang chờ đợi Thánh nữ Bernadette trên nước thiên đàng.

•Ngày 21/02 — Trong lần hiện ra thứ sáu ‘Bà xinh đẹp’ nói 
với Bernadette hãy cầu nguyện cho kẻ tội lỗi.

•Ngày 24/02 — Bernadette đã nói với đám đông, bao gồm 
400 người đang đứng xem gần đó, những lời sau đây mà ‘Bà 
xinh đẹp’ đã nói với cô: Đền tội, đền tội, đền tội!

•Ngày 25/02 — Trong lần hiện ra này, ‘Bà xinh đẹp’ đã nói 
với Bernadette hãy uống nước và tắm mình trong dòng 
suối mà Bà sẽ ban cho. Theo lời chỉ dẫn của ‘Bà xinh đẹp’, 
Bernadette bắt đầu đào bới mặt đất xung quanh mình. Cô 
nhanh chóng nhận ra rằng mặt đất bên dưới hoàn toàn ẩm 
ướt, chẳng mấy chốc sau đó một giếng nước nhỏ đã được tạo 
thành. Bernadette hai tay múc lấy nước giếng, uống nước và 
rửa mặt tại giếng nước đó.

•Ngày 27/02 — ‘Bà xinh đẹp’ đã yêu cầu Bernadette hãy 
hôn mặt đất như việc đền tội thay cho mọi kẻ tội lỗi. Thánh 
nữ liền quỳ xuống và hôn mặt đất, và đám đông dân chúng 
cũng bắt chước làm theo.

•Ngày 28/02 — ‘Bà xinh đẹp’ đã yêu cầu Thánh nữ hãy đi 
gặp linh mục chánh xứ và nói cho ngài biết rằng Bà muốn 
xây một ngôi nhà nguyện tại nơi này.

•Ngày 03/03 — ‘Bà xinh đẹp’ đã lặp lại trong lần hiện ra này 
rằng Bà muốn xây một ngôi nhà nguyện tại nơi đây để tín 
hữu khắp nơi có thể tìm về hành hương.

•Ngày 25/03 — Trong lần hiện ra thứ mười sáu, vào ngày 
lễ Truyền tin, ‘Bà xinh đẹp’ đã nói cho Bernadette biết tên 
của Bà là ‘Đấng Vô Nhiễm Thai’ (Que soy era Immaculada 
Councepciou).

•Ngày 16/07 — Vào ngày lễ kính Đức Mẹ núi Cát Minh, ‘Bà 
xinh đẹp’ hiện ra lần cuối cùng với Bernadette. 

  
Mẹ Maria là một chi 

thể sống động Đức Mẹ Lộ Đức
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• Có thể nói rằng cầu nguyện và làm việc hi sinh để hoán 
cải kẻ tội lỗi là hai thông điệp chính mà Mẹ Maria đã nhắn nhủ 
với Thánh nữ Bernadette tại Lộ Đức.

Thánh Maximilian đã viết rằng:
• Tại Lộ Đức, Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội đã kêu gọi 

mọi người hãy thành tâm cầu nguyện để kẻ tội lỗi được ăn năn 
sám hối trở lại. Nhằm đáp lại lời mời gọi này của Mẹ Maria, Đạo 
quân Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Militia Immaculata/M.I.) 
đã được thành lập, hàng ngàn con tim, hàng ngàn môi miệng 
hằng ngày lặp lại lời cầu nguyện sau đây: Lạy Mẹ Maria Vô 
Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi hằng 
chạy đến kêu xin Mẹ, và cho cả những ai không chạy đến kêu 
cầu Mẹ, đặc biệt là cho những ai thuộc Hội Tam Điểm. Lời 
cầu nguyện này được lặp lại hằng ngày nhằm mục đích cứu 
rỗi các linh hồn.

• Tại Lộ Đức, Mẹ còn kêu gọi mọi người hãy làm việc đền 
tội. Trong tất cả các lần hiện ra, Mẹ đều lần Chuỗi Mân Côi 
với Thánh nữ Bernadette như là một dấu chỉ để nói với toàn 
nhân loại rằng: “Chuỗi Mân Côi cũng là nguồn mạch đem lại 
ân sủng của Mẹ Maria.” Ngoài ra, tại Lộ Đức, Mẹ Maria còn 
hiện ra như một Đấng trung gian cầu bầu cho chúng ta trước 
nhan Thánh Chúa: Mẹ mời gọi mọi kẻ bệnh tật đến với Mẹ và 
ban ơn chữa lành kẻ liệt, kẻ yếu. Nhiều phép lạ mà Mẹ thực 
hiện tại Lộ Đức nhằm giúp chúng ta hiểu rằng, chúng ta cần 
đến ơn Mẹ trợ giúp trong cuộc đời dương thế này.

