
Paris có gì lạ .. ?

Khóa Thần Học Căn Bản cho Giáo Dân do linh mục 
GB Nguyễn Ngọc Thế khởi xướng. Chúng tôi sinh 
hoạt học hỏi khoảng 2 tháng một lần, nay đã gần 2 
năm. Nhóm có hơn 30 anh chị em, không chỉ riêng 
tại Đan Mạch, nhưng cũng có một số anh chị em đến 
từ Pháp, Đức và Na Uy nữa. Tất cả cố gắng chống lại 
những trở ngại: đường xa, con nhỏ, bận bịu đời sống 
thường ngày ... để tìm đến với nhau, trong thao thức 
muốn tìm hiểu về tôn giáo của mình. Tôi cũng tham 
dự, trong ý muốn đong đầy cái kho đức tin của mình 
rất hạn hẹp và xem chừng như càng ngày càng vơi đi!

Cha Nguyễn Ngọc Thế có công nhiều trong việc đào 
tạo một số giáo dân tại Đan Mạch, ngõ hầu họ sẽ là 
những mầm mống tốt trong sinh hoạt cộng đoàn, 
cộng đồng. Cha làm việc nhiệt tình không biết mệt, 
sinh hoạt với hết nhóm này lại tới nhóm kia. Đối với 
các anh chị em trong Khóa Thần Học Giáo Dân Căn 
Bản, Cha đã tạo những điều kiện và cơ hội rất tốt để 
mọi người có thể được thăm viếng nhiều di tích lịch 
sử của Giáo Hội, tăng sự hiều biết và lòng tin cậy vào 
Thiên Chúa. Cha cũng huấn luyện cho mọi người biết 
chịu khó đọc Thánh Kinh, tập thuyết trình trước đám 
đông, và đặc biệt là cố gắng sống bác ái.
Năm ngoái chúng tôi đi hành hương ở Roma, lần này 
đi Paris.

Tôi đã đi Paris một đôi lần, và chủ đích cũng giống 
như đa số người Việt khi tới Paris:  thăm viếng các 
thắng cảnh nổi tiếng như Tháp Eiffel, Nhà Thờ Đức 
Bà, viện bảo tàng Louvre, và đi quận 13 ăn uống và 
mua đĩa nhạc, thực phẩm Việt Nam ...

Lần này, cùng với 22 anh chị em trong Khóa Học tới 
Paris, với sự hướng dẫn của cha GB. Nguyễn Ngọc 
Thế, tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là chắc cha sẽ dắt đi 
coi mọi nhà thờ tại Paris; cũng là dịp để mình biết 
nhiều hơn. Kết quả như thế nào xin mời bạn đọc cùng 
theo dõi nhé.

Chủ nhật ngày 19.3.2017

Máy bay từ København đáp xuống phi trường Charles 
de Gaulle. Paris trời vào xuân, không khí êm đềm, mát 
mẻ, những cây đào trắng nở hoa đầu mùa thật xinh. 
Paris lúc nào cũng gợi cho người thăm viếng một cảm 
giác thoải mái. 

Anh Tâm, tài xế taxi, đưa nhóm về nơi trú ngụ, gọi là 
Foyer, là một khu nhà trọ thuộc dòng Thánh Jean Eu-
des, có sơ người Việt Nam làm việc. Các anh chị ‘chủ 
nhà’ trong Khóa Thần Học Giáo Dân tại Pháp (chị 
Hương, chị Tú, anh chị Hiển & Mộng Phi, anh chị 
Tâm & Hoa) đã lo toan rất chu đáo mọi việc, từ việc đi 
đón đến chỗ ở, di chuyển và cơm  nước.

Vừa tới nơi, tất cả mọi người đã được ‘bồi dưỡng’ bằng 
cà phê, nước trà và những chiếc bánh bông lan, bánh 
bò rất thơm ngon do chị Tú mang tới. Tất cả cũng 
được phát sách cẩm nang hành hương do Điệp làm 
rất công phu, và cha Thế nói sơ qua về chương trình. 
Sau khi check in, mọi người cùng nhau đi bộ tới ‘Quán 
Ba Miền’ để ăn chiều, và chuyện trò bên những món 
ăn đặc trưng ba miền (phở, bún bò, mì quảng) hợp 
khẩu vị, thơm ngon.

