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Hành Hương Thánh Đô  

Năm Thánh Lòng Thương Xót (2) 

 
 

Ngày Thứ Sáu 15/4/2016, chúng tôi khởi hành đến thăm viếng Đền Thánh 

Phêrô và bước qua cánh Cửa Thánh của Năm Thánh Lòng Thương Xót. 

Mỗi người đều có thể được nhận một giấy chứng nhận đã đi qua cánh cửa 

của Năm Thánh này.  

  
  

Vào 7g45 sáng chúng tôi cùng dâng thánh lễ tại nhà nguyện Foyer. Trong 

bài giảng, Cha GB chuẩn bị tâm hồn cho mọi người về ý nghĩa bước vào 

cửa Thánh Lòng Thương Xót (LTX), và viếng thăm Đền thờ Thánh Phêrô, 

con thuyền của Giáo hội. Hành hương đến Roma hay bước vào Đền Thánh 

Phêrô không phải để tham quan, cũng không phải để  thưởng thức nghệ 

thuật những bức tranh, bức tựợng, mà đến để củng cố Đức Tin của chính 

chúng ta. Ngôi Vương Cung Thánh đường được xây trên nền tảng của tảng 

đá vững vàng là Thánh Phêrô, trải qua 266 đời các Đức Giáo Hoàng, trải 

qua bao nhiêu sóng gió, con thuyền Giáo Hội vẫn vững vàng tiến bước. Vì 

vậy chúng ta bước qua Cửa Thánh LTX hôm nay, mọi người cần chuẩn bị 

hành trang cho mình một Đức Tin vững mạnh, một Tình Yêu Giáo Hội sâu 

sắc, một niềm Cậy Trông bền vững vào LTX. Cũng như ca ngợi những kỳ 

công của Thiên Chúa dành cho dân Người. 

  

Sau thánh lễ, bất ngờ trong bữa điểm tâm, Cha Giám Đốc của Foyer PD, 

Gioan Trần Mạnh Duyệt, vui vẻ đến gặp gỡ đoàn hành hương. Ngài  chúc 

mừng đoàn tổ chức khá chu đáo và đầy đủ, như được Linh mục hướng 

dẫn, cũng như đủ thành phần, già trẻ, có cả em bé nữa. Cha GB đáp lời, 

chân thành cảm ơn Cha GĐ và quý nữ tu đã ân cần tiếp đón đoàn. 

  

Chuẩn bị đến viếng Đền Thánh và bước vào Cửa Thánh LTX, Cha GB và 

Ban Tổ Chức (BTC) chia đoàn chúng tôi thành bốn nhóm, để dễ dàng giúp 
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nhau an toàn và trật tự giữa quảng trường đông đảo cả biển người. Vừa 

đến nơi, Thầy Giuse Nguyễn Tiến Khải, SJ, đã sẵn sàng đón tiếp và hướng 

dẫn.  

 

                                               Nhóm I 

 

Để mọi người có thể nghe được những lời giải thích, Thầy đã chuẩn bị sẵn 

cho mỗi người tham dự một máy Audio (thu thanh) và dụng cụ nghe 

(earphone). Cha GB đã nhờ bà Maria Bùi Thị Kim mô tả cho đoàn nghe về 

những kiến trúc độc đáo của Đền Thánh Phêrô. 

  

Năm 1308 quân Pháp đánh Italia và bắt ĐGH về Avignon. Các Giáo Hoàng 

sống tại Avignon cho tới năm 1377, khi thánh nữ Catarina thành Siena viết 

thư cho ĐGH nói rằng chỗ của ĐGH là tại Roma. Trong thời gian này đền 

thờ thánh Phêrô đã hầu như bị bỏ hoang nên hư hại rất nhiều. Đức Giáo 

Hoàng Nicolo V (1447-1455) quyết định xây dựng Đền Thờ Mới. Đền thờ 

này được xây dựng từ đầu thế kỷ thứ 16, trong khoảng 120 năm, do 12 kiến 
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trúc sư danh tiếng điều khiển. Nổi bật nhất là Michelangelo, Bramante, 

Carlo Maderno, Giuseppe Valadier, Bernini. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 18-11-1626, Đức Giáo Hoàng Urbano VIII thánh hiến đền thờ mới. 

Đặc Tính Đền Thờ Mới. Đền thờ thánh Phêrô có diện tích 15.160 mét 

vuông, trong khi nhà thờ chính toà Milano chỉ có 11.700 mét vuông, Saint 

Paul ở Luân Đôn 7.875 mét vuông, Nhà thờ Đức Bà Paris 5.966 mét vuông. 

Tất cả các nhà thờ khác lọt thẳm trong đền thờ thánh Phêrô. 

 

Nhờ đã ghi danh trước, BTC tại Roma trao cho đoàn một cây Thánh Giá, 

kèm theo cuốn lời nguyện. Nhưng rất tiếc không có bản tiếng Việt. Cha GB 

liền đề nghị lần chuỗi Mân Côi thay thế. Xen kẽ những bài thánh ca ngợi 

khen Lòng Thương Xót, tâm tình ăn năn, sám hối, cùng nhau tiến về Cửa 

Thánh, đang rộng mở, sẵn sàng chờ đón những con chiên lạc bước trở về. 

Thay phiên nhau, cứ hai người một lượt, cùng vác cây Thánh Giá.  
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           Cha GB và Thầy Khải dẫn đầu đoàn tiến vào cửa Thánh 
 

BTC hành hương long trọng dành đường rộng rãi cho đoàn chúng tôi 

nghiêm trang tiến vào Cửa Thánh rộng mở đón chờ. Trong số năm cửa vào 

Đền Thờ Thánh Phêrô, có một cửa chỉ mở ra vào Năm Thánh, đó chính là 

Cửa Thánh (Porta Sancta).  Cửa gồm hai cánh làm bằng đồng, còn được gọi 

là “Cửa của sự tha thứ vô biên”. Có tất cả 16 tấm phù điêu được khắc trên 

cửa, diễn tả lịch sử ơn cứu chuộc: Từ biến cố Adam và Eva bị đuổi ra khỏi 

vườn địa đàng, đến việc Truyền tin cho Đức Maria, biến cố Chúa chịu phép 

rửa và Chúa chịu chết trên cây Thánh Giá. Khi bước qua Cửa Thánh, là 

người tín hữu bước qua chính Đức Ki-tô và được cứu chuộc: “Tôi là cửa. Ai 

qua tôi mà vào thì sẽ được cứu.” (Ga 10, 9) 

  

Nước mắt tôi bỗng dưng dâng lên tràn mi, lã chã tuôn rơi, không sao cầm 

giữ nổi, khi tôi đến gần, chuẩn bị bước qua ngưỡng Cửa Thánh hồng phúc. 

Thổn thức, tôi chợt được thức tỉnh, sâu sắc cảm nghiệm Lòng Thương Xót 
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vô bến bờ của Chúa Chiên Lành. Tâm tình sám hối ngập tràn trong tâm trí 

và lòng dạ. 

  

Hồng ân nối tiếp hồng ân, vừa bước qua Cửa Thánh, chúng tôi vào đúng 

giữa Vương Cung Thánh Đường mênh mông biển người bao quanh. Cùng 

chung lời cất lên một bài thánh ca cảm tạ, ngợi khen và tôn vinh Thiên 

Chúa, chúng tôi thật bàng hoàng trước diễm phúc có một không hai trong 

đời. Tạ Ơn Chúa. 

  

(Còn tiếp) 

Thérèse Huỳnh Thị Thúy Hằng 

 
 

 


