
ì=ﾐgà Ch┎aàNhật 20-11 mộtà ﾐhﾙﾏà aﾐhà Ihị em Song Nguyềﾐà tヴoﾐgà phoﾐgà tヴ<oà TTHNà ở 

Minnesota hẹﾐàﾐhauàđiàthăﾏàﾏộtàIﾚﾐgàtヴｸﾐhàﾐghệ thuậtàtﾚﾐàgi=oàヴấtàđẹpà┗<àヴấtàIﾚﾐgàphuà
của một vị Linh MụIàﾐgườiàĐứIàđượIà┝>┞àdựﾐgàHZﾐàIạﾐhàﾐgﾚiàﾐh<àthờ Sts. Peter & Paul ở 

th<ﾐhàphố West Bend , TiểuàHaﾐgàIo┘a.àCﾚﾐgàtヴｸﾐhàﾐ<┞àIﾙàtZﾐàl<àTheàìhヴiﾐeàofàTheàGヴottoà
of The Redemption.  

WestàBeﾐd,àIo┘aàI=Ihà┗┍ﾐgàT┘iﾐàCit┞,àtiểu bang Minnesota 200 miles về hướﾐgàt>┞àt>┞à
ﾐaﾏ.àĐ>┞à l<àﾏộtàth<ﾐhàphố nhỏ vớiàd>ﾐàsố chỉ ΑヵΓàﾐgười tヴoﾐgàンヶヰàgiaàđｸﾐh,àdiệﾐàtｹIhà
2.31 Km2.(theo thốﾐgàkZàﾐăﾏàヲヰヱヵぶ 

Đếﾐàﾐơià┗<oàkhoảng 9:30, nhiệtàđộ thｸàヲΓàđộ Fàﾐhưﾐgàgiﾙàthổi mạnh từng chậpàﾐZﾐàlạnh 

run tuy vậ┞àIh┎ﾐgàtﾚiàIũﾐgàdạoàsơàケuaàﾏộtà┗ﾘﾐgàtヴước khi tham dự th=nh lễ l┎Iàヱヰàgiờ. 

 

 



 

 

 



 

 



TヴZﾐàIuﾐgàth=ﾐhàl<àH<ﾐàthờ ﾐgu┞àﾐgaàIﾙàhｸﾐhàhaiàth=ﾐhàPhZàヴﾚà┗<àPhaoàlﾚà,àIﾙàﾐhững chiếc 

l=à l<ﾏàHằﾐgà┗<ﾐgàヲンkaヴatà tヴaﾐgà tヴｹà Ihuﾐgàケuaﾐh ふCﾙà aià Hiết tại sao họ khﾚﾐgà l<ﾏàHằng 

┗<ﾐgàヴﾘﾐgàヲヴkaヴatàﾏ<àIhọﾐà┗<ﾐgàヲンkaヴat?ぶ. ChiếIàH<ﾐàthờ nầ┞àđ?àđượIàph=Iàhọaà┗<àđiZuà
khắc bởià ﾚﾐgà Egidà HaIkﾐeヴà ┗<à đoạt giải nhất trong cuộIà thià ChiIagoàWoヴld’sà Faiヴà ﾐăﾏà
ヱΒΓン.TヴướIàđ>┞àH<ﾐàthờ nầ┞àd┍ﾐgàtヴZﾐàIuﾐgàth=ﾐhàIủaàﾐh<àthờ St. Joseph ở Carroll , Iowa 

khià ﾐh<à thờ St. Josephà đượIà ┝>┞à dựng lạià ﾐăﾏà ヱΓΑヲà thｸà H<ﾐà thờ ﾐ<┞à được chuyển về 

đ>┞.PhｹaàtヴZﾐàtヴầﾐàl<àHức tranh vẽ ﾏﾚàtả cảnh Ch┎aàLZﾐàTヴờiàtヴước mặtàI=Iàth=ﾐhàTﾚﾐgà
Đồ. Bức tranh vẽ ﾐ<┞àl<àt=Iàphẩm củaàﾚﾐgàBeヴﾐaヴd, em trai của Cha Paul M. Dobberstein. 