Nguyễn Thị Mỹ Linh ghi lại

Nhóm trong Khóa Thần Học Căn Bản cho Giáo Dân hành hương Paris



Khi về đến chỗ cư ngụ thì trời đã khuya. Mọi người 
cùng đi ngủ sớm, náo nức chờ tới ngày mai sẽ thực sự 
bắt đầu chuyến hành hương Paris.

Thứ Hai ngày 20.3.2017

Mọi ơn cao trọng nhất đều chẳng là gì cả nếu không 
có Tình Yêu và Đức Ái là con đường trổi vượt dẫn tới 
Thiên Chúa’. (Thánh Thêrêsa Hài Đồng Giêsu)

Sáng sớm ngay từ lúc chim bắt đầu hót, Nhóm đã bắt 
đầu thức dậy, vì xe buýt sẽ tới đón lúc 7g! Mọi người 
điểm tâm thật nhanh, nhưng cũng đủ thưởng thức 
được những chiếc bánh mì ngon nổi tiếng của Pháp, 
và ly cà phê với sữa nóng. 

Hôm nay chúng tôi sẽ đi viếng Thánh Thêrêsa Hài 
Đồng Giêsu ở tại Lissieux, cách xa Paris khoảng 200 
cây số. Tôi rất vui vì không ngờ lại có được cơ hội  
hiếm có này.  Có một lần tôi thú thật với một linh 
mục là lòng tin của tôi kém cỏi lắm, linh mục này đã 
nói với tôi là hãy tìm đọc quyển sách Truyện Một Tâm 
Hồn của Thánh Thêrêsa Hài Đồng Giêsu. Từ lúc đó 
tới nay tôi ‘chưa có dịp’ thực hành lời khuyên đó! 

Xe buýt lăn bánh được một lúc thì chúng tôi bắt đầu 
đọc kinh sáng. Chị Bảng hướng dẫn mọi người đọc 50 
kinh, đặc biệt cầu nguyện cho linh hồn Anna mới qua 
đời, là thân mẫu của hai người trong Nhóm là anh chị 
Hằng Thảo. Anh chị Hằng Thảo phải ở nhà lo đám 
táng cho bà cụ nên không đi hành hương chung với 
Nhóm được.

Trước chuyến đi, tất cả mọi người trong Nhóm đã 
được cha Thế phân công để tìm hiểu trước về những 
nơi sẽ thăm viếng, và viết bài, để khi đi tới đâu thì sẽ 
hướng dẫn cho mọi người biết tới đó. Nên sau khi cha 
Thế giới thiệu sơ qua về Paris, anh chị Trung & Châu 
đã trình bày về Giáo Hội Công Giáo ở Pháp qua các 

Trước cửa nhà Thánh 
Nữ Thêrêsa Hài Đồng 
GiêSu



thời kỳ. Hiện nay nước Pháp có 60 triệu dân, trong số 
đó 44 triệu là giáo dân công giáo.

Đường xa có nhiều thì giờ, anh chị Dũng, Nga và 
Thanh cũng trình bày cho Nhóm nghe về Giáo Hội 
Công Giáo Pháp hiện nay. 

Chị Phụng Anh, Tuyết Nhung, Kim Sương và Bảo 
Trâm cũng kể cho Nhóm nghe cuộc đời của Thánh 
Thêrêsa Hài Đồng Giêsu. 

Thánh Nữ sinh năm 1873 tại Alencon nước Pháp. Cha 
mẹ Ngài là ông bà Louis Martin và Zelie Guerin. Ông 
bà có 9 người con nhưng 4 người mất sớm còn lại 5 
cô con gái thì cả 5 đi tu: 4 người vào dòng kín Camêlô 
và 1 người vào dòng Thăm Viếng. Nghe kể chuyện, 
chúng tôi rất khâm phục lòng đạo đức của hai ông bà, 
đã giỏi gieo lòng mến Chúa khôn cùng vào các con. 

Tội nghiệp Thêrêsa mồ côi mẹ năm mới có 4 tuổi. Năm 
14 tuổi cô đã ao ước được vào Dòng Kín, và năm 15 
tuổi cô được phép Đức Giám Mục cho mãn nguyện. 
Cô qua đời vì bịnh lao phổi khi mới chỉ 24 tuổi. 
Thêrêsa được phong Thánh năm 1925, tức 28 năm sau 
khi từ trần, và được Đức Giáo Hoàng Phaolô II nâng 
lên hàng Tiến Sĩ Hội Thánh vào năm 1997. Cha mẹ cô 
là ông bà  Louis và Zélie cũng đã được phong thánh 
vào ngày 18 tháng 10 năm 2015 tại Vatican.

Thánh Nữ có một đời sống rất khiêm nhường và cô 
thường hãm mình để cầu nguyện cho các linh hồn 
được cứu rỗi. Cô cũng có lòng kính mến Thiên Chúa 
một cách xâu sắc, và tràn đầy tin tưởng vào đời sống 
vĩnh cửu trên nước thiên đàng. 

Nhóm tới căn nhà của cha mẹ Thánh Nữ trước. Căn 
nhà to lớn như xưa nhưng nay được dùng như một 
viện bảo tàng nhỏ, với bàn ghế, giường ngủ, và đồ 
chơi của Thánh Nữ khi còn bé.  

Sau đó xe buýt tới tu viện của dòng kín. Chúng tôi 
được dịp tham quan một bảo tàng với nhiều hình ảnh, 
di bút Thánh Nữ để lại, và viếng thăm thánh tích của 
Thánh Nữ được để trong hòm kính tại nhà nguyện. 
Thánh Nữ nằm rất bình an và xinh đẹp, với vòng hoa 
trắng trên đầu như một cô dâu, và thánh giá Chúa 
trên tay.
 
Nhóm được hân hạnh tham dự thánh lễ tại nhà thờ 
Thánh Thêrêsa vào lúc 2g. Nhà thờ rất to và trang trí 
lộng lẫy.

Khi trở lại xe buýt để về Paris, trên tay tôi đã có quyển 
sách Truyện Một Tâm Hồn của Thêrêsa Hài Đồng 
Giêsu.

Thứ Ba ngày 21.3.2017

Hôm nay Nhóm được hân hạnh đón tiếp cha Đặng 
Quang Tiến từ Na Uy sang. Cha sẽ hướng dẫn Nhóm 
về Sách Công Vụ và Sách Khải Huyền nguyên cả ngày. 
Với kiến thức uyên bác về Thánh Kinh và với cách 
thức giảng dạy mạch lạc, kinh nghiệm, cha Tiến đã 
giúp Nhóm sáng tỏ hơn về việc đọc cũng như hiểu hai 
quyển sách này.

Sau khi ăn tối tại foyer, cả Nhóm cùng đi metro nhắm 
hướng nhà thờ Sacre Coeur. Trên đường, Nhóm cũng 
ghé qua nơi Dòng Tên khai sinh.
Anh chị Liễng & Trang đọc bài hướng dẫn nhóm về 
cuộc đời và ơn gọi của Thánh Inhaxio. 

Inhaxio sinh năm 1491 là con út trong 13 người con 
của một gia đình quí tộc tại Tây Ban Nha. Năm 30 tuổi 
Inhaxio theo học thần học và tiếng Latin tại Pháp. Ở 
trường đại học Paris, Inhaxio đã qui tụ được nhóm 
bạn và thành hình nhóm 7 người bạn cùng nhau tuyên 
khấn theo ơn gọi và lý tưởng tông đồ theo Chúa Ki Tô. 
Từ nhóm 7 người này, Dòng Tên được khai sinh và 
hoạt động. 
Trước đây tôi có nghe đến phương pháp tĩnh tâm linh 
thao, giờ mới biết phương pháp này là của các cha 
Dòng Tên, và được xử dụng rất hiệu quả.

Linh đạo của Dòng Tên là loan báo Tin Mừng và bảo 
vệ đức tin Ki Tô giáo, trong tinh thần vâng phục bề 
trên và Đức Thánh Cha.

Sau hơn 450 năm thành lập, Dòng Tên đã cống hiến 
cho Giáo Hội 44 vị Thánh và 139 Chân phước, phần 
lớn là các vị tử đạo.



Nhóm lấy metro đi tiếp tới nhà thờ Sacre Coeur. Nhà 
thờ này nằm trên đỉnh đồi Montmartre, màu trắng đá 
vôi nổi bật trên nền trời đã dần vào đêm. Cả nhóm 
ngồi trên những bậc thang dẫn lên nhà thờ, vừa ngắm 
nhìn cảnh đêm Paris đã lên đèn, vừa lắng nghe chị 
Hương nói chuyện về lịch sử nhà thờ.

