
 

VIẾNG MẸ GUA-ĐA-LÚP-PÊ 
 

 

Chúa cho con được ra đời 

Cùng muôn tạo vật diệu vời bao la 

Mọn hèn hát khúc ngợi ca 

Tình Yêu mầu nhiệm suy ra thế nào? 

Linh thiêng cảm nhận ngọt ngào 

An vui hạnh phúc dạt dào hồn ta 

Mừng sinh nhật tuổi sáu ba 

Vào ngày kính Mẹ đóa hoa tinh tuyền 

Trời là Thượng Đế uy quyền 

Sai thiên thần xuống loan truyền hồng ân 

Ma-ri-a chẳng phân vân 

Vâng lời khiêm hạ phận thân Nữ Tỳ 

Núi Sông tin tưởng gối quỳ 

Tương lai phó thác để tùy ý Cha! 

 

Joseph Nguyễn Thanh Sơn, DCCT 

(La Mirada, Quận Los Angeles, CA, Nov. 10, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ GUA-ĐA-LÚP-PÊ 
 

 

Hành hương tới Mếc-xi-cô 

Đoàn con hèn mọn tung hô Mẹ hiền 

Dâng Người bao nỗi buồn phiền 

Đồng bào khốn khổ ba miền Việt Nam 

Dưới quyền cai trị tham lam 

Độc tài cộng sản sao cam cúi đầu? 

Khấn xin Thánh Mẫu chuyển cầu 

Cuộc đời nhân thế thắm mầu đẹp tươi! 

 

Joseph Nguyễn Thanh Sơn, DCCT 

Friday, November 8, 2013 9:24 AM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐỨC MẸ GUA-ĐA-LÚP-PÊ 
 

"Chào Trinh Nữ đầy ân sủng, 

Chúa ở cùng Trinh Nữ...". 

(Lu-ca 1:28) 

 

Mến Tặng Đoàn Hành Hương Đức Mẹ Gua-đa-lúp-pê do Công Ty 

Du Lịch Phước Hạnh, Quận Cam, Tổ Chức Từ Mồng 4 đến Mồng 

10 Tháng 12 Năm 2013. 

 

Ma-ri-a đã hiện ra 

Đồi Tê-pê-yác bao la thương tình 

Đi-ê-gô được Mẹ mình 

Phó giao xây cất mô hình Nhà Cha 

Kính tôn Hiền Mẫu chúng ta 

Để dân tội lụy đắm sa khổ sầu 

Khấn Bà phù hộ nhiệm mầu 

Trinh Vương diễm phúc chuyển cầu linh thiêng 

Cho ai bày tỏ niềm riêng 

Sắt son trông cậy Chúa Chiên nhân lành 

Ngài ban ước nguyện đạt thành 

Phàm hèn cõi tạm lữ hành tháng năm 

Tri ân Tỳ Nữ xuống thăm 

Gần bên mà chẳng biệt tăm cao vời 

Người là Sao Sáng rạng ngời 

Dẫn đưa con cái về trời vinh quang! 

 

* Nguyễn Sông Núi 

(Santa Ana, Quận Cam, CA, Nov. 3, 2013) 

 



ĐỨC MẸ HIỆN RA TRÊN ĐỒI TÊ-PÊ-YÁC 

 

Ngày 12 tháng Mười Hai, chúng ta mừng kỷ niệm những cuộc hiện ra của Mẹ Maria trên ngọn đồi Tê-pê-yác ở 

Mêxicô. Vị Thượng Khách từ trời cao xuống viếng thăm dân Người vào mùng 9 tháng Mười Hai năm 1531.  

 

Juan Điêgô trở về với đức tin Công giáo lúc được 55 tuổi. 

