
1 
 

 Hành hương Thánh Đô  

Năm Thánh Lòng Thương Xót (4) 

 

Sáng Thứ Bảy 16/4, cùng hiệp dâng thánh lễ vào lúc 7: 30 sáng. Dùng điểm 

tâm sau đó. Trước khi lên xe buýt hành trình tiếp, chúng tôi cùng nhau 

sinh hoạt tập thể 15’ trong bầu khí thân mật, vui nhộn trẻ già hài hoà chuẩn 

bị tâm hồn hoan hỉ, khoáng đạt khi thăm viếng Đền Thờ Đức Bà Cả. 
  
Xuống xe, hai chị Mỹ Linh và Kim Ngọc thay phiên trình bày về lịch sử, 

cũng như đặc điểm của Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả. Mọi người 

nguyện kinh dọn mình, cùng dần tiến vào Cửa Thánh tại đây. 
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Theo truyền thuyết, đêm mùng 4 rạng ngày mùng 5 tháng 8 năm 352, Ðức 

Mẹ hiện ra với nhà quý tộc Giovanni và Ðức Giáo Hoàng Liberio, và 

truyền lệnh xây một đền thờ dâng kính Ðức Mẹ trên đồi Esquilino, ngay 

trên đỉnh đồi, chỗ có tuyết phủ. Hôm sau phép lạ xảy ra như vậy, tuyết rơi 

phủ đỉnh đồi Esquilino giữa mùa hè. Ðức Giáo Hoàng Liberio cho xây đền 

thờ và tài chánh do nhà quí tộc Giovanni dâng cúng. 

 
Do đó cũng còn gọi là Ðền Thờ Liberiana, hay Ðền Thờ Ðức Bà Xuống 

Tuyết hoặc Ðền Thờ Máng Cỏ, vì tại đây còn giữ di tích máng cỏ của Chúa 

Giêsu, trong một hòm bằng bạc bên dưới chân bàn thờ chính. Vào ngày lễ 

Giáng sinh, máng cỏ được đưa ra cho mọi người kính viếng. Qua dòng thời 

gian, Đền thờ này được gọi là Đền thờ Đức Bà Cả (Basilica of Saint Mary 

Major), vì đây là ngôi Đền thờ lớn nhất trong số 26 nhà thờ dâng kính Đức 

Mẹ ở Roma. Đối với Giám mục Roma, đây là nhà thờ chính tòa thứ hai. 

 

 
 

                    Thánh tích máng cỏ bên trong nhà thờ Đức Bà Cả 
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Tại khu bàn thờ chính này có hòm giữ thánh tích của Thánh Mathêu Tông 

đồ và các vị tử đạo khác. Ở khu hậu cung Đền thờ, có bức tranh diễn tả 

cảnh Chúa Giêsu đội triều thiên cho Đức Mẹ, có ca đoàn 18 Thiên thần và 

các Thánh bao quanh, đây là kiệt tác của Tu sĩ Jacopo Torriti Dòng 

Phanxicô năm 1295 thực hiện. 
  
Ở bên trái Đền thờ có Nhà nguyện Paolina. Trong Nhà nguyện này có ảnh 

Đức Mẹ “Salus Populi Romani” (Phần Rỗi của dân Roma). Theo tương 

truyền, bức ảnh này do Thánh sử Luca vẽ dang dở sau đó được một Thiên 

thần hoàn tất, vì thế đây không phải là bức tranh do tay người phàm vẽ ra. 

Lưu truyền nói rằng ảnh tự động đến Roma từ Costantinople, tránh nạn 

phá ảnh tượng 3 thế kỷ trước đó và được đặt tại đây từ năm 1613. Ngôi 

Nhà nguyện này được coi như là ngôi Nhà nguyện phong phú và đẹp nhất 

Roma với những bức họa tuyệt đẹp để tôn vinh Đức Maria, Mẹ Thiên 

Chúa. 
  
Thánh Y Nhã đã dâng thánh lễ đầu tiên tại Vương Cung Thánh Đường 

Đức Bà Cả. Thoạt đầu, Ngài ước muốn được dâng thánh lễ đầu tiên tại 

Israel, nhưng không được toại nguyện, vì vậy nên Ngài đã chờ đợi một 

năm, mới được dâng thánh lễ tại đây. Các Đức Giáo Hoàng sau mỗi 

chuyến công du, hành hương cũng đều về đây dâng thánh lễ Tạ Ơn. 
  
Sau đó, chúng tôi đến thăm Đền Thánh Phaolô ngoại thành. Anh chị Hiếu 

Trang đọc cho đoàn nghe về lịch sử  của Ngôi Vương Cung Thánh Đường 

này. 

