HỒI KÝ MỘT NGƯỜI VIỆT NAM.
1. MỘT. LÀNG TÔI
Tôi sinh ra đời vào một ngày trên quê hương Việt Nam yêu dấu. Tôi hỏi mẹ:
-Con sinh năm nào hở bu.
Làng tôi vẫn thương gọi mẹ là bu. Mẹ chỉ trả lời ngắn gọn:
-Bu chỉ nhớ con sinh vào cuối năm Tý, chuẩn bị bước sang năm Sửu. Ngày sinh con, thầy còn sống.
Khoảng 6 tháng sau khi sinh con, thầy mất.

Phần Mộ của Ông Cố Phaolô Chu Xuân (Ông Chánh Sớn). Người Cha thương yêu.
Khi lớn lên, truy tìm lại lịch thế kỷ, tôi hiểu được tôi được sinh ra vào khoảng đầu năm 1949 năm Tý,
trước mùa xuân năm Sửu. Nhớ lại những hình ảnh nhỏ nhoi tại ngôi làng Duyên Phúc, Quận Yên
Mô, tỉnh Ninh Bình, trong những tháng năm còn thơ ấu bên mẹ và gia đình. Tôi nhớ rõ gia đình tôi
có 6 anh chị em: Anh cả Chu Hoằng có gia đình, người chị lớn, Chu Thị Ngọt có gia đình, 2 người
chị tiếp theo, Chu Thị Bùi và Chu Thị Hoa, còn nhỏ tuổi, mà tôi và gia đình hay gọi là chị Hương, và
người anh trai sát tôi, anh Chu Văn Nghi, sinh năm 1945. Tôi được cưng chiều nhất trong lòng gia
đình.
Nhớ lại hình ảnh nhà tôi với 5 gian nhà ngói và đi sâu xuống phía dưới là 3 gian nhà bếp. phía bên
phải nhìn từ cổng nhà vào là một bể nước mưa rất lớn, dùng để sinh hoạt ăn uống và tắm rửa. Như
thế, gia đình tôi thuộc hạng khá giả trong làng Duyên Phúc. Thỉnh thoảng, mẹ tôi đưa văn tự nhà cửa
và nói với tôi:
-Bu đã chuẩn bị chia nhà cửa cho các con. Các anh chị lớn bu đã chia 5 gian nhà trên. Còn con là con
út, bu cho 3 gian nhà bếp.
Mừng lắm khi đươc mẹ nói thế. Mình cũng đựơc 3 gian nhà bếp. Nhà tôi nằm phía sau nhà Bác Hinh,
Bác Vởn, và một nhà khác. khi ra khỏi nhà, phải đi qua một lối nhỏ giữa 2 căn nhà trước. Phía trước
là ao nhà tôi. Một cái ao mà tôi và anh tôi vẫn tắm và nô đùa với nhau. Những ngày vui vì còn nhỏ
quá, chưa được đi học. Tôi và anh trai vẫn đưa chiếc nồi đồng xuống ao và đi mò ốc. Những cây rau
rút lá xanh xanh nho nhỏ với thân mình bọc bằng một chất trắng, tôi rất thích. Tôi nhớ mãi những tên
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gọi của các loại cá trong ao nhà tôi: Nào là cá giếc, cá rô, cá chuối, cá trắm...Những ngày thơ yêu dấu
khó phôi pha. Những giấc mơ đẹp của tuổi thơ còn đọng lại rất nhiều trong tôi.
Có những ngày giông bão, gia đình tôi được nằm chung với nhau trong một ổ rơm giữa gian nhà
chính. Tôi nhớ mãi hình ảnh những chiếc áo tơi, đó là những chiếc áo đi mưa thô sơ, được dệt bằng
những chiếc lá khô để mặc đi mưa cho khỏi ướt.
Những lần đi nhổ mạ và cấy mạ với mẹ còn đọng lại trong tâm hồn tôi. Tôi bé nhất nhà, nhưng cũng
được ra ngoài đồng với mẹ. Tuy thế, không phải làm gì, chỉ đứng trên bờ ruộng nhìn mẹ và những
người làm đang lom khom nhổ mạ, và sau đó, cấy mạ. Những vùng biển xanh của những cây mạ non
vẫn còn đầy ắp trong trí nhớ nhỏ nhoi của tôi.
Tôi lại nhớ đến những con rạm mẹ kho mặn sao mà ngon thế. Những ngày nhà đi làm hết, tôi cũng ăn
vụng rạm. Những bữa cơm đạm bạc dọn trên một chiếc mâm, có khi là mâm đồng quý hiếm, có khi
được dọn trên một cái "mẹt" đan bằng lá...
Cuộc sống bình dị thôn dã cho tôi nhiều kỷ niệm thơ ấu khó phôi pha...
Rồi những mùa chinh chiến tràn về quê hương tôi...Nhìn nhưng chiếc máy bay "bà già" bay lượn trên
vùng quê tôi...Rồi những tiếng bom nổ...Nhiều ngày, mẹ tôi dẫn chúng tôi ra bờ ruộng trốn bom
đạn...Tôi chẳng hiểu chiến tranh là gì...Chỉ sợ hãi nghe mẹ kể lại những kinh hoàng của chiến tranh
vào những năm 1953 và 1954, khi tôi mới 4 hay 5 tuổi...
Rồi mẹ nói về Việt Minh ghê lắm...
Quân đội Việt Minh về làng tôi...Những tiếng trống dục đi họp...Tôi cũng được tập một số bài hát
như nhảy hòa bình "Yêu hòa bình tổ quốc chúng ta, yêu ruộng vườn quê hương ngàn đời..." Rồi nghe
mẹ kể về đấu tố trong làng...Những đấu tố và giết chóc...Nghe mẹ nói:
-Chúng ta phải đi tản cư thôi, không thể ở lại được vì đấu tố...
Tôi nghe mẹ nói về Đức Cha Lê Hữu Từ, người lo lắng và chăm sóc cho Giáo Phận Phát Diệm.
Tôi vẫn nhớ những ngày Chúa Nhật, mẹ gọi tôi dậy sớm:
-Dậy đi lễ con.
Tôi thức dậy, mặc quần áo tề chỉnh và theo mẹ đi lễ.
Nhà Thờ Duyên Phúc là họ lẻ, không có Thánh Lễ Chúa Nhật. Mẹ dẫn chúng tôi đi dự Thánh Lễ tại
Bình Hòa, nơi Cha Nguyễn Ngọc Ngoạn làm chính xứ, và Cha Tra làm phó xứ. Tôi chỉ nhớ đi khá xa
mới tới nơi tham dự Thánh Lễ.
Có những ngày Tết cổ truyền mẹ tôi bảo tôi lên Phúc Nhạc quê ngoại. Ngày đó vui lắm. Tôi được
mặc quần áo mới xúng xính...Lên quê ngoại để được tiền mừng tuổi, miền nam gọi là tiền lì xì.
Tôi theo mẹ và các anh chị lên thăm bác Chánh Quý, Bác Chánh Cận, Anh Chị Phó Rỷ, Anh Chị
Chánh Viết...Tôi mừng lắm...Tôi theo mẹ và các anh chị cùng đi...Tôi chỉ nhớ lãng đãng đi xa
lắm...Phải lội qua một con sông nhỏ nước không sâu lắm. Tôi không lội được. Tôi được mẹ vác trên
vai và đưa qua sông.
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Người Chị Dâu Chu Hoằng với phần mộ tổ tiên tại Duyên Phúc.
2. HAI. DI CƯ. MỘT CUỘC ĐỔI ĐỜI.
Cuộc sống nơi làng quê an bình. Nhưng tiếng súng từ xa vọng về. Những lần thấy máy bay "bà già"
là tôi lại vui, vì thấy máy bay lạ lắm, làm sao mà bay được. Anh Chu Hoằng đi làm thư ký ở xa, thỉnh
thoảng mới về. Những ngày này, anh có vẻ lo lắng. Sau đó, anh bị bắt bởi Việt Minh và giam ở khu
Tư. Tôi chỉ biết có thế. Không biết khu Tư là vùng nào...Và những ngày tháng khó khăn này, với
những họp hành liên miên do Việt Minh bắt đi họp. Mẹ tôi cũng phải đi. Có những ngày tôi nhớ ăn
cơm tập đoàn. Mọi người ăn cơm chung với nhau. Tôi cũng được ăn cơm tập đoàn. Người ta dạy tôi
phải cầm đũa và ăn 2 đầu. Và cơm vào miệng một bên đũa, còn gắp đồ ăn phía đầu đũa kia.
Rồi những tiếng trống làng thúc dục đi họp. Những tiếng kêu gọi thiếu nhi đi nhảy hòa bình. Có lần
các chị tôi đi nhảy hòa bình, mẹ quát cho:
-Chúng mày đi nhảy hòa bình làm gì? Yêu tổ quốc tổ cò cho Việt Minh làm gì?
Tôi chẳng hiểu gì, nhưng cũng phải học thuộc bài hát nhảy hòa bình: "Yêu hoà bình tổ quốc chúng ta,
yêu ruông vườn quê hương ngàn đời. Toàn dân đoàn kết. Hát vang lên cùng muôn câu ca." Cứ vậy là
nhóm trẻ em chúng tôi nhảy cò cò trong khi nắm tay nhau...Có khi còn hát thêm bài: "Chim bồ câu
trắng, tung bay khắp trời, đế quốc tiêu diệt, hòa bình thắm tươi, non sông sáng ngời..." Chả biết có
đúng hay không, nhưng tôi thuộc và nhớ có bằng đó thôi...
Trong thời gian này, anh tôi bị tù ở khu Tư biệt vô tin tức...Nhiều người bàn tán về di cư vào
Nam...Tôi nghe lỏm và mẹ đuổi đi không cho nghe vì là con nít...Thế rồi, một đêm tối trời nọ, mẹ
đánh thức dậy sớm và dục các chị và anh Nghi cùng tôi khăn gói quả mướp lên đường di cư vào
Nam. Tôi không còn nhớ gì...Chỉ nhớ là mình phải đi bộ xa lắm...Có những khi mỏi chân quá, tôi
đành ngồi xuống, mẹ gánh trên vai. Một thúng là đồ đạc và ảnh tượng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, còn
thúng kia là tôi bé nhỏ...Mẹ cứ hăng hái gánh đi, còn các chị và anh lẽo đẽo theo sau...Tôi nhớ là mẹ
tôi năm đó chừng 49 tuổi. Các chị và anh còn nhỏ lắm. Tôi mới 5 tuổi, anh Chu Văn Nghi 9 tuổi, Chị
Chu Thị Bùi khoảng 20 tuổi, và chị Chu Thị Hoa, mà tôi vẫn gọi là chị Hương với 14 tuổi...Vậy là
chúng tôi lầm lũi ra đi về một nơi mà mình không biết...
Tôi nhớ cây đa đầu làng...Nhớ căn nhà 3 gian và nhà bếp...Nhớ ao cá phía trước nhà...Nhớ phần mộ
của thầy tôi và ông bà nội...Nhớ tất cả...Nhưng phải từ bỏ hết để theo mẹ di cư vào Nam...
Tôi không còn nhớ nhiều...Chỉ nhớ nhất là đoạn đường di cư đi bộ từ Phủ Lý tới Hà Nội khoảng trên
40 cây số...Nhưng rất đông người cùng với gia đình tôi đi bộ di cư vào miền Nam. Có những lúc
đường nhựa nóng quá, giầy dép hư hết, mẹ tôi phải cột một bẹ chuối vào chân tôi để đi cho khỏi dộp
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chân...Nhưng chỉ được khoảng ngắn lại hư...Tới Hà Nội, tôi không còn nhớ gì...Chỉ nhớ khi tới Hải
Phòng, gia đình tôi được nằm trong một nhà thương lớn để chờ phương tiện vào Miền Nam...Trong
những ngày di cư nằm tại Hải Phòng, tôi nhớ nhất là hình ảnh các "Ma Sơ" Dòng Trắng Saint Paul.
Đầu quý Sơ mang chiếc lúp trắng có cánh lớn và hay cho chúng tôi uống sữa bột và ăn bánh mì gọi là
bánh tây ngon lắm...
Chờ đợi mãi cả tuần lễ, chúng tôi không phải đi tầu há mồm, nhưng được đi bằng máy bay từ Hải
Phòng vào Sàigòn...
Hôm ra phi cơ, tôi chỉ nhớ mình được lên máy bay và nằm ở dưới sàn máy bay...Sau đó, gia đình tôi
được di chuyển về trại di cư Phú Thọ với rất nhiều dãy lều, mà khi tới đây, chúng tôi vẫn gọi là "bạt"
theo kiểu Miền Bắc...Ăn uống đều do Cao Ủy Tỵ Nạn cung cấp...Sau một thời gian, gia đình chúng
tôi được di chuyển đến Phát Hải, vùng Gia Kiệm, tỉnh Long Khánh, là Đồng Nai bây giờ.
3. BA. PHÁT HẢI-GIA KIỆM: QUÊ HƯƠNG MỚI
Về đến Phát Hải Gia Kiệm, toàn là rừng...Gia đình chúng tôi được cung cấp một nhà sàn. Căn nhà có
sàn phía trên để ngủ và tránh hùm beo trong rừng...Tôi nhớ có những đêm cả trại khua nồi niêu bát
đĩa, vì những chú hùm beo đột nhập trại...Tuổi trẻ vui lắm, không còn sợ sệt trong nơi ở mới này...
Dần dần, trại định cư Gia Kiệm được xây dựng đẹp hơn...Những gia đình được làm nhà tranh với
những dãy nhà dài dành cho khoảng 10 gia đình ở. Mỗi gia đình một căn, vách ngăn vách liền dài
khoảng 10 căn như thế.
Khu vực Nhà Thờ được xây dựng với khu trường học. Cha Xứ là Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Ngoạn.
Tôi được đi học mẫu giáo tại đây vào năm 1955 trong trường Tiểu Học Phát Hải. Bên cạnh xứ tôi có
các Giáo Xứ: Kim Thượng, Phúc Nhạc, Gia Yên, Bạch Lâm, Giốc Mơ...Và phía bên hướng Sàigòn
có các Giáo Xứ: Võ Dõng, Thanh Sơn, Hưng Lộc, Ninh Phát...Con số Giáo Dân trước 1954 là 8000
người, sau cuộc di cư vĩ đại của trên 800,000 người di cư từ Miền Bắc vào Miền Nam, con số Giáo
dân tăng lên sau năm 1955 là 160,000 người.

Chú Văn Chi năm 1959.
Khoảng vài tháng sau khi chúng tôi định cư ở Phát Hải Gia Kiệm, chúng tôi được tin vui anh chị cả
Chu Hoằng và gia đình cũng vào Nam được, để đoàn tụ với gia đình chúng tôi. Anh chị cả định cư tại
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Sàigòn mà không về ở chung với chúng tôi. Anh chị chuyển nhà nhiều nơi. Đầu tiên là Phú Thọ, sau
về Chí Hòa đường Con Mắt. Sau cùng, định cư hẳn tại Phú Nhuận.
Nhớ về Gia Kiệm quê tôi, trong đó có Phát Hải của tôi bị một cơn hỏa hoạn lớn thiêu rụi. Tôi nhớ lại
bao nhiêu dãy nhà tranh bị cháy...Chúng tôi đi tìm những vật dụng chảy thành những thỏi kim
loại...Sau đó, những dãy nhà tranh được xây dựng lại thành những dãy nhà tôn theo từng dong hay
khu xóm. Nhà nhà liên lạc và sống gắn bó với nhau. Bên trái nhà tôi có nhà Bà Kiền, bên phải là nhà
Bác Lập làm may...
Tôi còn nhớ nhiều những hệ thống tiền bạc đời đó. Thỉnh thoảng mẹ cho 1 đồng bạc. Tôi mừng lắm.
Tôi xé đồng bạc làm 2. 50 xu mua cà rem. 50 xu nửa kia mua kẹo. Thế là rất thích thú. Có những
ngày mẹ đưa 2 đồng bạc ra chợ mua trứng vịt và thức ăn. Tôi xé tờ giấy bạc 1 đồng làm 2. Nửa 50 xu
tôi mua 1 trứng vịt. 50 xu nửa kia tôi mua bó rau muống. Còn đồng kia, tôi đến quán nước mua 1
chai nước ngọt hiệu con cọp. Thế là cả nhà sung sướng được ăn cơm ngon khoảng 2 đồng bạc.
Cuộc sống hiền hòa nơi Gia Kiệm cho tôi nhiều kỷ niệm khó phôi phai...Đa số dân chúng ở đây làm
nghề rẫy, như trồng ngô, trồng khoai, trồng lúa phía bên đồi đá, và cũng trồng phía bên đồi Ba...Tôi
vẫn theo mẹ đi cuốc đất trồng rẫy. Những mùa mưa, tôi theo mẹ bỏ những hạt ngô xuống khi mẹ
cuốc một hố nhỏ...Khi ngô lớn lên, tôi cùng mẹ đi làm cỏ cho ngô lớn lên. Khi tới mùa thu hoạch, tôi
lại theo mẹ đi bẻ ngô...Những bắp ngô rất ngon ngọt. Thú vị nhất là những buổi tối mưa rả rích, mẹ
luộc ngô, và cả nhà ngồi ăn ngô...
Rồi vì kế sinh nhai, 2 chị lớn: Chị Bùi và Chị Hương phải đi làm đồn điền cao xu Long Khánh, để có
tiền nuôi tôi và anh Nghi đi học. Cuộc sống vất vả cực nhọc. Mẹ con cố gắng bên nhau để cùng
chung sống.
Tôi nhớ nhất những ngày cuối tuần, khi 2 chị đi làm cao xu về, các chị hay mua đồ ăn ngon hơn. Đặc
biệt là thịt kho tôm mặn. Gia đình được xum họp vui vầy. 2 Chị còn cưa củi cho Mẹ và tôi có củi để
nấu ăn. Anh Nghi đi tu năm 1959, còn mình mẹ và tôi ở nhà. Những ngày đi học tiểu học, tôi thường
hay giúp đỡ người khác. Đôi khi còn tụm năm tụm ba chơi nắp bia, chơi "nịt" mà trong nam gọi là
giây thung với nhau trong lứa tuổi học trò. Có khi còn dẫn nhau cả đám đi phá phách trong tuổi
nghịch ngợm...

Nhà Thờ Giáo Xứ Phát Hải Gia Kiệm.
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Những ngày tháng học hành, mẹ tôi đi bán chuối ngoài chợ, tôi phụ mẹ những chuyện vặt vãnh trong
gia đình. Lúc thì gánh chuối ra chợ cho mẹ bán, khi thì đi lấy mạt cưa ở các trại cưa Giốc Mơ hay
Thanh Sơn. Bếp núc thời đó mỗi nhà đều đun nấu bằng mạt cưa. Dùng 1 chiếc hộp sữa bột khoét 2
lỗ, và cho chai vào giữa, rồi đổ mạt cưa dèn chung quanh cho chắc...Sau đó nhóm lửa để nấu đồ ăn và
nấu cơm...Tôi hay gánh chuối cho mẹ ra chợ bán, sau đó lấy thức ăn về và nấu đồ ăn cho mẹ và cho
tôi. Những buổi ăn đạm bạc. Có khi mẹ mua cá nục, và tôi phải làm cá để kho...Có ngày nghèo quá,
mẹ con chỉ ăn một trái trứng luộc với nước mắm và rau lang luộc đạm bạc. Có những khi đi học về
không có gì ăn, tôi lấy cơm nguội chan nước vối và ăn ngon lành. Có những khi đi lấy xà beng tước
vỏ cây khô về để nấu ăn....Vùng Gia Kiệm nhiều rừng, những chiếc xe be chở gỗ đậu ngoài đường,
tôi và bạn bè hay mang xà beng bóc vỏ cây trên những xe be để mang về nhà làm củi nấu nướng.
Trong những năm này, mỗi ngày sau khi học xong, mẹ vẫn bán chuối ngoài chợ. Vì thương mẹ, và
chuẩn bị đi học xa, tôi thường cùng bạn bè đi bộ vào đồi Ba, khoảng trên 3 cây số. Tôi cố gắng vác
củi về cho mẹ, để phòng khi đi học xa mẹ có củi nấu nướng. Ngày qua ngày, tôi xếp củi đầy cả gian
nhà bếp...Tôi nhớ mãi đến năm 1975, khi tôi làm Linh Mục về với mẹ, những củi tôi vác ngày xưa
đưa về vẫn còn ở trong bếp nhà tôi.
Năm 1959 và 1960, 2 chị lớn, chị Bùi và chị Hương đi lấy chồng. Chị Bùi lập gia đình với anh Phạm
Văn Xiển. Chị Hương lập gia đình với anh Nguyễn Xuân Tùng trên Bảo Lộc. 2 Anh Xiển và anh
Tùng đều là lính trong Lữ Đoàn Bảo Vệ Tổng Thống Phủ. Mẹ tôi và tôi chỉ có 2 người ở nhà...Mẹ
vẫn đi chợ bán chuối. Tôi vẫn giúp mẹ gánh chuối ra chợ và làm các việc lặt vặt trong gia đình, vì chỉ
còn 2 mẹ con. Tôi nhớ nhất là Thầy Giáo Tự dạy tôi lớp Nhất Tiểu Học. Được Thầy và bạn bè
thương mến, tôi cố gắng học hành. Đến năm 1960, tôi được Thầy Tự dẫn đi thi bằng Tiểu Học tại
Long Khánh. Tôi may mắn đậu tốt nghiệp Văn Bằng Tiểu Học đời đó. Trong tuổi thơ ấu, tôi rất nhớ
những ngày Noel của Giáo Xứ Phát Hải. Mọi người đều làm lồng đèn. Đủ loại đèn khác nhau như
đèn ông sao 5 cánh, đèn con cá, đèn hộp, đèn kéo quân, đèn máy bay. Nhất là cánh nhỏ chúng tôi
ham vui, đi rước đèn khắp xóm trong không khí bình an. Rồi Nhà Thờ trang trí lộng lẫy bằng cờ quạt
và đèn sao. Ngày Lễ Giáng Sinh tưng bừng náo nhiệt. Tuổi thơ nhớ nhiều nhất là những buổi tối dịp
Lễ Noel, Ban Tổ Chức thực hiện những đèn rất đẹp chạy ngang qua đường phố, quy tụ cả hàng ngàn
người đi xem.
Năm 1960, tôi có đứa cháu ngoại đầu tiên là cháu Nguyễn Thị Xuân, con anh chị Tùng. Anh vẫn đi
lính ở Lữ Đoàn Phòng Vệ Tổng Thống Phủ. Do đó, chị Hương mang con về ở với mẹ và tôi. Những
ngày gian khổ có nhau. Nhà không được khá giả. Nhiều khi, mẹ chỉ lo được cho chị và cháu miếng
cơm với rau cải bắp luộc và trái trứng luộc. Phải để cho chị ăn lấy sức nuôi con. Mẹ và tôi ăn cơm
với nước mắm và rau thôi. Tôi hay ra vườn hái rau tầu bay, rau dền, rau càng cua về luộc để ăn cơm.
Phải kể là những ngày tháng nghèo khổ. Có những khi chỉ ăn cơm với nước mắm chan một chút mỡ
heo. Nhưng dầu nghèo khổ, tôi vẫn thấy hạnh phúc ngập tràn của một khung trời Quê Hương Việt
Nam bình an, không nghe thấy tiếng súng đạn.
Thế rồi, sau khi tốt nghiệp Tiểu Học, tôi ghi danh vào học Trường Trung Học Monica Kim Thượng,
do Cha Mai Văn Điệu là Hiệu Trưởng. Thầy Ngân với chức vụ Giám Thị. Mỗi ngày đều đạp xe đi
học. Niềm vui học hành đã mang lại cho tôi nhiều thích thú. Khi học xong, hay trước khi đi học, tôi
đều giúp mẹ gánh chuối ra chợ cho mẹ bán, rồi mới đi học. Thường thường, mẹ tôi hay đánh thức tôi
đi lễ sớm, có khi 4 giờ sáng đã đi lễ. Về nhà trời còn rất sớm, thế là mẹ con sắp xếp chuối ra chợ bán
để sinh sống.
Tôi vẫn nhớ hình ảnh mẹ tôi, một hội viên Legio Mariae rất nhiệt thành chăm chỉ...Mẹ hay đi làm
công tác Legio Mariae khi rảnh rỗi, nhất là hay vào nhà xứ để làm bánh lễ cho Giáo Xứ...Có những
ngày mẹ đi họp Legio Mariae buổi tối, tôi phải theo mẹ vì bé quá. Cha Xứ không cho trẻ em tham dự.
Mẹ tôi phải để tôi ngồi dưới gầm ghế của mẹ...Khiến tôi cũng được họp Legio Mariae khi còn rất
nhỏ...Những khi tổ chức Acies, một lễ hội lớn của Legio Mariae, tập trung khá đông người...Mẹ tôi
nhờ tôi đóng vai Chúa Giêsu bị lạc trong Đền Thánh Jerusalem khi lên 12 tuổi...Tôi đã hoàn thành
xuất sắc vai này...
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Rồi những ngày học kinh bổn trong Giáo Xứ, tôi nhớ mãi hình ảnh ông Quản Thông, chúng tôi đến
nhà ông để học...Những ngày thi kinh bổn chúng tôi hay chiếm hạng nhất trong Giáo Xứ...
Hình ảnh tuổi thơ quá đẹp. Những ngày Đại Lễ Phục Sinh trên quê hương tôi, tôi rất thích những
buổi ngắm 15 Ngắm Sự Thương Khó buổi tối. Mẹ và tôi cùng đi. Rất nhiều bạn bè cùng trang lứa đi
nghe ngắm. Tôi còn nhớ những lần đi lễ, đi chầu buổi tối, hay tham dự Ngắm 15 Sự Thương Khó
Chúa Giêsu, bọn con trai chúng tôi lụng thụng trong bộ áo dài mầu đen. Nhưng rất vui. Đặc biệt dịp
Phục Sinh là mùa trái du-da, thế là bọn trẻ chúng tôi đi hái du-da về, và khi đi tham dự Ngắm thì đi
ăn du-da với nhau. Và khi Thứ 6 Tuần Thánh kỷ niệm Chúa chịu chết, đây là dịp đặc biệt của chúng
tôi đi hôn chân Chúa và bốc nẻ để ăn. Hôn chân Chúa thì ít, nhưng bốc nẻ thì nhiều. Có khi chúng tôi
sắp hàng vào hôn 5 hay 6 lần, để bốc nẻ ra ngoài ăn chung với nhau...
Ngày tháng êm mơ của tuổi thơ đẹp quá...Rồi tôi được Cha Xứ Nguyễn Ngọc Ngoạn chọn làm giúp
lễ. Mẹ tôi mừng lắm. Tôi cũng mừng nhiều. Ngài cũng muốn cho tôi đi tu. Thế là tôi cố gắng học
kinh Giúp Lễ bằng tiếng La Tinh. Tôi vẫn nhớ lõm bõm những tiếng La Tinh khó thuộc. Tôi phải
thuộc lòng: "Ad Deum qui letificat juventutem meam...Confiteor Deo omnipotenti...Et cum spititu
tuo. Sursum corda...Habemus ad Dominum...Deo gratias..."
4. BỐN. ƠN GỌI.
Một ngày nọ, Cha Xứ Nguyễn Ngọc Ngoạn hỏi tôi:
-Con muốn đi tu như anh Nghi không?
Tôi chưa trả lời được vì còn nhớ mẹ quá. Đi tu sao được. Con út được nuông chiều quá. Bạn bè vui
quá. Nhưng suy nghĩ thấy mẹ mình thương Cha Xứ. Có gì ngon nhất là sai tôi đưa biếu Ngài. Ngày
nọ, nhà tôi có buồng chuối tiêu rất lớn. Mỗi nải chuối có tới 32 trái. Mẹ bảo tôi:
-Này con, con chịu khó đưa nải chuối lớn nhất này biếu Cha Xứ cho mẹ.
Tôi lếch thếch mang nải chuối lớn nhất vào biếu Cha Xứ. Từ lúc đó, những trái chuối to có hấp lực
dẫn tôi vào Ơn Gọi.
Anh Nghi đi tu về, mẹ đều mua đồ ăn ngon cho anh. Còn tôi phải ăn sau. Cái gì anh cũng được cưng
chiều hơn tôi...Anh vẫn dạy học cho tôi...Có khi anh thấy tôi dốt quá, anh ném cả bút vào người
tôi...Tôi khóc và méc với mẹ...Nhưng mẹ chỉ cười xòa và bênh anh ấy...
Từ những hình ảnh hấp dẫn này, khi Cha Xứ hỏi tôi lần nữa:
-Con có muốn đi tu như anh Nghi không?
Không còn chần chừ, tôi trả lời:
-Thưa Cha, con muốn đi tu như anh Nghi.
Thế là Ơn Gọi của tôi nhen nhúm từ trái chuối mà tôi không ngờ. Ơn Chúa dùng những chuyện tầm
thường để kêu gọi con người và huấn luyện con người. Suy nghĩ lại, tôi khám phá ra đó là hồng ân
Ơn Gọi Chúa ban cho tôi rất bình thường.
Ngày lên đường đi thi tuyển vào Chủng Viện Á Thánh Phụng Xóm Mới tại Gò Vấp vào năm 1961,
mẹ, anh cả, và anh Nghi dẫn tôi đi. Tôi cũng lo lắng lắm. Mới 12 tuổi đầu lần đầu tiên xa mẹ, tôi sợ
lắm. Mẹ và 2 anh về, để mình tôi ở lại Chủng Viện để thi tuyển Chủng Sinh, tôi khóc tấm tức. Vì
năm 1961, Chủng Viện Thánh Phaolô Phát Diệm tại Phú Nhuận đã đóng cửa không nhận thêm
Chủng Sinh mới. Do đó, Cha Xứ đã giới thiệu tôi vào Chủng Viện Á Thánh Phụng Long Xuyên mới
được thành lập. Tôi nhập vào thi tuyển Chủng Sinh với 300 học sinh. Những ngày thi tuyển khá căng
thẳng, nhưng được ăn cơm ngon hơn ở nhà mẹ, thêm vào những chuyện lo lắng thi cử, tôi bớt nhớ
mẹ. Sau 3 ngày thi bù đầu các môn học, tôi được tuyển vào làm Chủng Sinh với 119 học sinh khác.
Từ đó, chúng tôi được gọi là Tiểu Chủng Sinh Chủng Viện Á Thánh Phụng Xóm Mới, thuộc Giáo
Phận Long Xuyên.
Khi biết chắc tôi đã được nhận là Chủng Sinh, mẹ tôi dẫn tôi đi sắm đủ thứ. Chiếc vali rất đẹp chứa
đầy quần áo và những vật dụng cần thiết. Tôi bắt đầu dùng lược, khăn mặt, dụng cụ đánh răng, sách
vở...Mẹ lại còn chuẩn bị tiền nong cho tôi đóng học phí là 1000 đồng cho 1 năm...Tất cả đã sẵn sàng,
chờ ngày lên đường đi tu vào Tiểu Chủng Viện.
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5. NĂM. TUỔI CHỦNG SINH.
Tháng 7 năm 1961, lần đầu tiên tôi cùng mẹ lên đường vào Chủng Viện Á Thánh Phụng Xóm Mới
Gò Vấp...Đến Chủng Viện, cái gì cũng mới. Tôi nhớ mẹ tôi dẫn tôi vào gặp Cha Giám Đốc Chủng
Viện Á Thánh Phụng, Cha Vũ Kim Điện từ Roma về. Tôi sợ lắm và rất lễ phép với Ngài. Làm thủ
tục nhập Chủng Viện xong, mẹ tôi đi về. Mẹ tôi để tôi lại một mình với những điều mới lạ. Cái gì
cũng mới đối với tôi...Tôi được gặp Quý Cha Bùi Đức Ngoạn quản lý, Cha Năng Linh Hướng Chủng
Viện. Tôi cũng gặp Quý Thầy: Thầy Đỗ Tiến Hiệp, Thầy Nguyễn Văn Vũ, Thầy Vũ Khắc Nghiêm,
Thầy Trung dạy âm nhạc và tập hát, Thầy Đinh Ngọc Lễ. Tất cả Quý Thầy này đã làm Linh Mục cho
Chúa, trừ Thầy Trung, mà tôi quý mến. Không bao giờ gặp lại Thầy Trung nữa.
Quý Cha Quý Thầy đón và gặp gỡ chúng tôi trong hội trường để khai mạc. Chúng tôi với 120 tân
Chủng Sinh, cộng thêm một số Chủng Sinh khác từ Giáo Phận Cần Thơ nhập vào. Ngày đầu tiên sao
nhiều lạ lẫm...Mỗi người được nhận 1 giường ngủ...Những đồ đạc lỉnh kỉnh sắp xếp ở đầu giường sát
tường...Thế là cuộc đời Chủng Viện bắt đầu...

