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Anh chị em thân mến,
Tôi rất biết ơn tất cả anh chị em về những lời cầu nguyện của anh chị em và những ơn lành Chúa ban cho tôi khi
tôi nghỉ phép ở quê nhà với một sức khỏe tốt và thân thể lành mạnh. Tôi thực sự cảm nhận được những ơn lành
đó qua sự bảo vệ của Thiên Chúa là Cha. Tôi muốn chia sẻ với anh chị em về một trong những Vương cung Thánh
Đường mà tôi đã thăm viếng trong kỳ nghỉ này. Tất cả là vinh danh Thiên Chúa là Cha.

Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Lộ Đức ở Poondi
Trung tâm hành hương Công giáo này ở Tamil Nadu, phía Nam
Ấn Độ. Poondi là một ngôi làng nhỏ gần Thirukattupalli vùng
Thiruvaivaru Taluk, cách xa Thanjavur gần 35 km. Poondi luôn gắn kết
với làng Alamelupuram ở gần Vương Cung Thánh Đường, vì vậy được
gọi tên chính thức là Poondi-Alamelupuram.
Đầu thế kỷ 18, một tu sĩ thừa sai vĩ đại Dòng Tên người Ý, Cha
Constantine Joseph Beschi, SJ được biết đến với tên gọi
“Veeramamuniver” đã xây nhà thờ và đặt tên là nhà thờ “Nữ Vương Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.” Ngay tại
mái vòm của nhà thờ được đặt tượng phép lạ Đức Mẹ Poondi. Bức tượng kỳ diệu này là một trong 3 bức tượng
được tạc ở Pháp sau cuộc hiện ra của Đức Mẹ Lộ Đức. Cha Darres thuộc Hội Thừa Sai Paris (MEP), đã mang
theo những bức tượng này từ Pháp.
Theo các tài liệu ghi chép hiện có trong kho lưu trữ của Vương Cung Thánh Đường, các vị Thừa Sai Pháp
(MEP) chăm lo việc Mục vụ Truyền giáo Giáo phận Kumbakonam từ đầu thế kỷ 20. Cha Mette Louis Jules bắt
đầu một Trường Giáo lý ở Poondi trong suốt năm 1900 để huấn luyện các giáo lý viên.
Cha Lourdes Xavier, sau khi được chỉ định làm Linh mục Quản xứ của Poondi ngày mùng 1 tháng 9,
1955, lập tức chú ý đến việc cải thiện tình trạng của Nhà Thờ, mái nhà trung tâm của tòa nhà đang xuống cấp và
sợ rằng nó có thể xụp xuống gây ra thiệt hại nặng nề bất cứ lúc nào. Vì thế ngài đã xin ý kiến một kỹ sư. Họ chỉ
muốn phá bỏ mái nhà trung tâm mà không gây ra thiệt hại nào cho thang máy phía trước, mái vòm và bàn thờ.
Cha Lourdes Xavier rất lo lắng vì chi phí rất cao và nó vượt quá khả năng mà ngài có thể tìm ngân quỹ cần thiết
để tái thiết nhà thờ. Cha Lourdes Xavier, một người rất sùng kính Đức Mẹ, đã tin tưởng và cầu nguyện với Đức
Mẹ Poondi để xin chỉ cho ngài 1 lối thoát cho vấn đề này. Được gợi hứng bởi một tiếng nói bên trong, ngài dự
đoán mái trung tâm của nhà thờ sẽ đổ xuống vào một ngày và thời gian cụ thể, và đã xảy ra như vậy. Điều
này được nhiều người nhớ đến và mô tả cho đến ngày nay.
Đức Hồng Y Simon Lourdusamy đã công bố Đền thánh Đức Mẹ Poondi mãi mãi là trung tâm hành hương
Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ngày mùng 8 tháng 3, 1999, đền thánh được Đức Giáo Hoàng John Paul II nâng
lên thành Vương Cung Thánh Đường Nhỏ.
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