Nhà thờ Sacre Coeur được xây để tôn vinh Thánh 
Tâm Chúa và là một trong những công trình thu hút 
khách tham quan Paris nhiều nhất. Công trình xây 
dựng kéo dài từ năm 1875 và hoàn thành vào năm 
1914. Nhà thờ là nơi tín hữu có thể cầu nguyện đêm 
ngày, và chỉ đóng cửa từ 22g30 đến 6g sáng.

Nhiều nhân vật nổi tiếng đã tới đây cầu nguyện: 
Vua Cha rles VI của Pháp, Thánh Be rnard và Thánh 
Thomas d’Aquin, và cả Thánh Jeanne d’Arc, các Thánh 
Dòng Tên và Thánh Thêrêsa Hài Đồng Giêsu.

Tại nhà thờ Sacre Coeur, Nhóm được hân hạnh tham 
dự thánh lễ lúc 10g tối trong nhà thờ với hai cha Thế 
và cha Tiến đồng tế. 
Đặc biệt nhà thờ này có bàn thờ thánh thể mở đến 
khuya để mọi người có thể cầu nguyện. Đến giờ thánh 
lễ, bàn thờ thánh thể có màn che kéo lại, và sau khi 
thánh lễ thì màn che lại mở ra, trông rất hay và cảm 
động.

Thứ Tư ngày 22.3.2017

Nhóm đọc kinh sáng tại nhà nguyện của Foyer,trước 
khi dùng bữa sáng, và sau đó khởi hành đi thăm nhà 
thờ Đức Mẹ Mề Đay (Chapelle Notre Dame de la Me-
daille Miraculeuse) tại Rue du Bac 140.

Từ lâu lắm rồi, tôi nghe nói tới Đức Mẹ Mề Đay và có 
người cũng đã cho tôi những hình đeo cổ nho nhỏ có 
Đức Mẹ, nhưng tôi không hề cảm thấy gì đặc biệt cả; 
Không ngờ Đức Mẹ đã hiện ra ngay tại Paris này và 
hôm nay lại được dịp viếng thăm đất Thánh này.

Chuyện kể rằng năm 1830 Đức Mẹ đã hiện ra với một 
nữ tu dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn, sơ Catherine La-
boure, với hình dáng như sau: Chân Đức Mẹ đạp lên 
đầu con rắn, còn hai tay Ngài nâng cao trước ngực 
một trái cầu có thánh giá. Trên khoảng không xung 
quanh Đức Mẹ nổi lên hình bầu dục một vòng chữ:
‘Đức Mẹ chẳng hề mắc tội tổ tông
Cầu cho chúng con là kẻ chạy đến cùng Mẹ’

Sau đó, hình bầu dục nổi lên chữ M và hai trái tim 
(của Chúa Giêsu và Mẹ Maria) quấn gai nhọn và một 
lưỡi đòng thâu qua. 

Đức Mẹ phán bảo:
Hãy làm những ảnh theo kiểu mẫu này,
để những ai có lòng tin cậy mà mang ảnh này trên 
người, sẽ lãnh nhận được nhiều ơn phúc bởi Trời.

Sơ Catherine Laboure suốt đời phục vụ người già lão 
trong khiêm tốn, và đã được phong Thánh vào năm 
1947.

Chúng tôi bước vào nhà thờ của Mẹ. Giữa nhà thờ là 
tượng Đức Mẹ giang tay và hàng chữ vòng cung như 
lời mời gọi đàn con: 

Hãy đến nơi chân bàn thờ này, nơi đây ơn huệ sẽ được 
ban phát cho tất cả.



Buổi trưa Nhóm đi tới Hội Thừa Sai Paris M.E.P. (Mi-
sions Etrangeres de Paris). Lại thêm một bất ngờ, vì 
nơi đây có một viện bảo tàng với rất nhiều tài liệu về 
các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam. Rất tiếc vì không có 
nhiều thì giờ, nên chúng tôi chỉ coi sơ qua và sau đó 
theo như đã hẹn trước tham dự thánh lễ tại M.E.P.  do 
cha Thế chủ tế. 

Đặc biệt trong dịp này, Nhóm được hân hạnh quen 
biết linh mục Giuse Lê Văn Cường, đang học tại Hội 
Thừa Sai, và được cha Cường hướng dẫn về lịch sử 
của Hội Thừa Sai cũng như một số điều đặc biệt về các 
Thánh Tử Đạo tại Việt Nam. 

Anh chị Lâm cũng trình bày bài đã nghiên cứu rất 
công phu về Hội Thừa Sai và các Thánh Tử Đạo Việt 
Nam cho mọi người nghe.