Chú Văn Chi năm 1960.
Sau khi chào đón xong, chúng tôi được đi tắm...Lần đầu tiên tôi tắm một mình không có mẹ
giúp...Tôi vào phòng tắm...Lần đầu tiên sử dụng tắm hoa sen, khác hẳn khi ở nhà với mẹ, chỉ tắm
bằng gội nước trong thùng chứa nước...Tất cả đều lạ lẫm với tôi...Vào phòng tắm, tôi nhớ mẹ quá,
đứng khóc một mình vì không biết tắm thế nào...Mãi sau này, tôi mới quen dần môi trường mới là
Chủng Viện thân thương.
Cuộc sống hằng ngay trong Chủng Viện êm đềm trôi mau...Sáng dậy khi nghe tiếng chuông báo thức,
chúng tôi quỳ gối ngay trên giường đọc kinh dâng ngày cho Chúa. Sau đó, dọn dẹp vệ sinh và vệ sinh
cá nhân...Chúng tôi xếp hàng xuống nơi đánh răng rửa mặt. Nơi này được thiết kế là một bồn rửa mặt
dài có nhiều robinet chảy nước. Chúng tôi chia nhau mỗi người một vòi robinet để đánh răng rửa
mặt...Xong xuôi, chúng tôi thay quần áo đẹp để tham dự giờ nguyện gẫm và tham dự Thánh Lễ trong
nhà nguyện.
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Sau giờ Thánh Lễ, chúng tôi xuống nhà cơm ăn điểm tâm buổi sáng. Có khi được ăn bánh mì, có khi
cơm chiên, có khi đổi món này món nọ...Quý Sơ Đa Minh Lạng Sơn và quý chị nhà bếp nấu ăn cho
chúng tôi.
Ăn điểm tâm xong, tất cả chuẩn bị vào lớp học. Những môn học bình thường của chương trình Trung
Học Đệ Nhất cấp chúng tôi phải học như học sinh ngoài, như Toán, Việt Văn, Chính Tả, Vật Lý, Hóa
Học, Lịch Sử, Vạn Vật, Công Dân Giáo Dục, Địa Lý, Âm Nhạc, Anh Văn, Pháp Văn...chúng tôi còn
phải học thêm La Tinh, Đạo Đức...Nhiều giờ nhất là Pháp Văn và La Tinh...
Giờ trưa, chúng tôi được nghỉ và vào viếng Chúa tại nhà nguyện, sau đó ăn cơm trưa chung với nhau
tại nhà cơm. Chúng tôi còn có giờ nghỉ trưa trong phòng ngủ. Ai cũng phải năm ngủ trưa một chút
theo tiếng chuông. Khoảng 2 giờ chiều thì thức dậy. Có giờ ôn bài vở riêng...Sau đó, lại có những lớp
buổi chiều tiếp tục.
Khoảng 4 giờ chiều, chúng tôi có giờ chơi chung. Tôi nhớ nhất những giờ đá banh chung với nhau.
Chúng tôi chia thành các đội để đá banh giải trí. Tiếp nối là giờ tắm rửa buổi chiều trước khi vào nhà
nguyện cầu nguyện và ăn tối chung với nhau. Sau đó có thêm giờ làm bài riêng trong lớp học. Sau đó
là giờ huấn đức do Cha Linh Hướng hay Cha Giám Đốc Chủng Viện hướng dẫn. Sau cùng của ngày
là giờ kinh tối. Tôi nhớ nhất những buổi kinh tối chung, gọi là hát complies, và thường hát bài Ca
Tình Tri Âm-Giữ Gìn Con Chúa Ơi của Nhạc Sĩ Kim Long. Bài nầy đã đánh động tôi rất nhiều, để
cảm nghiệm tình yêu thương của Thiên Chúa. Sau đó, chúng tôi về nhà ngủ nghỉ đêm...
Cuộc sống học hành cứ như thế trôi qua trong êm đềm hạnh phúc với hồng ân Ơn Gọi...Rồi những
dịp lễ lạc như Giáng Sinh, Lễ Bổn Mạng Chủng Viện...Tất cả chúng tôi chuẩn bị trang trí Chủng
Viện rất đẹp...Hạnh phúc nhất là có những ngày nghỉ, và có khi được đi chơi xa...Đồ ăn cũng đặc biệt
ngon hơn vào những ngày lễ lạc. Rồi những sáng Chúa Nhật, mọi người thức dậy. Sau khi vệ sinh cá
nhân xong, tất cả mặc đồng phục quần áo trắng toát để tham dự Thánh Lễ và hát trọng thể. Tôi rất
nhớ những bài Thánh Ca La Tinh mà Thầy Trung tập cho để hát Lễ Chúa Nhật và Lễ Trọng. Những
Bộ Lễ La Tinh De Angelis, Kyrie Eleison, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei...Vì Chủng Viện thời
đó không có bàn ủi, mà thời đó gọi là bàn là, chúng tôi phải chuẩn bị đồng phục mầu trắng gấp lại và
để dưới gối cho phẳng phiu đẹp mắt như đã được ủi đàng hoàng cho những ngày Đại Lễ và lễ Chúa
Nhật.

Chú Văn Chi năm 1961.
Sau 3 tháng học hành vất vả, chúng tôi thường được nghỉ 10 ngày về nhà với mẹ. Đây là những ngày
rất đặc biệt hạnh phúc. Mẹ tôi và mọi người quý trọng và được mời ăn liên tục vì đã là chú Chủng
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Sinh. Lúc nào bên cạnh cũng có cuốn sách "Tu Sĩ Tùy Thân" rất nghiêm trang và phải rất lễ độ.
Những lúc tham dự Thánh Lễ hay Chầu Thánh Thể, tôi lại phải mặc bộ áo chùng thâm của giúp lễ, đi
từ nhà tới Nhà Thờ Giáo Xứ Phát Hải để tham dự. Nhiều khi phải tham dự cả 2 Thánh Lễ Chúa Nhật
và phụ giúp việc giúp lễ cho Cha Xứ...Chương trình ghỉ 10 ngày qua rất nhanh...Tôi lại phải khăn gói
về lại Chủng Viện để tiếp tục học hành và tham dự những buổi huấn luyện.
Hàng tháng, Ban Giám Đốc Chủng Viện sẽ đọc kết quả học hành qua số điểm, trong đó có cả số điểm
hạnh kiểm. Ai mà bị điểm yếu, nhất là hạnh kiểm, sẽ bị loại ra khỏi Chủng Viện. Do đó, tôi phải cố
gắng học hành và giữ hạnh kiểm cho tốt, phải từ hạng B hay hạng A. Hạng C là nguy hiểm lắm.
Hàng tháng lại có tổ chức tĩnh tâm. Trong những ngày tĩnh tâm đặc biệt này, Ban Giám Đốc thường
mời Cha Giảng Phòng đặc biệt cho Chủng Sinh. Chúng tôi được nghe giảng, gặp gỡ Cha Linh Hướng
và Cha Giảng Phòng. Trong bữa cơm tối thường im lặng khi ăn và lắng nghe đọc Quy Luật Tiểu
Chủng Viện Á Thánh Phụng, hay đọc Hạnh Các Thánh và các sách đạo đức. Trong những bữa cơm
hằng ngày bình thường, chúng tôi cũng được nghe các bài đọc về Hạnh Các Thánh khoảng 10 hay 15
phút, sau đó mới được nói chuyện.
Những ngày học rồi cũng qua mau. Kỳ nghỉ tết hằng năm lại đến. Chúng tôi lại khăn gói về quê nghỉ
ăn tết với gia đình. Con đường từ Sàigòn về Gia Kiệm khoảng 70 cây số, tôi hay đi xe đò Đức Hòa.
Xe chạy khoảng 2 hay 3 giờ. Xe đi qua Hố Nai, rồi qua Bầu Cá, Gầu Giây, sau đó vào địa hạt Gia
Kiệm. Những ngày nghỉ mùa tết vui hơn, vì được nhiều tiền lì xì để đi học. Đồng thời, được ăn uống
thoải mái hơn. Những ngày vui nào cũng có lúc chấm hết. Chúng tôi lại cùng nhau trở về mái trường
Chủng Viện để học hành.

Chủng Viện Á Thánh Phụng Xóm Mới 1961-1962.
Năm học đầu tiên kết thúc. Tôi được xếp hạng khá cao trong lớp. Tôi được lãnh nhiều phần thưởng
và rất vui. Tôi vui lắm. Những tháng hè với nhiều niềm vui rộn rã. Tôi được đi chơi thăm viếng nhiều
nơi. Được lên thăm anh chị Tùng mãi trên Bảo Lộc. Trên cao nguyên khá lạnh của miền đồi chè. Chè
được trồng bạt ngàn. Những cây chè xanh được hái về và mang đi bán. Những niềm vui của tuổi học
trò rất thú vị trong mùa hè.
Mùa hè cũng qua mau. Tôi chuẩn bị hành trang đi Chủng Viện mới: Chủng Viện Á Thánh Phụng ở
mãi Châu Đốc vào năm 1962. Tôi từ giã Gia Kiệm cùng mẹ lên Sàigòn ở nhà anh chị cả tại Phú
Nhuận. Được đi chơi nhiều nơi tại Sàigòn. Tại đây, tôi nhớ nhất món Phở Quyền rất ngon. Anh chị cả
thường mua cho chú em út đi tu. Tôi rất hãnh diện. Các cháu rất thương mến và vui vẻ. Nhớ thằng
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cháu lớn tên Chu Văn Châu, cháu Chu Quốc Tiến, Chu Thị Kim Thanh, Chu Văn Tân, Chu Thị Thu
Trúc, Chu Thị Tuyết Mai, Chu Công Chính. Ngày tựu trường mẹ phải đưa tôi đi bằng xích lô máy từ
nhà đến bến xe lục tỉnh. Lên xe bus rất lớn đối với tôi thời đó là một hạnh phúc. Con đường từ
Sàigòn đi Châu Đốc khoảng 254 cây số. Tôi phải đi cả ngày đường với xe bus hãng Công Tạo. Xe
vượt qua Bến Lức, rồi Long An, và đến Bắc Mỹ Thuận. Hành khách phải xuống xe đi bộ qua phà.
Những quán ăn bên đường hấp dẫn. Vì chờ phà khá lâu, hành khách và tôi phải ăn uống tại đây. Tôi
nhớ nhất cơm chim, cơm tôm rim, cơm sườn...mùi thơm phức. Tuổi học trò của tôi rất thích những
lần đi tựu trường hay những lần về nghỉ hè, đều qua Bắc Mỹ Thuận và được ăn những món ăn đặc
biệt này. Trên đường đi, khi xe dừng lại những trạm lâu giờ, các người bán rong trái cây như mận
Bến Lức, chôm chôm ngon ngọt, hay bán những đồ ăn như chùm nem ngon thơm, thường thường tôi
cũng mua và thưởng thức.
Châu Đốc hiện rõ dần dần. Mẹ con tới Châu Đốc và vào Chủng Viện Á Thánh Phụng. Vì là lần đầu
tiên phải đi xa, nên mẹ phải dẫn tôi đi. Sau khi ghi danh xong cùng với các bạn khác. Tôi cũng phải
từ giã mẹ để mẹ về Gia Kiệm. Ngày tắm đầu tiên tại Chủng Viện mới này, tôi tấm tức khóc nhớ mẹ
da diết, mặc dù đã qua một năm ở Chủng Viện Xóm Mới. Nhưng ở đây xa Sàigòn quá. Mẹ phải trở
về. Thế là tôi lại khóc thầm lớn hơn, sợ chúng bạn cười. Tôi hay khóc trong phòng tắm. Phòng tắm là
một dãy nhà làm thành nhiều phòng tắm nhỏ có vòi nước hoa sen mà chúng tôi hay gọi là douche.
Tôi vẫn nhớ khung cảnh của Chủng Viện Á Thánh Phụng Châu Đốc. Chủng Viện này trước kia là
một nhà Mồ Côi do các Sơ Chúa Quan Phòng coi sóc. Giáo Phận Long Xuyên đã mua khu vực này
và thành lập Chủng Viện tại đây. Chủng Viện nằm bên bờ sông Châu Đốc khá đẹp. Cổng vào Chủng
Viện rất đồ sộ theo kiến trúc kiểu Pháp. Bước chân vào cổng, tôi thấy ngay tượng Thánh Giuse rất
lớn ngay chính giữa căn nhà chính. Cây vú sữa cành lá xum xuê nằm bên cạnh. Bên tay phải là một
nhà nguyện lớn mới xây. Nhà chính nằm ở giữa, 2 dãy nhà khác nằm 2 bên như hình chữ U. Dãy nhà
chính này dành cho Quý Cha và Quý Thầy trên lầu của nhà chính giữa. Dãy nhà bên trái 2 lầu. Lầu
trên là phòng ngủ cho các chú. Lầu dưới phân chia thành các lớp học cho nhiều lớp. Dãy nhà bên
phải trên lầu cũng là nhà ngủ cho các chú. Tầng dưới là nhà ăn chung. Phía sau 3 dãy nhà chính này
là dãy phòng tắm và khu vực rửa mặt chung, chúng tôi hay gọi là lavabô. Xa xa phía sau, một dãy
nhà 2 lầu mới đang xây dựng gần xong. Dãy nhà này sẽ làm các lớp học sau khi hoàn thành. Và sau
cùng là sân đá banh rất lớn, được chia thành nhiều sân banh cho các Chủng Sinh giải trí mỗi ngày.
Những ngày khai học với mái Chủng Viện mới có nhiều lạ lẫm của niên khóa 1962-1963. Những lớp
học tại Chủng Viện Á Thánh Phụng Châu Đốc có nhiều lớp: Lớp Đệ Tam, Lớp Đệ Tứ, Lớp Đệ Ngũ,
Lớp Đệ Lục, Lớp Đệ Thất A, Lớp Đệ Thất B. Tôi có tên trong Lớp Đệ Lục. Cha Giám Đốc Chủng
Viện là Cha Đặng Công Hiến. Cha Bùi Đức Ngoạn vẫn là Cha Quản Lý. Cha Linh Hướng là Cha Bùi
Tuần, sau năm 1975, Ngài được tấn phong Giám Mục. Ngoài ra, chúng tôi còn có Quý Cha Nguyễn
Toàn Thư, Cha Nguyễn Quang Thản, Cha Vũ Sửu, Cha Lê Văn Quan, Cha Nguyễn Ngọc Thử, Cha
Nguyễn Quốc Vận, Cha Nguyễn Tiến Dũng...Cộng tác là một đội ngũ đông đảo Quý Thầy giúp xứ:
Thầy Nguyễn Văn Việt, Thầy Đỗ Thanh Hà, Thầy Nguyễn Đức Thịnh, Thầy Đặng Tuấn Sự...Một đội
ngũ Giáo Sư khá mạnh mẽ để giáo dục chúng tôi.
Chương trình vẫn theo chương trình giáo dục của Quốc Gia và thêm những môn học tu đức theo các
Chủng Viện. Chương trình học gồm các môn theo chương trình Trung Học Đệ Nhất Cấp như: Toán,
Việt Văn, Vật Lý, Hóa Học, Lịch Sử, Vạn Vật, Công Dân Giáo Dục, Địa Lý, Âm Nhạc, Anh Văn,
Pháp Văn...chúng tôi còn phải học thêm La Tinh, Đạo Đức...Nhiều giờ nhất là Pháp Văn và La
Tinh... Tôi vẫn còn nhớ những bài học La Tinh theo cuốn sách "Petit Mangin" bằng tiếng
Pháp...Tiếng Pháp chúng tôi phải học nhiều với cuốn sách "Cours de Langue." Những bài học về gia
đình em bé Vincent với đời sống tại Pháp. Trong những bài học tiếng Pháp, tôi nhớ nhất bài học về
gia đình của Vincent đi chơi Canada và xuống tầu lớn tại hải cảng Le Havre. Chúng tôi được thực tập
nói tiếng Pháp trong một số giờ đặc biệt. Khi học về nước Pháp, tôi thèm những đồ ăn "bơ, sữa,
jambon, patê" và những thức ăn của người Pháp được trình bày trong sách...Tiếng Anh chúng tôi học
theo cuốn "English for Today." Ngoài ra, trong thời gian này, chúng tôi còn cộng tác để hoàn thành
dãy trường học phía gần sân chơi mau hoàn tất. Tôi vẫn nhớ khi đào các chân móng, chúng tôi còn
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lượm nhặt những mẩu xương trẻ em mồ côi đã chết từ lâu đời. Những hình ảnh này làm tôi sợ sệt, và
có những đêm tôi không ngủ được vì sợ.

Chú Văn Chi năm 1962.
Những ngày Đại Lễ Giáng Sinh hay Bổn Mạng Chủng Viện, chúng tôi được nghỉ và tổ chức lễ lạc rất
lớn. Đặc biệt là dịp Lễ Giáng Sinh. Chúng tôi thực hiện những hang đá và những lồng đèn rất đẹp.
Các khách đến thăm rất đông và mọi người đều khen ngợi. Bên cạnh Chủng Viện có Nhà Xứ Châu
Đốc do Cha Sở Trí cai quản. Châu Đốc có khá nhiều Giáo Dân Công Giáo. Đây còn là nơi Tử Đạo
của Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng và Thánh Phêrô Đoàn Công Quý. Tượng của các Ngài xây ngay
cuối Nhà Thờ Châu Đốc để Giáo Dân kính viếng. Ngoài ra, Chủng Viện Á Thánh Phụng còn được
nhiều Giáo Dân Châu Đốc giúp đỡ, đặc biệt là lò làm nước mắm tại Châu Đốc đã cung cấp nước
mắm hằng ngày cho Chủng Viện. Thực hiện việc nấu nướng cho gần 200 Chủng Sinh do Quý Sơ
Dòng Đa Minh Lạng Sơn phụ trách. Tôi không quên được hình ảnh của Sơ Nghĩa và Quý Sơ luôn
phục vụ đồ ăn cho Quý Cha và Chủng Sinh. Có những lần giúp bàn ăn xong, Sơ Nghĩa nói với tôi:
-Có chút đồ ăn của Quý Cha còn lại, chú ăn đi nhe và học cho giỏi.
Những hình ảnh dễ mến của những người phục vụ nhà ăn và nhà bếp thật tuyệt vời. Những ngày Lễ
Trọng hay ngày nghỉ, chúng tôi còn được ăn thêm một bữa ngoài giờ khoảng lúc 4 giờ chiều, mà
chúng tôi gọi là "gouter", và đồ ăn trưa đặc biệt ngon hơn. Chúng tôi mong có những ngày Lễ Trọng
để được nghỉ. Thỉnh thoảng, Đức Khâm Sứ Tòa Thánh hay Đức Cha Nguyễn Khắc Ngữ, Giám Mục
Giáo Phận Long Xuyên tới thăm, chúng tôi cũng được nghỉ nên vui lắm, chỉ mong có nhiều khách
quan trọng đến thăm để được nghỉ. Những ngày Lễ Trọng thường hay tổ chức những buổi tranh đua
đấu banh giữa các lớp hay các đội với nhau...
Về giải trí, ngoài những giờ chơi đá banh hằng ngày vào buổi chiều, chúng tôi còn được thỉnh thoảng
xem phim, mà ngày đó gọi là xem "Si-Nê" phim Cinema. Tôi nhớ nhất những phim vĩ đại mà Cha
Khẩn từ xa mang về chiếu cho Chủng Viện xem như phim Quo Vadis, phim Mười Điều Răn, phim
Ben Hur, phim Cleopatra...Những bộ phim lịch sử này còn đọng mãi trong tâm hồn thơ bé của chúng
tôi.
Đôi khi, chúng tôi được đi xuất du cả ngày, thường thường là đi Núi Sam nổi tiếng với Bà Chúa Xứ.
Cả gần 200 chủng sinh với đồng phục mầu trắng xếp hàng đi bộ cả trên 3 cây số từ Châu Đốc đến
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Núi Sam. Có nhiều người lầm tưởng chúng tôi là các em bé mồ côi...Rồi có khi chúng tôi được mời
đi hát lễ cho các trại quân đội Hoa Kỳ trong dịp Lễ Giáng Sinh.
Những ngày thứ bảy, chúng tôi hay được tập hát. Đời đó hát tiếng La Tinh nhiều lắm. Những Bộ Lễ
La Tinh như De Angelis, Kyrie Eleison, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei...chúng tôi như thuộc
lòng. Thêm vào đó, được tập hát những bài Thánh Ca Việt Nam rất thích thú. Hàng tháng, chúng tôi
có buổi tĩnh tâm cho cả Chủng Viện. Trong những ngày đó phải giữ im lặng nhiếu lắm. Giờ cơm tối
hay cơm trưa, cả những buổi điểm tâm, mọi người đều phải im lặng nghe Sách Hạnh Các Thánh,
Sách Đạo Đức, và nhất là Sách Quy Luật Tiểu Chủng Viện Á Thánh Phụng...Hàng năm, Chủng Viện
tổ chức tĩnh tâm cho cả năm, thường kéo dài 3 ngày...Khi đó, Cha Giảng Phòng từ xa về giảng phòng
cho chúng tôi. Tôi rất nhớ hình ảnh những Cha Giảng Phòng nổi tiếng như Cha Tri Ân dòng Đa
Minh, Cha Trần Mục Đích Dòng Chúa Cứu Thế.
Chương trình những ngày học bình thương. Ban sáng, tiếng chuông báo thức do chúng tôi luân phiên
giữ giờ báo thức. Chúng tôi thức dậy, quỳ ngay trên giường dâng ngày buổi sáng. Sau đó, tập thể dục
chung và vệ sinh cá nhân. Mọi người lên Nhà Nguyện Suy Gẫm. Tiếp theo là Thánh Lễ. Mọi người
ăn điểm tâm chung rồi chuẩn bị cho những lớp học. Có những giờ chuẩn bị bài vở riêng. Giờ trưa,
chúng tôi ăn cơm chung tại nhà cơm, sau đó, được nghỉ trưa. Buổi chiều tiếp tục các lớp học chung
và học riêng. Khoảng 4 giờ chiều, giờ chơi bắt buộc mọi người phải ra sân chơi. Đa số chơi đá banh
ngòai sân phía sau. Tôi hay chơi vũ cầu và ping pong...Sau giờ chơi là giờ tắm giặt...Tiếp theo chúng
tôi vào hội trường để nghe huấn đức hay vào viếng Chúa Thánh Thể rồi ăn cơm tối chung với nhau.
Sau cơm tối có giờ học bài riêng. Sau cùng là đọc kinh tối chung, dâng mình, và đi ngủ.
Mỗi năm, chúng tôi có 3 kỳ nghỉ. Kỳ nghỉ cuối tháng 10 và kỳ nghỉ tết. Mỗi kỳ nghỉ khoảng 10 ngày
hay 2 tuần lễ. Kỳ nghỉ hè từ tháng 4 tới tháng 7. Chúng tôi được về gia đình nghỉ ngơi thăm viếng gia
đình và bạn bè.

Chú Văn Chi năm 1963.
Cuôc sống cứ êm đềm trôi nhanh với các Lớp Đệ Lục 1962-1963 và Lớp Đệ Ngũ 1963-1964.
Khoảng thời gian này, biến cố Đảo Chánh Tổng Thống Ngô Đình Diệm vào ngày 2 tháng 11 năm
1963, đã tạo những hụt hẫng đau thương cho chúng tôi nói riêng, và cho cả Dân Tộc Việt Nam nói
chung. Biến cố này xảy ra khi chúng tôi đang kỳ nghỉ cuối tháng 10. Nghỉ hè với mẹ tại Phát Hải Gia
Kiệm, nghe tin biến cố đảo chánh Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Rồi thiết quân luật. Những đoàn xe
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quân đội chạy vội vã. Tôi là một chú Chủng Sinh bé bỏng mới 14 tuổi đời, không hiểu gì về chính
trị...Nhưng cũng theo dõi đài phát thanh Sàigòn, vì tôi có 2 người anh Rể, anh Phạm Văn Xiển và anh
Nguyễn Xuân Tùng là lính trong Lữ Đoàn Bảo Vệ Tổng Thống Phủ...Trưa ngày mùng 2 tháng 11
năm 1963 lễ Cầu Hồn, khi nghe tin Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu bị
giết trong xe thiết giáp bởi tay Đại Úy Nhung, khi di chuyển Tổng Thống và Ông Cố Vấn từ Nhà
Thờ Cha Tam Chợ Lớn về Bộ Tổng Tham Mưu. Lòng tôi chùng xuống và buồn vô hạn...Rất nhiều
người trong khu vực Gia Kiêm cũng buồn lắm...Rồi ngày hôm sau, 2 anh Tùng và anh Xiển về nhà
mẹ tôi. Các anh mặc đồ civil và sợ hãi nhiều. Các anh kể cho tôi nghe những biến cố kinh hoàng
trong Thành Cộng Hòa chống trả với quân đảo chánh và thất thủ thế nào...Lòng tôi se lại và buồn
thảm vô hạn...
Ngày nghỉ đã hết...Thiết quân luật vẫn còn...Phương tiện giao thông bị hạn chế...Đường đi từ Sàigòn
về Châu Đốc nhiều khó khăn, không bình thường...Tôi tựu trường không đi xe bus được...Tôi phải đi
máy bay từ Sàigòn về Long Xuyên, sau đó, đi xe từ Long Xuyên về Châu Đốc...Trong những ngày
này, cả Chủng Viện hoang mang, không biết tương lai thế nào...Quý Cha, Quý Thầy, và các Chủng
Sinh lo lắng, theo dõi tin tức hằng ngày...Những cuốn sách Làm Thế Nào Để Giết Một Tổng Thống
của Cao Thế Dung Lương Khải Minh, hay bài viết của Ông Tùy Viên Đỗ Thọ, những cuốn sách về
Cách Mạng 11 năm 1963, chúng tôi thay nhau mua để đọc tìm hiểu về biến cố này...Việc học bị gián
đoạn nhiều vì tâm lý không ổn định...Sau đó, công việc bình thường trở lại, và chúng tôi chịu những
khó khăn hơn trước...Sau biến cố này, các ấp chiến lược bị phá hủy, Việt Cộng tấn công đồng loạt
khắp nơi..Đường giao thông từ Châu Đốc về Sàigòn hay bị Việt Cộng đắp mô có gài mìn...Nhiều khi
chúng tôi phải chờ cả mấy tiếng đồng hồ để quân đội đến phá mô...Những đoàn xe khách, xe vận tải
kẹt cứng, đặc biệt là chỗ Định Tường, Cai Lậy, Long An...Chúng tôi lo sợ lắm trong tuổi học trò...
Rồi ngày nghỉ hè cũng tới, chúng tôi về nghỉ với gia đình trong bầu không khí Cách Mạng năm 1963
nhiều hoang mang lo lắng...
Đến tháng 7 năm 1963, chúng tôi trở về Chủng Viện tiếp tục cho niên học mới 1963-1964. Tôi vẫn
nhớ chiếc xích lô máy đưa tôi từ Phú Nhuận nhà anh cả ra bến xe Lục Tỉnh để đi Châu Đốc. Lên xe
bus mà lòng buồn rười rượi vì nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ bạn bè. Tôi về nhập học lớp Đệ Ngũ...Chương
trình huấn luyện Chủng Viện vẫn bình thường...Tôi nhớ lại hình ảnh năm 1964 khi Việt Cộng tấn
công Thị Xã Châu Đốc...Cả Chủng Viện sợ hãi...Tiếng súng nổ vang trời...Chúng tôi phải chui xuống
gầm giường tránh đạn suốt đêm...Mãi sáng hôm sau, mới biết tin tức là Việt Cộng tấn công thị xã...
Hình ảnh Châu Đốc rất thân thương. Bến phà Châu đốc ngay trước mặt Chủng Viện...Bên kia sông,
một nhà thờ Hồi Giáo, Mosque với tháp minaret cao lớn, luôn phát đi những tiếng cầu kinh Coran
trong những buổi sáng sớm hay chiều tà, cũng làm chúng tôi thấy gần gũi của cả một khung trời
Châu Đốc...Châu Đốc còn là điểm chính của Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo, do đó, những ngày kỷ
niệm Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ, vị sáng lập Đạo Hòa Hảo lâm nạn, những tín hữu của Hòa Hảo
thường tổ chức rất lớn. Những ánh đèn, những cờ quạt, những thuyền bè tấp nập trên giòng sông
Châu Đốc...Những dịp đại lễ này quy tụ cả ngàn ngàn tín đồ về đây...Tôi cũng vẫn còn nhớ những
sấm giảng của tín đồ Hòa Hảo đọc rất nhiều lần trong ngày, tạo thành nét đặc thù của Châu Đốc.
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Chú Văn Chi năm 1964.
Rồi năm Đệ Ngũ cũng qua đi...Cũng những lớp học bình thương nhưng khó hơn, với những ngày
nghỉ và kỳ hè vui thích...Chúng tôi lại nhập học cho niên khóa 1964-1965. Tôi vào học Đệ Tứ, chuẩn
bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung Học Đệ Nhât Cấp. Trong những năm cuối cùng của Trung Học Đệ
Nhất Cấp, lớp chúng tôi được đi du ngoạn xa hơn trong kỳ nghỉ...Có khi được đi thăm Hà Tiên, Núi
Trầu, Hòn Phụ Tử, Hòn Chông....Tôi nhớ nhất là chúng tôi được đi tầu ra Hòn Đất ngoài khơi Rạch
Giá...Chúng tôi xuống tầu và tầu chạy cả đêm...Sóng to, gió lớn, nhiều anh em chúng tôi say sóng
gần chết...

Chú Văn Chi năm 1964.
Thế rồi những ngày học hành mải miết chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung Học Đệ Nhất Cấp, ai
nấy cũng lo lắng hồi hộp chờ ngày thi cử...Ngày thi cử đã đến...Những môn thi chúng tôi được Quý
Cha và Quý Thầy Giáo Sư chuẩn bị rất kỹ lưỡng...Do đó, kết quả của lớp Đệ Tứ chúng tôi thành
công mỹ mãn...Gần 100% đậu bằng Trung Học Đệ Nhất Cấp, khiến cả Thị Xã Châu Đốc khâm phục
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và khen ngợi trường Chủng Viện Á Thánh Phụng. Chúng tôi và cả Chủng Viện rất hãnh diện về kết
quả này...
Thế là năm sau cùng của chương trình trung Học Đệ Nhất Cấp qua đi, lớp chúng tôi và một số lớp
khác sẽ di chuyển lên Chủng Viện Terexa Long Xuyên vào niên khóa 1965-1966. Năm sau cùng học
tại Châu Đốc cho chúng tôi nhiều kỷ niệm. Chủng Viện Châu Đốc sẽ dành cho các lớp nhỏ
hơn...Ngày nghỉ hè sau khi thi cử xong, chúng tôi từ giã Châu Đốc để về nghỉ hè, và sẽ không trở lại
đây nữa...
Những ngày nghỉ hè năm nay tôi lớn hơn...Tôi lập đội giúp lễ tại Phát Hải, lấy Thánh Đominicô
Savio làm Bổn Mạng của đội...Đội giúp lễ này khoảng 12 em...Tất cả các em đều mặc áo chùng
thâm...Tôi cũng vậy, chiếc áo chùng thâm lúng túng lượt thượt tôi phải mặc hằng ngày khi đi dự
Thánh Lễ và tập lễ nghi cho các em...Nhớ nhất là những Lễ Nghi Tuần Thánh Mùa Phục Sinh...Tôi
phải tập cho các em nghi lễ, nhất là phải thổi than để bỏ hương trong tuần Tam Nhật Thánh nhiều lễ
nghi này...Có những khi mệt quá và thấy chóng mặt, nhưng công việc hăng say giúp tôi vượt qua tất
cả...Tôi còn tổ chức cắm trại cho các em, và Cha Xứ là Cha Pascal Vũ Hoàng Bát đã rất tín nhiệm và
thương mến tôi trong thời kỳ này...Thời gian này, tôi còn hay tổ chức các Chủng Sinh các Chủng
Viện khác nhau đi chơi chung với nhau trong kỳ nghỉ hè...Để tạo thành tình thân ái giữa các Chủng
Sinh trong vùng Gia Kiệm với nhau...

Chú Văn Chi năm 1965.
Ngày tựu trường của niên khóa 1965-1966 lại tới...Tôi khăn gói lên đường về Chủng Viện Têrêxa
Long Xuyên nhập học lớp Đệ Tam Trung Học Đệ Nhị Cấp. Tiểu Chủng Viện Têrêxa là một dãy nhà
mới xây có 3 tầng lầu, do Đức Cha Nguyễn Khắc Ngữ xin mọi người giúp đỡ. Mái trường mới rất
đẹp và tân tiến. Cổng vào thật đặc biệt được xây dựng khá kiên cố và mỹ thuật. Khi vào trong sân,
bên phía tay phải là dãy nhà lầu 4 tầng. Lầu trên cùng và lầu 3 dành cho phòng ngủ các Chủng Sinh.
Lầu 2 thiết kế thành Nhà Nguyện và lớp học. Lầu dưới cùng bao gồm phòng học và nhà ăn, nhà tắm
giặt cũng như các phòng cho Quý Cha và Văn Phòng...Quý Cha Giáo Sư và Ban Giám Đốc khá hùng
hậu. Cha Đỗ Văn An là Giám Đốc. Ngoài ra còn quý Cha Giáo như Cha Nguyễn Toàn Thư, Cha Lê
Văn Quan, Cha Nguyễn Ngọc Thử, Cha Nguyễn Quốc Vận, Cha Bùi Tuần là Linh Hướng, Cha
Nguyễn Tiến Dũng, Cha Nguyễn Văn Định...Hơn thế nữa, một số quý Thầy giúp đỡ chúng tôi cũng ở
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tại đây như Thầy Chu Quang Tào, Thầy Giang Trung Thu...Lớp Đệ Tam chúng tôi là lớp lớn, nên đòi
hỏi nhiều cố gắng...Khu nhà vẫn còn khá mới, do đó, chúng tôi phải làm nhiều công tác.
Chương trình sinh hoạt và giáo dục luôn theo sát chương trình Trung Học Đệ Nhị Cấp và những môn
chuyên biệt về Tu Đức...

Chú Văn Chi năm 1966.
Thoáng một năm qua đi mau, chúng tôi tới ngày nghỉ hè. Kỳ hè này tôi đã lớn hơn, và tiếp tục phục
vụ trong Giáo Xứ Phát Hải...Tất cả những năm Tiểu Chủng Viện, chúng tôi đóng học phí hằng năm
là 3000 đồng bạc Việt Nam...

Chú Văn Chi năm 1967.
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Rồi mùa tựu trường của niên khóa 1966-1967, tôi về tựu trường với lớp Đệ Nhị Trung Học Đệ Nhị
Cấp và chuẩn bị cho cuộc thi Tú Tài Phần Nhất. Việc học hành chuẩn bị cho thi cử Tú Tài chiếm
nhiều giờ. Tất cả đều chăm chỉ học hành. Công việc thi cử gần đến, chúng tôi lo lắng để chuẩn bị thi.
Ngoài những môn học cổ ngữ La Tinh và các môn khác, chúng tôi phải học hành vất vả hơn. Chúng
tôi thi tại thị xã Long Xuyên. Kết quả lần thi Tú Tài Phần Nhất của Chúng Viện Têrêxa đánh dấu kỷ
lục. Sự kiện này vang danh khắp nơi làm chúng tôi hãnh diện. Những ngày Đại Lễ chúng tôi cử hành
lớn hơn thời kỳ ở Châu Đốc. Đặc biệt dịp lễ Giáng Sinh, chúng tôi thiết kế hang đá rất lớn, và trang
trí rất vĩ đại, bà con Giáo Dân các nơi đều trầm trồ khen ngợi.

Chú Văn Chi năm 1968.
Năm Đệ Nhị cũng qua mau vì thi cử. Lại đến kỳ hè, chúng tôi được trở về với gia đình nghỉ ngơi.
Chương trình nghỉ hè thêm nhiều những tiết mục mới, vì đã trở thành ông tú tài với tuổi đời 18 tuổi.
Mùa hè cũng qua mau, chúng tôi bắt đầu đọc những sách học làm người, hay những tiểu thuyết xã
hội tình cảm. Nhưng chỉ được đọc lén thôi. Bắt đầu trở lại Chủng Viện với niên học 1967-1968 trong
Lớp Đệ Nhất để thi Tú Tài Toàn Phần. Học hành nhiều giờ hơn, đặc biệt lại thêm phần Triết Học khó
nuốt. Nhưng tất cả rồi cũng qua. Trong niên khóa này, lớp chúng tôi trở thành lớp lớn nhất. Ai cũng
phải cố gắng để làm gương. Ngày thi Tú Tài Toàn Phần đã đến. Chúng tôi lại lỉnh kỉnh "tấp tểnh
người đi tớ cũng đi, Cũng lều cũng chõng cũng đi thi." Nhưng được đặc biệt là chúng tôi dọn thi cử
kỹ càng hơn với tất cả mọi môn học...Cuôc thi Tú Tài Toàn Phần mang lại kết quả mỹ mãn cho cả
Chủng Viện Têrêxa với lớp thi đầu tiên của Chủng Viện tại thị Xã Long Xuyên. Mọi người đều hãnh
diện. Thế là cuộc đời thêm một khúc quanh mới. Con đường tiến lên Đại Chủng Viện.
Những ngày cuối cùng của niên khóa, Đức Cha Nguyễn Khắc Ngữ gọi từng người trong lớp tôi lên
gặp Ngài để dặn dò chia sẻ. Tôi cũng run lắm, không biết nói gì đây. Lớp tôi được gọi là Lớp Mỹ
Sơn, người con cả của Giáo Phận Long Xuyên, từ những ngày học tại Tiểu Chúng Viện Á Thánh
Phụng Xóm Mới vào năm 1961. Tôi được xếp hạng 2 trong cuối năm. Tôi mừng lắm và tạ ơn Thiên
Chúa. Khi gặp Đức Cha Nguyễn Khắc Ngữ, Ngài ôn tồn nói với tôi, sau khi đã khen ngợi sự cố gắng
của tôi:
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-Cha chúc mừng con đã thành công. Lẽ ra con sẽ đi du học Roma, nhưng con phải nhường cho chú
Bùi Ngọc Tỷ và Hồ Trí Trạch, vì Giáo Phận Long Xuyên thuộc về người địa phương Long Xuyên,
nên chúng ta phải nâng đỡ họ.
Tôi cũng buồn chút. Nhưng vâng ý Bề Trên. Đang suy tư Ngài nói tiếp:
-Cha muốn con lên học tại Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt, con tính sao.
Tôi trả lời lại Ngài:
-Thưa Đức Cha, anh Chu Văn Nghi của con đang học trên Giáo Hoàng Học Viện, thôi con xin học ở
Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sàigòn cũng được.
Thế là con đường lên Đại Chủng Sinh đã bắt đầu. Tôi ra về với kỳ nghỉ hè sau cùng của tuổi Tiểu
Chủng Sinh để bước vào đời Đại Chủng Sinh gần với chức Linh Mục hơn. Trong những năm học
Tiểu Chủng Viện, tôi cũng giới thiệu nhiều chú đi tu như Phạm Đình Trọng, Chu Văn Châu, Chu
Quốc Tiến, Nguyễn Văn Thắng, Anh Biên, Anh Tòa, Nguyễn Văn Nam, anh Trần Bình, Cha Nguyễn
Văn Tuyên, bây giờ cũng là Linh Mục Nhạc Sĩ đang ở Hoa Kỳ, và nhiều chú nữa...Chúng tôi gắn bó
và nâng đỡ nhau, đặc biệt trong các kỳ nghỉ hè...Tôi thường tổ chức đi chơi chung với nhau trong tình
huynh đệ...Đặc biệt là những ngày tết, chúng tôi cùng nhau đi chúc tuổi bố mẹ các Chủng Sinh để
thêm tình gắn bó...
Trong những năm học Đệ Ngũ, Đệ Tứ, Đệ Tam, Đệ Nhị, và Đệ Nhất, Chủng Viện Long Xuyên
chúng tôi may mắn có Nhạc Sư Antôn Nguyễn Tiến Dũng về dạy nhạc. Phong trào Thánh Nhạc được
phát triển mạnh mẽ. Chúng tôi được học môn Nhạc Lý tổng quát, môn Hòa Âm, Đối Âm, Tẩu Pháp
Fugue. Những lớp nhạc trong Tiểu Chủng Viện làm tôi rất thích thú. Tuy thế, tôi vẫn không được
chọn học đàn, vì Quý Cha Giáo Sư sợ tôi xuất mất. Thế là tôi đành chấp nhận. Ngoài ra, chúng tôi
còn được học bộ môn sáng tác sơ đẳng. Tôi còn nhớ năm 1965, tôi sáng tác bài hát đầu tiên "Tình
Yêu Chúa Vượt Muôn Biên Giới, Chúa Ơi" với 2 bè đơn giản theo kiểu Đối Âm. Bài này được Cha
Tiến Dũng cho vào sách bài mẫu. Tôi vinh dự lắm. Những Thánh Lễ Chúa Nhật trong thời kỳ này,
Cha Tiến Dũng ứng dụng cả dàn orchestra nhẹ đệm cho ca đoàn Chủng Viện hát rất mới lạ và hay
nữa. Những tiếng sáo, đàn guitar thùng...quyện vào âm thanh tiếng hát, làm thêm vẻ trang trọng và
nghệ thuật hơn nhiều. Cứ thế, tôi mê âm nhạc lắm. Mặc dù không được học đàn tí nào. Chỉ đánh đàn
trộm khi không có ai học thì tôi mới được chơi đàn phong cầm...
Những ngày tháng chuẩn bị cho năm học đầu tiên tại Đại Chủng Viện Sàigòn...Tôi đi may áo chùng
thâm của hàng tu sĩ, gọi là áo "sutane" hay áo dòng dài thườn thượt và mầu đen cùng với khoảng 32
nút áo...Tôi phải may 3 cái áo chùng thâm để thay đổi nhau hằng ngày...Những ngày hè này thoải mái
hơn, nhưng cũng khá bận bịu vì phải lo cho năm học mới đầu tiên của Đại Chủng Viện trong niên
khóa 1968-1969.
6. SÁU. ĐẠI CHỦNG SINH.
Ngày tựu trường đã tới...Tôi hồi hộp lo lắng lạ thường vì khung cảnh mới, mái trường mới, bạn bè
mới...Tất cả đều rộn lên trong tôi...Tôi được anh cả cho mượn chiếc xe mobilet xanh để đi học...Xe
này đời đó quý lắm...Tôi từ giã anh chị và mẹ, rồi lái xe mobilet tựu trường...
Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sàigòn tọa lạc tại số 6, đường Cường Để, Quận Nhất Sàigòn...Đối diện
là Tu Viện Nhà Kín Dòng Carmêlô. Xa hơn là Dòng Trắng Saint Paul. Phía sau là trường Nữ Trung
Học Trưng Vương...Đi theo đường Thống Nhất, tôi quẹo phải vào đường Cường Để...Tôi vào cổng
Đại Chủng Viện Thánh Giuse...Tất cả đều lạ lẫm đối với tôi...Chiếc cổng lớn dẫn tôi vào...Bên trái là
Tiểu Chủng Viện Sàigòn...Bên phải là những dãy nhà nhiều lầu san sát với nhau thành một tổng
hợp...Tôi lên khu Triết Học Năm Thứ 1, nơi dành cho những anh lính mới tò te như tôi và các bạn
cùng lớp từ các Giáo Phận Sàigòn, Long Xuyên, Xuân Lộc, Đàlạt, Vĩnh Long, Mỹ Tho, Cần
Thơ...Ngày tựu trường tấp nập quý Thầy nhập học...Từ đó, người ta gọi tôi là Thầy Đại Chủng
Sinh...Nhanh chóng làm thủ tục ghi danh và nhận chỗ ngủ nơi khu Triết Học Năm Thứ 1, tôi làm một
vòng để đi xem xét các nơi...Dãy nhà lầu đầu tiên dành làm phòng ngủ của Lớp Triết Học Năm Thứ
1...Chúng tôi mỗi người 1 giường có tủ đàng hoàng, khác xa với thời Tiểu Chủng Viện...Tôi dọn
giường và tủ để quần áo...Dãy nhà tiếp theo là khu dành cho Quý Thầy Triết Học Năm Thứ 2...Cũng
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sắp đặt các giường và tủ như chúng tôi...Lầu dưới tầng trệt là nhà tắm giặt và nhà vệ sinh...Lầu dưới
của Lớp Triết Học Năm Thứ 1 là các phòng học...Ngoài ra, một số phòng dành cho Quý Cha Giáo
Sư...Tôi đi ngang qua dãy hành lang trên lầu nối tiếp với khu Thần Học Năm Thứ 1...Những dãy
giường ngủ chung và có thêm bàn làm việc và tủ quần áo...Một dãy lavabo rửa mặt ngay trong khu
Thần Học Năm Thứ 1 dành cho Quý Thầy Thần Học Năm Thứ 1...Qua khu Thần Học Năm Thứ 1
được nối với hành lang, tôi đi vào khu Thần Học Năm Thứ 2 lầu 2, Thần Học Năm Thứ 3 trên lầu 3
và lên cầu thang vào khu vực Thần Học Năm Thứ 4 lầu trên cùng dành cho các Cụ Sáu, chuẩn bị tiến
chức Linh Mục vào tháng 4 hằng năm...Phòng dành cho Quý Cụ Sáu hay Thầy Phó Tế đẹp và sang
hơn...Mỗi Thầy Sáu được một phòng nhỏ có đầy đủ tiện nghi hơn...Phòng dành cho khu Thần Học
Năm Thứ 2 và Năm Thứ 3 có nhiều phòng, mỗi phòng khoảng 4 hay 6 Thầy. Mỗi phòng đều có
giường, tủ, và bàn làm việc...Tầng trệt dưới lầu Quý Thầy khu Thần Học là Nhà Nguyện khá lớn, có
thể chứa tới 300 người tham dự các Lễ Nghi Phụng Vụ và Thánh Lễ hằng ngày...Các lớp học và các
phòng cho Quý Cha Giáo sư nằm rải rác...Dưới lầu Quý Thầy Thần Học Năm Thứ 1 là nhà cơm
chung. Những dãy bàn cơm san sát nhau, đủ chồ cho khoảng 250 Thầy nội trú học tại Đai Chủng
Viện Sàigòn....Ngoài ra, những sân volley, bóng rổ khá nhiều trong khu vực Đại Chủng Viện...Tôi tò
mò đi xa hơn nơi nối tiếp với Tiểu Chủng Viện, tôi thấy những ngôi mộ rất cổ từ những thế kỷ hay
những năm trước với vóc dáng của những ngôi mộ cổ Âu Châu...

Thầy Văn Chi năm 1969.
Cuộc đời Đại Chủng Sinh bắt đầu với những lớp học và những giờ học liên tiếp. Lớp Triết Học
chúng tôi học về Luận Lý, Triết Học, Giáo Sử, Xã Hội Học, Thánh Kinh Dẫn Nhập, Siêu Hình Học,
Thần Học Nhập Môn...và nhiều môn khác...Buổi sáng thức dậy sớm, làm vệ sinh cá nhân...Giữ giờ
dành cho Quý Thầy Thần Học Năm Thứ 1 phụ trách...Cả Đại Chủng Viện xuống Nhà Nguyện suy
gẫm và tham dự Thánh Lễ...Sau Thánh Lễ là giờ điểm tâm...Ăn điểm tâm tại đây ngon hơn thời Tiểu
Chủng Viện...Thường mỗi người được uống cà phê sữa và ăn bánh mì, chúng tôi gọi là bánh tây với
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thịt hoặc jambon...Sau đó, các lớp Triết Học và Thần Học vào các lớp khác nhau để học lớp gọi là
lectura...Cả ngày chúng tôi phải mặc áo chùng thâm để tham dự Thánh Lễ và tham dự các lớp học.
Những giờ học riêng được cởi áo dòng và vắt trên ghế...Giờ trưa sau khi đọc kinh Thần Vụ Giờ Thứ
6 "Sexta", chúng tôi cùng ăn cơm chung với nhau tại nhà cơm...Món ăn do Quý Sơ và những người
phụ bếp nấu ăn...Đồ ăn cũng khá hơn thời Tiểu Chủng Viện...Chúng tôi cùng nhau ăn uống rất
vui...Sau đó, mọi người được nghỉ trưa...Khoảng 2 giờ chiều, lại tiếp tục những lớp học cho mọi
lớp...Khoảng 4 giờ chiều, chúng tôi được giải trí bằng volley ball hay basket ball hoặc ping pong hay
vũ cầu...Tôi thích nhất môn ping pong và vũ cầu...Thỉnh thoảng Đại Chủng Viện cho thi đấu với
nhau...Tôi thích môn vũ cầu hơn và hay chơi với Thầy Sáu Hiến, Giáo Phận Cần Thơ...Ping pong hay
chơi với Cha Nguyễn Văn Vi hay Thầy Sáu Nguyễn Cát Đại ở Kim Thượng...Tiếp theo là giờ tắm
giặt và làm việc riêng tại phòng mình...Buổi tối trước khi ăn tối có giờ huấn đức và đọc kinh chiều.
Sau khi ăm cơm tối xong, chúng tôi lại có giờ học riêng. Sau giờ học riêng, chúng tôi cùng vào nhà
nguyện đọc kinh tối gọi là "Complies" theo Giờ Kinh Thần Vụ. Ai nấy về phòng ngủ để tiếp tục cho
ngày kế tiếp...
Ngoài ra, tôi được chọn hát "Cantor" của lớp Triết Học Năm Thứ 1...Tôi thích nhất những giờ tập hát
vào những buổi chiều do Thầy Trưởng Nhạc giúp đỡ...Tất cả những Lễ Trọng đều hát tiếng La Tinh
trong sách Paroissien Romain hay cuốn sách hát cổ "Liber Usualis"...Chúng tôi làm quen nhiều với
các Bộ Lễ La Tinh: De Angelis đơn giản, hay Bộ Lễ thứ 11 buồn thảm da diết, hoặc long trọng
nghiêm trang với Bộ Lễ Dumond....Những ngày Chúa Nhật, chúng tôi thường hát Laudes Kinh Sáng
trong buổi sáng, hát Kinh Trưa, và hát trọng thể "Vespera" Kinh Chiều, cùng với hát "Complies"
Kinh Tối rất sốt sắng...Ngoài ra, còn tập những bài hát sinh hoạt để giúp Thiếu Nhi hay các hội đoàn
vào ngày Thứ 5 hằng tuần...Ngày thứ 5 chúng tôi được "sortie libre" nghĩa là ra ngoài tự do để dạy
Giáo Lý hay đi thăm bà con bạn bè...Lúc nào chúng tôi cũng phải mặc áo Dòng hay áo chùng thâm
có "insigne" dấu hiệu chứng tỏ mình là Đại Chủng Sinh...Có lần chúng tôi và Thầy Nguyễn Ngọc
Tuyến chở nhau đi dạy Giáo Lý, khi đi trên đường Phan Thanh Giản, mấy cô Nữ Sinh Gia Long hay
ghẹo chúng tôi trong chiếc áo Dòng mầu đen..
- Đẹp trai mà đi tu uổng lắm...
Rồi họ cười khúc khích với nhau...Chúng tôi không giám cãi lại họ...Có những khi chúng tôi phải lái
xe lên tận Thủ Đức để dạy Giáo Lý và sinh hoạt Thiều Nhi Thánh Thể...Có khi chúng tôi phải đi làm
việc tông đồ theo Hội Legio Mariae...Tôi và Thầy Tuyến được phân công vào làm công tác thăm
viếng khu "chị em ta" tại Thị Nghè... Tôi và Thầy Tuyến lo sợ nhiều...Nhưng chuyện công tác phải
chu toàn...2 anh em chúng tôi lái xe đến, vừa đi vừa cầu nguyện. Tôi bạo dạn vào gõ cửa...Một "chị
em ta" ra hỏi:
-Anh có chuyện chi và cần gặp ai?
Tôi trả lời:
-Chúng tôi đến thăm quý chị thôi.
Họ mở cửa chúng tôi vào thăm xã giao và nói chuyện với họ...Những lần sau, chúng tôi thăm dễ dàng
hơn, chỉ muốn giúp đỡ họ sống tốt hơn...Rồi kỳ nghỉ xép tháng 10 tới, chúng tôi xúng xính trong bộ
áo Dòng để về quê nghỉ và thăm gia đình cũng như để thăm bạn bè... Tôi được kính trọng hơn với
chiếc áo Dòng tại Giáo Xứ Phát Hải...Trong kỳ nghỉ này, tôi thấy chiếc xe mobilet xanh của anh cả
phải trả về cho anh. Tôi xin mẹ mua cho tôi chiếc xe honda dame mầu xanh.... Mẹ chiều tôi và cho
tiền tôi đi mua xe ngay. Cầm trong tay 32,000 đồng thời đó lớn lắm, khoảng giá 4 cây vàng...Nhưng
mẹ thương chiều và cho tôi ngay...Tôi lên Sàigòn và vào Salon bán xe mới...Ngả giá xong, tôi mua
ngay...Tôi phải chạy rođa chậm một ngày... Sau đó, lái xe honda dame về với mẹ tiếp tục những ngày
nghỉ còn lại. Sau 10 ngày nghỉ chấm dứt, tôi lại từ giã mẹ lên Sàigòn học tiếp chương trình trong Đại
Chủng Viện...
Bán cá nguyệt thứ 2 cũng đều đều trôi qua, việc học nhiều hơn và quen hơn...Trong những ngày thứ 5
hằng tuần, tôi và Thầy Ngọc Tuyến còn ghi danh học nhạc lớp Suối Nhạc của Cha Nhạc Sư Tiến
Dũng tại Ngã Sáu Chợ Lớn...Chúng tôi học Hòa Âm, Đối Âm, Tẩu Pháp, Phân Tích Âm Nhạc...Đặc
biệt là học Sáng Tác..Việc học nhạc làm tôi bận hơn, nhưng mang lại nhiều thích thú. Cha Nguyễn
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Thượng Sơn phụ trách âm nhạc trong Đại Chủng Viện biết tôi học nhạc, Ngài thường nâng đỡ rất
nhiều...Tôi sáng tác nhiều hơn...Nhờ có xe honda dame, tôi làm công tác xã hội và dạy Giáo Lý cũng
như sinh hoạt các Đoàn Thể nhiều hơn trong những ngày sortie libre... Tôi nhớ tôi nhận sinh hoạt cho
trường Trung Học Nguyễn Bá Tòng về Thanh Sinh Công...Tôi tập hát, giúp sinh hoạt, chia sẻ, giáo
dục các em học sinh nam nữ tại đây...
Rồi ngày nghỉ mùa tết lại đến, chúng tôi được nghỉ khoảng 2 tuần...Thế là tôi leo lên xe honda dame
lái về Gia Kiệm, không cần đi xe đò Đức Hòa nữa...Tôi về nghỉ, nhưng nhờ có xe đi đây đi đó vui
hơn...Ngoài các công việc trong Giáo Xứ Phát Hải, tôi còn cùng với Cha Phạm Văn Phương, cha Phó
Xứ Kim Thượng, tổ chức cắm trại cho Thiếu Nhi Thánh Thể toàn vùng tại rừng cao xu Bình Lộc rất
vui và thành công...Ngày tết, tôi tập họp các Chủng Sinh các Giáo Phận khác nhau trong những nơi
lân cận để đi chơi...Riêng ngày Mồng Một tết cùng nhau vào chúc tuổi Cha Xứ và đi chúc tuổi cha
mẹ các Chủng Sinh rất vui, lại còn được tiền lì xì tiêu vặt...
Ngày nghỉ ngắn hạn dịp tết Nguyên Đán cũng qua mau, tôi lái xe honda dame lên Sàigòn nhập học
lại trong tam cá nguyệt thứ 3...Cũng vẫn những lớp học của Lớp Triết Học Năm Thứ 1...Cùng những
sinh hoạt bình thường...
Ngày nghỉ hè sắp tới vào tháng Tư hàng năm, chúng tôi chuẩn bị lo hát lễ và giúp lễ cho Thánh Lễ
Thụ Phong Linh Mục của Quý Thầy Thần Học Năm Thứ 4 Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sàigòn rất
trọng thể. Thánh Lễ Thụ Phong Linh Mục được tổ chức tại Nhà Thờ Đức Bà, Nhà Thờ Chính Tòa
Sàigòn, và thường do Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình chủ tế...Tôi được chọn giúp lễ
ngày Lễ Thụ Phong...Hôm đó, cả Đại Chủng Viện đều náo nức, đặc biệt là Quý Cụ Sáu chuẩn bị lãnh
nhận chức Linh Mục...Nào là áo lễ mới, nào là thiệp mời, nào là chương trình Lễ Mở Tay...Tôi được
Cha Giuse Nguyễn Đức Hậu Giáo Phận Đàlạt mời đi theo Ngài...Thế là tôi cũng chuẩn bị cho
Ngài...Ngày lễ Thụ Phong Linh Mục tôi tham dự lần đầu tiên này vào tháng Tư năm 1969 có đến 70
tân chức...Trong đó có Cha Nguyễn Ất cùng con Cha Đinh Long Điện với tôi..Do đó, tôi cũng phải
chuẩn bị cho Ngài nữa...
Thánh Lễ Thụ Phong chuẩn bị bắt đầu, tôi cùng đoàn Phụng Vụ Lễ Nghi nghiêm trang sắp sẵn cuối
Nhà Thờ Đức Bà, Nhà Thờ Chính Tòa Sàigòn...Đúng giờ khai mạc, tiếng đàn phong cầm lớn vang
lên, Ca Đoàn Đại Chủng Viện Sàigòn có tới 250 Thầy cùng hát tiếng La Tinh vang vọng, nghiêm
trang, và trọng thể trong bài Ca Nhập Lễ...Đoàn Phụng Vụ tiến lên trong tiếng hát trang trọng, theo
sau là 70 Tân Chức trong chiếc áo Alba mầu trắng và giây Stola đeo chéo trước ngực nghiêm trang
tiến lên, rất nhiều quý Cha đồng tế, sau cùng là Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình chủ
tế...Thánh lễ Thụ Phong rất sốt sắng và trang trọng, ghi dấu kỷ niệm trong đời tôi...Những bài đọc,
bài giảng, và những Lễ Nghi khá dài...Sau Bí Tích Truyền Chức, tất cả Quý Thầy Sáu đã thành Linh
Mục và cùng đồng tế...Sau Thánh Lễ Truyền Chức, mỗi Tân linh Mục cùng với gia đình chọn một
chỗ dưới gốc cây bên ngoài công viên để chúc mừng và chụp hình lưu niệm...Tôi giúp đỡ Quý Tân
Linh Mục, và đồng thời cũng chạy đến chúc mừng nhiều Cha Mới khác...Sau Thánh Lễ Thụ phong là
tiệc mừng tại Đại Chủng Viện. Quý Tân Linh Mục được xếp ngồi chung với Quý Cha Giáo Sư, còn
chúng tôi vẫn ngồi như cũ trong nhà cơm...Tất cả cùng nhau chia vui với Quý Cha Mới...Sau đó là
những ngày nghỉ hè khá dài...
Tôi theo Quý Cha Mới Nguyễn Ất dâng Thánh Lễ Mở tay đầu tiên tại Giáo Xứ của Ngài...Tôi cũng
phải tập hát cho ca đoàn hát những bài đặc biệt về Linh Mục...Sau đó, tôi lên Đàlạt giúp Cha Nguyễn
Đức Hậu trong Thánh lễ Mở Tay...Chương trình theo Quý Cha Mới khoảng 1 tháng...Sau đó, tôi về
với mẹ để nghỉ hè..
Với chức vụ mới là Thầy Đại Chủng Sinh, tôi được trọng dụng và được mọi người quý trọng. Ngoài
công việc giúp đội Giúp Lễ mà tôi thành lập trước kia, Cha Xứ Vũ Hoàng Bát còn trao cho tôi nhiệm
vụ sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể và tập hát cho Hội Con Đức Mẹ. Hội này đa số là quý chị thiếu nữ
trẻ...Mẹ tôi lo lắng lắm hay nói với tôi:
-Con cẩn thận kẻo bị các chị cám dỗ là lôi thôi lắm...
Có lần các chị đến thăm nhà, tôi đang nấu nước dưới bếp. Các chị hỏi mẹ tôi:
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-Bà Cố ơi, chúng con muốn gặp Thầy Văn Chi có chút chuyện.
Tôi nghe rõ các chị hỏi, nhưng đang loay hoay đun nước. Mẹ tôi vui vẻ trả lời né tránh:
-Thầy đi vắng rồi, lúc khác lại nhá.
Tôi biết mẹ tôi thương tôi và vì thương mẹ tôi luôn lo lắng cho tôi, nên tôi im lặng. Tôi lên nhà và nói
với mẹ:
-Mẹ ơi, con ở nhà mà mẹ nói dối các chị kỳ lắm...
Mẹ tôi chỉ cười xòa thương mến tôi...Tôi hiểu mẹ tôi muốn cho tôi đi tu...Đây cũng là điều khuyến
khích tôi mạnh mẽ hơn để tiếp tục con đường dấn thân trong Ơn Gọi...
Những ngày nghỉ hè, tôi cũng hay đón anh Nghi từ Giáo Hoàng Học Viện Đàlạt về nghỉ chung...Như
hẹn trước, anh Nghi đi xe nhỏ Minh Trung từ Đàlạt về, và tôi đón anh thay mẹ...Anh về thường hay
mua mận Đàlạt rất ngon cho tôi và mẹ cũng như gia đình...
Trong dịp nghỉ hè tôi có dịp lái xe thăm anh chị Giáo Hoàng tại Gia Yên Gia Kiệm, thăm mấy đứa
cháu Hằng, Vân, Dung, Hương, Thái, Mỹ, Linh. Anh chị rất vui và nâng đỡ tôi rất nhiều. Các cháu
tíu tít kể chuyện vui và chúng tôi ăn cơm chung hạnh phúc...Có lần mẹ và tôi cùng Anh Nghi lên
thăm anh chị Tùng ở Bảo Lộc...Anh chị rất thương và quý mến...Tôi cũng vui vầy với những đứa
cháu ngoan như Xuân, Kỳ, Đông, Minh, Hà, Túc...Những khi về Phú Nhuận thăm anh chị cả và các
cháu Châu, Tiến, Thanh, Tân, Trúc, Mai và Chính...Nhà anh chị làm đậu phụ, do đó, chúng tôi rất
thích món tầu hũ...
Trong dịp nghỉ hè này, tôi cũng giúp Cha Xứ Phát Hải huấn luyện thêm cho Hội Ca Vịnh Phát Hải.
Hội Ca Vịnh là tiền thân của Ca Đoàn Giáo Xứ. Thời kỳ đó, Hội Ca Vịnh thường hát La Tinh là
chuẩn...Chúng tôi tập hát những bộ lễ mồ, lễ cưới xôm tụ lắm...

