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Hành Hương Thánh Đô  

Năm Thánh Lòng Thương Xót (16) 
 

Buổi sáng cuối cùng ở Thánh Đô, Thứ Sáu, ngày 22/4, chúng tôi lần lượt 

chia làm ba nhóm ra về. Nhóm I, khởi hành về từ 5g sáng. Nhóm II về 10g 

30. Nhóm III cuối cùng về hồi 14g cùng ngày. 

 

Nhóm I đã về từ sớm, hai nhóm còn lại dâng lễ tạ ơn tại nhà nguyện của 

của Foyer lúc 7g30. Tất cả đồng lòng hiệp ý cảm tạ Thiên Chúa, đã ưu ái 

ban cho chuyến hành hương được trọn vẹn, mang lại biết bao hồng ân cho 

tất cả thành viên tham dự. 

 

Cuối lễ Cha Giám Đốc Gioan Trần Mạnh Duyệt, thân thương nói lời chia 

tay với đoàn hành hương khá "đặc biệt." Cha GB vui vẻ đáp lại, ca ngợi 

Foyer Phát Diệm với tấm lòng hiếu khách, đã tiếp đón đoàn rất chu đáo và 

tận tình. Sau đó, trong bữa ăn sáng anh Antôn Nguyễn Dương  Bảo, đại 

diện Ban Tổ Chức  đoàn hành hương nói lời cám ơn và tặng quà quý Sơ đã 

thương yêu sớm tối lo lắng, phục vụ đoàn trong suốt những ngày qua.  
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Anh chị em còn ở lại đây buổi sáng, vội tận dụng thời gian quý giá, cùng 

rủ nhau ra Đền Thánh Phêrô viếng mộ và cầu nguyện với Thánh GH Gioan 

Phaolô II . 

 

Chúng tôi, nhóm cuối cùng rời Thánh Đô đúng 14g. Riêng tôi mặc dù 

luyến tiếc chia tay bao ân nhân, bao đền đài, thánh tích, nhưng vẫn đem về 

biết bao niềm vui, bao cảm nghiệm thánh thiện. Nhất là thấm thía sâu sắc 

hơn Lòng Thương Xót, hành trình dân Chúa và Giáo Hội. Cũng như một 

cơ hội qúy báu duyệt xét lại bản thân các nhân đức Tin Cậy Mến, khi đứng 

trước các chứng nhân anh dũng của Chúa Kitô rất gần gũi, như Cha Thánh 

Piô, Chân Phước André Phú Yên, Tôi Tớ Chúa, ĐHY Phanxicô Xaviê. 

 

Mong rằng những đốm lửa Mến khai sáng từ Thánh Đô sẽ bừng cháy, rực 

lên ánh sáng chân lý, soi dẫn chúng tôi hăng say dấn thân vào hành trình 

Đức Tin. Bền vững Cậy trông vào Lòng Thương Xót của Chúa, nguồn 

mạch Tình Yêu, từng mỗi người chúng tôi sẽ luôn được hưởng bình an và 

niềm vui viên mãn. 

 

Chúng con chân thành biết ơn, cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng con 

cuộc hành hương Thánh Đô Năm Thánh Lòng Thương Xót vô cùng ý 

nghĩa và hữu ích. Chân thành cám ơn Cha GB Nguyễn Ngọc Thế, cùng quý 

Lm, quý Thầy, quý Nữ tu đã tận tụy giúp đỡ chúng con chuyến hành 

hương thật trọn vẹn.  

 

Hình ảnh : Cha GB Nguyễn Ngọc Thế, Anh Nguyễn Văn Thảo, Anh Nguyễn 

Trung Tuán Tú, Anh Trần Ngọc Thành..  

 

Hành Hương Thánh Đô Năm Thánh Lòng Thương Xót 2016. 

Thérèse Huỳnh Thị Thuý Hằng 

 

 
 