 

Được gọi là “ngoại thành” vì tọa lạc bên ngoài tường thành Rôma, do 

Hoàng Ðế Aureliano xây cất năm 271, để bảo vệ thành chống lại các cuộc 

tấn công của các lực lượng Man di. Bức tường này dài 19 cây số bọc thành 

Roma, do hoàng đế Aureliano cho xây giữa các năm 270-275 để ngăn chặn 

các cuộc tấn công của quân rợ. 
  
Hồi thế kỷ thứ 8 đền thờ bị cướp phá, sau đó đến lượt những người Hồi 

Giáo Sarrasins hồi thế kỷ thứ 9 cướp bóc, nhưng đền thờ được trùng tu 
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ngay. Theo sách Giáo Chủ (Liber Pontificalis), chính hoàng đế Costantino 

đã khởi công xây dựng một thánh đường trên mộ của thánh Phaolô, tử đạo 

năm 67 dưới thời hoàng đế Neron. 

 

 
 

           Mộ Thánh Phaolô  

 

Thánh đường được thánh hiến ngày 18- 11-324 dưới thời Ðức Giáo Hoàng 

Silvestro I (314-335). Kích thước của thánh đường nguyên thủy này tương 

đối nhỏ bé. Thánh đường to lớn hơn được xây cất tại nơi đó vào năm 386, 

tức là nửa thế kỷ sau khi hoàng đế Costantino qua đời. Công trình bắt đầu 

năm 390 và được hoàn thành dưới thời Hoàng Ðế Onorio vào năm 395. 

Phía ngoài, cuối đền thờ, ở chính giữa sân là tượng thánh Phaolô cầm 

gươm lời Chúa bằng cẩm thạch Carrara, do Giuseppe Obici tạc. 
  
Cuối cùng, xe buýt chở chúng tôi đến thăm Đại Học Gregoriana. Đây là 

Đại học lớn nhất trong số 16 Đại học và Học viện Giáo Hoàng ở Roma, 
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được thánh Ignaxio Loyola vị sáng lập dòng Tên thành lập năm 1551, và 

được ĐGH Gregorio XIII khánh thành trụ sở mới tại địa điểm như hiện nay 

vào năm 1584. 
 

 
 

Linh Mục Giáo Sư Ulrich Rhode – người Đức, tu sĩ dòng Tên, đang giảng 

dạy về Giáo Luật, đã niềm nở đón tiếp đoàn. Ngài dẫn chúng tôi vào trong 

một giảng đường nhỏ, nơi ngài thường giảng dạy. Cha Ulrich đã chuẩn bị 

chu đáo một chương trình trên powerpoint để giải thích cho chúng tôi về 

lịch sử, hệ thống và tiến trình giảng dạy của trường Đại Học Gregorianna. 

Qua đó, chỉ trong vòng khoảng 30 phút, chúng tôi đã có được một cái nhìn 

tổng quát về trường đại học Dòng Tên Gregorianna. 

 

Hiện thời Đại học có khoảng 300 giáo sư với 3 ngàn sinh viên đến từ rất 

nhiều nước trên thế giới, trong đó cũng có hàng chục LM và nữ tu người 

Việt. Đại học này gồm các khoa thần học, triết học, giáo luật, sử học, truyền 

giáo học, và khoa học xã hội.  
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Sau đó chúng tôi thăm viếng Nhà thờ Chúa Giêsu,  ở trung tâm Roma, là 

nơi có giữ hài cốt thánh Y Nhã cũng như một cánh tay của Thánh Phanxicô 

Xavie, Tông đồ miền viễn đông, và cũng có mộ của nhiều Bề trên Tổng 

quyền của dòng. Kể từ khi làm Giáo Hoàng ngày 13 tháng 3 năm 2013, Ðức 

Thánh Cha Phanxicô đã đến Nhà thờ Chúa Giêsu 4 lần. 

 

Năm 1551, thánh I-nhã uỷ nhiệm cho kiến trúc sư Nanni di Baccio Biggio 

thiết kế một nhà thờ cho Dòng Tên. Bản vẽ là một nhà thờ với một gian 

chính, các nhà nguyện ở hai gian phụ và cung thánh, dù được 

Michelangelo chỉnh lại năm 1554, nhưng mọi thứ chỉ nằm trên bản vẽ. 

 

Cuối cùng, năm 1561, Hồng Y Alessandro Farnese, một trong những người 

am hiểu nghệ thuật thời đó, xúc tiến việc xây cất nhà thờ, uỷ nhiệm cho 

Jacopo Barozzi, vị kiến trúc sư mà ngài ưa thích, việc thiết kế, cùng với hai 

cộng sự Dòng tên là các kiến trúc sư Giovanni Tristano và Giovanni de 

Rosis, riêng mặt tiền nhà thờ được Giacomo della Porta thiết kế lại theo ý 

của Hồng Y Farnese.  