Đại Chủng Sinh Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sàigòn.
Mùa hè qua mau, tôi chuẩn bị trở về Đại Chủng Viện cho niên khóa 1969-1970 trong lớp Triết Học
Năm Thứ 2... Tôi phải đổi sang phòng khu vực Triết Học Năm Thứ 2. Chương trình sinh họat cũng
giống như Triết Học Năm Thứ 1, nhưng các môn học thay đổi..Ngoài các môn học như Thánh Kinh
23

Dẫn Nhập, Triết Học, Giáo Sử, Xã Hội Học, Thần Học Nhập Môn...Chúng tôi còn học thêm các môn
Tâm Lý Học, Công Giáo Tiến Hành, Triết Lý Đông Phương, Lịch Sử Tâm Lý Học và Dân
Luật...Chương trình và giờ giấc cũng theo như chương trình năm Triết Học Thứ 1. Ngoài ra, trong
những ngày thứ 5 và kỳ hè, tôi ghi danh học âm nhạc tại Trường Suối Nhạc trong những lớp cao hơn
về âm nhạc. Trong niên khóa này, tôi nhớ nhất là chuyện Việt Cộng pháo kích Sàigòn trong những
năm đó...Một đêm, chúng tôi đang ngủ, tiếng báo động của Thủ Đô Sàigòn vang lên...Tiếng rít của
đạn pháo kích...Tôi sợ quá chui xuống gầm giường...Tiếng nổ kinh hoàng vang vọng trong Thủ
Đô...Một tiếng nổ lớn rất gần...Tiếng cát bay lào xào...Nằm dưới gầm giường, nhưng tôi bị hất tung
lên...Ai cũng sợ hãi...Đêm không ngủ được...Sáng sớm hôm sau, khi được biết hỏa tiễn 122 ly của
Việt Cộng bắn vào Đại Chủng Viện...Chúng tôi ùa xuống xem tại chỗ...Viên đạn hỏa tiễn 122 ly rơi
vào đúng chuồng gà...Bao nhiêu chú gà hy sinh...Hôm đó, chúng tôi được ăn thịt gà...Và tin tức cho
hay trong Thủ Đô Sàigòn hôm đó có một số người bị chết hay bị thương, vì rocket 122 ly Việt Cộng
bắn vào Thành Phố...

Thầy Văn Chi năm 1970.
Niên khóa 1969-1970 cũng qua mau. Thánh Lễ Truyền Chức cuối tháng 4 năm 1970 đã tới. Chủng
Viện chuẩn bị cho Thánh Lễ Truyền Chức long trọng này tại Nhà Thờ Đức Bà Sàigòn. Đây là năm
học Triết Học chót, để chuẩn bị đi giúp xứ 2 năm. Sau những ngày Truyền Chức đó, tôi đi theo giúp
đỡ các Tân Linh Mục mở tay cả tháng trời. Những ngày còn lại về nghỉ với mẹ và gia đình anh chị
Xiển dọn về ở chung với mẹ từ lâu. Tôi rất nhớ các cháu Thành, Nguyên, Trang, Ngọc, Điệp...Chúng
tôi về ở chung trong kỳ hè cùng với anh Nghi từ Giáo Hoàng Học Viện cũng nghỉ hè...
Tôi được bài sai đi giúp xứ tại Nhà Xứ Năng Gù với chức vụ Giám Thị Trường Trung Học Đoàn
Công Quý Năng Gù, cách thị xã Long Xuyên khoảng 20 cây số...Năm đó mới tròn 21 tuổi đầu,
nhưng phải giúp xứ tại Năng Gù cùng với Thầy Ngọc Triêm.
Tháng nhập học, tôi về Giáo Xứ Năng Gù...Cái gì cũng mới đối với tôi...Ngôi Nhà Thờ cổ kính xây
đời Pháp rất đẹp và uy nghiêm sừng sững giữa khu Năng Gù...Tôi xách vali vào Nhà Xứ trình diện
với Cha Xứ là Cha Chính Quý...Ngài là người nam bộ rất dễ thương nhưng oai nghiêm. Tôi được sắp
xếp phòng ngủ và phòng làm việc. Công việc chính của tôi là làm Giám Thị cho trường Trung Học
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Đoàn Công Quý. Số học sinh từ Lớp 6 là Đệ Thất cũ tới lớp 10 là Đệ Tam cũ, tổng số khoảng vài
trăm học sinh...
Ngày tựu trường đã tới...Tôi niềm nở đón học sinh tựu trường...Những tà áo dài nữ sinh, những nam
sinh ăn mặc chỉnh tề đến trường nhập học...Thầy Triêm là thư ký văn phòng...Đội ngũ Giáo Sư giảng
dạy khá đông...Sắp xếp các lớp xong, chúng tôi an tâm cho niên khóa 1970-1971.
Mỗi buổi sáng thứ 2 hàng tuần, chúng tôi cho học sinh xếp hàng chào Quốc Kỳ và vào lớp...Những
ngày trong tuần, chúng tôi vất vả lo cho học sinh...Với chức vụ Giám Thị của trường, tôi phải giải
quyết khá nhiều vần đề nan giải mà mình chẳng được học trước kia...Có khi học sinh bỏ trốn học đi
chơi, khi tôi được bá cáo, lập tức lên xe honda chạy ra chỗ học sinh, và năn nỉ các em tới trường
học...Tình mến giữa thầy trò và các Giáo Sư ngày càng phát triển...Quý Giáo Sư và học sinh rất
thương mến tôi...
Những buổi chiều rỗi rãi sau các giờ học, tôi hay đi thăm viếng các gia đình trong Giáo Xứ, đôi khi
đến thăm viếng gia đình Ông Biện, Ông Trùm. Vì thương mến, Ông Bà Tư Phải đối diện với Nhà
Thờ hay mời tôi ăn cơm tối với gia đình trong tình thương mến...Những món ăn của người miền nam
rất ngon và lạ đối với tôi.
Rồi những công việc mục vụ trong Giáo Xứ, Cha Xứ chỉ cho tôi các cách thức làm việc. Tôi còn phải
tập hát cho ca đoàn nhỏ để phục vụ Thánh Lễ...Quý Sơ Dòng Chúa Quan Phòng khá đông để giúp
việc trong Giáo Xứ...Ngôi Nhà Thờ khá cổ có rất nhiều dơi, đôi khi tôi cùng mấy đứa học trò đi bắt
dơi và chiên lên cùng nhậu với nhau. Có khi đi bắt cá hay bắt ếch để nhậu...
Công việc trường học bận nhất. Tôi phải loay hoay đủ thứ việc...Trong mỗi ngày làm việc, tôi luôn
phải mặc áo Dòng trên người, trừ khi đi tắm ban chiều...Cha Xứ rất kỹ, Ngài thường nói với tôi khi
làm Giám Thị:
-Thầy đừng để cho con gái đứng chung quanh bàn làm việc.
Tôi vẫn ghi nhớ ân tình yêu thương và nâng đỡ của Cha Xứ. Có những khi vào cuối tuần, chúng tôi
phải làm mục vụ tại Cầu Số Hai, là một Họ Lẻ của Giáo Xứ Năng Gù...Chúng tôi cùng một số đoàn
thể vào thăm Giáo Dân tại đây và giúp đỡ họ...Phía trước Nhà Thờ Năng Gù là một giòng sông rất
lớn...Tôi nhớ mãi những hình ảnh kinh hoàng của "Cáp Duồn", khi chính sách của người Cambodia
chặt đầu những người Việt Nam và thả trôi sông...Một buổi sáng nọ, tôi thấy có tiếng lao xao:
-Xác người "Cáp Duồn" trôi về...
Tôi chạy ra bờ sông, nhìn thấy một xác người thối rữa trôi vào một chiếc thuyền, và người ta cố đẩy
đi...Hình ảnh này là tôi sợ hãi...
Rồi năm học cũng qua mau vào năm 1971...Ngày hè tới...Chúng tôi lưu luyến đám học trò dễ thương
và từ giã các em học sinh...Từ giã các Giáo Sư Trung Học Đoàn Công Quý. Từ giã ngôi Nhà Thờ cổ
kính yêu thương. Tôi lên đường về nhà nghỉ hè và chuẩn bị cho bài sai đi công tác khác. Tôi được bài
sai về giúp Tiểu Chủng Viện Á Thánh Phụng Châu Đốc. Về lại mái trường xưa mà tôi đã học trước
kia...
Kỳ hè này đặc biệt hơn, tôi ghi danh theo học Đại Học Văn Khoa Sàigòn môn Văn Chương Viêt
Nam...Tôi theo các lớp Văn Học Bình Dân và Ngữ Học Việt Nam cùng một số chứng chỉ
khác...Cũng trong thời gian này, tôi ghi danh học Trường Đại Học Thành Nhân cũng như Đại Học
Minh Đức về môn Âm Nhạc kết hợp với Trường Suối Nhạc của Cha Tiến Dũng...Chúng tôi học Điều
Khiển Ca Đoàn và Điều Khiển Giàn Nhạc do Giáo Sư Đại Tá Trần Văn Tín hướng dẫn...Những ngày
thi cũng miệt mài khói lửa..Vất vả nhưng vui...Có những ngày đến Đại Học Văn Khoa cả ngày để lấy
lớp và dự thính...rồi miệt mài vùi đầu vào học để thi cử....
Mùa hè cũng qua mau...Tôi chuẩn bị hành trang lên đường về giúp xứ năm thứ 2. Môi trường đó là
Tiểu Chủng Viện Á Thánh Phụng Châu Đốc niên khóa 1971-1972..Tôi về lại mái trường xưa thân
quen hơn, nhưng với một vai trò mới, vai trò Thầy Hiệu Đoàn. Quý Thầy cùng giúp với tôi có Thầy
Nguyễn Quang Huy, Đỗ Văn Thụy, Thầy Phàn...Những lớp tại Tiểu Chủng Viện Á Thánh Phụng là
những lớp nhỏ: Lớp 6, lớp 7 và lớp 8. Tôi làm Giáo Sư Âm Nhạc và Công Dân Giáo Dục cho một số
lớp...Tôi dạy âm nhạc cho cả Chủng Viện và dành nhiều giờ tập hát cho các Chú Chủng Sinh...Đôi
khi tập hát những bài đa âm 4 bè và đi trình diễn các nơi...
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Cũng tại mái trường này, tôi in cuốn sách đầu tiên "Quê Người Quê Ta" gồm những bài dân ca các
nước và những bài hát tôi sáng tác...Tôi tập cho các lớp với cây đàn guitar...Những buổi sinh hoạt
Hiệu Đoàn khá vui nhộn...Sau những giờ cơm tối, tôi hay tập trung các chú lại dưới gốc cây vú sữa
sân trước, kể cho các Chú Chủng Sinh nghe những câu chuyện trinh thám thích thú...
Ngày tháng trôi qua mau, kỳ hè đã đến. Tôi hoàn tất 2 năm giúp xứ và chuẩn bị về Đại Chủng Viện
Sàigòn để tiếp tục lớp Thần Học Năm Thứ 1. Những ngày hè vui tươi về với mẹ và thăm gia đình
cùng bạn bè...Tôi cũng có thêm dịp học chương trình Đại Học Văn Chương Việt Nam tại Đại Học
Văn Khoa Sàigòn...Ngoài ra, tôi còn cố gắng tham dự các lớp học Quản Trị Học Đường của Viện Đại
Học Đàlạt...
Rồi kỳ hè cũng qua, tôi chuẩn bị hành trang để tiếp tục việc học hành tại Đại Chủng Viện Sàigòn cho
niên khóa 1972-1973. Về lại mái trường thân yêu, chúng tôi mừng lắm với những kiến thức và kinh
nghiệm của 2 năm giúp xứ...Chúng tôi được sắp xếp nơi ngủ tại khu "Nhà Lính", dành cho lớp Thần
Học Năm Thứ Nhất sau khi đi giúp xứ về...Mỗi Thầy đều có giường ngủ, một bàn làm việc và 1 tủ
quần áo...Dãy lavabo rửa mặt ngay trong phòng chúng tôi...Lớp Thần Học Năm Thứ Nhất phụ trách
giữ giờ...Do đó, chúng tôi luân phiên để giữ chuông và giờ giấc sinh hoạt của cả Đại Chủng
Viện...Những giờ học cùng với các lớp, có khi học chung với các Lớp Thần Học khác. Có khi có lớp
riêng cho lớp chúng tôi...Những môn học như Thánh Kinh Cựu Ước, Thần Học Tín Lý, Thần Học
Luân Lý, Giáo Luật, Giáo Phụ Học, Thần Học Tu Đức, Phụng Vụ...Những môn học này chiếm trọn
thời gian của chúng tôi...
Ngoài ra, qua Công Đồng Vaticanô Đệ Nhị, Phụng Vụ Thánh Lễ và các Bí Tích được xử dụng ngôn
ngữ địa phương, do đó, các bản văn Phụng Vụ và Sách lễ Roma được chuyển dịch sang tiếng Việt
Nam, để dùng trong các Nhà Thờ và các Chủng Viện trong toàn quốc...Những cuốn Sách Bài Đọc,
Sách Lễ Giáo Dân, Sách Lễ Roma bằng tiếng Việt Nam được in khá nhiều thời kỳ này...Thêm vào
đó, Thánh Nhạc Việt Nam cũng chuyển sang hát bằng Việt Ngữ khá rầm rộ...Những ngày tập hát
chúng tôi bắt đầu tập những bài Thánh Ca Việt Nam rất nhiều...Những giờ Kinh Thần Vụ như Kinh
Sáng, Kinh Trưa, Kinh Chiều, hay Kinh Tối được hát bằng tiếng Việt Nam thay vì tiếng La Tinh
trước kia...Phong trào Thánh Nhạc Việt Nam phát huy rầm rộ nhờ Cha Nguyễn Thượng Sơn đặc
trách Thánh Nhạc của Đại Chủng Viện.
Về cuôc chiến, sau thảm sát Têt Mậu Thân tại Sàigòn và nhất là Cố Đô Huế, chúng tôi lo lắng
lắm...Rồi những tin tức về Mùa Hè Đỏ Lửa, Đại Lộ Kinh Hoàng, đã làm chúng tôi suy tư hơn cho
Dân Tộc và Quê Hương Việt Nam...
Nhưng vẫn phải tiếp tục học hành và làm việc. Niên khóa này, chúng tôi chuẩn bị in cuốn Thánh
Nhạc Chúc Tụng Chúa 1 tại Đại Chủng Viện Sàigòn. Sau nhiều ngày tháng sắp xếp, sửa chữa, tác
phẩm Thánh Ca Việt Nam này được đón nhận một cách nồng nhiệt. Cha Nguyễn Thượng Sơn cũng
mời tôi hợp tác để nhuận sắc các nhạc phẩm Thánh Ca và sắp xếp in ấn...Các tác giả là những Đại
Chủng Sinh hay Quý Cha xuất thân từ đây...
Niên khóa 1973-1974 lại đến. Tôi chuẩn bị về lớp Thần Học Năm Thứ 2. Chúng tôi được di chuyển
về những phòng ngủ tốt hơn. Các môn học cũng thay đồi nhiều. Chúng tôi dùi mài kinh sử để chuẩn
bị gần cho chức vụ Linh Mục tương lai...Chúng tôi vùi đầu vào những môn học như: Thánh Kinh Tân
Ước, Thần Học Tín Lý, Thần Học Luân Lý, Giáo Luật, Giáo Phụ Học, Đạo đức Học, Phụng
Vụ...Niên khóa này, tôi được mời gọi là Ca Phó Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sàigòn...Tôi cùng
Thầy Chủ, Ca Trưởng, dọn, sắp xếp và tập các bài hát cho Quý Thầy...Con số lên tới trên 200
Thầy...Tôi nhớ ngày đầu tiên lên bục tập hát cho Quý Thầy hát tiếng La Tinh, tôi run lắm...Nhưng
dần dần quen với công việc...Tôi tiếp tục đi học nhạc thêm tại Trường Suối Nhạc với Cha Tiến Dũng,
học Điều Khiển với Thầy Trần Văn Tín tại Đại Học Thành Nhân và Minh Đức...Học xướng âm,
luyện tiếng với Thầy Đoàn Chính là con nhạc sĩ Đoàn Chuẩn với bài hát tiền chiến "Biệt Ly" nổi
tiếng...
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Thầy Văn Chi và Mẹ cùng gia đình 1972.
Những dịp Lễ lớn của Đại Chủng Viện, chúng tôi phải tập hát nhiều hơn...Những buổi chiều chuẩn bị
sinh hoạt các đoàn thể tại các Giáo Xứ, tôi còn phải tập hát cho Quý Thầy những bài ca sinh hoạt
Thiếu Nhị Thánh thể và các đoàn thể...Tôi sáng tác khá nhiều những bài ca sinh hoạt cho Thiếu Nhi
như "Dân Ta Sống Lưu Đầy Trong Sa Mạc, Về Đất Hứa, Nụ Cười Cho Người, Chung Quanh Tôi..."
Và rất nhiều bài hát sinh hoạt khác...Ngày 28.1.1973, khi đất nước Việt Nam ký kết Hiệp Định Paris,
tôi nghe và buồn nhiều, vì Việt Cộng sẽ đánh phá Việt Nam Cộng Hòa bằng chiến tranh da beo...Cảm
xúc dạt dào, tôi sáng tác bài "Gần Nhau Trao Cho Nhau..-Yêu Bằng Tình Loài Người." Trong những
tháng ngày này, hồn nhạc khá nhiều, tôi sáng tác khá mạnh. Tôi in ấn tác phẩm "Vào Quê Hương"
ghi lại những bài ca sinh hoạt...Tôi cũng cho xuất bản tác Phẩm "Thượng Đế và Quê Hương" gồm
những nhạc phẩm sinh hoạt tôn giáo cho Thiếu Nhi hay các đoàn thể...Sau khi sáng tác xong, tôi hay
tập cho Quý Thầy làm chất liệu đi sinh hoạt trong tuần đó...Rồi cùng Cha Nguyễn Thượng Sơn nhuận
sắc và in tác phẩm "Chúc Tụng Chúa 2"...Cuốn sách đã được khắp nước hưởng ứng và sử dụng...Tôi
còn liên hệ với nhà in và nhà Phát Hành Fatima tại Chí Hòa in ấn sách "Suy Niệm Tin Mừng Matthêu
1 và 2" do anh Chu Văn Nghi dịch và tôi in ấn...Tháng 12 năm 1973, anh Chu Văn Nghi chịu chức
Linh Mục, tôi quyết tâm tặng anh cuốn sách nhạc Thánh Ca để hát cho anh ngày Chịu Chức Linh
Mục và Lễ Mở Tay...Sau nhiều tháng làm việc, tôi in ấn tác phẩm "Này Con Xin Đến" theo tâm niệm
anh chọn...Tôi tập hát cho các ca đoàn hát lễ cho anh...Tôi chỉ nhớ ngày anh chịu Chức Linh Mục và
Thánh Lễ Mở Tay, tôi và gia đình tổ chức rất long trọng, có tới cả ngàn người tham dự...Rồi tiếp tục
những tháng cuối cùng của niên khóa, tôi và Thầy Chủ Ca Trưởng chuẩn bị cho Thánh Lễ Truyền
Chức Linh Mục cho Tân Chức tại Đại Chủng Viện Sàigòn...Trong Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục,
Ca Đoàn Đại Chủng Viện hát bài ca Nhập Lễ Truyền Chức "Thánh Thần Chúa Ngự Trên Tôi..." do
tôi sáng tác...Quý Thầy hát rất hay...
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Lãnh Nhận Thừa Tác Viên Acolyte.
Sau đó, chúng tôi được nghỉ hè...Phần lớn tôi theo Quý Tân Linh Mục giúp lễ và tập hát cho Quý Cha
Mới...Sau đó về với mẹ tại Phát Hải Gia Kiệm để giúp đỡ các ca đoàn, các đoàn Thiếu Nhi Thánh
Thể sinh hoạt tại đây...
Những ngày hè kết thúc mau lẹ, cùng những chiến cuộc ngày càng leo thang trên Quê Hương Việt
Nam...Chiến tranh máu lửa trên Quê Hương tôi...Chứng kiến những chết chóc kinh hoàng...Có khi
chiến tranh xảy ra ngay tại Hố Nai...Khi lái xe honda dame qua, tôi tạt vào xem một chiến trường đã
xong xuôi, những xác Việt Cộng cháy đen thui cong queo...Những vũ khí, những người bị thương la
liệt, tôi rất sợ...
Tôi về tựu trường Đại Chủng Viện Sàigòn cho niên khóa 1974-1975. Chúng tôi được vào lớp Thần
Học Năm Thứ 3. Phòng ngủ chung cho 6 người 1 phòng, bên cạnh phòng Cha Phó Giám Đốc Đại
Chủng Viện Nguyễn Thành Thông...Năm nay, lớp chúng tôi sẽ chịu chức Phó Tế hay Thầy
Sáu...Ngoài những môn về Thần học như niên khóa trước, chúng tôi học còn phải học thêm nhiều
môn học khác như hành chánh về Giáo Xứ, học Giảng Thuyết. Những tháng ngày này chúng tôi đối
diện với tình hình chiến sự trên Quê Hương. Tôi được Bề Trên trao cho trách nhiệm làm ca Trưởng
cho Ca Đoàn Quý Thầy Đại Chủng Viện Sàigòn. Như vậy là tôi phải phụ trách 2 năm với công việc
Ca Trưởng tập hát...Ngoài những môn học Thần học, tôi tiếp tục theo đuổi các lớp âm nhạc bên
ngoài...Tôi dành nhiều thời gian cho âm nhạc và sáng tác...Những ngày tập hát cho Quý Thầy, tôi
phải lo nhiều hơn, nhất là những dịp Lễ lớn...Đặc biệt, Đại Chủng Viện Sàigòn phải phụ trách các Lễ
Nghi trọng thể tại Nhà Thờ Đức Bà Sàigòn. Như những dịp Thụ Phong Giám Mục, Khấn Trọn Đời
nơi các Tu Viện Nữ, kỷ niệm 100 năm Thành Lập Trường Tabert, tôi sáng tác và tập hát nhiều hơn...
Trong năm 1975, khi Đức Hồng Y Rossi, thay mặt Đức Thánh Cha thăm Giáo Hội Việt Nam, và
Ngài vào thăm Đại Chủng Viện Sàigòn, tôi sáng tác nhạc phẩm "Những Bước Chân Nở Hoa" 4
bè...Tôi tập hát cho Quý Thầy khoảng 250 Thầy hát bài đa âm này...Ngày Đức Hồng Y đến thăm Đại
Chủng Viện, tôi điều khiển nhạc phẩm này kính tặng Đức Hồng Y...Cha Nguyễn Thượng Sơn dịch
sang tiếng Ý...Ngài rất cảm động và ôm hôn chúc mừng...
Đặc biệt trong năm 1975, khi chuẩn bị cho Quý Thầy Lớp Thần Học 4 chịu chức Linh Mục, một Ma
Sơ Dòng Trắng ngoài Nha Trang có lẽ tên Trang gửi tôi một bài thơ để phổ nhạc. Bài thơ mang tựa
đề hay hay: "Ngựa Chứng Trong Sân Tu Viện". Tôi thấy hay quá và sáng tác nhạc phẩm "Ngựa
Chứng Trong Sân Tu Viện" với nội dung như sau:
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Lạy Chúa xin đừng bỏ con bơ vơ.
Khi nắng chiều rơi hồn con mỏi mòn.
Trần gian đã lánh xa con,
Người yêu cũng chết trong tim,
Còn chăng mắt lệ lưng tròng.
Lạy Chúa tu viện từng đêm thênh thang.
Nghe gió gọi tên người yêu bàng hoàng.
Dừng cơn hờn trách Chúa ơi,
Hạt kinh lệ thắm trên môi,
Vì con cũng là con người.
ĐK.Chúa Chúa ơi, con bắt đèn bắt đền Chúa đó
Ai bảo Chúa đã chọn con, mà không giết chết tim con,
Để hôm qua con buồn phiền,
Để hôm nay con chiến đấu,
Và ngày mai biết đâu con sẽ ngã.
Vì thế tu viện nhiều cơn mưa ngâu.
Yêu Chúa thật tâm từng giây nguyện cầu.
Mà sao lòng vẫn bâng khuâng,
Từng đêm chẳng ấm giấc mơ,
Đành ôm nấm mộ chôn lòng.
Quý Thầy sắp chịu chức Linh Mục năm 1975 thích bài này lắm. Quý Thầy xin in vào cuốn sách hát
Lễ Tạ Ơn...Cha Phó Giám Đốc Nguyễn Thành Thông suýt nữa đuổi tôi về bài hát này.
Trong 3 năm Thần Học, tôi hay đi tập hát cho các Tu Viện quanh Sàigòn. Đặc biệt những dịp lễ Phục
Sinh trong Đêm Canh Thức, tôi được mời đi hát Exultet-Mừng Vui Lên trong nhiều Giáo Xứ lân
cận...Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức những sự kiện văn hóa cho Quý Thầy, như mời các ca sĩ nổi
tiếng như Khánh Ly, Thanh Lan, Từ Dung Từ Công Phụng, Gia Đình Nhạc Sĩ Phạm Duy, Sơn
Ca...vào hát cho chúng tôi nghe, để hiểu biết thêm về văn hóa...Cùng những buổi thuyết trình về Văn
Học, về Xã Hội...Sinh hoạt Văn Hóa trong Đại Chủng Viện rất khởi sắc...
Trong niên khóa năm 1974-1975 này, tôi còn cố gắng xuất bản những tác phẩm: "Mây Trời, Hội Ca
Cho Tình Yêu, Thánh Ca Vượt Qua, Hoan Ca Phục Sinh, Niềm Vui Tận Hiến, Hoan Ca Giáng Sinh,
Hoan Ca Cho Tình Yêu, Hoan Ca Ngày Đại Hội..."
Chăm chú dùi mài kinh sử cho tương lai Linh Mục, chúng tôi phải trải qua những kỳ học thi rất căng
thẳng...Niên khóa này bước vào năm 1975, những biến động chiến tranh kinh hoàng áp lực trên cả
chúng tôi nói riêng, và cả nước nói chung...Tháng 3 năm 1975, chúng tôi nghe tin Ban Mê Thuột thất
thủ...Những trận chiến Lộc Ninh, Bình Long, và các nơi kinh hoàng máu lệ...Dân chúng bắt đầu
những cuộc di tản...Tháng Tư năm 1975, các lớp đang chuẩn bị kỳ thi cuối niên khóa...Tất cả đều bận
rộn với việc thi cử...Ngày 10.4.1975, khi phi công Nguyễn Thành Trung bỏ bom đinh Độc Lập,
chúng tôi càng lo lắng hoang mang hơn...
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Chiến sự mỗi này một gia tăng và nguy hiểm hơn...Cha Giáo Nguyễn Thành Thông có để ở lớp học
một bản đồ Việt Nam...Từ 11.4.1975, khi mỗi tỉnh mất về tay cộng sản, Cha đều đánh dấu mầu đỏ và
chúng tôi cầu nguyện cho họ...Làn sóng di tản mỗi ngày một gia tăng...Chúng tôi cũng không an tâm
học hành thi cử gì nữa...Ban Giám Đốc Đại Chủng Viện quyết định cho thi cử sớm để kết thúc sớm
hơn mọi năm và chuyển Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục sớm hơn...Quý Thầy Thần Học Năm Thứ
4 chuẩn bị chịu chức Linh Mục, lớp chúng tôi chịu Chức Phó Tế...
Rồi chiến tranh ùa về như vũ bão...Xuân Lộc bị vây hãm..Đường xá Sàigòn đầy xáo trộn...Đại Chủng
Viện kết thúc niên học sớm hơn và đóng cửa...Chúng tôi được khuyên ai về nhà nấy...Nhiều Thầy về
không được vì gia đình đã di tản hết và quê quán của họ bị Việt Cộng chiếm đóng...Việt Nam lên cơn
hấp hối...
Tôi về nhà anh cả Chu Hoằng...Mẹ tôi cũng về đây luôn...Anh Nghi cũng từ Đàlạt về trước...Chúng
tôi tụ họp bên nhau...Chết thì chết cùng nhau...Những ngày cuối tháng 4 năm 1975, Việt Cộng pháo
kích vào Sàigòn...Gia đình tôi thiết lập hầm trú ẩn với nhiều bao cát ngay tronh nhà, vì Phú Nhuận
nằm ngay bên Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa...Dân chúng xôn xao...Nhiều
người di tản ra nước ngoài...Tôi chở anh Nghi định đi ra nước ngòai bằng đường thủy, vì tôi quen tầu
Hải Quân 505 tại trại Hải Quân Thị Nghè...Nhưng vì thương mẹ, thương gia đình, tôi và anh Nghi trở
về nhà...
Sáng ngày 30.4.1975, tiếng pháo kích chung quanh Phú Nhuận rất nhiều...Mấy quả rockets 122 ly
của Việt Cộng rơi xuống đường Võ Di Nguy ngay trước nhà...Tôi thấy nhiều người chết...Có xác một
ai đó treo lơ lửng trên giây điện đường, máu còn đang nhỏ xuống...Tôi hoảng hốt và chạy vào
nhà...Tiếng rít của những đạn rockets bay trên đâu...Ai cũng ăn năn tội... Khoảng trưa hôm đó, Tổng
Thống Dương Văn Minh ra lệnh đầu hàng...Tiếng súng tay vẫn còn, nhưng thưa thớt hơn...Pháo kích
không còn nữa...Tôi ra đường Võ Di Nguy thấy mấy đạn Rockets không nổ ghim xuống mặt
đường...Người ta bàn tán xôn sao... Sàigòn tắm máu...Chúng tôi sợ quá vào trong nhà đóng kín cửa
lại...Những người hôi của mang súng M 15 chạy lung tung...Họ nổ súng bừa bãi...Họ là những người
trốn khỏi tù và đi hôi của...Chúng tôi sợ lắm...Cửa gài chốt rất kỹ...
Đêm đầu tiên trong chế độ cộng sản...Sáng sớm hôm sau, tôi cùng anh Xiển vác xe honda đi xem
Sàigòn thất thủ...Các vũ khí, quần áo binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa vất la liệt thành từng đống...Những
anh cách mạng 30.4 đeo giây đỏ chạy tứ tung...Chúng tôi đến ngã Tư Bảy Hiền, vẫn còn xác người
và những xác xe tăng Việt Cộng T 54 bị bắn cháy nằm tại đây...Tất cả còn hỗn loạn...
Chúng tôi về nhà đùm đúm lấy nhau, như sợ mất nhau...Những loa phóng thanh vang lên những bài
ca chiến đấu của Việt Cộng...
Những ngày kinh hoàng vẫn còn đó...Lớp chúng tôi được thông báo về học gấp. Thỉnh thoảng tôi lái
xe honda về Đại Chủng Viện...Tôi gặp Cha Tabor người lính Mỹ, theo học và trở thành Linh Mục tại
Đại Chủng Viện Sàigòn...Cha bị lệnh của Việt Cộng rời Việt Nam gấp...Ngài ngồi ngoài cổng và
gặm khúc bánh mì...Chúng tôi nhìn nhau thông cảm, vì không ai biết tương lai mình sẽ về đâu...
Khi được tin tôi về học lại tại Đại Chủng Viện Sàigòn, mẹ tôi ân cần nói với tôi:
-Con à, Việt Cộng vào rồi, mẹ nghĩ chữ tu liền với chữ tù một vần. Thôi con ra ngoài đi, mẹ lập gia
đình cho rồi sống với mẹ.
Tôi cám ơn mẹ đã lo cho tôi. Tôi trả lời mẹ:
-Mẹ ơi, con cám ơn mẹ. Con nhất định làm Linh Mục.
Mẹ tôi nhìn tôi âu yếm yêu thương như khích lệ:
-Cám ơn con. Con cố gắng lên. Mẹ cầu nguyện cho con.
Những lời mẹ yêu thương tôi nhớ suốt đời, và cố gắng làm mẹ vui...Trung tuần tháng 5 năm 1975,
lớp chúng tôi được gọi về học gấp để chịu Chức Linh Mục. Quý Cha Giáo Sư hướng dẫn chúng tôi
tận tình trong hoàn cảnh đặc biệt. Các bài vở cũng ngắn gọn và chỉ học những gì cần thiết cho Thiên
Chức Linh Mục trong một xã hội mới, xã hội cộng sản...Sau vài tuần học, Ban Giám Đốc Đại Chủng
Viện quyết định cho chúng tôi chịu chức vào ngày 15.6 1975. Đây là lớp đầu tiên sau "giải phóng"...
Chúng tôi vừa mừng lại vừa lo...Tôi báo tin cho mẹ và gia đình hay...Tôi chuẩn bị vội vã như in
thiệp, in hình Mẹ Maria với câu châm ngôn đời Linh Mục: "Lạy Chúa, Chúa Muốn Con Làm Gì?"
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(TĐCV. 9:6). Ngày chịu chức Linh Mục đã tới...Tất cả chuẩn bị đã xong xuôi. Chúng tôi được dặn
dò rất kỹ lưỡng. Nhưng một sự kiện khó quên xảy ra vào tối hôm 14.6.1975, khi một số anh em Linh
Mục Cấp tiến phản đối không cho Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình truyền Chức Linh
Mục cho chúng tôi...Không biết vì lý do gì? Có thể Quý Ngài bị áp lực, hay lấy điểm với nhà nước
cộng sản...Không ai biết...Trước tỉnh cảnh khó khăn đó, Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn
Bình vẫn quyết định truyền chức Linh Mục cho chúng tôi, và tránh những phức tạp xảy ra, Ngài và
Ban Giám Đốc Đại Chủng Viện quyết định Thánh Lễ Truyền Chức sẽ dời lên rất sớm vào khoảng 3
giờ sáng, thay vì lúc 8 giờ sáng như đã ấn định...
1 giờ sáng, chúng tôi thức sớm hơn...Có lẽ không ai ngủ được trong giờ phút hồi hộp này...Chúng tôi
vào Nhà Nguyện Đại Chủng Viện...Vắng hoe, khác hẳn với những Thánh Lễ Truyền Chức mà tôi đã
điều khiển ca đoàn hát Lễ...Áo Alba chỉnh tề với giây Stola Phó Tế...Khoảng 3 hay 4 giờ sáng, Đức
Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình và Ban Giám Đốc có mặt...Thánh lễ Truyền Chức bắt đầu
trong thân mật và trang nghiêm...Chúng tôi nằm sấp trước Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn
Bình và nhận chức Linh Mục...20 anh em Tân Linh Mục chúng tôi chào và chúc bình an cho
nhau...Tôi lại thấy Thầy Đỗ Tiến Hiệp, người dạy tôi trong Tiểu Chủng Viện Xóm Mới năm 1961
cũng chịu chức ngày đó với tôi...Chịu chức Linh Mục xong xuôi, chúng tôi mới thấy gia đình và bạn
bè lục tục kéo tới dự Thánh lễ Truyền Chức của chúng tôi...Ai nấy cũng ngỡ ngàng...nhưng mọi
người hiểu được...Mẹ tôi, anh chị Chu Hoằng, bà con, các cháu cùng tôi chụp hình lưu niệm ngày
Thánh Chức Linh Mục.