Mẹ mời gọi tất cả những kẻ tật nguyền trong tâm hồn — đó 
chính là những kẻ không tin, những kẻ tội lỗi với trái tim khô 
cằn — hãy đến với Mẹ. Với quyền năng mà Thiên Chúa đã 
trao ban, Mẹ sẽ gột rửa tâm hồn họ và đưa họ đến thiên quốc.

Tội nhân và việc đền tội Đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội Bí tích Thánh Thể 
• Hãy chiêm ngẫm về tất cả các cuộc hiện ra của Đức Mẹ 

tại Lộ Đức và mối dây liên hệ của tất cả các sự kiện đã diễn 
ra tại nơi này, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra rằng trung 
tâm của mọi biến cố xảy ra tại Lộ Đức chính là bí mật mà Mẹ 
đã mặc khải với Thánh nữ Bernadette vào ngày 25/03/1858. 
Ngày đó, Mẹ đã tỏ cho Thánh nữ biết Danh Thánh của Mẹ 
là: Que soy era Immaculada Councepciou! (Ta là Đấng Vô 
Nhiễm Thai).

• Trung tâm của tất cả các chuyến hành hương về Lộ 
Đức đều là Bí tích Thánh Thể: Thánh lễ, Rước lễ, kiệu Mình 
Thánh Chúa Kitô, chúc lành bệnh nhân với Mình Thánh 
Chúa Kitô, và Chầu Thánh Thể. Năm 1911, Thánh Giáo 
Hoàng Pio X viết rằng: Phép lạ lớn nhất tại Lộ Đức chính là 
hàng triệu khách hành hương được thu hút đến với Lộ Đức 
bởi Rất Thánh Trinh Nữ Maria để tôn sùng Chúa Giêsu hiện 
diện trong Bí tích Thánh Thể. Vương Cung Thánh Đường 
Đức Mẹ Lộ Đức vượt trỗi hơn hẳn mọi Vương Cung Thánh 
Đường khác và đã trở thành trung tâm hành hương kính 
Đức Mẹ Maria và Bí tích Thánh Thể cực trọng nhất trên 
toàn thế giới. 

• Không nơi đâu trên thế giới, Bí tích Thánh Thể và Mẹ 
Maria lại gắn bó mật thiết với nhau như tại Lộ Đức. Mỗi khi 
linh mục dâng thánh lễ tại Lộ Đức, đặc biệt là khi thánh lễ 
được cử hành tại hang đá nơi Đức Mẹ hiện ra, vị linh mục 
biết rằng Mẹ Maria đang cùng hiện diện với ngài trong suốt 
thánh lễ như khi Mẹ đã hiện diện cùng với Chúa Giêsu trên 
đồi Calvê xưa.

• Thánh Maximilian viết 
rằng:

Vô Nhiễm Nguyên Tội – 
Đây là một trong những đặc 
ân lớn lao mà Thiên Chúa đã 
thương ban cho Mẹ, chính vì 
vậy tại Lộ Đức, Mẹ đã tỏ cho 
nhân loại biết rằng Mẹ muốn 
được gọi là: Ta là Đấng Vô 
Nhiễm Thai.

Những lời này đã thể hiện 
một cách chính xác và nhấn 
mạnh đặc ân mà Thiên Chúa 
đã thương ban cho Mẹ.

'O Immaculata'
Chúng ta hãy kêu cầu Mẹ với Thánh 

Danh này vì tại Lộ Đức, Mẹ đã mặc khải 
cho nhân loại biết: 

“Ta là Đấng Vô Nhiễm Thai.”
Thánh Maximilian

• Thánh nữ Bernadette cho rằng nhiều người thường 
chỉ quan tâm đến bề nổi của sự việc: Nhiều người chỉ biết 
đến Lộ Đức như là một cuộc hiện ra của Mẹ Maria hay 
những phép lạ mà Mẹ đã thực hiện tại nơi này. Thực chất, 
Mẹ đã hiện ra tại Lộ Đức nhằm tỏ lộ với toàn thể nhân loại 
Danh Thánh mà Thiên Chúa đã thương ban cho Mẹ. Tất cả 
các cuộc hiện ra của Mẹ tại Lộ Đức đều nhằm củng cố Tín 
điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội trong lòng Giáo Hội.