 

Với lối kiến trúc phục hưng pha lẫn baroc, nhà thờ Gesù được cho là nguồn 

cảm hứng và khuôn mẫu các nhà thờ kiểu baroc ở Ý và nhiều nơi khác trên 

thế giới, từ đó cũng xuất hiện biệt danh nhà thờ "kiểu Dòng Tên". 

 

Nhà thờ có hình thánh giá kiểu Latinh. Sảnh giữa rộng với trần hình vòm 

được trang trí bằng bức bích hoạ Sự vinh thắng của Danh Chúa Giê-su. Bức 

vẽ khổng lồ với những đường nét như đang chuyển động và tràn ngập ánh 

sáng được danh hoạ Giovan Battista Gaulli, biệt danh Baciccia thực hiện. 

Ngoài ra, Baciccia còn thực hiện hai bức vẽ khác: một bên trong mái vòm 

với hình ảnh các giáo phụ và tiến sỹ Giáo hội; tác phẩm còn lại là phía trên 

cung thánh có tựa đề Vinh quang của Con Chiên. 

 

Bên cánh trái nhà thờ là  bàn thờ thánh I-nhã với mộ thánh nhân dưới chân 

bàn thờ, công trình là một trong những tuyệt tác của thầy Andrea Pozzo. Ý 
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tưởng chính của bàn thờ là vinh quang của thánh I-nhã. Lối kiến trúc baroc 

đặc trưng, phía trên bàn thờ là hình tượng Chúa Ba Ngôi, khởi đi từ tuần 

một sách Linh thao của thánh I-nhã, khi thao viên được mời gọi chiêm 

ngắm Thiên Chúa đang nhìn xuống thế gian. Phía trên mái vòm là bức vẽ 

vinh quang thánh I-nhã hay còn gọi thánh I-nhã vào thiên đàng. Bên trong 

bức vẽ trên bàn thờ, gợi hứng từ sách Linh thao trong bài cầu nguyện Hai 

cờ hiệu, là tượng thánh I-nhã bằng bạc tô điểm với nhiều đá quý. Như vậy, 

toàn bộ ý nghĩa của bàn thờ, từ phần mộ dưới chân bàn thờ đến vinh 

quang thiên quốc, tác phẩm là lời mời gọi sống động cho mọi Ki-tô hữu để 

chiêm ngắm, suy niệm và đem ra thực hành gương sống của thánh nhân. 

 

 
Bức bích hoạ Vinh quang của thánh I-nhã  

(Trần nhà thờ thánh I-nhã ở Roma) 

 

Thầy Andrea Pozzo (1642-1709) đã thực hiện tuyệt tác trên trần hình vòm 

của nhà thờ kính thánh I-nhã ở Roma trong thời gian 1691-1694. Với kỹ 

thuật bậc thầy về hình ảnh ba chiều, tác giả đã "biến" trần nhà thờ thành 
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không gian mở rộng đến vô cùng, đến nơi Thiên Chúa ngự, nơi vốn được 

cho là không còn khái niệm về không gian và thời gian.  

 

Cùng với công cuộc truyền giáo nở rộ và thế kỷ XVI, bức vẽ thể hiện bốn 

châu lục đã được con người khám phá cho tới thời điểm ấy. Châu Âu  được 

thể hiện bằng hình ảnh Nữ hoàng cầm vương trượng, biểu tượng cho 

quyền lực; châu Mỹ với hình ảnh người thổ dân và các phương tiện đi săn 

thú rừng; châu Phi với hình ảnh ngà voi và châu Á được mô tả qua hình 

ảnh bát hương.  Ở trung tâm là hình ảnh thánh I-nhã vào trong vinh quang 

Thiên quốc với Thiên Chúa Ba Ngôi. Ngài là nơi khởi xuất nguồn ân sủng 

và gợi hứng cho công cuộc truyền giáo, để ngang qua thánh I-nhã, ân sủng 

đó được thông truyền tới mọi anh em Giê-su hữu mà người tiêu biểu là 

thánh bổn mạng các xứ truyền giáo: Phanxico Xavie với khuôn mặt luôn 

hướng về châu Á. 

 

Đến nhà thờ I-nhã và ngước nhìn tuyệt tác này, người xem dường như bị 

cuốn vào không gian ảo của vô định nhưng cũng là dịp để nhìn lại lòng 

mình để hướng về Chúa, nơi đó không còn không gian và thời gian. (Lm 

Phanxico Xavie Nguyễn Mai Kha SJ, Nhà thờ Gesù ở Roma) 

  

(Còn tiếp) 
Thérèse Huỳnh Thị Thúy Hằng  
 

 