Ngày chịu chức Linh Mục 15.6.1975 tại ĐCV Saigòn.
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Hình kỷ niệm Thụ Phong Linh Mục 15.6.1975.

Hình Kỷ Niệm Linh Mục 15.6.1975.
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Bạn bè cùng lớp, những người thân đến mỗi lúc một đông hơn. Nhưng tất cả đã hoàn tất...Chúng tôi
tay bắt mặt mừng chung vui với nhau...Những tiếng cười, lời chúc mừng vang vọng cả khu Nhà
Nguyện Đại Chủng Viện...
Rồi ai nấy cũng về gia đình mình, chúng tôi chia tay nhau trong bịn rịn và yêu thương. Tôi theo mẹ
cùng gia đình về Phú Nhuận, quê của anh chị cả Chu Hoằng. Ngay buổi chiều hôm ấy, tôi về Phú
Nhuận dâng Thánh Lễ Mở Tay đầu tiên với gia đình và bè bạn..

Linh Mục Văn Chi, mẹ, anh Chu Hoằng và Cha Chu Văn Nghị 1975.
Thánh Lễ Mở Tay của tôi rất đặc biệt. Quý Cha đồng tế có Cha Bố Đinh Long Điện, Cha anh ruột
Chu Văn Nghi, Cha anh Linh Tông Vũ Sửu, Cha Chính Xứ Phú Nhuận...Giáo Dân, gia đình và bạn
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bè khắp nơi đến tham dự. Sau Thánh lễ, một bữa tiệc liên hoan tạ ơn trong gia đình đơn giản và ấm
cúng.

Thánh Lễ Mở Tay tại Nhà Thờ Phát Diệm Phú Nhuận.
Sau đó, tôi theo mẹ và anh Nghi về Phát Hải Gia Kiệm dâng Thánh Lễ Tạ Ơn. Tất cả Giáo Dân Giáo
Xứ Phát Hải Gia Kiệm tham dự rất đông đủ...Các gia đình Quý Chị Xiển, Chị Tùng, Chị Giáo
Hoàng, các Bác các Chú và bà con đều có mặt. Bữa cơm thanh đạm với vài con gà luộc đãi mọi
người trong tình thương yêu ấm cúng.
Ngay sau ngày Thánh Lễ Tạ Ơn, tôi bị chứng viêm ruột dư cấp tính. Mẹ và anh Nghi phải chuyển tôi
về Sàigòn gấp. Tôi nhập bệnh viện Saint Paul và được giải phẫu cấp tốc với Bác Sĩ Phạm Biểu Tâm
nổi tiếng. Những ngày tại bệnh viện, nhiều người đến thăm hỏi tôi, vì tôi mới chịu chức Linh
Mục...Sau khi dưỡng bệnh hậu phẫu 3 tháng, tôi được bài sai về giúp Giáo Xứ Thái Hòa vùng Cái
Sắn Kiên Giang, bắt đầu những ngày Linh Mục của tôi.

Thánh Lễ Mở Tay tại Giáo Xứ Phát Hải Gia Kiệm 1975.
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7. BẢY. CÁI SẮN: GIAN KHỔ.
Tháng 9 năm 1975, tôi về Giáo Xứ Thái Hòa làm Cha Phó tại đây cùng Cha Nguyễn Văn Việt. Ngày
đầu tiên xách chiếc vali quần áo vào trong Kinh Rivera. Không biết đường biết xá, tôi lững thững đi
bộ khoảng 2 cây số...Tôi vào Nhà Xứ trình diện Cha Xứ Nguyễn Văn Việt...Chúng tôi làm việc cùng
nhau trong cộng tác rất tốt đẹp...Lại có nhiều Thầy và Quý Sơ Dòng Chúa Quan Phòng về giúp. Vì
sau 30.4.1975, các Nhà Dòng và Chủng Viện bị đóng cửa khá nhiều, nên Quý Thầy và Quý Sơ phải
về tá túc giúp việc nơi các Giáo Xứ, để tiếp tục ơn gọi của mình.
Làm quen nhiều với nếp sống thôn dã tại miền ruộng đồng, tôi quen dần...Ngoài những việc mục vụ,
tôi còn cùng Quý Thầy Làm lao động đồng áng...Mỗi buổi sáng thức dậy rất sớm, có khi khoảng 4
giờ sáng, chuẩn bị Thánh Lễ, sau đó cùng nhau đi lao động. Giáo Xứ chúng tôi có mấy sào đất phía
sau Nhà Xứ, mỗi ngày chúng tôi ra cuốc đất trồng rau. Những mùa thuốc lào, chúng tôi trồng thuốc
lào cùng với bà con Giáo Dân, vì nhà ai cũng trồng thuốc lào...Trồng thuốc lào khổ cực lắm...Chúng
tôi phải đi xin giống...Cấy thuốc lào con và tưới rất nhiều...Lại còn phải bón phân tươi...Nhiều khi
không đủ phân tươi, tôi và Quý Thầy phải đi xin phân tươi nơi bà con Giáo Dân...Chúng tôi dùng
xuồng chèo đến các nhà Giáo Dân, dùng xẻng xúc phân tươi nơi các hầm "xí" bỏ vào bao, rồi cùng
nhau vác hay đội xuống xuồng. Sau đó, mới dùng tay rải phân cho những cây thuốc lào còn non
xanh...Từng luống thuốc lào rất đẹp mắt mầu xanh nhung trải dài. Chúng tôi còn phải bắt sâu thuốc
lào vào ban tối hay mỗi buổi sáng...Tôi sợ nhất là bắt sâu...Những chú sâu thuốc lào to lắm, tôi chưa
thấy bao giờ...Lúc đầu sợ lắm, nhưng dần dần cũng quen...Rồi phải tưới thuốc lào liên tục, có khi
phải tưới cả ngày mới hết mấy sào thuốc lào...Rồi chăm bón cho nó mau lớn...Bắt sâu thuốc lào ban
đêm mới khổ cực hơn. Chúng tôi phải mang đèn chai ra ngoài ruộng khoảng lúc 8 giờ hay 9 giờ tối.
Đi soi từng cây thuốc lào...Cây nào có sâu phải tìm cho được và bắt sâu đi...
Mùa thu hoạch thuốc lào cũng khổ lắm...Chúng tôi phải thức sớm, hái những tàu lá thuốc lào. Gánh
hay vác lá về, rồi phải đổi công để thái lá thuốc lào thành những miếng nhỏ xíu...Rôi phơi thuốc lào
cho khô...Nắng một, nắng hai, và nắng ba...Rồi phải xịt thêm chất thuốc nào cho thơm...Sau cùng
mới đóng thành bánh thuốc lào...Năm nào được mùa và thuốc lào có giá thì năm đó tốt đẹp....Năm
nào thuốc lào ế ẩm thì lo ngay ngáy...
Xong vụ thuốc lào, chúng tôi chuẩn bị trồng rau cỏ, cà ghém, bí bầu...Không thể cho đất ruộng nghỉ
được...Phải gia tăng sản xuất...Có khi chúng tôi trồng rất nhiều luống rau, thêm khỏang 200 gốc bí,
và một sào cà ghém...Muốn thành công, phải hy sinh tưới và chăm bón...Có những năm mọi thứ đều
rẻ, chúng tôi phải đổ đi vì lỗ...Ngoài ra, còn phải thực hiện các công trình thủy lợi của ấp, của xã, của
huyện...Đầu tắt mặt tối...
Rồi mùa mưa đến, ruộng vườn chờ xạ lúa xuống cho lúa mùa kịp thời mùa nước lên...Chúng tôi phải
đi xạ lúa...Cầu mong cho vừa xạ lúa thì đêm mưa là tốt nhất, để lúa có cơ hội nẩy mầm trên đất ẩm
ướt...Sau đó, phải đi dặm mạ những chỗ lúa bị thất không lên được...Rồi mùa nước lớn lên, có khi
phải ngâm mình dưới nước cả ngày để dặm mạ cho kịp thời vụ...Đúng với câu dân ca Việt Nam:
Lạy trời mưa xuống,
Lấy nước tôi uống,
Lấy ruộng tôi cầy,
Lấy đầy bát cơm,
Lấy rơm đun bếp...
Những khi khổ cực cấy và dặm mạ, nước lên đến thắt lưng, tôi cảm hứng viết bài ca:
Từng là giọt mồ hôi,
Từng là giọt nước mắt trên nương đồng ngày tháng con dâng.
Bao ưu tư cuộc sống,
Băn khoăn tương lai này,
Xin góp về làm lễ hiến dâng...
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Trong những ngày nước nổi, nhiều khi không có gì ăn, anh em chúng tôi phải đi câu cá về kho với
chuối xanh...Những ngày nước dựt khỏang cuối tháng 10, chúng tôi chuẩn bị cho mùa gặt...Khi nước
dựt hết và ruộng cạn, cũng là khi lúa chín...Mọi người đều ra đồng gặt lúa...Nhiều khi phải gánh lúa
cả cây số từ đầu ngàn về...Mệt mỏi...Rã rời...Nhưng phải lao động...Những câu ví bình dân cho tôi
nhiều ý nghĩa:
Lao động là vinh quang,
Lang thang là chết đói,
Hay nói thì đi ở tù...
Ngoài ra, chúng tôi còn phải lo việc mục vụ thiêng liêng cho Giáo Dân. Mỗi sáng dâng Thánh Lễ,
buổi tối về đi chầu, đọc kinh, cầu nguyện cùng nhiều các phong trào đoàn thể...Dâng lễ tại các họ lẻ
trong mùa nắng khô thì đi xe đạp hay xe honda...Mùa mưa thì lội bộ cả hơn cây số...tay xách dép, tay
ôm áo lễ...Đi chân không trên bờ kinh, những vỏ sò vỏ hến đầy đường, tôi hay bị xước chân và chảy
máu...Tôi bị té lên té xuống nhiều lần...Khi tới cầu Nhà Thờ, phải xuống rửa chân cho sạch và đi dép
hay xăng đan rồi mới dâng Thánh Lễ được...Lễ xong, phải dạy Giáo Lý...Rồi lại đi bộ về, cũng xách
dép, ôm áo lễ...
Những lớp Giáo Lý và những sinh hoạt đặc biệt cho Thiếu Nhi được mở ra, để giúp các em sống đạo.
Ngày Rửa Tội cho các em phải chuẩn bị đủ thứ. Những dịp Lễ lớn ngồi tòa cho Giáo Dân Xưng
Tội...Những buổi tối sau những giờ lao động mệt mỏi, tôi và giới thanh niên cùng nhau đi Chầu
Thánh Thể. Có khi Chầu Thánh Thể tại Nhà Thờ Thái Hòa hay các Họ Lẻ là Nhà Thờ Lương Châu
Thiện, hoặc Nhà Thờ Bình Nam hay Nhà Thờ Thuần Túy. Đôi khi thanh niên tổ chức Chầu Thánh
Thể tại tư gia...Các hội đoàn khá nhiều như Legio Mariae, các Ca Đoàn, đặc biệt Ca Đoàn Hương
Trường Giang mà tôi thành lập...Ca Đoàn Hương Trường Giang quy tụ khá đông các bạn trẻ...Họ
cùng nhau tập hát để phục vụ Thánh Lễ hằng ngày và hằng tuần...Những dịp tháng 5 hay tháng 10,
tôi tổ chúc những đoàn dâng hoa rất phong phú cùng các Hội Hoa...
Tuy thế, từ ngày 30.4.1975, khi cộng sản nắm quyền, hình ảnh những người lính của Việt Nam Cộng
Hòa đi cải tạo hay tù tội khá đông trong Giáo Xứ Thái Hòa...Nếp sống xã hội thay đổi hoàn
toàn...Những sinh hoạt tôn giáo bị hạn chế tối đa...Làm gì cũng phải xin phép...Các sinh hoạt phụng
vụ luôn bị theo dõi do anh em công an địa phương hay công an và du kích xã hay huyện...Tất cả đều
tạo thành bầu khí ngột ngạt...Hơn thế nữa, bộ đội miền Bắc lại về đóng quân nhiều hơn trong Giáo
Xứ...Mỗi gia đình phải cho 3 hay 4 anh bộ đội cùng ăn cùng ở ngay trong gia đình Giáo Dân...Hầu
hết các sinh hoạt gia đình cũng bị theo dõi...Rồi những phiên họp tổ, họp ấp, đi thủy lợi...Tất cả gây
nên nhiều xáo trộn trong nếp sống gia đình, xã hội, và nếp sống tôn giáo...Chính vì những buổi họp,
những theo dõi, tạo nên những phức tạp trong Giáo Xứ...Bạn bè, hàng xóm bắt đầu tố cáo và nghi
ngờ lẫn nhau...Cha Xứ Nguyễn Văn Việt và một số Giáo Dân thiện chí trong Giáo Xứ cũng bị tố cáo
nặng nề, tạo ra một bầu khí căng thẳng...Chính quyền xã và huyện về họp và kiêm điểm liên miên
gây nên những bất hòa trầm trọng...Kết quả là Cha Xứ Nguyễn Văn Việt phải đổi đi nơi khác...Một
mình tôi phải đối diện với bao nhiêu khó khăn...
Ngày Cha Bùi Đức Ngoạn về Giáo Xứ Thái Hòa thay thế Cha Nguyễn Văn Việt, tình hình bớt căng
thẳng đôi chút...Chúng tôi tiếp tục vừa đi lao động, vừa thực hiện những công việc mục vụ cho Giáo
Dân...
Ngày 22 và 23 tháng 9 năm 1975, bỗng nhiên có lệnh thiết quân luật toàn quốc. Trong Giáo Xứ Thái
Hòa được lệnh ai ở nhà nấy...Tôi cứ tưởng chuyện gì quan trọng lắm về chính trị...Sau cùng, loa
phóng thanh thông báo:
-Đồng bào ai ở nhà nấy...Hôm nay, toàn quốc thực hiện việc đổi tiền...Mọi gia đình thi hành nghiêm
chỉnh...
Thế là cả Giáo Xứ xôn xao..Gia đình nào cũng lục tục mang tiền của Việt Nam Cộng Hòa đi đến chỗ
để đổi lấy tiền mới...500 đồng tiền cũ được lấy 1 đồng tiền mới...Mỗi gia đình chỉ đổi được 200 đồng
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tiền mới...Tất cả tiền của Giáo Xứ cũng phải đưa đến địa điểm đổi tiền...Giáo Xứ Thái Hòa cũng chỉ
đổi được 200 đồng tiền mới...Tiền còn lại sẽ do chính quyền quản lý...Nhiều gia đình, trong đó có cả
Giáo Xứ, đều mất tất cả những số tiền còn lại...Tôi thấy những gia đình khá giả một chút cũng chỉ đổi
được 200 đồng tiền mới...Những cảnh khóc lóc, chán chường, đau khổ vì mất tiền bao trùm toàn xã
hội...Tôi thấy có những bao tiền cũ, rất nhiều tiền, bỏ ở ngoài đường vì không đổi được tiền
mới...Mỗi hộ gia đình chỉ được đổi tối đa là 200 đồng tiền mới. Những gia đình làm ăn buôn bán
càng thê lương hơn...Họ chạy đôn chạy đáo để đổi số tiền thặng dư còn lại để buôn bán...Nhưng ai
cũng từ chối vì lệnh rất khắt khe, mỗi hộ gia đình chỉ được bằng đó tiền mới...Tôi xót xa khi thấy dân
chúng xôn xao, đau thương, mất mát và nước mắt...Cha Xứ Bùi Đức Ngoạn và cả Nhà Thờ cũng chỉ
đổi được 200 đồng tiền mới...Tiền đâu mà lo cho Nhà Thờ...Số tiền đó chỉ đủ ăn uống và tiêu pha vặt
vãnh...Giá cả ngoài chợ cũng thay đổi...Hàng hóa, nhu yếu phẩm tăng lên như phi mã...Cả nhà xứ
chúng tôi khoảng 10 người ăn khi đi chợ cũng phải tiết kiệm tối đa, vì nhà nào cũng chỉ đủ cho nhà
ấy...
Bão tố đau thương của đổi tiền chưa hết, phong trào đánh tư sản mại bản rầm rộ được phát
động...Những gia đình khá giả bị khám xét...Đặc biệt ngoài phố Kinh B là nơi buôn bán...Công an, bộ
đội đi lùng xét những gia đình buôn bán khá giả...Chính quyền kiểm kê tài sản...Tịch thu những vàng
bạc, những đồ quý giá...Tất cả đều mất trắng tay...Có những người khá giả phải giấu vàng bạc hay nữ
trang trong những bức tường hay đào lỗ chôn ngoài sân...
Những ngày cuối năm 1976, phong trào Thánh Nhạc chúng tôi cố gắng phát động mạnh mẽ trong
vùng...Tôi mời các ca đoàn gặp gỡ nhau để chuẩn bị hát Hội Ca Giáng Sinh, Ca Đoàn Hương
Trường Giang tôi thành lập tại Giáo Xứ Thái Hòa, quy tụ khá đông anh chị em giới trẻ cùng nhau tập
hát để phục vụ Thánh Lễ và cũng là nơi để giúp đỡ lẫn nhau. Tháng 12 năm ấy, Hội Ca Giáng Sinh
đầu tiên được tổ chức tại Giáo Xứ Ngọc Thạch đầu Kinh B...Các ca đoàn hăng say tập luyện chờ
ngày trình diễn trong Mùa Giáng Sinh...Rất đông người tụ họp để cùng nhau thưởng thức tiếng hát
của các ca đoàn từ nhiều Giáo Xứ họp nhau mừng hát Chúa Giáng Sinh...Số người tham dự có tới cả
ngàn người...Hương Trường Giang trở thành con chim đầu đàn tại vùng Cái Sắn Rạch Giá...Chúng
tôi cũng đi trình diễn nhiều nơi và được mọi người ủng hộ khích lệ...
Những tháng Năm tôi hay tổ chức những buổi Hội Hoa Dâng Kính Mẹ...Nhiều đoàn dâng hoa tập
trung tại một Nhà Thờ và cùng nhau Dâng Hoa dâng kính Mẹ Maria..Trong những năm này, tôi sáng
tác Thánh Nhạc khá nhiều...Những tác phẩm Thánh Ca thường được sáng tác khi đi lao động, hay
những dịp Lễ Lạc trong Giáo Xứ...Mỗi tác phẩm tôi phải ngồi kẻ stencil kéo dài khoảng 2 tháng, rồi
đánh máy lời ca, sau đó mới đưa lên Sàigòn in ấn...Những Trầm Khúc Hoan Ca tập 1, tập 2, tập 3,
tập 4, tập 5, tập 6, tập 7, tập 8, tập 9, tập 10, được in ấn như vậy ròng rã 2 tháng vất vả để làm việc
không ngơi nghỉ...Những sinh hoạt văn hóa văn nghệ vươn cao...Ai nấy cũng vui tươi, khỏa lấp
những đau thương kiếp người...Những hội đoàn như Legio Mariae, Thiếu Nhi Thánh Thể, các lớp
Giáo Lý cho trẻ em cũng như thế mà sinh hoạt. Legio Mariae bị nhà cầm quyền cộng sản cấm hoạt
động, nhưng tôi cố gắng giúp đỡ họ sống tinh thần Phúc Âm, có khi cùng nhau họp rất kín đáo trong
phòng mặc áo của Quý Cha vào dâng Thánh Lễ...
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Ca Đoàn Hương Trường Giang đi du ngoạn 1977.
Tháng 5 năm 1978, vào ngày mùng 3, tất cả nước cũng lại bị thiết quân luật, không ai được rời khỏi
nơi cư trú...Tiếng loa phát thanh vang vọng thông báo đổi tiền lần thứ 2...Mọi người lo lắng với kinh
nghiệm đổi tiền lần thứ nhất vào năm 1975. Lần đổi tiền này cũng thế, dân chúng lại mất mát một lần
nữa...Nhiều người phát điên khùng vì mất hết tất cả...
Rồi nhà cầm quyền tổ chức hợp tác xã, vần công, đổi công...Mọi người phải tập trung ruộng vườn
của mình vào hợp tác xã...Chiến dịch ngăn sông cấm chợ mới kinh khủng...Nhu yếu phẩm phải xếp
hàng để mua 1 ký đường cho 1 tháng, xà bông giặt và xà bông tắm không có...Vài mét vải cho 1
năm...Thịt heo, thịt gà phải xếp hàng mua ở chỗ cung tiêu theo chế độ hộ khẩu...Gạo thóc không
được di chuyển...Tất cả các sản phẩm phải được trưng mua trưng thu...Tôi và Quý Thầy phải gia tăng
đi câu cá sau những giờ lao động để ăn thêm...Rồi gạo cũng thiếu, nhiều nhà phải ăn độn cơm và bo
bo...Xà bông giặt không mua được và rất hiếm, tôi và Quý Thầy thường bỏ tro vào chậu ngâm nước
suốt đêm...Chất xút giống như xà bông nổi lên, chúng tôi chắt nước ra dùng để giặt quần áo thay xà
bông...Quần áo trắng ngả màu vàng hết...Trông thật thảm hại...
Sau đó, tôi được bài sai ra Bình Nam, khi đó được đổi thành Liên Khu Thái An với ngôi Nhà Thờ
giột nát...Tôi cố gắng chạy chọt, vay nợ, xin giúp đỡ để sứa lại ngôi Nhà Thờ...Sau khi xin phép nhà
cầm quyền cấp ấp, xã, huyện, và UBND Tỉnh, chúng tôi được phép xây dựng...Mọi người thi công cả
ngày lẫn đêm cho xong ngôi Nhà Thờ... Thời gian này phong trào Vượt Biên rất mạnh tại Việt Nam,
đi đâu cũng nghe bàn tán bí mật về Vượt Biên. Nhà cầm quyền rất ghét và lên án vượt biên là phản
động...Bắt được ai chuẩn bị Vượt Biên là phải tù...Chủ ghe chủ tầu phải tù từ 3 năm đến 5 năm...Đi
Vượt Biên bị bắt cũng nhốt tù cải tạo...Nhiều tin tức về Vượt Biên, có gia đình chết hết cả khi Vượt
Biên...
Tôi và Giáo Dân cố gắng xây sửa cho xong ngôi Nhà Thờ...Sau cùng chúng tôi hoàn thành Nhà Thờ
và cả tháp chuông cao 30 thước, với kỹ thuật đá mài bằng vỏ ve chai đập nát, để làm đá rửa...Như thế
mà lại hay...Ánh mặt trời ban ngày hay ánh trăng ban đêm chiếu vào, những miếng ve chai thủy tinh
óng ánh trông rất đẹp...Những tháng ngày này, mẹ tôi hay xuống thăm tôi, tôi dành cho mẹ phòng
ngủ đặc biệt, và sau khi xong hết các công việc, tôi hay vào bóp chân cho mẹ để bày tỏ lòng hiếu thảo
và biết ơn mẹ đã bao nhiêu năm lo lắng và nâng đỡ tôi...
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Những ngày tháng này, tôi cố gắng thành lập 27 Ban Tây Nhạc vùng Cái Sắn trong nhiều Giáo Xứ
khác nhau...Tôi phải đi đò máy để đến các nơi khác nhau tập dượt...Mãi đến năm 1979 và 1980,
chúng tôi tập trung 27 Ban Tây Nhạc và các Ca Đoàn tổ chức Hội Ca Giáng Sinh rất lớn tại Giáo Xứ
Ngọc Thạch đầu Kinh B.
Năm 1983, tôi cho cháu ngoại tên Minh về Cái Sắn giúp tôi...Trong năm đó, cũng là năm mà anh Chu
Hoằng, người anh cả của tôi qua đời tại Phú Nhuận...Tôi phải về chịu tang...Gia đình tôi về tề tựu tại
Phú Nhuận và tổ chức tang lễ cho anh...Tang lễ vừa xong, tôi được tin công an Huyện Tân Hiệp đến
xét nhà tôi và bắt cháu Minh lên công an huyện...Tôi tức tốc trở về, và đến phòng công an Huyện Tân
Hiệp đòi thả cháu tôi ra...
Công việc mục vụ kèm theo lao động tôi và Quý Thầy thực hiện đầy đủ...Những ngày tháng chúng
tôi trồng đay bố theo phong trào lúc đó của toàn ấp...Chúng tôi phải gieo hạt, chăm bón...Đay bố lớn
lên...Mùa thu hoạch rất cực khổ...Chúng tôi phải lội nước, chặt đay bố, bó và mang về...Rồi công tác
tước vỏ đay bố gian nan...Tay tôi thường bị xước ra và chảy máu...Nhưng cũng hoàn thành tốt
đẹp...Khi nhà nước phát động chương trình thi đua sáng tác về lao động, tôi sáng tác nhạc phẩm
"Trên Đồng Bô Xanh" và đoạt giải...Thông tin văn hóa huyện đã cho phát thanh bài hát này, cho đến
khi tôi bị bắt thì họ không cho hát nữa.

