
Phỏng vấn ĐGM Buenos Aires 
(Argentine) Eduardo H. Garcia 
về Mễ Du  

 (Trích từ: http://medjugorje.hr.nt4.ims.hr/)                                 

Nhân dịp Đức Giám Mục Eduardo 
Horacio Garcia viếng thăm Mễ Du cùng 
với phái đoàn hành hương Argentine (Á-
căn-đình) từ Nam Mỹ hồi đầu tháng 10 
năm 2008, nhà báo đã xin phòng vấn 
Ngài về Thánh địa Mễ Du (*Đức Cha sinh 

năm 1956 đang làm Giám Mục tại thủ đô 

Argentine, Buenos Aires, được 5 năm . Chị Marija 

Stegnar là  một người Argentine gốc Croatian 

thường tồ chức hành hương Mễ Du cho người Argentine): 
 
Câu 1: Kính thưa Đức Cha, vì sao Ngài đến hành hương tại Mễ Du? 

Một nhóm hành hương người Công giáo Argentine đã mời tôi hành hương Mễ Du. Tôi đã suy 
nghĩ trong vòng 2 phút và tôi đã nhậm lời. Tôi đến Mễ Du không phải là đi du lịch mà là để 
được hoán cải tâm hồn. Tôi đến đây để nhìn, và tôi đã nhìn thấy Mễ Du là một nơi đầy tràn 
ân sũng Thiên Chúa, một nơi cầu nguyện, chiêm tịnh, phần lớn những linh địa Mẽ Du tràn 
ngập Thờ Phượng Thiên Chúa. Ấn tượng đánh động tâm hồn tôi nhiều nhất là – khách hành 
hương đến Mễ Du để Thờ Phượng Thiên Chúa, để hoán cải tâm hồn. Tôi nghĩ rằng việc khơi 
lại Đức Tin cho giáo dân, cho khách hành hương là một phép lạ tuyệt vời nhất, và cũng là một 
thành công của Mẹ (Maria) chúng ta tại Mễ Du.     
 
Câu 2: Kính thưa Đức Cha, như vậy việc Mẹ hiện ra tại Mễ Du và Mẹ hiện ra tại những nơi 

khác, có gì khác nhau? 

Tại những nơi khác, cũng có cầu nguyện, cũng có cử hành Thánh Lễ. Nhưng tại Mễ Du, nơi 
Đồi Mẹ Hiện Ra, trên núi Krizevac và những linh địa khác; người ta đến đây để Phụng Thờ 
Thiên Chúa. Việc Phụng Thờ Thánh Thể Chúa là một dấu ấn trong thời đại của chúng ta  
Một việc rất đặc biệt, đặc trưng tại Mễ Du là hàng ngàn người Phụng Thờ Thánh Thể Chúa 
hằng đêm. Họ đến nhà thờ ban đêm để Chầu Thánh Thể Chúa. Đây là “phương thức” tốt 
nhất để chữa lành các vết thương trong tâm hồn của chúng ta. 
 
Câu 3: Kính thưa Đức Cha, Ngài có cảm nhận được những dấu Lạ, sự hiện diện của Mẹ Maria 

tại Mễ Du? 

Những thành quả “Đức Tin” là những dấu chỉ; tình yêu của Mẹ Maria, tình yêu trong lúc chờ 
đợi Mẹ hiện ra , niềm vui và hạnh phúc, là những dấu chỉ có sự hiện diện của Mẹ Maria. Con 
người đến đây để tìm sự bình an. Những thông điệp của Mẹ Mễ Du điều hướng về “hoà bình”. 
Đó là những thông điệp rất đơn giản cho con người: Giử vững Đức Tin, tình yêu và hạnh 
phúc. Hạnh phúc vì đức tin, hạnh phúc vì tình yêu, hạnh phúc vì được chia sẻ với những 
người bên cạnh mình. Tôi không thể nào dùng từ ngữ để diễn tả hết được. 
 
Câu 4: Kính thưa Đức Cha, Ngài có ngồi toà giải tội ở Mễ Du? 

Có. Tôi đã nghe nhiều lời xưng tội của giáo dân tại Mễ Du. Có những người đã không đi xưng 
tội 30 năm nhưng sau khi đến Mễ Du 3 ngày họ đã xưng tội. 
 