Hội Thừa Sai do cha Đắc Lộ (Alexandre de Rhodes) 
khởi xướng. Cha đi giảng đạo tại nhiều nước Á Châu 
nhưng bị xua đuổi, và cha nghĩ đến việc phải đào tạo 
những cha, những người giảng đạo là chính người địa 
phương. Cha đã trình bày ý kiến này về Tòa Thánh, 
xin cho một số giám mục tới các nước giảng đạo để 
phong chức linh mục cho những người địa phương.

Sau đó, vào năm 1660 và 1662, bốn giám mục Fran-
cois Laval de Montmorency, Pierre Lambert de La 
Motte, Ignace Cotolendi et Francois Pallu đã đi nhiều 
nước giảng đạo, và đã được phép mở một chủng viện 
để đào tạo các cha thừa sai. Hội Thừa Sai được khai 
sinh từ đó.

Cha Pierre Lambert de La Motte là người đã thành lập 
tu hội Nhà Đức Chúa Trời và Dòng Mến Thánh Giá 
tại Việt Nam.
Cha Đắc Lộ và các cha Dòng Tên tạo lập chữ Quốc 
Ngữ với mẫu tự La Tinh, viết cuốn giáo lý bằng tiếng 

Việt đầu tiên. 

Tính từ thế kỷ thứ 18 tới nay, hơn 200 linh mục của 
Hội Thừa Sai đã chết trong khi thi hành nhiệm vụ 
giảng đạo. 23 đã được phong Thánh.

Giai đoạn lịch sử thời 117 Thánh Tử Đạo tại Việt 
Nam kéo dài đúng 117 năm, tính từ hai vị tử đạo tiên 
khởi vào năm 1745 (Thánh Phan Xi Cô Frederich Tế 
và Thánh Mát Thêu Liciniana Đậu) đến vị cuối cùng 
vào năm 1862 (Thánh Phê Rô Đa), qua các triều đại 
Vua Lê, Chúa Trịnh, Tây Sơn và triều Nguyễn (Minh 
Mang, Thiệu Trị và Tự Đức).

Trong Viện Bảo Tàng của Hội Thừa Sai, nhìn cái gông 
và những tấm hình vẽ lại những cuộc tra tấn và xử tử 
các Thánh, tôi bùi ngùi cảm kích sự gan dạ và lòng tin 
cậy vô biên của các Thánh. Có người bị cắt từ từ đến 
100 miếng thịt nhưng vẫn từ chối việc dẵm lên Thánh 
Giá Chúa. Lòng tin của các Thánh Tử Đạo quả thật 
mãnh liệt vô cùng.

Tôi chợt thấm thía rất nhiều câu châm ngôn

‘Máu tử đạo là hạt giống Đức Tin’. 

Các Thánh Tử Đạo đã hy sinh để làm gương cho 
những người còn yếu lòng tin như tôi đây. 

Cha Cường cũng đưa chúng tôi vào nhà nguyện của 
Hội Thừa Sai, đặc biệt trong đó có một bức hình rất 
cảm động, diễn tả lại quanh cảnh ngày xưa.  Trước khi 
ra đi tới một xứ xa xôi để giảng đạo, các cha đứng trên 
bàn thờ và mọi người tới chia tay, ôm hôn, trong khi 
đàn orgel vang lên nhạc phẩm của ông Gounod ‘Bài ca 
tiễn biệt người lên đường giảng đạo’. Trong hình này, 
linh mục đứng ở tay phải, đang bắt tay một người, là 
cha Thánh Just de Bretenieres, sau đó đã bị chặt đầu ở 
Đại Hàn vào năm 1866!

Nhóm lại còn được dùng bữa trưa ngay tại nhà M.E.P.  
chung với cha Cường. 



Sau khi ăn trưa, Nhóm đi thăm nhà thờ Augustin, 
nơi Chân Phước Charles de Foucauld hoán cải. Ông 
Thánh này là gương sáng cho những người chỉ đi theo 
con đường ‘tục hóa’.  Ông đã bỏ một đời sống đầy 
đủ vật chất để sống khó nghèo ẩn dật. Qua những hy 
sinh cao cả và đời sống thánh thiện của ông, Dòng 
Tiếu Muội cho nữ và Tiếu Đệ cho nam đã được thành 
lập theo tinh thần sống của cha Charles de Foucauld

Thứ Năm ngày 23.3.2017

Nhóm đi xe buýt tới thăm nhà thờ Đức Bà Chartres, 
cách xa Paris khoảng 90 km. Cũng có thêm anh chị Sa 
& Ny đến từ Bỉ nhập vào.

Nhà thờ Đức Bà Chartres đã được UNESCO xếp 
hạng là một trong những di sản thế giới, với lối kiến 
trúc đặc trưng Gô tích rất công phu và hùng vĩ để tôn 
vinh Thiên Chúa và Đức Mẹ. Nhà thờ này đã tửng thu 
hút rất nhiều khách hành hương, từ các bậc vua chúa 
cho đến thường dân. 

Nhóm được dâng thánh lễ trong nhà nguyện nhỏ tại 
đây ngay lúc đến vì có hẹn trước. Cha Tiến chủ tế 
thánh lễ. Cha khen ngợi tình thân của Nhóm và nhận 
định chúng tôi đang đi ‘đúng đường’ và khuyên ‘hãy 
cứ thế mà đi tới’.

Nhà thờ Charles lần đầu tiên được xây từ thế kỷ thứ 
4, sau đó bị cháy, được xây lại nhưng cũng lại bị cháy. 
Cuối cùng do quyết tâm và đóng góp của nhiều giám 
mục, vua chúa và các nhà quyền quý, nhà thờ đã được 
xây từ từ và hoàn thành giống như hiện tại. Lần sửa 
chữa cuối khoảng vào năm 1753.
Hai ngọn tháp xây hai kiểu khác nhau trông lạ và đặc 
biệt,  vì được xây vào hai thời kỳ khác nhau, năm 1150 
và 1160, vươn cao tới 150 m. 

Nhà thờ có 3 cổng to, với hàng trăm tượng điêu khắc 
rất tỉ mỉ và tuyệt hảo.
Cổng chính: bên phải có các tượng diễn tả sự kiện 
nhập thể của Chúa Giê Su, bên trái là sự kiện lên trời 
của Chúa Giê Su và các biểu tượng của 12 tháng, và 
ở giữa là tượng Chúa trên ngai vua, chung quanh là 4 
biểu tượng của 4 thánh sử (người có cánh: Thánh Mát 
Thêu, con sư tử: Thánh Mác Cô, con bò: Thánh Lu Ca, 
và con ó: Thánh Gio An).

Cổng phía bắc: diễn tả sự vinh quang của Mẹ Maria 
và Cựu Ước. 
Cổng phía nam: tôn vinh Chúa Giêsu Ki Tô và 12 
Thánh Tông Đồ, các Thánh Tử Đạo, ngày phán xét.

Bên trong nhà thờ là kiến trúc gô tích tuyệt hảo, cân 
đối và rất tỉ mỉ.
Giữa nhà thờ là một hình labyrint, tượng trưng cho 
con đường dẫn tới Thiên Chúa, nơi trung tâm điểm 
của labyrint cuộc đời. 

Đặc biệt nhà thờ cũng có tới 167 cửa sổ kiếng màu, 
diễn tả tỉ mỉ những câu chuyện trong Tân Ước, Cựu 
Ước, cuộc đời của một số vị Thánh.



Nhà thờ này đặc biệt có tấm khăn đội đầu của Đức 
Mẹ, do Vua Charles The Bald tặng, là điều thu hút thật 
đông người hành hương tới cầu nguyện cùng Mẹ.

Cha Thế vừa dẫn chúng tôi đi vừa giải thích cặn kẽ 
kiến trúc, cũng như những bức tượng điêu khắc của 
nhà thờ. Giáo hội đã khéo léo đưa hình ảnh của Thiên 
Chúa vào nghệ thuật con người.

Cha cũng chia chúng tôi thành từng nhóm nhỏ để trả 
lời một vài câu hỏi về những bức tượng điêu khắc tại 
nhà thờ. Chẳng hạn như 40 bức tượng vòng quanh 
bàn thờ diễn tả những giai đoạn nào trong cuộc đời 
của Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Có bức tượng rất dễ đoán, 
nhưng có bức tượng chúng tôi phải vò đầu bứt trán, 
tìm tòi vốn liếng Thánh Kinh của mình, mà mãi cũng 
không ra.

Chúng tôi ăn trưa ở tại tu viện các sơ. Có một sơ đã 
già người Việt Nam rất dễ thương. Gặp đồng hương 
sơ tỏ ra rất vui.

Buổi chiều trở lại Paris chúng tôi viếng thăm Nhà Thờ 
Đức Bà. Đây là nhà thờ chính tòa của Paris. Nhà Thờ 
Đức Bà cũng xây theo kiểu Gô tich, với nhiều tượng 
điêu khắc ở cổng vào hơi giống như nhà thờ Char-
tres, so với nhà thờ Chartres tuy không hùng vĩ bằng, 
nhưng xinh xắn và cân đối.

Nhà thờ Đức Bà được giám mục Maurice de Sully 
xây vào năm 1163 dưới thời Vua Louis VII. Cuộc xây 
dựng kéo dài tiếp theo từ cuối thế kỷ 13 cho tới đầu 
thế kỷ 14. Hai tháp chuông cao 69 m.  Nhà thờ được 
trao cho giáo hội công giáo vào năm 1802.
Hàng năm có khoảng 13 triệu người tới viếng thăm 
nhà thờ Đức Bà, bất kể họ thuộc tôn giáo nào.

Thứ Sáu ngày 24.3.2017

Ngày vui qua mau. Hôm nay là ngày cuối trong 
chương trình. 8g sáng là thánh lễ tại nhà nguyện của 
foyer để tạ ơn Chúa và thêm một số điều nhắn nhủ 
của cha Thế.

Sau khi ăn sáng, mọi người họp lại và cùng nhau nhìn 
lại những ngày hành hương vừa qua. Những tâm tình 
được bộc lộ chân thành, thẳng thắn đã làm những giọt 
nước mắt xúc động rơi xuống ... Chúng tôi cám ơn cha 
Thế, các anh chị ‘chủ nhà’, và cám ơn lẫn nhau những 
chân tình. Tất cả là hồng ân Thiên Chúa. Dường như 
Ngài đã ưu ái kêu gọi từng người chúng tôi tới đây.

Buổi tối, chị Hương và anh chị Tâm & Hoa đã ưu ái 
mời cả Nhóm tới nhà dùng bữa cơm tối. Lẩu cá Việt 
Nam và rượu Pháp rất tuyệt vời!
Chúng tôi cũng nhớ tới anh chị Sa & Ny trước khi 
về Bỉ đã tặng từng người trong Nhóm một tấm hình 
labyrinth của nhà thờ Đức Bà Chartres, như lời nhắn 
nhủ và cầu chúc chúng tôi dù đi lung tung và lầm lỡ 
trong cuộc sống, nhưng rốt cuộc rồi cũng tìm đến 
được trung tâm của labyrinth là tình yêu Thiên Chúa.

Thứ Bảy ngày 25.3.2017

Hôm nay những ai ở lại thêm thì được tự do. Tôi 
hướng dẫn mọi người tìm tới Đức Mẹ Mề Đay thêm 
lần nữa, tình cờ nhóm chúng tôi gồm 12 người, nên 
gọi đùa nhau là ‘12 tông đồ’. 

Chúng tôi tới nhà thờ Đức Mẹ đúng ngay vào giờ bắt 
đầu thánh lễ lúc 10g30. Bài hát Gloria thánh thót vang 
lên, như lời Nhóm chúng tôi cùng chân thành ngợi 
khen và tạ ơn Thiên Chúa ...

Những ngày hành hương Paris giờ chỉ còn là dư âm, 
nhưng những dấu ấn về đức tin nhận được và những 
ơn Chúa ban cách riêng cho mỗi người sẽ còn mãi.

Tôi đã đi Paris một đôi lần, nhưng nếu còn tới Paris 
nữa, thì chắc chắn chủ đích sẽ khác hơn, và với một 
tâm tình khác hơn.

Chú thích: Một số dữ kiện trong bài này lấy từ sách cẩm nang hành 
hương của Nhóm, một số do tài liệu tự đọc. Tác giả chỉ ghi những điều 
chính. Quý độc giả nếu muốn có thể tìm hiểu thêm qua internet.



Nhóm hành hương trong Khóa Thần Học Căn Bản dành cho Giáo Dân

Tại nấc thang dẫn tới nhà nguyện của Hội Thừa Sai

Trước căn nhà cũ của Thánh Thêrêsa Hài Đồng Giêsu

Chia nhau ly cà phê bên đường

Tham dự tiệc Thánh và rước mình máu Thánh Chúa 
là một hồng ân không thể thiếu 