  

Khi thánh Juan đang trên đường đi lễ thì Đức Mẹ chặn ngài lại ngay tại chỗ dốc của ngọn đồi Têpêyac. Đức Mẹ 

xin Juan đến thông báo cho Đức Giám mục rằng Người muốn ngài xây một ngôi thánh đường nguy nga tại nơi Mẹ 

đang đứng. Người đàn ông nghèo khó này đã bị choáng váng. Tận đáy lòng, Juan Điêgô rất muốn thực hiện điều 

Đức Mẹ yêu cầu, nhưng đến với ĐGM làm sao đây? Ai có thể tin vào một lời thỉnh cầu lạ lùng như vậy được?  

 

Juan Điêgô đã đi gặp ĐGM. Và ngài, dù không biết là có nên tin vào câu chuyện lạ lùng hay không, đã nghĩ ra 

cách thức để xử lý tình cảnh này. Ngài nói với Juan: “Con hãy đi xin Đức Mẹ một dấu lạ!”  Trước khi thực hiện 

yêu cầu của Đức Mẹ, ĐGM muốn có sự kiểm chứng. 

 

Sáng sớm ngày 12 tháng Mười Hai, Juan Điêgô đang vội vã men theo con đường mòn, vì người cậu của ngài đang 

hấp hối và cần gặp linh mục, thì Đức Mẹ đã  hiện ra và bảo Juan rằng cậu đã khỏe rồi. (Một lát sau, Juan nhận ra là 

người cậu của mình đã được chữa lành ngay lúc ấy.)  

 

Đức Mẹ muốn Juan trở lại với ĐGM để xin ngài xây một ngôi thánh đường. Và Juan thưa với Đức Mẹ rằng ĐGM 

muốn xin một dấu lạ. Rồi Đức Mẹ đem Juan Điêgô vào khu đồi đá gần bên và bảo Juan hãy thu gom tất cả những 

hoa hồng mọc ở đó. Juan hết sức ngạc nhiên, vì lẽ đang là mùa đông và hết mọi bụi cây đều trơ trụi! Nhưng Juan 

đã thực hiện theo lời Đức Mẹ và rất kinh ngạc khi nhận thấy thực sự có nhiều hoa hồng – và toàn những hoa hồng 

đẹp!  

 

Juan Điêgô hái hết mọi đóa hoa hồng và lên đường tới gặp ĐGM. Juan đã cẩn thận đựng hoa trong tấm tilma, tấm 

áo choàng của ngài. Vào nhà của ĐGM, Juan Điêgô đã trải chiếc áo choàng của mình cùng các hoa hồng xinh đẹp 

ra nền nhà.  

 

Juan mỉm cười và sau đó nhận thấy một điều gì đó khác lạ đang lôi kéo sự chú ý của ĐGM. Juan Điêgô theo dõi 

đôi mắt của ngài đang chăm chú nhìn vào tấm áo choàng. Ở đó, trên tấm tilma của Juan Điêgô, là một ảnh Đức Mẹ 

thật đẹp, giống hệt như khi Đức Mẹ hiện ra trên ngọn đồi Têpêyac. Đức GM đã nhận được dấu lạ và ngôi thánh 

đường dâng kính Đức Mẹ được xây cất. 

 

Ngày nay có một thánh đường lớn, cũng gọi là Vương cung Thánh đường, được xây tại nơi Đức Mẹ Guađalúpê đã 

hiện đến với con dân của Người. Giáo hoàng Bênêđictô XIV đã đặt Đức Mẹ Guađalúpê làm bổn mạng đất nước 

Mêxicô. Đức Mẹ Guađalúpê cũng là Vị bổn mạng của dân châu Mỹ Latinh và đất nước Phi-luật-Tân. 

 

Chúng ta hãy cầu khẩn Đức Mẹ Guađalúpê ban cho những ơn cần thiết. Đức Mẹ là người Mẹ dịu hiền và nhân hậu 

sẽ cầu xin cùng Thánh Tâm Chúa Giêsu, Con Mẹ cho chúng ta. 

 

(Không ghi tác giả / Nguyễn Sông Núi nhuận sắc) 

 

  

 

 

  


