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Hành Hương Thánh Đô  

Năm Thánh Lòng Thương Xót (14) 

 
Hôm nay Thứ Năm 21/4 ngày cuối cùng của chuyến hành hương và học 

tập tại Roma. Vì các phương tiện di chuyển công cộng sẽ đình công từ 8g 

đến 17g, không thuê được xe buýt, nên chúng tôi dậy sớm, ra đi ngay từ 6g 

45, qua các trạm kiểm soát an ninh, để kịp thời dâng thánh lễ tại Vương 

Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào lúc 8 giờ sáng.  

 

 

Đoàn chúng tôi được sắp xếp dâng lễ ngay trên mộ của hai vị Thánh Tông 

đồ Simon và Tađêô. Qua trích đoạn Tin Mừng Thánh Gioan hôm nay, Cha 

GB chia sẻ tiếp tục tâm tình Đức Giêsu trước khi tạm biệt các môn đệ.  
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Với câu đáp ca: “Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi Tình Thương của Chúa đến muôn 

đời!” Chúng ta trải nghiệm trong cuộc đời, đã đón nhận nhưng không biết 

bao hồng ân, biết bao phúc lành, vậy chúng ta đã cảm nhận được Tình Yêu 

Chúa dành cho mình chưa? Hay vì quá kiêu căng, tự phụ, mà cho rằng tất 

cả thành công đều do khôn ngoan, tài năng và nỗ lực bản thân mình? Nên 

nhớ rằng “mọi sợi tóc trên đầu các con cũng đã được đếm cả rồi.” (Lc 12, 7) Thế 

thì chẳng còn chi nằm ngoài sự quan phòng của Thiên Chúa. Nếu đã ý 

thức được Chúa yêu thương, chúng ta có biết chia sẻ lại tình yêu cho tha 

nhân, cho những anh chị em kém may mắn, khốn khổ, đói nghèo, hoạn 

nạn, tật nguyền chưa?  

 

“Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi Tình Thương của Chúa đến muôn đời!” Chúng ta 

chưa thật sự bước vào ngôi nhà tình thương của Thiên Chúa, nếu chúng ta 

luôn bận rộn với bao lo toan công việc mưu sinh hay hưởng thụ hàng ngày. 

Hãy biết ơn và cảm tạ Lòng Thương Xót, hãy bớt thì giờ để quan tâm đến 

tha nhân, chia sẻ Lòng Thương Xót, làm việc bác ái, an ủi, qua việc thực 

hành Kinh Thương Người có 14 Mối. 

 

“Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi Tình Thương của Chúa đến muôn đời!” Nhờ Tình 

Yêu Chúa, chúng ta được tràn trề niềm vui và bình an, điển hình như qua 

chính chuyến hành hương Thánh Đô này, chúng ta luôn được an vui trong 

tay Chúa Quan Phòng. Vậy, Tình Yêu Chúa đã chạm đến và đổi mới chúng 

ta chưa? Trong suốt 8 ngày hành hương, mỗi ngày Chúa đều ban cho 

chúng ta một hồng ân mới, một khúc nhạc mới. Thiên Chúa luôn là một bài 

trường ca bất hủ, dành cho con người khám phá và thưởng thức. 

 

 “Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi Tình Thương của Chúa đến muôn đời!” Mai này ra 

về, chúng ta sẽ ca ngợi điều gì? Chẳng lẽ chỉ là những đền đài, tranh tượng 

mỹ thuật, huy hoàng, vĩ đại? Chẳng nhẽ chỉ là những kỳ tích, thánh tích 

quý giá cổ kính? Không! Chúng ta phải trở nên nhạc sĩ biên soạn nhạc 

phẩm ngợi ca Tình Yêu Thiên Chúa, Lòng Thương Xót vô bến bờ, bằng 

chính thay đổi đời sống tích cực với Tin Mừng, bằng chính thái độ nhân ái, 
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dấn thân phục vụ tha nhân, để cùng biết ơn, cảm tạ, ngợi khen Tình Yêu 

cao cả của Thiên Chúa. 

  

Chúng tôi quây vòng tròn, đón rước Mình Máu Chúa, cảm nhận sâu sắc 

Chúa chính là tâm điểm của vòng tròn kết nối chúng tôi. Đồng thời Chúa 

còn là tâm điểm sống của cuộc đời mỗi người.  Bài thánh ca Tâm Tình Hiến 

Dâng của Lm Oanh Sông Lam được cất lên, gói ghém trọn tâm tình chúng 

tôi dâng lên ca tụng, tôn vinh và cảm tạ hồng ân cao cả của Thiên Chúa. 

 

(Còn tiếp) 

Thérèse Huỳnh Thị Thúy Hằng 

 


