
Vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán, Fatima lần đầu tiên phải ngưng các chương 

trình hành hương và thánh lễ. 

 

Fatima – Vào cuối tuần qua ngày 13.03.2020, Trung Tâm Thánh Mẫu Fatima lần 

đầu tiên trong lịch sử 102 năm qua, đã phải ngưng các chương trình hành hương 

và thánh lễ theo đúng chỉ thị của Hội Đồng Giám Mục Bồ Đào Nha, sau khi 

chính quyền nước này ban bố tình trạng khẩn trương chống lây lan dịch viêm 

phổi (coronavirus) bắt nguồn từ thành phố Vũ Hán bên Trung Quốc. Biến cố này 

đã xẩy ra sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức tuyên bố đại dịch 

toàn cầu vào ngày 13.03.2020. Cùng ngày 13.3, Tổ chức Y tế thế giới cũng 

tuyên bố châu Âu hiện là "tâm chấn" của đại dịch Vũ Hán, khi dịch bệnh này đã 

khiến cho Ý và Tây Ban Nha phải phong tỏa toàn quốc.  

 

Tính cho đến chiều thứ Tư 18 tháng Ba, số người chết vì dịch viêm phổi Vũ Hán 

(coronavirus, hay COVID-19) trên toàn thế giới vẫn tiếp tục gia tăng ở mức kinh 

hoàng với 7,987 người chết, và số người nhiễm bệnh lên đến 198,422 người. 

Như thế, chỉ trong 24 giờ đã có thêm 813 người thiệt mạng vì coronavirus, và 

15,699  trường hợp nhiễm bệnh mới được xác nhận. 

 

Theo thông cáo chính thức của HĐGM Bồ Đào Nha vào ngày 13.03 vừa qua, áp 

dụng các chỉ dẫn của bộ y tế Bồ Đào Nha hạn chế các cuộc tụ họp chống lây lan 

của cơn dịch Coronavirus trong toàn quốc trong tình trạng nguy hiểm hiện nay, 

ra lệnh đóng cửa các trường trung, tiểu và đại học trên toàn quốc, đóng cửa các 

quán nhậu và các nơi tụ họp đông người... Nên HĐGM Bồ Đào Nah đã quyết 

định tạm ngưng các thánh lễ trên toàn quốc cho đến khi có quyết định mới. 

 

Theo thông báo của HĐGM, các giáo phận Bồ Đào Nha cũng sẽ áp dụng tùy 

hoàn cảnh mỗi địa phương về việc cử hành các bí tích và sinh hoạt văn hóa, 

cũng như ngưng các lớp giáo lý và sinh hoạt đoàn thể ... 

 

Bù lại, các giáo phận có thể tùy hoàn cảnh và phương tiện cho phép tổ chức các 

thánh lễ qua truyền thanh, truyền hình hay các phương tiện kỹ thuật số, qua 

mạng internet, để giáo dân ở nhà có thể thông công... 

 



Kết thúc thông báo, HĐGM Bồ xin mọi người hiệp thông với nhau trong lời cầu 

nguyện cá nhân, gia đình, được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa, luôn tin tưởng tín 

thác vào ơn thánh của Chúa và thành tâm thiện chí của tất cả mọi người. 

 

Riêng tại Trung Tâm Thánh Mẫu hành hương Fatima, lần đầu tiên trong lịch sử 

103 năm Đức Mẹ hiện ra tại đây với ba trẻ mục đồng Lucia, Phanxicô và 

Giaxinta sáu lần vào năm 1917, cũng đã phải tạm ngưng các chương trình hành 

hương và các thánh lễ. Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Mân Côi nơi có mộ 

hai thánh trẻ Phanxicô và Giaxinta Marto, và mộ nữ tu Lucia, Vương Cung 

Thánh Đường Chúa Ba Ngôi, các văn phòng và các nguyện đường chung quanh 

đền thánh, các phòng triển lãm cũng đã tạm thời đóng cửa không tiếp nhận 

khách hành hương...  

Chỉ còn nguyện đường Đức Mẹ hiện 

ra, nơi đặt thánh tượng Đức Mẹ 

Fatima (năm nay kỷ niệm 100 thánh 

tượng này và mừng 100 năm ngày về 

trời của nữ thánh Giaxinta Martô, 

qua đời trong trận đại dịch Tây Ban 

Nha vào ngày 20.02.1920) và nguyện 

đường Thánh Thể tọa lạc dưới hầm 

đối diện với Vương Cung Thánh 

Đường Chúa Ba Ngôi, nơi giáo dân 

có thể đến kính viếng và chầu Thánh Thể...vẫn mở cửa để giáo dân có thể đến 

kính viếng.  