Thẻ căn cước trước năm 1975.
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8. TÁM. THỬ THÁCH VÀ ĐAU THƯƠNG.
Những ngày tháng phục vụ tại Giáo Xứ Thái Hòa từ tháng 8 năm 1975 đến năm 1978. Sau đó, tôi
được phân công phục vụ tại họ đạo Bình Nam Liên Khu Thái An, thuộc Huyện Tân Hiệp, Rạch
Giá từ năm 1978 đến năm 1984. Sau khi xây Nhà Thờ Thái An Bình Nam xong, tôi và cả họ đạo
rất sung sướng và hãnh diện xây xong Nhà Chúa vào năm 1981. Những ngày khánh thành tràn đầy
hồng ân.
Khúc quanh cuộc đời ập xuống với những đen tối và thử thách đau thương. Sáng ngày thứ 2 mùng
5.3.1984, tôi lái xe honda dame lên Rạch Giá để lo vấn đề âm nhạc. Chiều về, các em giúp lễ cùng
tôi ăn cơm tối. Khoảng 12 giờ đêm, có tiếng gọi ngoài cổng của anh Quang, Trưởng Công An
Huyện Tân Hiệp gọi tôi:
-Ông Linh Mục Văn Chi có nhà không? Vào uống cà phê với ông được không?
Anh trưởng công an huyện tên là Quang cũng khá thân với tôi, và thỉnh thoảng ghé thăm tôi uống
cà phê và nghe tôi trình tấu đàn dương cầm. Tôi ra mở cổng Nhà Xứ cho anh Quang. Tôi sửng sốt
và hoang mang. Sao mà đông công an và nhiều người đến thế. Tôi không hiểu gì hết... Tôi dẫn anh
Quang và mọi người vào Nhà Xứ. Anh Quang ngồi với tôi...Tôi vẫn bình tĩnh nhờ bà cụ Roãn
Thầy Trần Quốc Việt, 4 em Tước, Soạn, Cửu, và Linh tôi nuôi trong nhà để giúp việc. 4 em và bà
cụ nấu nước sôi pha cà phê như đã nói với anh Quang trước. Bà Cụ, Thầy Việt và 4 em chẳng
muốn đãi cà phê cho họ...Nhưng tôi năn nỉ, bà cụ và các em tiếp đãi họ bình thường như mọi khi
trước kia.
Đang khi uống cà phê chưa xong, một người rất lạ mặc quần áo tề chỉnh, tôi tưởng họ là anh em
thuế vụ, vì họ mặc đẹp và lịch sự lắm. Sau này tôi mới khám phá ra anh tên là Thủy, công an tôn
giáo P. 38 từ Trung Ương Hà Nội vào. Một người tôi không còn nhớ tên dõng dạc đọc lệnh của
Viện Kiểm Sát nhân dân để xét nhà tôi khẩn cấp. Tôi vô cùng hoảng loạn và sợ hãi, vì chưa có
kinh nghiệm này bao giờ. Cả đời chỉ biết đi tu, học hành, và phục vụ. Không biết gì đến chuyện
chính trị chính em.
Công an ra lệnh cho tôi ngồi tại chỗ, không được di chuyển đi đâu. Họ bắt đầu lục xét mọi nơi mọi
chỗ, từ các kệ sách, tủ nhà, giường nằm, thùng rác, nhà bếp...không còn chỗ nào mà họ không lục
xét...
Em Tước, Soạn, Cửu và Linh định đánh họ, nhưng tôi ngăn cản:
-Chúng con bình tĩnh, họ làm việc xong thì không sao đâu, mình đâu có tội tình gì.
Tôi vẫn tin như thế, vì tôi không phạm một điều luật nào. Công an lùng xét và tịch thu khá nhiều
sách của tôi. Những sách về văn chương, nghệ thuật, âm nhạc, tôn giáo, công giáo, giáo lý... tôi
giữ từ khi đi học để nghiên cứu về nghệ thuật và đặc biệt về âm nhạc. Công an tôn giáo và công an
địa phương tại Huyện Tân Hiệp còn cưỡng bức tôi lên Nhà Thờ họ đạo mới được xây dựng xong.
Họ áp tải tôi với số người rất đông gồm công an, huyện đội, xã đội du kích, trang bị vũ khí hùng
hậu với súng ngắn súng dài, như là một trận chiến vĩ đại. Tôi thấy cả những anh bộ đội đeo bảng
tên kiểm soát quân đội, giống như hiến binh thời Việt Nam Cộng Hòa, để ngăn chặn những xáo
trộn do du kích ấp và du kích xã mến thương tôi chống đối. Có lẽ họ sợ những du kích ấp và du
kích xã chống lại họ, vì họ biết tôi cũng rất gần gũi với những anh du kích. Vì nhiều anh du kích là
giáo dân của họ đạo. Giáo Dân chung quanh Nhà Thờ rất giận dữ vì sự kiện này. Ông Quản Căn,
Ông Trùm Lịch, và rất nhiều giáo dân chung quanh phẫn uất. Giáo Dân còn mang cả gậy gộc định
ăn thua đủ với công an đang trấn áp tôi. Một anh công an ra lệnh cho tôi:
-Anh phải bảo họ vào nhà, không được chống cự. Nếu không, anh phải chịu hoàn toàn trách
nhiệm.
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Tôi biết họ rất sợ Giáo Dân họ đạo phản ứng chống lại họ...Những khẩu súng aka sẵn sàng nhả
đạn. Tôi thấy tình hình không yên ổn. Tôi ôn tồn nói với Giáo Dân:
-Anh chị em an tâm và bình tĩnh. Không có gì đâu. Xin anh chị em vào nhà đi.
-Cha kệ chúng con. Nếu chúng làm điều gì phạm đến Cha, chúng con không để họ yên. Cha cứ lo
việc của Cha. Kệ chúng con.
Tôi năn nỉ họ mãi. Anh chị em hiểu được tôi với tình thế gay go. Họ vào những nhà chung quanh,
nhưng luôn theo dõi sự kiện xấu đang xảy ra với tôi. Lục xét nhà xứ xong, họ bắt tôi dẫn họ lên
Nhà Thờ lục xét tiếp. Họ lục soát rất kỹ. Họ áp tải tôi lên sàn hát ca đoàn...Những tờ giấy to ghi lời
các bài hát cho ca đoàn họ cũng tịch thu.. Họ tiếp tục áp tải tôi lên gian Cung Thánh. Họ lệnh cho
tôi mở cửa Nhà Tạm của Chúa Thánh Thể:
-Anh mở cửa cái hộp này.
Họ chỉ vào Nhà Tạm và bắt tôi mở. Tôi quyết liệt từ chối:
-Đây là Nhà Tạm Thánh Thể Chúa, các anh không được đụng vào.
Sau một hồi cãi vã, tôi quyết liệt từ chối. Họ bỏ qua...
Tiếp tục áp lực dẫn tôi xuống lục xét nhà Quý Sơ Dòng Chúa Quan Phòng đang ở đây để giúp
Phụng Vụ Bàn Thánh và giảng dạy Giáo Lý...
-Dì Tám ơi, mở cửa cho anh em công an làm việc.
Tôi gõ cửa và báo cho Dì Tám Isidore, Bề Trên Nhà Dòng, vì trời còn quá sớm. Tôi biết Quý Sơ
cũng biết là công an vào lục xét nhà tôi...Thấy Dì Tám mở cửa...Dì Năm Andrê và Dì Út Pauline
trong thái độ sợ hãi tột độ. Tôi trấn an Quý Sơ:
-Quý Dì đừng lo, họ xét nhà thôi, mình không có tội gì, nên không phải lo lắng và sợ hãi.
Tôi muốn trấn an các Sơ, vì Quý Dì quá hoảng sợ. Cả một đời đi tu luyện cũng như tôi, chúng tôi
không bao giờ gặp phải hoàn cảnh kinh hoàng như thế này. Lục xét nhà Quý Sơ xong, họ áp tải tôi
về Nhà Xứ như một tên tội phạm...
Bước chân vào phòng khách Nhà Xứ, công an huyện, công an tỉnh, công an phòng bảo vệ chính trị
P38, công an tôn giáo từ Trung Ương Hà Nội, du kích huyện, du kích xã...rất đông người tụ tập
cũng như bao vây Nhà Xứ Thái An...Tôi choáng ngợp và không hiểu được hành vi của nhà cầm
quyền xử dụng lực lượng vĩ đại và kinh hoàng đến thế để trấn áp tôi. Tôi luôn cầu nguyện xin
Thiên Chúa cho tôi sáng suốt để ứng xử đúng đắn trong hoàn cảnh đặc biệt này. Tôi chẳng có kinh
nghiệm như thế này bao giờ. Trong các môn học ở nhà trường, ở Chủng Viện 15 năm trời, tôi
không được học để ứng xử với tình huống bi đát thế này. Tôi lẩm bẩm cầu nguyện:
-Lạy Chúa, con dâng và phó thác tất cả cho Chúa.
Trời mới 3 giờ rưỡi sáng, thường ngày tôi vẫn cho giật chuông Nhà Thờ hiệu nhất để báo cho họ
đạo chuẩn bị dâng Thánh Lễ mỗi buổi sáng vào lúc 4 giờ. Sau đó, mọi người còn phải ra đồng làm
việc. Tôi hỏi họ:
-Thường ngày, tôi vẫn cho giật chuông vào lúc 3 giờ rưỡi sáng. Anh xếp công an Trung Ương nói
với tôi đanh thép:
-Hôm nay, không giật chuông vì chúng tôi đang làm việc với anh.
Tôi thấy thấp thóang những giáo dân của họ đạo vẫn theo thói quen đến Nhà Thờ dâng Thánh Lễ
buổi sáng lúc 4 giờ bị chặn lại ngoài cổng Nhà Thờ...Tôi hiểu được còn rất nhiều công an và bộ đội
bao vây chung quanh Nhà Thờ và Nhà Xứ Thái An...Họ được trang bị bằng mọi thứ vũ khí, súng
ống, phương tiện chiến tranh...Tôi xót xa nghĩ rất buồn cho thân phận trong sợ sệt tột độ. Nhà cầm
quyền đã khủng bố tôi bằng một cuộc biểu dương chiến tranh kinh hoàng nhất với đầy đủ vũ khí
và súng ống đạn dược. Giáo Dân đến Nhà Thờ bị chặn lại ngoài cổng...Tôi tin họ cũng kinh hoàng
như tôi trong những giờ phút đau thương này...Tôi thương yêu họ và cầu nguyện cho họ...
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Khoảng 6 giờ sáng, chung quanh Nhà Xứ Thái An chỉ còn là công an, bộ đội, du kích...đang làm
nhiệm vụ trấn áp tôi...với vẻ mặt cực kỳ căng thẳng...Tôi thấy họ xếp một đống to sách vở và tài
liệu khoảng trên 500 sách trong phòng khách Nhà Xứ...Sau đó, công an đã dùng tác ráng chở hết
sách vở và tài liệu của tôi đi.
Tất cả lực lượng võ trang với vũ khí và súng ống lần lượt rút lui khỏi khu vực Nhà Thờ và họ đạo
Thái An...Một khoảng không gian mênh mông và yên tĩnh như một sa mạc chết chóc bao trùm lên
khu vực Nhà Thờ Thái An. Trong tôi, cả một khoảng trống vắng, hư vô và mênh mang, như một
ngày tận thế ụp xuống trên tôi...Tôi cảm thấy tất cả đều sụp đổ...Một số quý ông Trùm, Ông Quản,
và Giáo Dân đi lễ mà không có lễ...vào thăm tôi đang ngồi trên ghế như mất hồn:
-Cha có sao không?
Tôi trấn an họ:
-Cha vẫn bình an, không sao đâu.
Tôi vẫn giữ nụ cười để trấn an giáo dân, những người mà tôi yêu quý để phục vụ họ. Tôi biết họ lo
lắng cho tôi lắm. Họ mường tượng một tương lai kinh hoàng sẽ đến với tôi. Vì chưa bao giờ xảy ra
một sự kiện kinh hoàng như một trận chiến trong chiến tranh mà nhà cầm quyền đã xử dụng một
lực lượng công an, bộ đội, du kích, và cả kiểm soát quân đội đông đảo với mọi loại vũ khí như vậy
bao giờ trong cả Huyện Tân Hiệp hay cả tỉnh Rạch Giá, Kiên Giang...Trong tôi, những suy tư về
một ngày sau cùng của cuộc đời lởn vởn trong trí não...Tôi biết chắc những gì đang chờ đợi tôi,
mặc dù luôn giữ nụ cười trên khuôn mặt để trấn an những người Giáo Dân của họ đạo...Quý Sơ
Dòng Chúa Quan Phòng cũng đến an ủi và thăm tôi...
-Cha ơi, đêm rồi chúng con sợ quá, cha có sao không?
-Cám ơn Quý Dì, em không sao đâu.
Bà Cụ Roãn, Thầy Việt, 4 em quanh tôi lóng ngóng cũng không biết phải làm gì trong hoàn cảnh
bi thương này...Nhưng tôi luôn trấn an mọi người bằng những câu nói vui và khuôn mặt mỉm cười
trong bình tĩnh...Những Ông Trùm và Giáo Dân theo dõi sự kiện đêm khuya vừa qua nói với tôi:
-Chúng nó mà đụng đến Cha, chúng con có sẵn gậy gộc sẽ ăn thua đủ với chúng...Nhưng chúng
con thương Cha và nghe lời Cha, chúng con không đánh chúng nó...
Họ rút hết vào trong nhà nghe ngóng tình hình.
-Cha cám ơn chúng con.
Mọi người xúm xít bên tôi chia sẻ. Những tình cảm trân quý tôi không thể quên được trong lúc
hoạn nạn...Đang lúc mọi người còn thăm tôi, một anh công an vào gặp tôi và đưa cho tôi giấy mời
lên Phòng Công An Huyện Tân Hiệp làm việc. Tôi cũng có một giấy mời khác của Phòng Thông
Tin Văn Hóa mời làm việc cùng ngày. Tôi hỏi anh:
-Tôi có 2 giấy mời, một của Phòng Thông Tin Văn Hóa Huyện mời trước, thư mời thứ 2 của
Phòng Công An Huyện Tân Hiệp mời tôi làm việc tại Văn Phòng Mặt Trận Huyện Tân Hiệp, tôi đi
giấy mời nào.
Anh công an nói với tôi:
-Anh đi lên làm việc với công an Huyện Tân Hiệp gấp.
Tôi hiểu được số phận của mình đã được định đoạt. Nhưng tôi vẫn tin tưởng rằng, mình không có
tội gì thì không sợ...Tôi tự trấn an tôi như thế và rất bình tĩnh. Tôi thay quần áo và chào mọi người
vào khoảng 9 giờ sáng...Tôi lái chiếc xe honda dame mà mẹ tôi mua cho tôi năm 1969, ngày tôi lên
học Đại Chủng Viện Sài Gòn. Chiếc xe còn khá tốt tôi mang về từ Sàigòn xuống Cái Sắn làm việc
mục vụ giúp Giáo Xứ Thái Hòa...
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Tôi lái xe honda trên con đường kênh Rivera, con đường mà tôi đi thường xuyên mỗi ngày để làm
việc mục vụ và phục vụ giáo dân...Nhưng hôm nay, tôi thấy tất cả đều khác lạ...Mênh mang và
trống rỗng trên con đường quen thuộc thân thương mà tôi đi hằng ngày cũng với chiếc xe honda
này...Tới đường lộ phố Kinh B, mọi người tôi quen nhìn tôi thương cảm...Tôi vẫn giữ nụ cười và
chào mọi người khi họ chào tôi...Chiếc xe bon bon trên đường lên Huyện Tân Hiệp...Con đường
tôi vẫn thường xuyên đi...Tôi không ngờ đây là chuyến đi sau cùng của đời mình cho mãi tới ngày
hôm nay năm 2013 sau 38 năm xa cách vì tù tội, vì tha hương...
Tôi lái xe vào Văn Phòng Mặt Trận Huyện Tân Hiệp để làm việc với Công An Huyện Tân
Hiệp...Tôi dựng xe ngay trước Văn Phòng Mặt Trận, nơi mà nhiều lần tôi cũng đến đây làm việc
về những vấn đề tôn giáo...Bên tay trái là Phòng Thông Tin Văn Hóa Huyện, nơi tôi hay gặp anh
Hồng để đôi khi giúp đỡ anh về văn nghệ...Với trí khôn nhỏ nhoi của tôi, tôi vẫn nghĩ họ không bắt
tôi, vì tôi không có tội gì...Tôi vẫn tin như thế vì tôi tin họ cũng là con người như tôi...
Tôi ngồi trong bàn làm việc của Mặt Trận Huyện, và đang nói chuyện với ông Hai Cầm, mà tôi
hay gặp trong những buổi họp quý Linh Mục trong Huyện với Văn Phòng Mặt Trận Huyện...Có lẽ
quý ông Mặt Trận này cũng đã ra đi về thiên cổ rối. Tôi biết là số phận mình không xong. Khi tôi
được chị Phương đưa cơm trưa cho tôi, tôi nhờ chị đưa xe honda dame của tôi về và giữ dùm tôi,
chờ ngày tôi làm việc xong. Tôi không ngờ sự kiện làm việc trong thời gian ngắn vài giờ hay cùng
lắm vài ngày lại có thể kéo dài tới 4 năm trời. Từ ngày đó, tôi xa chiếc xe honda đã phục vụ tôi
trên các nẻo đường giúp đỡ tha nhân trong chức vụ Linh Mục.
Sau đó, công an vào Văn Phòng Mặt Trận chào hỏi tôi và mời tôi sang Văn Phòng Công An
Huyện. Tôi được giữ tại Phòng Công An Huyện Tân Hiệp. Tại đây, ngày đầu tiên, công an đưa cho
tôi một xấp giấy:
-Anh thành khẩn ghi lại tất cả những tội lỗi của anh để đảng, nhà nước, và nhân dân sớm khoan
hồng cho anh.
Tôi bắt đầu cặm cụi viết những điều mà họ hướng dẫn tôi là tội đối với đảng, nhà nước, và nhân
dân, vì tôi tin tôi không có tội gì, họ sẽ cho tôi về sớm...Suốt cả đêm hôm ấy, tôi không ngủ được
tại Phòng Công An Huyện Tân Hiệp. Tôi chỉ cố gắng viết cho xong những tội của mình theo sự
hướng dẫn của công an, với hy vọng mình sẽ được về theo lời hứa của công an khi làm việc xong.
Tôi đơn sơ tin vào lời hứa của họ. Tôi nhớ lại những ngày chuẩn bị chịu chức Linh Mục vào ngày
15.6.1975, nhiều người rủ tôi đi vượt biên để thoát khỏi Việt Nam, nhưng tôi nói vui với họ:
-Chắc mình ở lại Việt Nam để chia sẻ niềm tin Công Giáo cho anh em cộng sản, nên mình không
đi.
Rồi tháng 9 về làm việc tại Giáo Xứ Thái Hòa Kiên Giang, rất nhiều nhóm rủ tôi đi vượt biên,
nhưng lý tưởng Linh Mục thôi thúc tôi ở lại, nhất định không đi, vì mình nghĩ cộng sản cũng như
chúng mình thôi, và thường tôi từ chối họ:
-Cha ở lại giảng đạo cho cộng sản.
Ai nấy cũng phì cười. Nhưng tôi nói rất "nghiêm túc." Trong tâm hồn, thao thức đóng góp gì cho
Quê Hương Việt Nam và Giáo Hội là ước mơ của tôi. Nên nhất định ở lại. Những tư tưởng này lại
ùa về trong tôi như một thách đố...
Tôi miệt mài viết tràng giang đại hải những suy nghĩ của mình về những tội mà công an hướng
dẫn. Đó là những tội đối với đảng, nhà nước, và nhân dân. Tôi nhớ tôi viết khoảng trên dưới 200
trang khổ giấy viết thư. Nội dung chính của những tội này như sau:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sáng Tác và in ấn Thánh Ca Tôn Giáo.
Xây Nhà Thờ mặc dầu có phép, nhưng hoàn thành nhanh quá.
Dạy Giáo Lý 9 năm.
Tập hát và hướng dẫn ca đoàn Nhà Thờ.
Giữ các Tài Liệu Văn Hóa và Công Giáo trong nhà.
Giữ các băng nhạc Cổ Điển và Hoà Tấu trong nhà. Những băng nhạc không lời.
Xây Dựng Đài Đức Mẹ, mặc dù có phép miệng, nhưng không có phép bằng giấy tờ viết tay.
Dạy Nhạc trong Đại Chủng Viện.
Giữ Cuốn sách Niên Giám Việt Nam Công Giáo in năm 1964 trong đó có câu "Giáo Hội
Miền Bắc bên kia bức màn sắt.".

Tội sáng tác và in ấn Thánh Ca Tôn Giáo là một tội. Tôi ghi rõ những sáng tác Thánh Ca của tôi
khoảng 700 bài hát Thánh Ca. Tôi viết về những giai đoạn sáng tác, chuẩn bị in bằng roneo thời
đó, và đưa in như thế nào. Công việc ròng rã trong vòng 2 tháng trời làm việc để có một tác phẩm
ra đời. Tuy thế, tôi quyết định không viết tên của những người giúp đỡ tôi in ấn vì bất lợi cho họ.
Tôi ghi lại 10 tác phẩm Trầm Khúc Hoan Ca Thánh Ca tôi in từ năm 1975 tới năm 1984. Nguồn
cảm hứng tôi lấy từ Thánh Kinh để sáng tác. Có khi đang làm việc trên ruộng để cấy lúa. Có
những lúc tôi gánh cả 120 đôi nước để tưới rau và thuốc lào. Tôi nhớ lại những ngày lao động xã
hội chủ nghĩa...Vì nếu không lao động là vinh quang, sẽ bị nhà cầm quyền kết án...Vì thế, mặc dù
rất bận bịu về công việc mục vụ giúp đỡ tinh thần cho Giáo Dân, tôi vẫn phải lao động cực nhọc
như mọi nông dân. Rồi từ những cảm hứng, tôi sáng tác những bản Thánh Ca cho đời. Tất cả chỉ
có thế. Nguyên tội này tôi phải viết khoảng gần 100 trang giấy.
Tôi viết sang tội thứ 2: Tôi cùng Giáo Dân xây Nhà Thờ Thái An mặc dù có giấy phép đóng mộc
của Ủy Ban Nhân Dân Ấp Đông Thái, chữ ký và con mộc đỏ của Ủy Ban Nhân Dân Xã Thạnh
Đông B, chữ ký chấp thuận của Huyện Tân Hiệp, và cả của Tỉnh Kiên Giang. Tất cả các Ủy Ban
Nhân Dân đều chấp thuận với những dấu mộc đỏ chói chấp thuận cho việc xây dựng...Nhưng
người công an cấp lớn làm việc nói với tôi:
-Mặc dù có giấy phép, nhưng anh đã xây nhanh quá.
Tôi chấp nhận và ghi vào tờ thú tội của tôi gọi là thành khẩn khai báo.
Tôi tiếp tục viết sang tội thứ 3: Dạy Giáo Lý Công Giáo 9 năm. Tôi nhớ lại từ ngày về Giáo Xứ
Thái Hòa, tôi cùng quý tu sĩ nam nữ liên tục dạy Giáo Lý cho các thành phần trong Giáo Xứ. Dạy
Giáo Lý để hướng dẫn Giáo Dân sống đạo đức trong thời đại mới, thời đại xã hội chủ nghĩa. Dạy
Giáo Lý cho các em thiếu nhi để học đạo và sống đạo, đặc biệt để lãnh nhận các Bí Tích trong Đạo
Công Giáo. Dạy Giáo Lý để giúp tuổi trẻ chuẩn bị đời sống hôn nhân...Đó là những bổn phận của
một Linh Mục như tôi. Nhưng dưới con mắt của công an, đó là những tội phản lại đường lối và
chính sách của đảng, nhà nước và nhân dân.
Tội thứ 4 có vẻ mơ hồ, nhưng tôi nhận đại cho xong. Tôi nhận tội đã tập hát và hướng dẫn các ca
đoàn phục vụ hát trong Nhà Thờ. Vì xét thấy chẳng có tội gì phạm pháp, tôi đành chấp nhận tội
danh này do sự hướng dẫn của công an. Thế là tôi cặm cụi viết không ngơi nghỉ suốt cả đêm, với
ước mơ viết xong sớm để được về phục vụ Giáo Dân.
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Tôi ngấu nghiến viết đến tội thứ 5, khi thấy công an tịch thu tại nhà tôi khá nhiều những sách vở và
tài liệu về Văn Hóa và Công Giáo. Tôi nhớ lại những cuốn sách thơ của Vũ Hoàng Chương,
Chuyện Cổ Tích Việt Nam, tập thơ của Lưu Trọng Lư, Xuân Diệu, Thế Lữ...Tôi nhớ lại chiến dịch
xóa văn hóa đồi trụy, khi nhà cầm quyền ra lệnh tịch thu và đốt các tập thơ văn của Tự Lực Văn
Đoàn, những tập thơ lãng mạn, thơ văn trước ngày 30 tháng 4 năm 1975...Thế là dựa vào sự kiện
đánh văn hóa đó, tôi viết về tội của mình đã tàng trữ những tác phẩm bị nhà cầm quyền gán cho là
lãng mạn đồi trụy...Rồi bao nhiêu những tài liệu Giáo Lý Công Giáo họ tịch thu, những tài liệu
Lịch Sử Giáo Hội toàn cầu, Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo Việt Nam...Tất cả đều do công an hướng
dẫn tôi viết đó là những tội tàng trữ những sách Công Giáo, mà tôi không biết xếp vào tội danh gì,
chỉ viết trống không thế thôi.
Tôi có mua một máy cassette khá tốt để nghe nhạc cổ điển và hòa tấu của các nhạc sĩ lừng danh thế
giới như Beethoven, Mozart, Bach, Berlioz, Schubert...Vì tôi rất mê nhạc cổ điển. Do đó, tôi mua
khá nhiều những băng cassette nhạc cổ điển để nghe và thưởng thức, và giữ lại trong kệ sách của
tôi. Công an tịch thu tất cả những băng nhạc cổ điển và hòa tấu này. Tôi viết tội này theo sự hướng
dẫn của công an là đã tàng trữ những băng nhạc không lời. Tôi cũng ghi đại, vì không biết nó là
thứ tội gì của nhân loại từ xưa tới nay. Tôi chỉ nghe công an nói đó là tôi có tội với đảng, nhà
nước, và nhân dân vì tàng trữ những băng nhạc không lời trống không. Đó là tội thứ 6 của tôi.
Viết sang tội thứ 7, tôi nghĩ mãi không ra. À thì tôi nhớ lại những ngày làm Linh Mục tại Giáo Họ
Thái An khoảng năm 1978, tôi cho lấp cái đìa vô dụng phía trái Nhà Thờ, chỉ là nơi cho muỗi
mòng làm hại bà con Giáo Dân vô tội vạ. Tôi cho xây một Đài Đức Mẹ khá đẹp để tạ ơn trên cái
đìa đã được lấp bằng phẳng. Vì tôi quen với anh em làm việc, nên chỉ xin phép họ bằng miệng.
Anh Ba Tuynh đặc trách tôn giáo, anh em Ấp Đông Thái, anh em bên xã Thạnh Đông B, anh em
Huyện Tân Hiệp, tất cả đều "nhất trí" cho tôi xây Đài Đức Mẹ này. Giáo Dân phấn khởi lắm. Tôi
cũng mừng vui và hạnh phúc...Nhưng chuyện này lại là tội của tôi. Họ đề nghị tội này là tội tôi đã
xây Đài Đức Mẹ, mặc dù có phép miệng, nhưng không có phép bằng giấy tờ viết tay. Tôi nhắm
mắt viết đại, vì có tranh luận cũng vô ích, chỉ gây thêm quá mệt mỏi, và tin là tội này viết xong thì
họ cho về với Giáo Dân để tiếp tục phục vụ.
Tôi nhớ lại những năm 1977 tới 1984, một số quý Thầy Đại Chủng Viện về học tại Long Xuyên,
Đức Cha và quý Cha Giáo Sư nhờ tôi hướng dẫn ít giờ về Thánh Nhạc và luyện thanh nhạc, luyện
tiếng cho quý Thầy. Công an bắt tôi nhận tội này là tôi đã dạy nhạc trong Đại Chủng Viện. Họ nói
là tôi không có giấy phép dạy nhạc. Thế là tranh luận cũng như không. Tôi viết vào tội của tôi: Tôi
đã dạy nhạc trong Đại Chủng Viện, vì tôi nghĩ rằng, tội thứ 8 này chẳng có quan trọng gì. Viết
xong họ sẽ thả tôi về thôi.
Đặc biệt, tôi nhớ đến tội thứ 9: Tôi đã giữ cuốn sách Việt Nam Công Giáo in năm 1964 trong đó có
câu "Giáo Hội Miền Bắc bên kia bức màn sắt." Công An mở đúng cuốn sách đó ngay trong nhà
tôi, khi họ lục xét các sách vở của tôi. Họ đã kết tội tôi ngay trong Nhà Xứ tối hôm đó. Họ coi đây
là chiến lợi phẩm:
-Anh đã tàng trữ cuốn sách phản động này nói xấu đảng và nhà nước.
Tôi lặng thinh không tranh luận. Vì càng tranh luận, họ lại càng làm dữ tợn hơn. Tôi là kẻ tu hành,
biết cãi lại làm sao. Đành viết tờ thú tội và nhận đó là tội đối với đảng, nhà nước, và nhân dân.
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Viết xong tất cả mọi thứ, thu gom lại trong nội dung 9 tội trên với trên dưới khoảng 200 trang. Tôi
cặm cụi, hí hoáy viết cả đêm, để hy vọng khi viết các tội, theo sự hướng dẫn của anh em công an,
đó là dấu hiệu tôi đã thành khẩn khai báo, tôi sẽ được đảng, nhà nước, và nhân dân khoan hồng,
cho về đoàn tụ với Giáo Dân trong Giáo Họ Thái An như lời anh em công an hứa với tôi:
- Anh cứ thành khẩn khai báo tất cả, đảng, nhà nước, và nhân dân sẽ khoan hồng sớm cho anh
được về làm việc tiếp với Giáo Dân của anh.
Những từ ngữ "đảng, nhà nước, nhân dân, thành khẩn khai báo, khoan hồng..." như những điệp
khúc theo tôi suốt quãng thời gian gần 4 năm cải tạo trong nhiều môi trường khác nhau. Từ chỗ
tạm giam tại 31 đường Đinh Tiên Hoàng Rạch Giá với một tòa nhà 5 lầu cao ráo, đến ngục dành
cho tử hình B2 tại trại tù Tà Niên Rạch Giá, và sau cùng tại trại cải tạo U Minh Kinh Làng Thứ 7.
Những từ ngữ quái đản này đã ám ảnh theo tôi kinh hoàng cho đến ngày hôm nay 2013, trên quê
hương Úc Đại Lợi tự do và hạnh phúc này. Tôi không thể quên được những từ ngữ kinh hoàng
này.
Sáng hôm sau, khi nộp xong bài thành khẩn thú tội, tôi nói với anh công an trung ương:
-Tôi đã thành khẩn khai báo rồi, xin cho tôi về để làm Lễ Thứ Tư Lễ Tro cho Giáo Dân của tôi.
Giáo Dân đang chờ đợi tôi ở nhà.
- Anh cứ an tâm, đảng, nhà nước, nhân dân sẽ sớm khoan hồng cho anh. Anh cần khai thêm nữa
cho rõ ràng.
Khi được tạm tha về sau 4 năm cải tạo, tôi mới biết những ngày công an giam giữ tôi, họ đã tập
họp cả Giáo Xứ và các Linh Mục để tố cáo tôi...Giáo Dân nhiều người thương tôi đã chạy đôn
chạy đáo xem tôi bị giam ở đâu...Nhưng biệt tăm họ không cho bất cứ ai biết chỗ giam của
tôi...Thậm chí có những Giáo Dân đã liều mạng vào đồn công an Huyện Tân Hiệp đòi gặp
tôi...Những lúc đó, tôi bị hành hạ nhiều hơn. Anh công an nói với tôi một cách căm thù:
-Anh vào đây mà còn kích động Giáo Dân xấu chống lại chúng tôi.
Tôi không hiểu gì những sự kiện đó. Mãi khi được tạm tha tôi mới hiểu được là sự "bức xúc" và
đòi hỏi của Giáo Dân đòi gặp tôi, nên họ đã kết án và hành hạ tôi nhiều hơn như thế.
Buổi chiều Thứ 3 trước Thứ Tư Lễ Tro, tôi nghe những tiếng chuông của các Nhà Thờ quanh vùng
vang lên những tiếng linh thiêng, để báo cho mọi người tham dự Thánh Lễ Thứ Tư Lễ Tro buổi
chiều. Tôi nói với công an:
-Ngày mai Thứ Tư Lễ Tro rất đặc biệt, tôi xin quý anh cho tôi về để dâng Thánh Lễ với nghi thức
bỏ tro đặc biệt cho họ.
Một anh công an lạ hoắc, tôi nghĩ anh là công an trung ương ôn tồn nói với tôi:
-Anh cứ an tâm, đảng, nhà nước, và nhân dân sẽ sớm khoan hồng cho anh, khi anh thành khẩn khai
báo. Đảng, nhà nước và nhân dân chỉ đánh những kẻ chạy đi, nhưng không đánh những người chạy
lại. Anh viết tiếp và thành khẩn khai báo.
Thế là một đêm trong tạm giam qua đi. Lòng tôi rối bời. Tôi cứ nghĩ là họ làm việc xong là cho về.
Nhưng không được về và vẫn nuôi hy vọng, chắc ngày mai họ thả về như lời họ hứa. Trong niềm
hy vọng đó, tôi hồi hộp, nôn nao, xen lẫn lo lắng...Tôi chẳng có kinh nghiệm này bao giờ, vì đi tu
học từ năm 1961 khi có 12 tuổi cho đến khi trở thành Linh Mục năm 1975, với 26 tuổi đời, và
ngày bị bắt là 35 tuổi. Tôi vẫn không hiểu gì về cuộc đời dưới mái trường xã hội chủ nghĩa đã
khoác lên quê hương tôi. Tôi vẫn nuôi hy vọng là mình không có tội gì, chỉ những tội truyền giáo,
thì chắc chắn họ sẽ tha cho mình.
Đêm thứ 2 tại đồn công an Huyện Tân Hiệp, sau khi ăn tối xong, tôi không nhớ là họ cho ăn thứ gì,
vì lòng dạ còn hồn vía đâu mà nhớ đến ăn uống, chỉ mong cho thời gian làm việc qua mau để được