Cha Paul M. Dobberstein về l<ﾏàcha sở củaàgi=oà┝ứ từ ﾐg<┞àヱヲàth=ﾐgàヱヰàﾐăﾏàヱΒΓΒà┗<àtại 

đ>┞à┗ới 56 ﾐăﾏàl<ﾏàChaàXứ, Cha bắtàđầuà┝>┞àdựﾐgàIﾚﾐgàtヴｸﾐhàGヴottoàﾐ<┞àtừ ﾐăﾏàヱΓヱヲà
IhoàđếﾐàﾐăﾏàヱΓヵヴàthiàNg<iàケuaàđờiàđể lạiàIﾚﾐgàtヴｸﾐhàđaﾐgàIoﾐàdaﾐgàdỡ lại cho Cha Louis 

Gヴe┗iﾐhàl<àﾐgườiàđ? gi┎pàIhaàDoHHeヴsteiﾐsàtừ ﾐăﾏàヱΓヴヶàIhoàđếﾐàﾐăﾏàヱΓヵヴàﾐZﾐàCha Louis 

Grevinh đ?àho<ﾐàtấtàIﾚﾐgàtヴｸﾐhàGヴottoàofàtheàRedeﾏptioﾐàﾐ<┞àtheoàđ┎ﾐgàﾐhưàýàIủa Cha 

Dobberstein. 

 

Tượﾐgà đồng củaà Chaà PaulàM.à DoHHeヴsteiﾐà ┗<à Iﾚﾐgà tヴｸﾐhà Iủaà ﾐg<ià :à Theà Gヴottoà ofà theà
Redemption. 

BZﾐàphｹaàta┞àphải củaàIuﾐgàth=ﾐhàl<àhaﾐgàđ=àGi=ﾐgàìiﾐh,àﾏộtàIﾚﾐgàtヴｸﾐhàﾐghệ thuật của 

ChaàDoHHeヴsteiﾐàho<ﾐàth<ﾐhà┗<oàﾐăﾏàヱΓヲΑ.àTất cả những vật liệuàl<ﾏàﾐZﾐàhaﾐgàđ=àGi=ﾐgà
ìiﾐhàﾐ<┞àđến từ tất cả I=Iàtiểu bang của Hoa Kỳ ┗<àđến từ gần hếtàI=IàケuốIàgiaàtヴZn thế 

giới.àViZﾐàđ=àthạch anh tｹﾏàふaﾏeth┞stぶ lớn nặng 300 lbs từ Bヴazilàl<ﾏàkhuﾐgàﾐền cho hang 

đ=.àNhữﾐgà┗iZﾐàđ=àﾏ?àﾐ?o (agate) ở phｹaàtヴước nềﾐàhaﾐgàđ=àđượIàﾏ<iàdũaàHởi mộtàIﾚﾐgà
ty ở HZﾐàﾐướIàĐứI.àC>uàGloヴifiIatioﾐàofàtheàIﾐIaヴﾐatioﾐà┗<àﾐhữﾐgàIoﾐàIhiZﾐà l< nhữﾐgàýà



tưởng của Cha Dobberstein muốﾐàđược thể hiệﾐàtヴoﾐgàt=Iàphẩﾏàﾐ<┞à l<à :à thứ nhứtàtﾚﾐà
┗iﾐhàThiZﾐàCh┎aàl<àđấﾐgàđ?àﾐhập thể ┗<àIứu chuộIàlo<iàﾐgười, thứ haiàl<àphầﾐàthưởﾐgàlo<ià
ﾐgười nhậﾐàđược khi hợpàt=Ià┗ớiàIhươﾐgàtヴｸﾐhàIứu chuộIà┗<àth=ﾐhàhﾙaàIủaàThiZﾐàCh┎a.à
Cﾙàhｸﾐhàảnh bốﾐàIoﾐàIhiZﾐàtヴZﾐàﾐền củaàhaﾐgàđ=.àCoﾐàthứ nhứtàphｹaàtヴZﾐàI┍ﾐgàIﾙàd=ﾐgà┗ẽ 

tuyệt vọﾐgà┗<àﾏấtàphươﾐgàhướng l<àhｸﾐhàảnh nhữﾐgàﾐgười sống trong thế giớiàﾐhưﾐgà
khﾚﾐgàHiết mụIàđｹIhàIủa cuộc sốﾐgàl<àgｸ.àHọ chỉ tồn tạiàﾏ<àthﾚi.CoﾐàIhiZﾐàthứ hai ở phｹaà
thấpàhơﾐàIũﾐgàIﾙàﾐYtàtu┞ệt vọﾐgàﾐhưﾐgàđaﾐgàhướng về phｹaàﾐgườiàIhăﾐàIhiZﾐàphｹaàHZﾐà
phải, l<àhｸﾐhàảnh nhữﾐgàﾐgườiàđaﾐgà tｸﾏàkiếﾏàđể hướﾐgàđếﾐàIhươﾐgà tヴｸﾐhàIứuàđộ của 

ThiZﾐàCh┎a.Phｹaàdướià l<àIﾘﾐàIhiZﾐàthứ Haàđaﾐgàuốﾐgàﾐước từ dﾘﾐgàﾐướIàl<à l<àhｸﾐhàảnh 

nhữﾐgàﾐgườiàđ?àtｸﾏàthấy cuộc sốﾐgàđｹIhàthậtàケuaàđứIàtiﾐà,ケuaàHｹàtｹIhàヴửa tộià┗<àI=IàHｹàtｹIhà
kh=I.àCuốiàI┍ﾐgàl<àIﾘﾐàIhiZﾐàthứ tưàIﾙàd=ﾐgà┗ẻ ┞ZﾐàHｸﾐhà┗<àﾐghĩàﾐgơiàl<àhｸﾐhàảnh những 

ﾐgườiàđ?àtheoà┗<àthựIàh<ﾐhàﾐhữﾐgàđiềuàThiZﾐàCh┎aàtヴu┞ền dạ┞à┗<àđ? tｸﾏàđược sự Hｸﾐhà
an. 

 



         

 

Lạiàﾐﾙià┗ề TheàGヴottoàofà theàRedeﾏtioﾐ.àĐ>┞à l<àﾏộtàIﾚﾐgàtヴｸﾐhàđượIàIﾚﾐgàﾐhậﾐà l<àﾏột 

Iﾚﾐgà tヴｸﾐhàgồm nhiều loạià kho=ﾐgà sảﾐà┗<à loại đ=à  nhấtà tヴZﾐà thế giới. Cha Paul Mathias 

DoHHeヴsteiﾐàđ?à┝>┞àdựﾐgàIﾚﾐgàtヴｸﾐhàﾐ<┞àヴヲàﾐăﾏàヴﾘﾐgàヴ?àđể lại mộtàIﾚﾐgàtヴｸﾐhàtu┞ệtàđẹp 

cho hậu thế.àCh┎ﾐgà taàI┍ﾐgàﾐgheàケuaàIhu┞ện cuộIàđời của Cha Dobberstein qua lời kế 

củaàChaàLouisàGヴe┗iﾐhàl<àﾐgườiàđ?àsốﾐgà┗<àl<ﾏà┗iệc với Cha Dobberstein từ ﾐăﾏàヱΓヴヶàtới 

ﾐăﾏàヱΓヵヴàđể hiểuàヴﾛàhơﾐ. 



Cha Dobbersteiﾐàsiﾐhàﾐg<┞àヲヱàth=ﾐgàΓàﾐăﾏàヱΒ72 tạiàth<ﾐhàphố Roseﾐfeldà,àGeヴﾏaﾐ┞.àNg<ià
diàd>ﾐàđếﾐàNappeヴ┗illeà Illiﾐoisà l┎Iàﾐg<iàđược 20 tuổi.àTヴoﾐgà l┎Iàsống ở Nappeヴ┗illeàﾐg<ià
đọIà đượIà thưà tu┞ển mộ chủﾐgà siﾐhà ┗<à liﾐhà ﾏục biếtà ﾐﾙià tiếﾐgà Đức củaà Gi=ﾏà Mục 

Hennessey củaàgi=oàphận Dubuque, Iowa. Thế l<àﾐg<iàlZﾐàđườﾐgàđến gặpàĐứIàGi=ﾏàMục 

Hennessey ở DuHuケueà ┗<à được gởià đến Chủng Viện St. Francs ở gần Milwalkee, 

WisIoﾐsiﾐàđể họIàヲàﾐăﾏàtヴiếtà┗<àヴàﾐăﾏàthần học. Hai tuầﾐàtヴướIàﾐg<┞àIhịu chức Linh Mục 

ﾐg<iàHị bịnh nặﾐg,àﾐhưﾐgàﾐg<iàﾏuốﾐàđược chịu chứIàI┍ﾐgà┗ớiàI=IàHạﾐàI┍ﾐgàlớpàﾐZﾐàđ?à┝iﾐà
vớiàH=IàsĩàIhoàphYpàヴời bệnh việﾐàđể được phong chức linh mụI.àC=IàH=Iàsĩàđồﾐgàýà┗ới 

điều kiệﾐàl<àﾐg<iàphải trở về bệnh việﾐàđể điều trị ngay khi vừa xong lễ phong chức Linh 

MụI.àìauàđﾙàkhiàtヴở lại bệnh viện ng<iàđược chẩﾐàđo=ﾐàl<àHị bệﾐhà┗iZﾏàphổi (pneumonia), 

┗<oà thờiàđﾙàkhià Ihưaàph=tàﾏiﾐhà ヴaà thuốc trụ siﾐhàpeﾐiIilliﾐà thｸà ｹtàﾐgười sốﾐgà sﾙtà khiàHị 
bệﾐhàﾐ<┞.àChaàDoHHeヴsteiﾐà Iầu nguyệﾐà┝iﾐàĐức Mẹ cầu bầuà I┍ﾐgàCh┎aà Ihoàﾐg<iàđược 

khỏe mạnh trở lại. Ng<iàkhấn hứa rằng nếuàﾐg<iàđược khỏi bịﾐhàthｸàﾐg<iàsẽ ┝>┞àdựng một 

đền thờ để biệtà kｹﾐhà Đức Mẹ.à ìauà đﾙà ﾐg<ià được hồi phụIà ┗<à đượIà ĐứIà Gi=ﾏà Mục 

Hennessey gởiàđếﾐàWestàBeﾐdà,àIo┘aàđể Ioiàgi=oà┝ứ Sts. Peter & Paul từ ﾐg<┞àヱヲàth=ﾐgàヱヰà
ﾐăﾏàヱΒΓΒ.àGi=oà┝ứ nầy phầﾐàđﾚﾐgàgi=oàd>ﾐàl<àdiàd>ﾐàtừ Geヴﾏaﾐ┞.àCũﾐgàtヴoﾐgàthời gian 

ﾐ<┞àﾐg<iàHắtàđầu thiết kế ┗<àthuàthập vật liệuà┗<àđếﾐàﾐăﾏàヱΓヱヲàﾐg<iàHắtàđầuàIﾚﾐgà┗iệIà┝>┞à
dựﾐgà┗<àtiếp tụIàIhoàđếﾐàヴヲàﾐăﾏàsau 

 

Di ảnh ┗<àH<ﾐàl<ﾏà┗iệc của Cha Dobberstein. 



 

Một trong những bản vẽ thiết kế của IhaàDoHHeヴsteiﾐàIﾘﾐàlưuàlại ở Museum 

 

 



 

Những loạiàđ=àđ?àđượIàd┍ﾐgàtヴoﾐgàIﾚﾐgàtヴｸﾐhàđến từ tất cả I=Iàtiểu bang của Hoa Kỳ ┗<à
từ gần hếtàI=IàケuốIàgiaàtヴZﾐàthế giới. Một số đượIàlưuàlại trong Museum. 

 

TヴoﾐgàH<ià H=oà ﾐ<┞à ﾐăﾏàヱΓヵヲà ┗iết rằﾐgà Iﾙà Αヵà ﾐg<ﾐà duà kh=Ihàđ?àđếﾐàﾐơi nỗi tiếﾐgàﾐ<┞à
(Famed Grotto).àV<àHZﾐàdướiàphｹaàta┞àtヴ=iàIﾙàdﾘﾐgàIhữ : Cha Dobberstein hy vọﾐgàl<àsẽ 

ho<ﾐàth<ﾐhàIﾚﾐgàtヴｸﾐhàﾐ<┞àtヴoﾐgàヲàﾐăﾏà┗<àChaàđ?àho<ﾐàth<ﾐhàIuộIàh<ﾐhàtヴｸﾐhàtヴZﾐàtヴần 

giaﾐàヲàﾐăﾏàsau.ChaàﾏấtàﾐăﾏàヱΓヵヴ 

L┎IàHaﾐàđầuàkhià┝>┞àdựng, Cha Dobberstein dự định chỉ l<ﾏàﾏột grotto( tạm gọiàl<àhaﾐgà
đ=àha┞àﾐ┎iàđ=,ha┞àhﾘﾐàﾐoﾐàHộぶàkｹﾐhàĐức Mẹ ﾐhưàlờiàđ?àkhẩn hứaàﾏ<àthﾚiàﾐhưﾐgàkhiàđaﾐgà
┝>┞àdựﾐgàthｸàduàkh=Ihàgầﾐà┝aàđếﾐàthăﾏà┗iếng, khen ngợià┗<àケu┞Zﾐàgﾙpàtiềﾐàđể Cha mua 

vật liệu.ààĐiềuàđﾙàđ?àthﾚiàth┎IàChaàﾐﾙiàヴộng khu vựIàđể ┝>┞àdựﾐgàthZﾏàﾐhữﾐgàgヴottoàkh=Ià
nữaàđể thuật lạiàI>uàIhu┞ện xuống thế l<ﾏàﾐgườià┗<àIứu chuộIàlo<iàﾐgười củaàCh┎a. 

C>uàIhu┞ệﾐàđược bắtàđầu tu haﾐgàﾐ┎iàCh┎aàBaàNgﾚiàふtheàGヴottoàofàtheàTヴiﾐit┞ぶ┗ớiàThiZﾐà
thần hộ thủ Micae chiến thắﾐgà┗<àđạp tヴZﾐàđầuàLuIifeヴ,┗ườﾐàđịaàđ<ﾐgà┗ớiàﾚﾐgàádoﾐgà┗<à
B<àE┗aふTheàGヴottoàofàPaヴadiseàLostぶ,àHaﾐgàđ=àBethleheﾏàふTheàGヴottoàofàBethleheﾏぶ,àﾐgﾚià



ﾐh<à NazaヴethふTheà Gヴottoà ofà Nazaヴethぶ,H<ià giảﾐgà tヴZﾐà ﾐ┎ià về t=ﾏà ﾏốià ph┎Ià thật(The 

Sermon of the Mout),hang mườiàđiềuàヴăﾐふàTheàGヴottoàofàtheàTeﾐàCoﾏﾏaﾐdﾏeﾐtsぶ,àhaﾐgà
ﾐ┎ià┗ườﾐàGethseﾏaﾐe,┗<àヱヴàIhặﾐgàđ<ﾐgàth=ﾐhàgi=. 

B>┞àgiờ mờiàI=IàHạﾐàI┍ﾐgà┝eﾏàﾏột số hｸﾐhàảnh của The Grotto of the Redemption ( tạm 

dịIhàhaﾐgàﾐ┎iàIủa sự cứu chuộc) 

 

Ng<┞àkhởi sự củaàIﾚﾐgàtヴｸﾐhàth=ﾐgàΓààﾐăﾏàヱΓヱヲ 

Haﾐgàđ=àCh┎aàBaàNgﾚià┗ới bứIàtượﾐgàthiZﾐàthần hộ thủ MiIaeàđạpàtヴZﾐàđầu Lucifer (The 

Grotto of the Trinity) 

 



 



 

14 chặﾐgàđ<ﾐgàth=ﾐhàgi=. 

 



 

B<iàthu┞ết giảng củaàCh┎aàtヴZﾐàﾐ┎ià┗ề t=ﾏàﾏốiàph┎Iàthật, dạy Ih┎ﾐgàtaàﾐhữﾐgàđiều cần 

phảiàl<ﾏàđể Iﾙàđược cuộc sống hạﾐhàph┎Iàđờiàﾐ<┞à┗<àđời sau.  (The Sermon on the Mout) 

Chặng thứ ヱヴàt=ﾐgà┝=IàCh┎a.àĐ>┞àl<àHứIàtượng cẩm thạIhàふCaヴヴaヴaàMaヴHleぶàđược tạc từ 

ﾐgu┞Zﾐàkhối cẩm thạch lớn nhất trong số 65 bứIàtượng cẩm thạch ở đ>┞. 

 



 

Chặng thứ 13.àĐ>┞àl<àﾐơiàIaoàﾐhấtàtヴoﾐgàI=IàGヴotto 

 

HaﾐgàﾏườiàđiềuàヴăﾐふàTheàGヴottoàofàtheàTeﾐàCoﾏﾏaﾐdﾏeﾐtsぶàà.àChaàDoHHeヴsteiﾐàIﾘﾐàl<ﾏà
cả đ=àthạch nhủ ﾐh>ﾐàtạoàtヴoﾐgàhaﾐgàđ=àﾐ<┞àHằﾐgàI=Ihàđể IalIiuﾏà┗<àﾏagﾐesiuﾏàtヴZﾐà
trầﾐàhaﾐgà┗<àIﾙàﾏột lỗ trốﾐgàヶàiﾐIhesàđể mỗi khi  trờiàﾏưa,àﾐướIàﾏưaàsẽ thấm qua lớp 

IalIiuﾏà┗<àﾏagﾐesiuﾏàđể tạo ra thạIhàﾐhũàふstalaItitesぶ 



 

Hang Be lem The Grotto Bethlehem 

 

Hang Be lem. Đ=àở đ>┞à ,TheàgヴottoàofàBethleheﾏàd┍ﾐgà loạiàđ=àI>┞àho=àthạch (petrified 

wood) nhiềuàhơﾐàở mấ┞àgヴottoàkh=I. 



 

The Grotto of Nazareth.  

 

 







 

 



 

Rất nhiềuàIﾚﾐgàsứIàđể gắn nhữﾐgà┗iZﾐàđ=àﾐhỏ với nhau lạiàđể trở ﾐZﾐàIả mộtàIﾚﾐgàtヴｸﾐhà
đồ sộ ﾐhưàthế ﾐ<┞. 

Minnesota , Thanksgiving 23-11-2016 

Tuyen Vu 