 

Nên biết, cũng như tại Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ Đức bên Pháp, Fatima mỗi 

năm có tới 7-8 triệu khách hành hương và khách du lịch đến hành hương, trong 

đó có nhiều đoàn tín hữu Việt Nam từ quê hương hay từ khắp năm châu quy tụ 

về hành hương. 

 

Chúng ta cũng nhớ lại khi hiện ra với ba em mục đồng tại Fatima, Đức Mẹ đã 

tha thiết xin các em và các tín hữu biết siêng năng lần hạt Mân Côi, biết ăn ăn 

cải thiện đời sống và tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm nguyên tội Mẹ. Đức Mẹ đặc 

biệt xin các em cầu nguyện cho các tội nhân biết ăn năn thống hối... 

 

Năm nay, Trung Tâm Thánh Mẫu Fatima cũng kỷ niệm 100 năm ngày qua đời 

của thánh nữ Giaxinta Marto, chết tại bệnh viện ở Lisbon trong trận đại dịch Tây 

Ban Nha vào năm 1918-1920 lúc mới lên 10 tuổi. Giaxinta là một trong ba “trẻ 

chăn chiên” được Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên vào ngày 13 tháng 5 năm 

1917. Giaxinta qua đời tại Lisbon vào ngày 20 tháng 2 năm 1920, được Thánh 

Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong chân phước năm 2000 và ĐTC Phanxicô 

phong thánh năm 2017. Giaxinta đã chứng kiến Đức Maria hiện ra cùng với anh 

trai là Phanxicô và chị họ Lucia. 

 

Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia:  Các đại dịch cúm 1918 (tháng 1 năm 

1918 - tháng 12 năm 1920) là một đại dịch cúm chết người một cách bất thường, 

vụ dịch cúm đầu tiên của hai đại dịch liên quan đến vi rút cúm H1N1. Nó gây 



nhiễm 500 triệu người trên khắp thế giới, bao gồm các đảo xa xôi Thái Bình 

Dương. 

Dương và Bắc Cực, và giết chết 

50 đến 100 triệu trong số những 

người bị nhiễm bệnh - từ 3 đến 5 

phần trăm dân số thế giới - khiến 

nó trở thành một trong những 

thảm họa thiên nhiên khủng 

khiếp nhất trong lịch sử nhân loại 

… 
 
 

Đại dịch cúm 1918-1920Virus corona gây tỷ lệ tử vong thấp hơn đáng kể so với 

Cúm Tây Ban Nha 

 

Chắc chắn sứ điệp Fatima vẫn mang tích cách thời sự và cấp thiết hơn bao giờ 

hết trong cơn đại dịch viêm phổi Vũ Hán hiện nay trên toàn thế giới. 

Chúng ta cùng hợp với Vị Cha Chung lần hạt Mân Côi kêu xin Chúa thương tha 

thứ cho nhân loại tội lỗi và xin thương cứu thoát thế giới khỏi cơn đại dịch nguy 

hiểm hiện nay:  

 

Theo bản tin đài phát thanh Vatican, chương trình Việt Ngữ đăng ngày hôm nay, 

Đức Thánh Cha mời gọi: “Mỗi gia đình, mỗi tín hữu, mỗi cộng đoàn dòng tu: 

ngày mai (19./03), vào lúc 21 giờ, tất cả hiệp nhất trong tinh thần bằng việc đọc 

kinh Mân Côi, với các Mầu nhiệm sự Sáng. Tôi sẽ đồng hành với anh chị em từ 

nơi này. Xin Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, sức khỏe của người đau yếu, dẫn chúng 

ta đến với gương mặt rực sáng và biến hình của Chúa Giêsu Kitô và Thánh Tâm 

Ngài, Đấng mà chúng ta dâng lời cầu nguyện qua kinh Mân Côi, dưới ánh nhìn 

yêu thương của thánh Giuse, Đấng bảo vệ Thánh gia và các gia đình của chúng 

ta. Và chúng ta xin Ngài bảo vệ cách đặc biệt gia đình chúng ta, đặc biệt là 

những người đau bệnh và những người đang chăm sóc những người bệnh: các 

bác sĩ, y tá, các tình nguyện viên, những người liều mình phục vụ“. 

 

Lm. Stephanô Bùi Thượng Lưu 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Bắc_Cực