46

về với bà con Giáo Dân. Một mình đang suy nghĩ miên man, anh công an đẩy cửa bước vào và đưa
cho tôi thêm một xấp giấy dầy cộm với cây viết nguyên tử của Japan, anh nói:
-Đảng, nhà nước, và nhân dân cần anh khai báo thành khẩn hơn để sớm được khoan hồng.
Tôi cũng vẫn còn nuôi hy vọng. Chắc lần này là lần chót mình viết khai báo cho đàng hoàng, để
còn kịp về ngày mai Thứ Tư Lễ Tro vào ngày 7.3.1984.
Tội cặm cụi viết suốt đêm thứ hai...Từ trang này đến trang khác với niềm hy vọng sẽ viết xong
đêm nay, để ngày mai được về. Chồng giấy trắng từ từ hết...Chúng đầy ắp những nét chữ vô hồn
kể lại những tội của tôi đối với đảng, nhà nước và nhân dân...Tôi nhớ lại những thầy dậy học của
tôi nói về kinh nghiệm ngục tù của cộng sản: "Đã khai báo thế nào thì cứ giữ nguyên như vậy."
Thế là tôi theo kinh nghiệm đó...Tôi viết y nguyên những tội cũ, và thêm bớt những râu ria tả thêm
cho trọn vẹn...Vẫn nuôi hy vọng vào lời hứa tôi sẽ được thả của công an sau khi đã làm việc xong.
Bình minh ló dạng và bị thức giấc với những tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới...Tôi cũng không
ngủ được...Chỉ tranh thủ làm sao viết cho xong bản thú tội thành khẩn để được về...
Một anh công an mang cà phê vào và nói với tôi:
-Anh thành khẩn khai báo xong chưa.
-Thưa anh, tôi thành khẩn khai báo xong rồi. Xin cho tôi về sớm để kịp dâng Thánh Lễ Thứ Tư Lễ
Tro cho Giáo Dân đang chờ đợi tôi ở nhà.
Tôi vui mừng và hy vọng trao cho anh xấp giấy dầy cả trên 200 trang đặc kín những lời thú tội
thành khẩn của tôi. Tôi uống cà phê và trong lòng nôn nao mong được về trước Lễ Tro. Một
khoảng trống vắng ùa về trong tôi giữa 4 bức tường của đồn công an Tân Hiệp nơi tạm giam tôi.
Khoảng trưa trưa, anh công an đặc biệt vào phòng tôi:
-Anh chuẩn bị đồ đạc ra khỏi nơi đây.
Tôi nghĩ thầm là chắc họ cho tôi về để kịp cử hành Thánh Lễ Thứ Tư Lễ Tro cho Giáo Họ Thái An
mà tôi thương mến và phục vụ. Niềm hy vọng lẫn những tư tưởng mênh mông trống vắng tràn
ngập tâm hồn tôi. Đồ đạc tôi chẳng có gì. Vì được báo tin là đi làm việc với công an tại Văn Phòng
Mặt Trận Huyện Tân Hiệp. Làm việc xong thì về. Tôi không mang theo gì hết, chỉ mỗi bộ quần áo
tôi mặc trên người. Ngoài ra, không bàn chải đánh răng, không khăn tắm, không quần áo thêm....
Tôi lẽo đẽo theo anh công an dẫn đường...Vừa ra khỏi cổng phòng công an Huyện Tân Hiệp, 2
người công an khác áp tải sát tôi...Tôi ngạc nhiên và kinh hoảng tột độ...Họ ra lệnh tôi lên một
chiếc xe du lịch đậu sẵn ngoài cổng phòng công an. Tôi vẫn nhớ như in trong đầu tôi: Xe du lịch
mazda 4 chỗ ngồi khá sang trọng.
-Anh lên xe.
Lời ra lệnh cụt ngủn. Đầu óc tôi choáng váng...Không phải được tha về...Hay là họ dùng xe mazda
đặc biệt để chở tôi về đầu Kinh B để tôi về nhà...Có mà thánh cũng không đoán nổi... Bên tôi trong
băng phía sau, 2 người công an trang bị súng ống đạn dược kẹp sát bên tôi như áp tải tên tù tử
hình. Tôi càng lo lắng hơn...Nhưng tôi trấn tĩnh và cầu nguyện nhiều hơn...Tôi phó thác tất cả cho
Thiên Chúa sinh mạng của tôi. Phía trước, người tài xế là công an, và một sĩ quan công an khác
ngồi phía ghế trước, mà theo tôi, anh ta là chỉ huy của công an cấp cao lắm, qua cách nói chuyện
và ra lệnh của anh.
Xe mazda chuyển bánh...Từ giã phố phường Tân Hiệp thân thương mà tôi sống với nó cả 9 năm
rất thân quen và trìu mến. Chiếc xe đi qua Kinh 7, Kinh 8, qua Xứ Đạo Mông Thọ, Rạch Sỏi...Tôi
thấy xe dừng lại trước một nhà lầu cao lắm, có lẽ tới 5 tầng. Đó là căn nhà nằm tại 31 đường Đinh
Tiên Hoàng Rạch Giá, mà tôi không quên được. Nơi đây công an đã giam giữ tôi, Cha Chu Quang
Tào, Cha Vũ Tuấn Tú, và rất nhiều các tù nhân khác mà không ai biết đến đây là một nhà tù sống...
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Nhà lầu khá đẹp hướng về biển Rạch Giá...Chung quanh có một số nhà dân cư ở... Tôi được lệnh
xuống xe...Mấy anh công an nói chuyện với nhau một hồi...Sau đó, một anh công an áp tải tôi vào
một căn phòng ở lầu 2...Sau này tôi nghe nói, căn nhà lầu này của một ông chủ hãng xe đò hành
khách chuyên chở hành khách trong tuyến đường Sàigòn Rạch Giá nổi tiếng. Ông bị kết án là tư
sản mại bản, và nhà cầm quyền đã tịch thu nhà này để cho công an P 38 làm trụ sở. Tôi không hiểu
phòng P38 là văn phòng gì...Tôi chỉ biết đó là một loại công an...Mãi về sau tôi mới hiểu được:
P38 là công an bảo vệ chính trị...Khi biết thì đã quá trễ...Thân phận cả đời chỉ học và phục vụ được
giải nghĩa đau đớn và nhục nhằn nơi nhà tạm giam của phòng công an bảo vệ chính trị...Tôi không
có một ý niệm nào về công an, về chính trị. Tôi chỉ có một trái tim Việt Nam. Tôi yêu Quê Hương
và Dân Tộc Việt Nam của tôi. Chỉ có thế. Tôi không hiểu bảo vệ chính trị là gì...Sao họ giam tôi
vào đây...Tôi lại hy vọng nghĩ là họ cho tôi vào đây để làm việc trong thời gian ngắn, sau đó, khi
làm việc xong, họ cho tôi về. Đơn giản chỉ có thế...
Bắt đầu những ngày làm việc căng thẳng hơn...Buổi tối ngày đầu tiên, tôi gặp lại anh Thủy, công
an trung ương có mặt trong buổi tối xét nhà và mời tôi đi làm việc. Anh Thuỷ mặc quần áo thường
phục rất lịch sự. Cùng với anh có một anh công an khác. Khi xét nhà và mời tôi đi làm việc, tôi cứ
nghĩ anh là nhân viên cơ quan thuế vụ, nên mặc đẹp như thế...
-Anh có khỏe không.
Anh Thủy hỏi tôi.
-Cám ơn anh, tôi vẫn thường.
-Hôm nay, tôi được đảng và nhà nước cử đến đây để làm việc với anh.
Tôi nói ngay:
-Cám ơn anh. Khi làm việc xong, anh cho tôi về chứ.
-Chắc chắn như vậy. Anh thành khẩn khai báo, để đảng, nhà nước, và nhân dân khoan hồng cho
anh về sớm. Tất cả đều tùy thuộc vào sự thành khẩn khai báo của anh.
Thấy tôi suy nghĩ, anh Thủy nói thêm:
-Đảng và nhà nước cũng như nhân dân chỉ đánh người chạy đi, chứ có bao giờ đánh người chạy
lại.
Về sau này tôi mới hiểu, anh Thủy là công an bảo vệ chính trị, với nhiệm vụ là công an chấp pháp
điều tra tôi. Tôi chỉ biết có thế. Trong tư tưởng của tôi, những chỉ dẫn của các bậc thầy, bậc cha
chú khuyên chúng tôi khi bị bắt và bị điều tra trước mặt công an trong khi làm việc, đã khai thế
nào trước kia, thì ráng nhớ và cứ khai như vậy... 2 công an thường làm việc với tôi từ sáng sớm
khoảng 8 giờ cho tới lúc trưa ăn cơm. Buổi chiều tiếp tục làm việc cho tới lúc ăn cơm chiều. Kinh
hoàng nhất là những buổi làm việc ban đêm, vừa căng thẳng, vừa dọa nạt, vừa đe dọa bằng khẩu
súng lục đặt trên bàn viết trước mặt tôi. Có khi quát tháo, có khi hành hạ, có khi chửi bới thậm tệ.
-Anh biết không, được làm vua thua làm giặc...
Tôi muốn khóc vì nhục nhã. Tôi đâu có bao giờ mong được làm vua. Tôi có bao giờ thua trong các
trận chiến. Tôi đâu có đi đánh giặc bao giờ. Cả đời chỉ biết học hành tu luyện. Họ còn giằn vặt tôi:
-Anh chỉ ngồi nhà mát ăn bát vàng.
Tôi thấm thía và đau xót cho thân phận mình bị xỉ vả và hành hạ trong hoàn cảnh đất nước sau
ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tôi vẫn đi lao động hằng ngày bằng tưới rau, nhổ mạ, cấy mạ, dặm mạ,
gặt lúa, gánh lúa, làm đay bố...Tôi hòa nhập vào cuộc sống lao động của dân tôi, mặc dù cả đời
chưa quen những công việc đồng áng này, vì đời học sinh chỉ biết học hành, nhưng cố gắng để làm
được những lao động này. Có những đêm làm việc với công an rất gay gắt, nhiều khi mãi đến 11
giờ đêm. Tôi mệt quá gục ngay trên bàn làm việc. Mặc kệ họ làm gì thì làm. Tôi khám phá ra
chuyện làm việc kinh khủng như vậy chẳng khác nào một cuộc khủng bố trắng. Công an họ thay

48

nhau quay tôi như dế. Họ cho nhiều người chất vấn, hạch hỏi, đe dọa, dụ dỗ...Họ đã xử dụng rất
nhiều ngón đòn để hạch hỏi đủ điều...
Nhưng trong khi bị giam, tôi cũng gặp khá nhiều những anh công an tử tế như chú Tư De, anh
Thủy mập, em Trí. Họ rất thương tôi khi gần gũi với tôi. Họ rất tôn trọng tôi.
- Chú này, chú cũng là con người như tôi, chú bị giữ tại đây, có cần nhắn gửi gì về gia đình hay xin
gì nói cho tôi nghe để tôi giúp đỡ chú.
Em Trí nói với tôi như thế. Tôi cũng thương em lắm. Đôi khi nhờ em về Giáo Họ của tôi lấy thêm
đồ như chả lụa, thực phẩm. Vì khi giam giữ tôi, tôi không được thăm nuôi hay tiếp tế gì hết. Sau
khi em Trí đưa đồ ăn cho tôi, tôi chia cho các em. Có những ngày em đi công tác xa, hay đi đánh
cá cho cơ quan công an, khi em về, em chạy vào phòng tôi thăm hỏi:
-Em sợ chú bị chuyển đi nơi khác, em vào thăm chú.
Những sự kiện này làm tôi cảm thấy vui lắm vì còn có những tâm hồn trong sáng trong thung lũng
tối tăm cuộc đời. Có những đêm làm việc căng thẳng tột độ về những sáng tác Thánh Ca của tôi. 2
anh công an mang theo một đống sách những tác phẩm của tôi, kể cả những tác phẩm in trước
ngày 30 tháng 4 năm 1975.
-Chúng tôi có đầy đủ chứng cớ tội lỗi của anh. Anh phải thành khẩn khai báo.
Họ chỉ vào những tác phẩm Thánh Ca của tôi và dằn mặt tôi. Tôi trả lời:
-Tất cả những sáng tác và in ấn của tôi, tôi đã khai hết rồi.
Họ chú trọng và kết án đến danh từ Ngài mà tôi chỉ về Thiên Chúa. Như trong câu: "Ngài là Thiên
Chúa của tôi, tôi chúc tụng Ngài." Họ chất vấn gay gắt:
-Chữ "Ngài" anh xử dụng trong các bài hát của anh, có phải anh ám chỉ và đang chờ một tên tướng
ngụy nào về để lật đổ chính quyền cách mạng phải không?
-Không, chữ "Ngài" tôi dùng để chỉ về Thiên Chúa, không phải là người trần gian.
Trong lúc căng thẳng nhất, một anh công an phủ đầu tôi khi anh mở tập nhạc Trầm Khúc Hoan Ca
tập 10 trang 44 với Bài Ca Trông Cậy. Nội dung tôi lấy trong cảm hứng Thánh Vịnh 26 của Thánh
Kinh, với lời ca như sau: "Có Chúa bênh vực tôi, nào tôi còn sợ ai? Dù đạo quân dàn trận đánh tôi.
Lòng tôi không sợ hãi..."
Lời Kinh này từ thời Vua David cách đây cả 3000 năm. David trị vì Israel vào khoảng từ năm
1003 BC. tới 940 BC. trước Thiên Chúa Giáng Sinh, Vua đã viết Bài Ca này. Nhưng dưới con mắt
của anh công an đang chấp pháp tôi. Anh như chiến thắng và "hồ hởi".
-Đây, anh xem, bài hát này cực kỳ phản động.
Anh giơ cho tôi xem Bài Hát Bài Ca Trông Cậy. Tôi muốn phì cười nhưng không dám, vì thái độ
hằn học của anh. Anh dằn mạnh từng tiếng:
-Bài này như một bài hiệu triệu kêu gọi toàn dân đứng lên lật đổ chính quyền cách mạng.
-Không, ngàn lần không, đây chỉ là bài hát tôi lấy hứng từ trong Thánh Kinh với Thánh Vịnh 26.
Tôi được người quen gửi vào cuốn Thánh Kinh cũ khi tôi xin họ. Tôi mở Thánh Vịnh 26 đúng bài
hát này. Tôi nói với anh và chỉ cho anh Thánh Vịnh 26 với ca từ này:
-Tôi lấy hứng và cầu nguyện theo Thánh Vịnh trong sách Thánh Kinh.
Anh gằn tiếng nói lớn:
-Thánh Kinh cũng phản động.
Tôi đành im lặng, vì nói gì cũng chỉ có thế thôi.
Những căng thẳng tột độ kéo dài nhiều đêm không ngủ. Tôi kiệt sức. Bệnh bao tử tái phát và đau
lắm. Tôi xin kiếu vì đau quá, không thể tiếp tục làm việc được.
Hôm sau, họ kêu một bác sĩ vào khám bệnh cho tôi. Họ cho tôi thuốc đau bau tử của Bulgaria xã
hội chủ nghĩa. Viên bác sĩ nói với tôi.
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-Đây là thuốc ngoại anh uống cho đỡ đau.
Rồi lại tiếp tục làm việc trong căng thẳng.
Ban ngày, trong những bữa ăn, họ đặc biệt cho tôi ăn uống rất chu đáo để dụ ngọt tôi. Anh thiếu tá
công an Ba Thành hay trung tá gì đó mà tôi không nhớ, anh là phó phòng P 38 này, anh nói với tôi:
-Anh là khách đặc biệt của chúng tôi do cấp trên gửi ở đây. Chúng tôi phải chăm sóc cho anh. Mỗi
ngày anh được phần ăn 3 đồng. Còn anh em chúng tôi chỉ có 50 xu.
Tôi mới hiểu được những bữa ăn đặc biệt họ nhờ chị Ba Thanh nấu cho tôi ăn. Mỗi buổi sáng, anh
công an Thủy mập mạp và trẻ trung hay mang cà phê sữa cho tôi uống buổi sáng. Có khi anh đưa
vào cho tôi tô phở hay tô bún. Ban trưa chị Ba Thanh mua cả một con gà hay con vịt để nấu riêng
cho tôi. Ngoài ra, công an còn đặc biệt đưa cho tôi bao thuốc lá "oanh tạc", đó là thuốc lá 555
international, mà công an gọi là thuốc lá 3 số "oanh tạc" đọc lên do âm international giọng Pháp
Ngữ.
Anh đại tá công an trưởng phòng mập mạp oai vệ đôi khi gặp tôi và nói:
-Anh là khách đặc biệt của chúng tôi. Anh thiếu thốn gì cứ nói cho tôi. Chỉ cần anh thành khẩn
khai báo.
Tôi hiểu được thời gian 14 tháng bị biệt giam tại số 31 đường Đinh Tiên Hoàng Rạch giá là thời
gian họ đối xử tử tế với tôi để dụ dỗ tôi. Tôi nhớ ơn chị Ba Thanh, là người luôn nấu nướng cho
tôi. Chị rất tốt với tôi. Chị không hạch sách hoặc xỉ nhục tôi. Tôi luôn nhớ ơn chị. Có những buổi
tối trước khi làm việc, công an còn cho tôi xuống vác ghế đẩu ra ngồi trước cửa cơ quan P38. Tôi
mặc bộ đồ đen từ những ngày mới bị bắt. Nhưng thấy còn tốt lắm. Mấy người lớn tuổi, đặc biệt các
em nhỏ thiếu nhi nhà hàng xóm chung quanh ngồi chung quanh bên tôi. Tôi kể chuyện cho các em
nghe và các em rất thich thú. Có lần một chị luống tuổi hỏi tôi:
-Chú chắc là cán bộ lớn từ trung ương xuống thanh tra phải không?
-Sao chị nói vậy?
-Vì tôi thấy ngày nào chị Ba Thanh cũng mua cho chú 1 con gà hay 1 con vịt làm đồ ăn riêng cho
chú. Chú có chế độ cao quá, nên tôi nghĩ chú chắc là cán bộ lớn mới được đãi ngộ đặc biệt như
vậy.
Tôi chỉ mỉm cười và nói:
-Tôi được mời về đây làm việc.
Có những buổi tối tôi giúp đỡ anh em công an học toán. Chú Tư De thường nói với tôi:
-Anh cũng là con người, làm việc thì làm, cũng phải cần có đủ phương tiện sinh sống. Nếu thiếu gì
anh cứ cho tôi hay, tôi sẽ giúp đỡ.
Đôi khi, tắm không có nước, tôi lại kêu anh Thủy.
-Hôm nay phòng tôi không còn nước.
Anh Thủy lại phải xách nước lên phòng cho tôi. Ăn uống khá sung sướng...Nhưng tôi không ăn
được vì lo lắng và làm việc chấp pháp quá độ...
Những buổi sáng khi ăn điểm tâm xong, 2 cán bộ lại vào làm việc với tôi...Câu chuyện làm việc
tựu trung chỉ chất vấn và bắt tôi trả lời...Đôi khi, công an có vẻ dọa nạt tôi, họ mang cây súng ngắn
đập mạnh trên bàn như đe dọa tôi...
-Anh phải vì nhân dân thành khẩn làm việc và khai báo cho chúng tôi, để anh có cơ hội trở về khi
làm việc xong.
Tôi vẫn bình tĩnh trả lời những câu hỏi cần thiết để trả lời...Rồi giờ ăn trưa, chị Ba Thanh lo cho tôi
ăn uống khá tử tế...Ngày thì con gà, ngày thì con vịt, có khi cả một tô thịt heo rất ngon...Nhưng
nào có ăn được...Anh Thủy đôi khi hăm dọa vì thấy tôi ăn không được:
-Anh phải vì nhân dân mà ăn để có đủ sức làm việc và thành khẩn khai báo...
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Sau khi ăn cơm trưa xong, họ cho tôi nghỉ ngơi...Nằm ngủ cũng không được, tôi loay hoay cầu
nguyện và đọc kinh, rồi lấy giấy họ cho để làm việc...Tôi sáng tác một số bài Thánh Ca...
Buổi chiều tiếp nối, 2 anh công an khác vào làm việc, cũng những luận điệu cũ...
-Anh phải thành khẩn khai báo cho đảng và nhân dân những sai sót của anh...
Tôi vẫn trả lời họ...Họ chất vấn tiếp:
-Anh cứ nói cho tôi biết ông Giám Mục có ra lệnh cho anh làm các thứ phản động đó không? Anh
cứ nói thật để chúng tôi xét và tha cho anh.
Tôi im lặng một khoảnh khắc..Tôi suy nghĩ là họ đang ép mình tố cáo bề trên của mình để họ bắt
trọn từ trên xuống dưới. Tôi mường tượng được dã tâm của họ, tôi trả lời:
-Tôi lớn rồi, không ai bắt tôi làm những chuyện sai trái...Những chuyện tôn giáo này tôi thi hành
bổn phận giúp đỡ Giáo Xứ của tôi thôi...
-Anh hãy nói cho chúng tôi biết ông Linh Mục Lịch tại Tân Hiệp, ông Linh Mục Ngoạn, ông Linh
Mục Đức ở kinh B trong cũng phản động. Anh hãy thành khẩn khai báo những sai sót của họ, rồi
anh được tha về ngay...
-Cám ơn các anh, tôi không biết quý ngài làm những chuyện gì, tôi chỉ biết tôi đang ngồi đây với
các anh...
-Anh còn bao che những người chống phá cách mạng...Anh ngoan cố...
Tôi chấp nhận tất cả...Không khai báo ai...Chấp nhận một mình chịu tội...Tôi hiểu được họ đang
gài tôi để tố cáo những Linh Mục khác hay tố cáo Giám Mục của tôi...Tôi biết chắc họ đang dùng
thủ đoạn để bắt thêm những Linh Mục khác...
Họ quay đi quay lại những câu hỏi vô duyên và gài ép tôi...
Cơm chiều đã tới, họ chào tôi và ra đi...Mâm cơm tối anh Thủy đưa lên cho tôi...Món canh, món
xào, món thịt gà khá ngon...Tôi và đại mấy miếng cơm vì quá mệt mỏi và kiệt sức...Ăn tối xong,
tôi vác ghế xuống ngồi ở hành lang tầng trệt của ngôi nhà...Các em thiếu nhi nhỏ cũng ngồi quanh
tôi...Tôi nghe các em kể chuyện, và nói chuyện với các em...Các em rất tôn trọng tôi, vì tưởng tôi
là cán bộ lớn từ trung ương về, nên được đãi ngộ qua các bữa ăn thịnh soạn...
Khỏang 2 tuần sau khi bị giam nơi đây, anh Thủy, người đặc biệt lo cho tôi nói với tôi:
-Anh sắp có một người bạn cũng họ Chu như anh vào đây với anh...
Tôi không hiểu...Nhưng sau đó tôi được biết Cha Chu Quang Tào cũng bị bắt và bị giam với tôi
trong khu nhà này...
Rồi vài ngày sau, anh Thủy lại nói với tôi:
-Anh có người bạn nữa cũng đã vào đây, nhưng ở gian nhà đối diện với anh...
Sau này tôi khám phá ra họ bắt Cha Vũ Tuấn Tú kinh A cũng nhốt ở đây với Cha Chu Quang Tào
và tôi...Chúng tôi chỉ được nhìn thấy nhau, nhưng không được "quan hệ" với nhau...Cha Tào một
khu khác dãy nhà bên cạnh...Cha Tú một dãy nhà đối diện tôi...Những buổi tối sau ăn cơm, tôi thấy
Cha Tào cũng ra sân thượng bên dãy nhà khác...Chúng tôi vươn vai mỉm cười nhìn nhau...Chỉ biết
cầu nguyện cho nhau...Khi nghe tiếng chuông Giáo Đường Rạch Giá ngân vang, tôi và Cha Tào
hay đùa với nhau là làm bộ giơ đôi tay kéo chuông, như các ông từ vẫn giật chuông trong các Nhà
Thờ...Rồi chúng tôi im lặng nhìn nhau và cầu nguyện cho nhau...Không bao giờ họ để chúng tôi
gặp mặt nhau...Tôi nhớ lại sau khi bị bắt và làm việc tại công an Tân Hiệp, tôi có nhờ chị Phương,
chủ tiệm sách Tân Phương, khi tiếp tế cho tôi, tôi viết vài chữ cho Cha Tào trong giấy vệ sinh: "Họ
đánh văn hóa đấy." Tôi chỉ mong cho Cha Tào hiểu được và chuẩn bị để thoát nạn. Tôi nhớ lại khi
công an xét Dòng Chúa Quan Phòng Cần Thơ, và họ xét Tòa Giám Mục Long Xuyên về văn hóa,
tôi đoán được họ cũng sẽ đối xử với tôi như vậy...Nhưng tôi không kịp tẩu tán gì thì họ ập tới, sau
khi tôi họp với Phòng Thông Tin Văn Hóa Huyện Tân Hiệp để giúp đỡ họ về âm nhạc. Họ đã đánh
lừa tôi ...Một đàng họ nhờ Thông Tin văn hóa mời tôi cộng tác, mặt khác, họ đưa công an địa
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phương và công an trung ương P38 về xét nhà và bắt tôi...Tôi hiểu được hoàn cảnh của Cha Chu
Quang Tào và Cha Vũ Tuấn Tú giống như tôi. Cha Tào bị bắt vì văn hóa và có uy tín...Cha Tú họ
lấy cớ là trước năm 1975 có giữ súng...Nhưng tất cả đều qui về tội phản cách mạng...Tôi cũng chỉ
được nhìn thấy Cha Tú bên khu nhà kia trên sân thượng, và chỉ giơ tay chào hỏi nhau...
Mỗi người chúng tôi đều bị làm việc chấp pháp riêng biệt...Không ai biết ai làm gì...Tôi vẫn được
chiều đãi rất chu đáo do phần ăn đặc biệt mỗi ngày... Có lần, đang ngồi chơi với các em vào buổi
tối, tôi thấy Cha Nguyễn Văn Việt từ Giáo Xứ Rạch Giá mang lệ khệ những thức ăn và mì gói vào
thăm và tiếp tế cho tôi và 2 Cha kia. Tôi ở đây cả 7 hay 8 tháng mà công an không cho gia đình và
Giáo Hội biết họ giam tôi ở đâu...Mãi hôm nay mới thấy Cha Việt đến gọi là thăm nuôi, nhưng
không được gặp mặt, chúng tôi chỉ được nhận quà...Thấy Cha Việt, tôi mừng quá, nhưng chưa kịp
chào thăm, anh Thủy nói với tôi nghiêm túc:
-Cấp trên mời anh lên phòng ngay.
Thế là tôi phải theo anh lên phòng ngay, tránh sự giao tiếp giữa tôi và Cha Việt...Anh Thủy có nói
với tôi:
-Có bạn anh gửi một số đồ ăn cho anh và 2 bạn của anh...
Rồi anh chia cho tôi...Anh nói tiếp thêm:
-Từ nay, cấp trên không cho anh xuống nhà dưới ngồi nói chuyện với các em thiếu nhi và tiếp xúc
với người khác nữa...
Từ đó, tôi không còn cơ hội xuống nhà dưới những buổi tối để nói chuyện với các em...Những
buổi làm việc chấp pháp vẫn căng thẳng...Có khi những buổi làm việc sáng và chiều chưa đủ, họ
tăng thêm ca làm việc buổi tối. Nhiều khi làm việc tới 12 giờ đêm...Rồi sáng sớm họ lại đánh thức
tôi dậy để làm việc liên tục...Sức người có hạn...Có khi tôi mệt quá, gục ngay trên bàn...Không nói,
không trả lời, không động đậy...Thấy tôi quá mệt, họ bỏ ra ngoài...Sau đó, họ cho bác sĩ cách mạng
vào thăm và chăm sóc thuốc thang bao tử cho tôi...
Có những đêm không ngủ được, vì công an phòng P 38 bắt thêm một số tù nhân mới...Họ đánh đập
rất dã man...Tiếng kêu thét đau đớn của những người bị bắt vang vọng từ lầu 5 vọng xuống, tôi
nghe rõ mồn một...Tôi đau đớn và cầu nguyện cho họ...Không biết vì tội tình gì...Có khi tôi đi vệ
sinh buổi đêm khuya, tôi gặp 2 hay 3 người mới bị bắt, tay bị xích vào chiếc ghế dựa với còng số
8. Anh cố giơ cao cả cái ghế dựa và đi vào phòng vệ sinh với chiếc ghế dựa một cách rất khó
khăn...Tôi thương cảm cho họ...
Một buổi sáng nọ, anh Thủy nói với tôi:
-Anh ơi, có bà cụ má anh đến đây nhiều lần, cả 10 lần rồi mà cấp trên không cho gặp anh...Bà cụ
buồn lắm...Rồi bà cụ lại ra về không...Cấp trên không cho anh nhận tiếp tế...Hôm nay, ông cớm đi
vắng, tôi dàn xếp cho anh gặp bà cụ một lát...
- Có sợ gì cho mẹ tôi không?
Tôi nghĩ là họ sắp xếp cho mẹ tôi thăm tôi, sau đó họ bắt mẹ tôi thì khổ lắm, nên tôi mới hỏi anh
như vậy. Anh chân thành nói với tôi:
-Không sao đâu, tôi dàn xếp hết cho anh gặp bà cụ.
-Gặp ở đâu anh Thủy?
-Anh theo lệnh của tôi thế này: Khi bà cụ đi ngang qua phòng phía ngoài đường, tôi tằng hắng báo
tin cho anh để anh biết bà cụ đang đi qua, và anh xuống cầu thang ngay để thấy mặt bà cụ...Không
được nói bất cứ chuyện gì...Khi gặp bà cụ xong, tôi tằng hắng và anh phải lên phòng ngay...Nếu
không, anh và tôi đều bị kỷ luật...Mấy ông lớn khó lắm. Anh nhớ nhe...Vì thương anh thôi...
Tôi xúc động và nôn nao gặp mẹ, sau nhiều tháng dài đằng đẵng trong tù...Sao lại như thế? Tôi
không trả lời được. Biết đâu mà trả lời câu hỏi này...Đang suy nghĩ mông lung, có tiếng anh Thủy
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công an tằng hắng như dấu hiệu đã thỏa thuận trước...Không còn suy nghĩ gì, với bộ đồ bà ba đen
cũ rách, tôi vội vàng bước xuống cầu thang...Mong mỏi nhìn thấy mẹ, dù không được nói
chuyện...Tôi chỉ mong có thế...Đó là nhìn thấy mẹ, một người đã yêu thương và lo lắng cho tôi từ
khi mới sinh, với những thăng trầm của kiếp sống...
Tôi bước xuống tầng trệt...Tôi thấy bóng mẹ tôi cắp chiếc nón lá đi qua phòng...Tôi cố gắng chạy
theo ra cửa...Tôi không dám bật lên tiếng gọi thân thương "Mẹ ơi" vì bị cấm gặp mặt...Tôi sợ họ
hành hạ mẹ tôi...Tôi thấy bóng mẹ tôi qua từ từ...Mẹ quay nhìn vào văn phòng công an...Nhưng tôi
còn đang ở trên cầu thang...Mẹ không nhìn thấy...Tôi thấy mẹ mà không gọi được...Bóng mẹ qua
cửa chính...Tôi chới với chạy theo...Nhưng không kịp...Bóng mẹ đã đi qua cửa chính...Tôi chỉ thấy
lưng còng của mẹ...Mẹ cắp chiếc nón lá và đi thẳng vì sợ hãi...Tôi nghĩ mẹ thương tôi lắm, nhưng
lệnh cấm không được gặp mặt, nên mẹ tôi sợ họ hành hạ tôi...Mẹ đi thẳng qua cửa...Tôi chỉ nhìn
thấy lưng mẹ thấp thoáng...Có tiếng anh Thủy tằng hắng..Tôi biết đó là lệnh gắt gao...Tôi buồn bã
lại leo lên phòng và ngồi khóc...Đó là lần sau cùng tôi được thấy mẹ trong cuộc đời...Nhưng không
thấy mặt mẹ...Chỉ thấy chiếc lưng đã còng và chiếc nón lá cũ nát...Tôi khóc tấm tức...Hai năm sau,
khi di chuyển về Trại Cải Tạo U Minh, các cháu Thanh và Việt báo hung tín mẹ tôi qua
đời...Không dè ngày gặp mặt để thấy lưng mẹ là lần thứ 11 mẹ đến thăm mà không gặp được mẹ
tôi...và đây cũng là lần chót mà không bao giờ thấy mẹ trên dương gian nữa...
Đang suy nghĩ mông lung, anh Thủy lên phòng gặp tôi và nói:
-Bà cụ đến đây 10 lần mà cấp trên không cho anh gặp mặt. Tôi cố gắng dàn xếp lần này để anh gặp
bà cụ. Bà cụ thương anh lắm, nên có ông trùm Nữu dẫn bà cụ đến. Đã thỏa thuận với bà cụ xong
xuôi hết, nhưng bà cụ sợ quá nên đi nhanh và vội vàng quá, do đó, anh không gặp được mặt bà
cụ...Và ông lớn lại về bất tử, tôi đành phải tằng hắng để anh lên ngay, kẻo anh và tôi bị kỷ luật...
Thế là chuỗi ngày tù nhiều tháng trời đày đọa tôi...Không được gặp mặt mẹ...Họ cấm tôi xuống
dưới nhà buổi tối...Tôi lại tìm cách khác, tôi dạy toán cho chú Tư De công an tại đây và giúp đỡ
các công an khác...Công việc cũng mang lại niềm vui cho tôi...Tôi lại có thêm giờ sáng tác...Khi
nhìn thấy những chú chim bay...Tôi tưởng tượng cảnh tự do không bị tù giam như các chú chim tự
do, tôi viết nhạc phẩm concerto cho piano và nhạc khí...Nguệch ngoạc trên những tờ giấy trắng mà
chỉ tôi hiểu và đọc được...Tôi cảm xúc sáng tác khá nhiều những bài Thánh Ca...Từ những ngày
thân với các em công an, tôi xin họ cho tôi bánh và rượu lễ bí mật, tôi có cơ hội dâng Thánh Lễ
hằng ngày và cầu nguyện...Để đỡ những giờ nhàm chán trong tù đầy... Vẫn những tình yêu Thiên
Chúa và tâm tình Linh Mục, những ý tưởng dâng hiến trong gian nan ngời lên trong tôi, tôi sáng
tác bài "Như Lời Dâng Hiến" với những tình yêu dâng Ngài trong gian lao và thử thách:
"Đời con như lời dâng hiến,
Dâng Chúa trong sương chiều,
Nguyện xin như là hy lễ,
Âm thầm con tiến dâng.
Đời con như ngọc nến cháy,
Dâng Chúa trong huyền siêu,
Nguyện xin như là hy lễ,
Dâng về Thiên Chúa tình yêu.
ĐK. Xin dâng lên
Tâm hồn thân xác,
Như là của lễ toàn thiêu,
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Đây tâm tư, hiện tại, quá khứ,
Xin dâng Ngài làm lễ tình yêu.
Trong âm thầm, đời con dâng Chúa,
Như lời hiến dâng ân tình,
Chúa gọi con theo đường dâng hiến,
Dù bao, gian khó hy sinh.
Trong diệu huyền, đời con dâng Chúa,
Thề hứa, nguyện mãi trung trinh.
Con theo Ngài trên đường dâng hiến,
Bước theo Ngài sắt son niềm tin...."
Những tháng ngày dài vô tận tại đây cũng như đời tù đầy trải dài 4 năm, tôi sáng tác khá nhiều
những bài Thánh Ca và những bài ca cho Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam...Có những bài trường
ca rất dài...Có những sonata hay concerto cho giàn nhạc giao hưởng...Có những bài hợp xướng vĩ
đại cho Việt Nam...Tổng cộng có tới 160 bài Thánh Ca và khoảng 30 bài hợp xướng...Tất cả
những nhạc phẩm này, tôi đều viết trên những tờ giấy khi làm việc, hay trên những tờ báo cũ...Tôi
cất rất kỹ trong một túi đan bằng cói mà chúng tôi gọi là giỏ bàng...Nhưng khi chuyển trại vào
phòng biệt giam tử hình, công an đã tịch thu và mất tất cả...Tôi tiếc những nhạc phẩm này lắm, nó
là phần xương thịt và tế bào tim óc của tôi...Ngay cả trong phòng biệt giam hay trong trại cải tạo U
Minh Kinh Làng Thứ 7, tôi tiếp tục viết và sáng tác...Thời gian này sáng tác khó hơn, vì phải viết
trên những tờ nhật trình cũ nát...Nhưng tôi vẫn viết và lưu trữ lại...Khi chuyển trại, công an lại tịch
thu và tôi lại mất hết...Mãi khi được tạm tha về để chữa bệnh, tôi không còn gì hết, và chỉ cố gắng
nhớ được một số bài và đưa đi in ấn tại hải ngoại...
Rồi với những ngày làm việc tại Rạch Giá kéo dài lê thê qua hết 14 tháng. Những buổi tối, khi
không cho phép tôi xuống dưới nhà, công an lại chiêu đãi tôi kiểu khác...Họ nhờ một đại úy công
an nữ mua khóm, dưa hấu, trái cây mời tôi ăn và xem tivi...Tất nhiên họ cũng muốn chinh phục tôi
theo họ, để tố cáo người khác hay làm công cụ cho họ...Một ngày nọ, anh Thủy nói với tôi:
-Có phái đoàn các nhạc sĩ từ Thánh Phố Hồ Chí Minh muốn thăm anh, anh chuẩn bị...
Tôi vẫn mặc bộ áo bà ba đen nhầu nát và xuống lầu dưới gặp mặt một số nhạc sĩ từ thành phố về
theo bài bản của họ. Tôi không nhớ tên hết, nhưng có một nhạc sĩ xưng tên là Lê Măng làm việc
với tôi, anh nói:
-Này anh, Hội nhạc sĩ Thành Phố Hồ Chí Minh rất thương anh, muốn chúng tôi vào thăm anh để
động viên tình thần anh. Thôi anh bỏ chức Linh Mục và theo chúng tôi đi sáng tác các nơi để ca
ngợi quê hương đổi mới với làn sóng cách mạng...
Anh dùng nhiều những ngôn ngữ rất đẹp với xã hội chủ nghĩa để lôi kéo tôi...Anh nói tiếp:
-Hội nhạc sĩ Thành Phố Hồ Chí Minh có nhờ chúng tôi tặng anh ít xà phòng ngoại để anh tắm
trong hoàn cảnh tạm thời này...Anh cũng phải cần chứ...Chúng tôi cũng gửi anh mấy gói thuốc 3
số để anh phì phèo cho vui...
-Cám ơn anh và anh em..
Tôi nhận mấy bánh xà bông ngoại quốc và mấy thứ cần thiết cũng như thuốc lá 3 số, rồi ôn tôn nói
với anh:
-Cám ơn quý anh, tôi nghĩ tôi vẫn giữ chức Linh Mục và cùng đi với các anh để sáng tác có sao
đâu...
-Nhưng đây là đề nghị của cấp trên...Anh suy nghĩ thêm và cho chúng tôi biết ý kiến.
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Tôi hiểu được đó chính là những thứ họ cần để lôi kéo mình...Tôi nhớ lại những ngày chuẩn bị
chịu chức Linh Mục, mẹ tôi ôn tồn nói với tôi:
-Này con, con suy nghĩ đi, Việt Cộng về rồi, đi tu khó lắm, hay con về nhà với mẹ, mẹ lo gia đình
cho, vì đi tu cùng với chữ tù một vần...
Tôi cám ơn mẹ, nhưng nhất quyết tiến tới chức Linh Mục..Và đúng như mẹ nói "đi tù liền với chữ
tu một vần." Tôi chấp nhận tất cả...Nhưng chỉ hối hận và tiếc nuối là không được thấy mẹ lần cuối
và chịu tang cho mẹ...Người mẹ từng đồng hành với tôi xuyên suốt đời Linh Mục nhiều thách đố
gian nan...
Cuộc đời tù tại 31 Đinh Tiên Hoàng cứ vậy trôi mau...Có lần tôi nói với anh công an Thiếu Tá Sáu
Việt và anh Ba Thành phó phòng:
-Tôi nhìn bãi biển Rạch Giá đẹp quá, các anh cho tôi ra chơi, tôi sẽ viết một bản nhạc tặng các
anh...
Và họ cho tôi ra biển thật...Với bộ quần áo bà ba đen cũ sờn, tôi được mấy anh em công an dẫn ra
bờ biển trước mặt...Hít thở không khí biển trong lành và sảng khoái, tôi ngồi viết ngay một bản
nhạc tặng các anh công an. Tôi hát cho anh Ba Thành và anh em công an nghe ngay buổi tối...Ai
cũng ngạc nhiên và thích thú...Tôi vẫn ước mơ, mặc dù bị hành hạ thể chất lẫn tinh thần, khi tôi
được về, tôi sẽ mời tất cả những người giam giữ tôi nhậu một bữa với cá trắm cỏ mà tôi nuôi tới
200 con tại Nhà Xứ...Nhưng ước mơ đó không đến được vì tôi đi tù lâu quá...Cá trắm cỏ cũng bị
bắt trộm và hay bị chết hết khi tôi được thả sau 4 năm tù tội...
Sau nhiều tháng làm việc trong suốt năm 1984, một ngày nọ, tôi được thông báo chuẩn bị về thú
tội trước tòa án nhân dân là Giáo Xứ Thái Hòa. Tôi được mời làm việc chấp pháp gay gắt và nhiều
hơn...Công an lại ngày đêm làm việc với tôi...Có khi đến 2 giờ sáng...Các tội cũng chỉ chung quy
giống như những lần trước, nhưng họ gay gắt hơn:
-Anh phải thành khẩn khai báo hết, để nhà nước và nhân dân khoan hồng cho anh sớm trở về đoàn
tụ...
Nhiều ngày đêm ép cung mệt mỏi quá...Có những khi tôi gục ngay trên bàn...Bao tử đau nhiều
hơn...Bác sĩ công an thăm tôi và nói tôi bị bệnh nấm bao tử...Họ cho tôi nhiều thuốc ngoại
Bungaria xã hội chủ nghĩa để chữa trị cho tôi...Vì quá căng thẳng và mệt mỏi rã rời...Tôi bị hành
hạ khá nhiều về vật chất lẫn tinh thần rất độ căng thẳng...Tôi quyết định từ giã cõi đời đau khổ để
được giải thoát...Sẵn có 32 viên thuốc Grisefulvin cực mạnh về chữa nấm...Tôi quyết định uống
hết để kết thúc đời mình...Để tôi không chối đạo và tố cáo người khác...Tư tưởng này ám ảnh và
đeo đuổi tôi hằng giờ hằng phút...Đêm về với những giấc mộng kinh hoàng với hành hạ thể xác lẫn
tinh thần...Tôi quyết định...Cầm 32 viên thuốc và nhiều thứ thuốc ngoại quốc khác...Tôi đang uống
đây...Nhưng vì nghĩ mình là Linh Mục Công Giáo, tôi không được làm thế...Uống được nửa
chừng....Tôi quyết định ngừng lại...Tôi xin lỗi Chúa...Cơn mưa rả rích ban đêm, tôi ngồi dậy sáng
tác bài hát "Chiều Mưa Cầu Mẹ." Với những ngôn từ tha thiết:
Những chiều về mưa rơi,
Tâm hồn con chơi vơi,
Thầm cầu xin Mẹ hỡi,
Mẹ hãy thương nhậm lời...
Xin Mẹ cùng đi với con,
Dù đường đời gian nan,
Khổ sầu hay lầm than,
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Mẹ cùng con đi mãi.
Xin Mẹ cùng đi với con,
Dù đời lắm đau buồn,
Mẹ dìu con đi mãi,
Tâm hồn con bình an.
Tôi hát nhẹ trong phòng... và không uống thêm thuốc để kết thúc đời tôi nữa..Tôi vẫn tiếp tục dâng
Thánh Lễ lúc nửa đêm trong âm thầm và bí mật, không ai biết, chỉ trừ tôi với Chúa...Tôi hát trong
tôi bài ca "Như Lời Dâng Hiến" hay một số bài mà tôi mới sáng tác để cố ý thuôc lòng...Ghi chép
trong trí khôn tôi...
Công việc chấp pháp những ngày cuối cùng càng căng thẳng thêm...Sau những hành hạ khủng bố
trắng...Tôi chấp nhận tóm gọn lại 9 tội của tôi dây dưa cả gần 14 tháng trời với những tội danh như
cũ:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Sáng Tác và in ấn Thánh Ca Tôn Giáo.
Xây Nhà Thờ mặc dầu có phép, nhưng hoàn thành nhanh quá.
Dạy Giáo Lý 9 năm.
Tập hát và hướng dẫn ca đoàn Nhà Thờ.
Giữ các Tài Liệu Văn Hóa và Công Giáo trong nhà.
Giữ các băng nhạc Cổ Điển và Hoà Tấu trong nhà. Những băng nhạc không lời.
Xây Dựng Đài Đức Mẹ, mặc dù có phép miệng, nhưng không có phép bằng giấy tờ viết tay.
Dạy Nhạc trong Đại Chủng Viện.
Giữ Cuốn sách Niên Giám Việt Nam Công Giáo in năm 1964 trong đó có câu "Giáo Hội
Miền Bắc bên kia bức màn sắt.".