Câu 5: Kính thưa Đức Cha, sự việc Mẹ hiện ra tại Mễ Du mang lại ý nghĩa gì cho Giáo Hội toàn 

cầu? 

Mễ Du là nơi tràn ngập “Ân sủng” của Giáo Hội. Là nơi tạo ra một phương thức đặc biệt để 
được ơn khi cầu nguyện và khi Phụng thờ Thiên Chúa. Khách hành hương cảm nhận được sự 
cải hoá tâm hồn của mình trong cuộc sống hàng ngày. Đây là “sự canh tân cải hoá” của thời 
đại. Giới trẻ tại Argentine càng ngày tìm đến Phụng Thờ Thiên Chúa qua việc cầu nguyện từ 
trong tâm hồn. Cuộc sống mà không chú trọng đến tâm hồn sẽ không có ý nghĩa. Trong lúc 
Phụng Thờ Thánh Thể, Chúa Giêsu sẽ cải hóa tâm hồn của chúng ta. Đây là điều mà tôi đã 
cảm nhận được qua những thông điệp của Mẹ Maria. Mẹ đang mời gọi con người từ những 
quốc gia khác nhau hãy gia tăng việc gìn giử Đức Tin của mình. Tại Mễ Du chúng ta học được 
một Đức Tin toàn cầu và môt tình huynh đệ trong Chúa Kitô. Cũng như ngày xưa các Tông 
đồ đã đi khắp thế gian đễ truyền đạo. Và Giáo hội Công  giáo đã được phát triễn. 
 

Câu 4: Kính thưa Đức Cha, Ngài có “ủng hộ” việc Mẹ hiện ra tại Mễ Du? 

Sáng hôm nay mọi người đã dậy sớm và đến cộng đồng Cenacolo lúc 04giờ sáng để chờ Mẹ 
hiện ra cho Chị Miranja (*khoảng 9giờ sáng). Hàng ngày tôi thường cầu nguyện cho những 
sự kiện đặc biệt. Hôm nay tôi đã cầu cho các tu sỉ, các vị mục tử. Tôi cũng có mặt trong buổi 
càu nguyện của Chị Miranja tại Cenacolo. Trong lúc Mẹ hiện ra cùng Chị Miranja, tôi cảm 
thấy hình như có tiếng nói của Mẹ Maria từ trong thâm tâm tôi:”Mẹ sẽ bảo vệ cho con khắp 
nơi”. Sau đó khi Mẹ đi rồi Chị Miranja đã truyền lại thông điệp Mẹ vừa ban ra rằng Mẹ mời 
gọi chúng ta hãy đặc biệt cầu nguyện cho các vị Mục Tử. Sự việc nầy đã làm tôi cảm súc rất 
nhiều. Thiên Chúa đang nói chuyện với chúng ta đó.  
(*memedu@dk: để hiểu rỏ thêm, xin xem thông điệp ngày 02.10.2008 mà Mẹ Maria đã ban cho 

thế gian qua Thị Nhân Miranja tại cộng đồng Cenacolo  

http://www.memedu.dk/thongdiephangthang.htm )  

 
Câu 6: Kính thưa Đức Cha, Ngài có gặp “riêng” các Thị Nhân chưa? 

Tôi đã nói chuyện với Thị Nhân Vicka. Cô ấy đã nhờ tôi chúc lành cho cô. Điều nầy đã gây ấn 
tượng cho tôi, Ngoài ra sự mộc mạc, đơn sơ, bình dân, vui tươi của Vicka cũng đã gây ấn 
tượng  đối với tôi.  
 
Câu 7: Kính thưa Đức Cha, Ngài có ý kiến gì khi tất cả các Thị Nhân điều thành lập gia đình? 

Việc thực thi lời Chuá vẫn có thể thực hiện trong một cuộc sống bình thường. 
     
Câu 8: Kính thưa Đức Cha, nếu những dấu chỉ tại Mễ Du là “lừa gạt”, Chúa có ban nhiều ân 

sủng không thưa Đức  Cha? 

Chính Đức Giáo Hoàng đã tuyên bố rằng Ngài mong muốn hành hương Mễ Du. Việc nầy nói 
lên sự chấp thuận Mễ Du. 
 
  
memedu@dk (dịch lại) 

25.10.2008 
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