Anh chị em thân mến,
Chú thích về Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Sức Khỏe, vào ngày lễ sinh nhật của Mẹ.
Chúng con chúc mừng SINH NHẬT Mẹ Maria Yêu Dấu – xin cầu cho chúng con.
Năm 1550, một cậu bé chăn cừu tên là Tamil Krishnannesti Sankaranaranayam đang làm công việc
hàng ngày là đem sữa từ Vailankanni cho ông chủ ở Nagapattinam. Bất chấp buổi sáng tinh sương,
cơn mệt mỏi ập đến khi cậu đi ngang qua ao nước ở đường Anna Pillai, Vailankanni. Đặt bình sữa
xuống gần cây đa cạnh ao nước, cậu bé rơi vào cơn buồn ngủ kỳ lạ, chợt giật mình đứng trước cảnh
tượng ngọt ngào của một Thiếu Phụ tuyệt đẹp đang bồng trên tay một đứa trẻ duyên dáng nhất với
vẻ đẹp thần linh. Khi cậu bé còn đang sững sờ, Thiếu Phụ hỏi xin cậu chút sữa cho con bà ấy và rồi
cậu bé đã dâng lên cách cung kính.
Ông chủ thiếu kiên nhẫn không tin vào câu chuyện của cậu bé. Nhưng ngạc nhiên hơn với tất cả những chuyện hiện tại, sữa bắt
đầu tuôn trào ra khỏi bình. Khi đến nơi hiện ra, ông chủ và những người khác bắt đầu tin vào sự hiện ra của Bà ấy. Nơi đó bắt
đầu được gọi là “Matha Kulam” (Our Lady’s Tank).
Năm 1600, khoảng cuối thế kỷ 16, một góa phụ nghèo và cậu con trai liệt chân sống ở Vailankanni. Mỗi ngày cậu bé tàn tật
thường ngồi dưới gốc cây đa, ngay tại chỗ được gọi lạ “Nadu Thittu” (gò trung tâm), bán bơ sữa cho khách bộ hành khát nước.
Ngày nọ, một ánh sáng rực rỡ xuất hiện trước mặt cậu bé và từ luồng ánh sáng, một Phụ nữ có vẻ đẹp không ai sánh bằng với một
đứa trẻ với vẻ đẹp thần linh trên tay, hỏi xin cậu bé một tách bơ sữa. Sau đó, Bà ấy hướng dẫn cậu bé đến gặp người đứng đầu
công giáo ở Nagapattinam để xin lập một Nguyện Đường với tên của Bà tại nơi hiện ra. Cậu bé nhận thấy đôi chân của cậu đã trở
lại bình thường khi nghe lời Bà ấy. Với niềm vui khôn tả, cậu chạy đến Nagapattinam để thực hiện công việc này. Sẵn có sự
hướng dẫn của Đức Mẹ, người đứng đầu công giáo, với sự trợ giúp của dân chúng, đã xây dựng một Nguyện Đường ở “Nadu
Thittu”, nơi hiện nay là Đền Thờ Vương Cung Thánh Đường. Đức Mẹ đó được gọi “Đức Mẹ Sức Khỏe”.
Vào thế kỷ 17, một tàu buôn người Bồ Đào Nha bị mắc cơn bão kinh hoàng ở Vịnh Bengal khi tàu khởi hành từ Macao ở Trung
Hoa đến Colombo ở Ceylon. Các thủy thủ bất lực cầu nguyện với Mẹ Maria là Sao Biển đến cứu họ.
Ngày 8 tháng 9, 1650, họ hứa xây dựng Nhà Thờ với tên của Mẹ ở bất cứ nơi nào họ có thể cập bến. Cơn bão trở nên bình lặng.
Con tàu của họ cập bến gần bờ biển của Vailankanni vào ngày 8 tháng 9, lễ sinh nhật Đức Mẹ.
Họ biến đổi ngôi Nguyện Đường lợp tranh được xây dựng bởi người đứng đầu Công giáo tại Nagapattinam thành ngôi Nguyện
Đường bằng đá tuyệt đẹp. Lần sau đến thăm viếng, họ trang trí Bàn Thờ bằng những đĩa sứ minh họa với những chủ đề Kinh
Thánh. Những đĩa sứ này, chứng tỏ lòng biết ơn của họ đối với Đức Mẹ, còn được nhìn thấy ngay cả hôm nay xung quanh bệ
đứng của bức tượng kỳ diệu Đức Mẹ Sức Khỏe, trên bàn thờ chính của Đền Thờ. Kể từ lúc đó, mỗi năm ngày lễ Đức Mẹ Sức
Khỏe được treo cờ mừng kính trước ngày 29 tháng 8.
Tháng 9, 1771 Vailankanni là một họ lẻ của Giáo xứ Nagapattinam, được nâng lên thành Giáo xứ.
Năm 1920, Đền Thờ Đức Mẹ Sức Khỏe được sửa chữa lần đầu tiên.
Năm 1933, Đền Thờ được sửa chữa lần thứ hai.
Đức Thánh Cha Gioan XXIII đã nâng Đền Thờ thành Vương Cung Thánh Đường vào ngày 3 tháng
11, 1962. Việc Đức Mẹ hiện ra, bức tượng Kỳ Diệu Đức Mẹ, vô số các phép lạ, kiến trúc tráng lệ và
vẻ đẹp của Đền Thánh, tất cả là động lực để Đền Thờ này trở thành Vương Cung Thánh Đường.
Năm 1975, Vương Cung Thánh Đường lớn này được làm phép và mở cửa.
Năm 1985, Nguyện Đường nhỏ tại Our Lady’s Tank, được xây dựng và làm phép.
Ngày 31 tháng 12, 2012 kỷ niệm 50 năm thánh hiến Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Sức Khỏe.
Lạy Đức Mẹ Maria nhân lành, xin cầu bầu cho chúng con với Con của Mẹ.
Thân ái,
Fr. Xavier Sengol Bazil
Linh mục phụ tá