Những anh công an mà tôi nghĩ họ từ Hà Nội trung ương ra, họ hạch sách đủ điều. Ho kết luận:
-9 tội của anh tầy trời, theo anh, vậy tội chính của anh là gì, là tội phản động chứ gì?
Tôi trả lời ngay:
-Tôi phản đối, 9 tội danh này chỉ là tội truyền bá tôn giáo.
Tôi nghĩ lúc đó, nếu mình nhận là tội phản động sẽ bị kết án tử hình ngay. Do đó, tôi phản đối tội
danh phản động.
- 9 tội của anh nặng quá và rõ ràng là phản động, phản cách mạng, mà anh gọi là truyền bá tôn
giáo. Chúng tôi không chấp nhận...
Tôi biết cãi với họ cũng vô ích sau nhiều giờ tranh cãi về tội danh chính thức...Tôi mệt mỏi quá
không chịu nổi, tôi nói tiếp:
-9 tội của tôi là truyền bá tôn giáo, tôi chỉ nhận có thế...
Sau nhiều giờ cãi qua cãi lại, tôi im lặng không nói thêm nữa. Đứng trước tình cảnh tiến thoái
lưỡng nan, và cũng không thể làm hơn, anh trưởng đoàn chấp pháp nói với tôi:
-Chúng tôi chờ sự thành khẩn khai báo của anh, chúng tôi sẽ bá cáo với cấp trên khi anh nhận tội.
Đảng và nhà nước sẽ khoan hồng cho anh...Chúng tôi để anh suy nghĩ 2 tuần...Chúng tôi mong anh
thành khẩn và được khoan hồng...
Rồi họ bỏ ra đi hết...Mình tôi trong căn phòng vắng lặng..Tôi tiếp tục đọc kinh Kính Mừng Maria
như tôi từng đọc hằng ngày hay tôi vẫn đọc trước và sau những giờ chấp pháp kinh hoàng và căng
thẳng...
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Một buổi tối nọ, một anh trong đoàn chấp pháp gặp tôi và nói chuyện riêng, tôi cũng chân thành
nói chuyện với anh:
-Anh có biết là anh phạm tôi gì không?
-Thưa anh, tôi không biết.
Tôi im lặng chờ đợi...Nhưng anh vẫn im lặng và hút thuốc lá với tôi.
-Thật tình mà nói với anh. Tôi mến anh vì anh hiểu biết. Tôi nghĩ đất nước chúng ta phải theo
gương Nhật Bản mới khá được.
Tôi sợ bị gài...nên tôi chỉ cười, không nói lời gì để hưởng ứng hay phản đối..
Anh lại ôn tồn nói tiếp:
-Tôi biết anh sợ, nhưng tôi nói với anh rất thật như thế. Nhưng anh đừng nói với ai, anh và tôi đều
chết.
Tôi im lặng và không nói lời gì...Cuôc nói chuyện vỏn vẹn vài phút, sau đó, chúng tôi chuyển sang
những chuyện khác...Một lần khác, anh Thủy công an vẫn theo tôi từ lúc bắt tôi nói với tôi:
-Anh biết tội của anh là gì không?
-Tôi không biết anh Thủy à.
-Anh có nhớ ngày tôi cùng đoàn vào xét nhà anh không?
-Tôi nhớ.
-Anh có nhớ là anh nghĩ tôi là một nhân viên thuế vụ không?
-Tôi nhớ.
-Anh lầm chết đi được. Chúng tôi theo dõi anh từ lâu...Tội của anh là tội "uy tín"
Anh nhấn mạnh chữ "uy tín"...Tôi không hiểu được...Nhưng dần dần tôi hiểu được vị trí của
tôi...Tôi từng tổ chức cho giới trẻ, có khi cả vài ngàn người vùng Cái Sắn quê tôi tham dự Hội Ca
Giáng Sinh, hay với 27 Ban Tây Nhạc mà tôi thành lập, cũng như lớp Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân
tôi tổ chức có quá nhiều anh chị em thanh niên nam nữ tham dự cùng với quý giảng viên là các bác
sĩ và luật sư giúp đỡ giới trẻ...Tôi hiểu được tội của tôi...Tội ảnh hưởng lôi cuốn người khác tập
trung...
Ngày giờ kết thúc đã đến...Không hẹn nó cũng đến...
Những công an thi hành chấp pháp với tôi hôm nay niềm nở hơn, không đằng đằng sát khí như 2
tuần trước họ hạch hỏi và khủng bố tôi:
-Anh có khỏe không?
-Cám ơn các anh tôi khỏe, nhưng vẫn còn đau bao tử đôi chút.
-Chúng tôi mừng anh đã suy nghĩ và thành khẩn khai báo. Giờ đây, anh giúp chúng tôi hoàn thành
hồ sơ...
-Thưa các anh, tôi sẵn sàng...
Tôi suy nghĩ về 9 tội danh...họ không chịu cho mình nhận là tội truyền bá tôn giáo...Còn tôi, tôi
không nhận là tội phản động...Tôi nhớ lại năm 1979, khi quân Trung Cộng xâm chiếm những tỉnh
phía bắc Việt Nam, và các đài radio lên án tụi Bành Trướng Bắc Kinh...Tôi thấy từ Bành Trướng
mà radio khắp nước lên án...Tôi thấy hay hay, và nghĩ là họ kết án mình cũng được..
-Sao, anh nghĩ thế nào, 9 tội của anh là phản động chứ gì?
-Tôi không chấp nhận tội phản động với 9 tội danh trên.
-Vậy anh nhận tội gì?
-Tôi nghĩ, 9 tội tôi đã làm quy tóm về tội "Bành Trướng Tôn Giáo."
Mấy anh em công an thấy hay hay. Họ chấp nhận...
-Vậy, 9 tội anh nhận là quy về tội "Bành Trướng Tôn Giáo." Xin anh viết lại tất cả 9 tội danh trên
và ghi vào hồ sơ cùng kết luận anh nhận tội "Bành Trướng Tôn Giáo."
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Tôi cặm cụi viết lại tờ thú tội...Mấy anh giúp tôi viết những chữ cho đúng với bản án...Sau cùng,
tôi viết kết luận: "Với 9 tội danh trên, tội của tôi là tội "Bành Trướng Tôn Giáo." Mấy anh công
anh mừng quá và giục tôi ký...Tôi ký tên vào bản nhận tội...Mấy anh vui vẻ và cầm tờ thú tội của
tôi đi ra và không quên bắt tay tôi một cách rất vui vẻ và mãn nguyện, như đã chinh phục được một
con mồi rất quan trọng...
Vài ngày sau, một trong số anh cớm lớn nói với tôi:
-Tội của anh đã được xử tại Hà Nội và anh bị kết án 9 năm cải tạo...Nhưng anh còn cơ hội nhận tội
trước nhân dân và sẽ được đảng và nhà nước cùng nhân dân khoan hồng...
Tôi chẳng hiểu gì những từ ngữ cải tạo, nhận tội trước nhân dân...Những ngày trống vắng đó, tôi
lại tiếp tục sáng tác nhiều hơn...Một ngày nọ, anh công an nói với tôi:
-Anh nên nghe anh Chu Quang Tào đã nhận tội trước đảng, nhà nước và nhân dân. Anh hãy bắt
chước và làm như thế...
Anh công an mở cassette lời thú tội của "Tên Linh Mục Chu Quang Tào đã nhận tội trước tòa án
nhân dân..." Tôi nghe lùng bùng trong tai...Tôi không tin...Nhưng sau này mấy anh em trẻ công an
thương tôi nói với tôi về sự kiện Cha Chu Quang Tào bị đưa về Tân Hiệp thú tội trước tòa án nhân
dân là dân chúng quanh vùng...Tôi lại nghe trên đài radio những buổi phát thanh lời thú tội của
Cha Chu Quang Tào nhận tội...Khoảng 1 tuần sau, họ lại đưa 1 tape cassette khác và mở cho tôi
nghe. Anh công an nói với tôi:
-Anh nghe lời thú tội của anh Vũ Tuấn Tú trước nhân dân. Anh Tào và anh Tú đã được đảng và
nhà nước khoan hồng về nhà rồi...
Tôi cũng nghe thấy lời thú tội của Cha Vũ Tuấn Tú vang lên trong radio buổi sáng...Ngày khác,
anh công an lại nói với tôi:
-Anh Đỗ Văn Lịch, anh Bùi Đức Ngoạn ở chỗ anh cũng đã nhận tội và được đảng và nhà nước
khoan hồng...
Tôi đang ngạc nhiên...Anh thêm vào:
-Cả lớp anh mười mấy người cũng bị giữ tại Mông Thọ...tất cả các bạn anh đều làm tờ kiểm điểm
và thú tội trước nhân dân hết, và họ được khoan hồng hết rồi...Anh nghe những mẫu này và anh
làm như thế...
Họ mở cho tôi nghe những lời thú tội của quý Cha Đỗ Văn Lịch và Cha Bùi Đức Ngoạn cũng như
một số cassette của những Cha cùng lớp với tôi...Tất cả những lời thú tội này tựu trung lại là Đạo
Công Giáo có những lý thuyết chống lại cộng sản vô thần và chống lại cách mạng...Họ đưa lại cho
tôi bản thú tội của tôi với 9 tội danh trên và câu kết luận là tôi "Bành Trướng Tôn Giáo." Họ nói
với tôi:
-Anh cố gắng đọc cho hay, đảng và nhà nước sẽ khoan hồng cho anh...
Mấy trang giấy thú tội trước mặt tôi trên bàn, tôi cũng đọc nhiều lần...
Một ngày nọ, anh công an cấp tá tên là Sáu Việt vào gặp tôi, anh nói với tôi:
-Ngày mốt, anh và chúng tôi cùng về quê của anh, và anh sẽ đọc bản thú tội của anh.
Tôi hỏi anh:
-Sau đó anh cho tôi về chứ?
-Tùy vào sự thành khẩn của anh. Anh cố gắng làm tốt nhất và hoàn thành nhiệm vụ này, đảng và
nhà nước sẽ khoan hồng cho anh, còn tôi, tôi cũng thưởng cho anh nữa.
Tôi thầm nghĩ, chắc thú tội xong giống như các Cha khác, họ cũng sẽ thả mình về...Tôi mừng lắm
và nói đùa với anh:
-Khi tôi làm tốt nhiệm vụ, anh thưởng cho tôi tô phở nhe...
-Chắc chắn sẽ thưởng cho anh tô phở.
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Ngày tôi về Giáo Xứ Thái Hòa thú tội lần này sau 12 tháng xa cách đã đến...Tôi sụt ký khá
nhiều...Những quần áo của tôi mặc rộng thùng thình...Tôi vẫn mặc bộ đồ bà ba đen...Đôi dép bị
đứt quai từ lúc nào tôi cũng chẳng để ý, và cứ mang vào chân...Tôi xuống cầu thang...Chiếc xe du
lịch chờ tôi sẵn sàng...Nhưng bên tôi luôn có công an hộ tống với đầy đủ vũ khí...Ghế bên tài xế là
anh Sáu Việt cấp tá...Ngồi 2 bên tôi là 2 công an có súng ống chỉnh tề...Tôi thấy cả một đoàn xe đi
với tôi...Dẫn đầu là xe "díp" công an, rồi xe chở công an, và tiếp theo là xe chở truyền hình truyền
thanh và báo chí. Xe du lịch chở tôi đi sau cùng...Có vẻ hùng hậu quá, tôi không biết họ làm những
gì mà đặc biệt thế...Tôi lâm râm đọc kinh Kính Mừng mà tôi vẫn thường đọc khi đi làm việc chấp
pháp hay gặp những khó khăn...
Đoàn xe ra khỏi thị xã Rạch Giá hướng về Cái Sắn...Qua Rạch Sỏi và qua Mông Thọ...Vừa qua
khỏi Mông Thọ, chiếc xe chở truyền hình truyền thanh và báo chí lật ngay giữa đường...Anh em
công an xuống đẩy mãi, nhưng không được...Các xe khác kẹt nằm chết đứng tại chỗ...Còn tôi
không được ra ngoài, cứ phải ngồi trong xe giữa 2 anh công an...Chờ hoài không thấy động tĩnh
gì...Tôi được biết tôi phải thú tội lúc 11 giờ sáng...Nhưng kẹt thế này làm sao về kịp...Tôi phó mặc
cho Chúa và cho định mệnh...Tất cả được đổi sang phương án là đoàn chúng tôi về Thái Hòa bằng
tác ráng, loại thuyền nhỏ có gắn máy đuôi tôm...Thế là công an, truyền hình truyền thanh và báo
chí xuống mấy chiếc tác ráng...Còn tôi vẫn được hộ tống với các anh công an và vũ khí...Đoàn tác
ráng đi qua huyện Tân Hiệp, qua Kinh A mà tôi rất thân quen...Đoàn tác ráng tiến vào Kinh Rivera
quê hương của tôi, mà tôi đã sáng tác bài hát về nó:
Ai có về quê tôi luyến nhớ,
Nghe tiếng ru hời như trong giấc mơ...
Những hình ảnh đẹp về Giáo Xứ Thái Hòa Kinh Rivera hiện lên trong mắt tôi đầy thân
thương...Chính nơi đây tôi đã phục vụ 9 năm trời cho tới ngày tôi bị bắt...Chỉ khác có một điều là
trước kia tôi đạp xe đạp hay đi honda dame để giúp đỡ Giáo Dân có một mình, nhưng hôm nay tôi
về có cả đoàn công an, có cả những du kích huyện đội, du kích xã, và toàn bộ hệ thống truyền
thanh truyền hình và báo chí...Hơn thế nữa, 2 bên tôi lúc nào cũng có 2 anh công an rất nghiêm túc
với súng ống kè kè trong tay...
Nhìn lên 2 bên bờ kinh, hàng hàng lớp lớp Giáo Dân tôi thương mến đi như trẩy hội hướng về khu
vực Nhà Thờ Thái Hòa nơi tôi sẽ thú tội...Những bà cụ tôi thương mến, những ông cụ tôi dấu yêu
trong thời gian dài 9 năm...Họ giơ tay vẫy chào tôi như lâu lắm không gặp được...Tôi thấy họ
chơm chớm nước mắt khóc...Những em thiếu nhi tôi từng sinh hoạt giúp đỡ cũng đi về hướng Nhà
Xứ...Tôi đi ngang qua Nhà Thờ Thái An mà tôi xây dựng và hoàn thành nhanh quá như trong bản
thú tội của tôi...Cây tháp cao làm bằng bê tông cốt sắt và thực hiện bằng đá rửa là ve chai đập vỡ
vụn tháp vào với xi măng...Óng ánh như những hạt thủy tinh dưới nắng chiều...Tháp chuông ấy đã
treo lên quả chuông 6 tấc...Riêng quả chuông 8 tấc đã treo lên nhưng chưa được đánh chuông lần
nào thì tôi bị bắt đưa đi...Tất cả những kỷ niệm ùa về trong tôi...Mắt tôi cay cay với những giọt lệ
chảy ra lúc nào tôi không hay...
Đoàn tác ráng tới bến cầu Nhà Thờ Thái Hòa...Cầu này tôi đã rửa chân trước khi làm lễ biết bao
nhiêu lần...Nó qúa thân thương gần gũi với tôi...Phía sân Nhà Thờ, rất đông người tụ họp chờ nghe
tôi thú tội...Tôi mường tượng đây là tòa án nhân dân như hồi còn ơn Miền Bắc khi tôi còn tấm bé
và nghe mẹ kể lại...Tôi đọc kinh Kính Mừng Maria như thói quen khi gặp những gian nan thách
đố...
Tôi bước lên cầu Nhà Thờ....Giáo dân quanh tôi đổ xô tới...Nhưng công an không cho...Tôi thấy
Bà Cụ Roãn nấu ăn cho tôi và mấy bà cụ Legio Mariae chào tôi với giòng lệ thương cảm...Tôi vẫy
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tay chào họ...Nhiều người quỳ cả xuống sân xi măng hướng về tôi cung kính và thương
cảm...Công an dẫn tôi vào Nhà Xứ...Quý Cha Bùi Đức Ngọan, Cha Công, Cha Kiên trên mặt trận
tỉnh cũng xuống....Nhiều Cha lắm tôi không nhớ hết...Quý Thầy cũng có mặt. Thầy Trương Công
Đam đã giúp tôi trước kia...Tôi nói với Thầy Đam:
-Đôi dép của tôi đứt quai rồi, cho tôi mượn đôi dép khác.
Thầy vội vã đưa cho tôi đôi dép khác để tôi đi...Chiếc quần đen bị tụt xuống vì tôi xuống ký khá
nhiều...Bộ áo bà ba đen cũ rách thường lệ của tôi làm tôi tiều tụy hơn...Nhìn về phía sân Nhà
Thờ...Chao ôi đông ơi là đông...Công an bảo tôi khoảng 5 ngàn người tham dự...Họ họp mít tinh để
nghe tôi thú tội và hoạch tội của tôi...
Khi tôi ngồi với 2 anh công an kèm sát tôi, tôi đã nghe thấy những tiếng hô hoán ngoài sân Nhà
Thờ...Tôi nghe thấy ồn ào huyên náo...Anh Sáu Việt vào dẫn tôi ra như một tên tội phạm trước cả
5 ngàn người Giáo Dân của tôi và những người từ các nơi khác đổ về...Có tiếng nói oang oang:
-Tên Chu Văn Chí về thú tội trước nhân dân, chúng ta nghe thú tội xong, đồng bào nào muốn kể
tội xin cứ tự nhiên và thẳng thắn.
Đúng rồi, tôi nghĩ đây là tòa án nhân dân...
Trước micro, tôi dõng dạc đọc bản thú tội với 9 tội danh...Tôi càng đọc to, Giáo Dân càng khóc
nhiều...Những tiếng xin khoan hồng cho Linh Mục...Xin khoan hồng...vang lên...Tôi nghẹn
ngào...Họ không cho tôi đọc tiếp...Bắt tôi ngồi xuống để nghe người khác kết án...
-Ai muốn tố cáo tên Chu Văn Chí cứ việc tự nhiên.
Tôi thấy và nhớ được ông Trùm Xuân của tôi mà tôi thương mến giơ tay:
-Chúng tôi thấy Linh Mục Chu Văn Chi có tội và đã thú tội, chúng tôi xin nhà nước khoan hồng...
Rồi một số người khác cũng cùng một giọng điệu xin khoan hồng cho tôi...Lúc đó đầu óc tôi rối
bời...Không còn nghe thấy được gì nữa...Rồi một giọng đanh thép nói với tôi:
-Đủ rồi, anh vào trong kia...
Anh Sáu Việt ra lệnh, và 2 anh công an luôn súng ống trong tay đưa tôi vào trong Nhà Xứ...Tôi
tưởng tôi được ăn trưa...Vì nghe là Cha Xứ giết chó mời công an và phái đoàn ăn uống sau khi thú
tội xong...Nhưng không được ăn uống gì cả...Họ lại áp giải tôi cùng 2 người công an với vũ khí ra
bến cầu Nhà Thờ...Nhiều Giáo Dân quỳ xuống trước mặt tôi...Nhưng công an đuổi họ đi...Anh nhà
báo Nhân Dân dừng tôi lại và phỏng vấn tôi:
-Tôi thấy dân ông thương ông quá. Tôi khó hiểu. Vậy thì những tội ông thú nhận trước nhân dân là
do ông viết hay do công an bắt ông viết.
Tôi chới với trước câu hỏi đường đột này. Tôi suy nghĩ: nếu tôi nói do tôi viết thì mình là tội phạm
phản động. Nếu tôi nói do công an bắt viết cũng chết...Tôi cầu nguyện trong phút chốc...Như một
ơn soi sáng, tôi bình thản trả lời:
-9 tội tôi thú nhận trước nhân dân, một phần do tôi viết, một phần do công an hướng dẫn tôi viết...
Thế là huề cả làng, không ai bắt bẻ được tôi...
Tôi thấy Bà Cụ Roãn, người nấu cơm cho tôi nước mắt lưng tròng đến nắm tay tôi, nhưng bị công
an cấm và đẩy đi...Nhiều bà cụ quỳ gối chắp tay lạy tôi...Tôi dấu đi những giọt lệ đang trào ra
trong tôi vì thương cảm Giáo Dân của tôi, phần vì cảm động trước những ân tình của họ dành quá
đặc biệt cho tôi...
Tôi xuống tác ráng, không một lời từ giã, vì chẳng ai cho tôi nói lời từ giã...Lúc nào công an cũng
vây kín quanh tôi, kè kè sát bên tôi...Họ không cho bất cứ ai lại gần tôi...
Tác ráng bắt đầu nổ máy và tiến ra ngoài lộ...Giáo Dân rất đông 2 bên đường giơ tay chào từ giã
tôi...Tôi xúc động và ngấn lệ...
Chiếc xe du lịch lại chở tôi về số 31 Đinh Tiên Hoàng, là nơi tôi bị giam giữ cùng với những anh
công an buổi sáng theo tôi...Anh Sáu Việt vẫn ngồi ghế trước bên tài xế...Tôi nói đùa với anh:
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-Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Anh Sáu nhớ đãi chầu phở nhe.
Anh cười và im lặng...
Tôi vào phòng của tôi mệt mỏi rã rời sau một ngày thú tội trước tòa án nhân dân...Tôi thiếp đi lúc
nào không hay...
Tôi nhớ lại khi họ tạm tha tôi, tôi có được những người quen kể lại:
-Cha ơi, ngày Cha về thú tội, Bà Cố mẹ Cha cũng xuống đây tham dự, nhưng công an mời Bà Cố
về phòng công an Huyện Tân Hiệp đêm trước, không cho Bà Cố tham dự và không cho Bà Cố gặp
mặt Cha. Bà Cố bị công an bắt buộc phải ngủ tại phòng công an Huyện Tân Hiệp.
Tôi buồn nhiều và thương mẹ nhiều hơn...Vì tôi mà mẹ tôi cũng bị vạ lây...Vì tôi là Linh Mục nên
mẹ cũng bị nhốt trên công an...Vì tôi mà mẹ long đong 11 lần từ Sàigòn đến thăm tôi ở tù mà mẹ
không gặp được tôi...Xin mẹ tha cho con...Đất nước mình như thế đó mẹ ạ...Con xin lỗi mẹ không
về được để mang vành khăn tang cho mẹ...Vì con đang còn ở tù...Mẹ hãy mỉm cười bình an trên
Thiên Đàng...
Sáng hôm sau, anh Sáu Việt lên phòng tôi và gặp tôi anh nói:
-Anh chuẩn bị để đài truyền hình Cần Thơ phỏng vấn anh.
Tôi chuẩn bị bộ quần áo bà ba đen và đến phòng phỏng vấn...Máy quay phim sẵn sàng...Họ chuẩn
bị một chiếc bàn với một cô phