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Hành Hương Thánh Đô  

Năm Thánh Lòng Thương Xót (6)  

  
Hôm nay Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, 17/4, chúng tôi dậy sớm, tập họp 

lúc sáng sớm 6:30, lên xe buýt khởi hành đến linh địa Cha Thánh Piô tại 

San Giovanni Rotondo, cách xa Roma hơn 380 cây số, mất khoảng hơn 5 

giờ xe chạy. 
  
Nguyện Kinh Sáng, cả đoàn dâng ngày hành hương cho Chúa và Đức Mẹ 

thánh hoá. Rồi cùng vui vẻ điểm tâm ngay trên xe. Suốt quãng đường dài, 

chúng tôi nhộn nhịp sinh hoạt, kể chuyện, đố vui, hát thánh ca, cho bớt háo 

hức và sốt ruột. Anh Giuse Nguyễn Phương Điệp cũng đọc cho đoàn nghe 

lịch sử của Cha Thánh Piô để mọi người hiểu được khái niệm khi đến thăm 

viếng nơi này. 

  

Đến San Giovanni Rotondo lúc 11:30, chen chúc đông đảo khách hành 

hương. Trước tiên, chúng tôi đến viếng Nhà nguyện Đức Mẹ Ban Ơn. Cha 

GB cặn kẽ giải thích mục đích đến linh địa này, cùng mời gọi mọi người 

hiệp ý cầu xin. 
  
- Xin Chúa cho chúng con biết sống ý thức hơn, biết đem Tin Mừng Lòng Thương 

Xót Chúa đến cho mọi người, như Cha Thánh Piô đã từng sống. 
  
-  Lạy Mẹ xin luôn luôn yên ủi chúng con, trong cuộc đời sống phù vân. Xin Mẹ 

luôn che chở, gìn giữ chúng con… 
  
Rồi chúng tôi được hướng dẫn xuống hầm mộ Cha Thánh Piô được mai 

táng tại đó từ năm 1968 -2008.  Sau đó được cải táng về nhà thờ mới. 
  
Vì khách hành hương ngày càng đông, nhà thờ cũ không thể đáp ứng nổi, 

nên ngôi nhà thờ mới được xây dựng gần đó với lối kiến trúc thật độc đáo. 

Nhà thờ lớn ở phía trên đóng cửa, chúng tôi không thể vào thăm được. 
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Nhà thờ đặt thi hài cha Pio ở dưới hầm thì mở cửa, chúng tôi được Thầy 

Giuse Nguyễn Tiến Khải hướng dẫn vào thăm viếng. Bước vào ai cũng 

ngạc nhiên về vẻ đẹp tuyệt mỹ của ngôi thánh đường này.  

Phía ngoài, toạ lạc nhà nguyện Thánh Thể với cửa vào màu vàng sang 

trọng và linh thiêng, trang trí bằng những hình bằng Mosaic thật huy 

hoàng và ý nghĩa.  

 

Bước vào bên trong thánh 

đường lớn hơn nơi đặt thi 

thể Cha Thánh Piô, chúng 

tôi thành kính cầu nguyện. 

Rồi lần lượt đến viếng xác 

Ngài trong lồng kiếng. 

Nguyện xin Ngài cầu bầu 

cho những ý nguyện âm 

thầm.  

Ngoài ra, chúng tôi cũng 

dành thời gian để chiêm 

ngắm công trình nghệ thuật 

Mosaic thật tuyệt vời của 

ngôi thánh đường này. Tất 

cả trần của thánh đường 

đều được trang trí bởi nghệ 

thuật ghép đá Mosaic. 

Tường xung quanh cũng 

thế, nhưng đặc sắc hơn, 

Linh Mục Marco Ivan 

Rupnik, người Slowenien, 

tu sĩ dòng Tên, (cũng tác 

giả của Logo năm thánh 

Lòng Thương Xót) đã thực 

hiện những bức  hình Mosaic diễn tả các câu chuyện trong Thánh Kinh. 

Đây chính là một công trình tuyệt đẹp của nghệ thuật thánh thời hiện tại.   
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Sau đó, chúng tôi được chiêm ngưỡng những hình ảnh thật rõ ràng về năm 

Dấu Thánh Chúa trên thân thể Cha Thánh Piô, cùng những thánh tích khác 

của ngài, như chiếc áo lễ cuối cùng ngài mặc ngày 22-6-1958,  những chiếc 

khăn thấm máu từ các vết dấu đanh của ngài, toà giải tội ngài dành cho hối 

nhân, tủ thư từ của giáo dân kháp nơi gởi tới,…   
   
Được Thầy Giuse Nguyễn Tiến Khải liên lạc ghi danh trước, đoàn được 

hiệp dânh thánh lễ Chúa Nhật Chúa Chiên Lành ngay bên mộ phần cũ Cha 

Thánh vào hồi 15:30. Thật là một hồng ân cao cả và quý hoá cho chúng tôi, 

khi được chung hưởng diễm phúc này. Tạ ơn Chúa! 

Trong bài giảng Chúa Nhật Chúa Chiên Lành hôm nay, Cha GB thú thật 

rằng hết sức bất ngờ, khi thấy một hình ảnh rất trùng hợp trong nhà thờ 

mới, nơi đặt thi thể Cha Thánh Piô. Ngay phía trên bàn thờ gắn phù điêu 

Con Chiên và một đoàn người chung quanh cùng thờ lạy, đúng như trích 

đoạn Sách Khải Huyền hôm nay: “Con Chiên sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới 

nguồn nước trường sinh.”(Kh 7, 9, 14b-17) 
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Con Chiên Giêsu bị đem đi giết để cứu chuộc tội lỗi của chúng ta. Chiếc áo 

trắng chúng ta  mặc trong ngày nhận lãnh bí tích rửa tội, lắm lúc bị hoen ố 

nhơ nhớp, vì những tội lỗi chúng ta đã phạm, những khi chúng ta  làm mất 

lòng Chúa, xa lánh Chúa. Nhưng Ngài đã dùng tình yêu để xóa đi những tì 

vết đó, cho thấy LTX bao la của Thiên Chúa đối với chúng ta vô bờ bến. 

Hiện nay, lúa chín đầy đồng, mà thiếu thợ gặt, xin Chúa ban cho chúng ta 

những Chủ Chăn Nhân Lành, đến an ủi, băng bó và chăm sóc bầy chiên 

đang bơ vơ, lạc lõng thiếu người chăn dắt. Cũng trong tâm tình này xin 

mọi người nhớ cầu nguyện cho ơn gọi tu sĩ Linh Mục, để có thể bền vững 

hơn trong Đức Tin theo Chúa đến cùng.  

Thánh lễ kết thúc, chúng tôi nhận phép lành và ra về trong bình an của 

Chúa, của Cha Thánh Piô. Một ngày thật dài nhưng cũng thật hạnh phúc. 

Trên đường trở về lại Foyer mọi ngưòi tiếp tục lần chuỗi Mân Côi cảm tạ. 

Khấn xin Mẹ cầu bầu cho cuộc hành hương gặt hái được nhiều thành quả 

Tin, Cậy, Mến. Trước khi xe về đến nhà nghỉ, Cha GB không quên dâng 

kinh tối với mọi người và ban phép lành cho tất cả được an giấc, hầu chuẩn 

bị chương trình cho ngày hôm sau. Chúng tôi về đến Foyer lúc 23:10. 
  
(Còn tiếp) 
Thérèse Huỳnh Thị Thúy Hằng 

  

 


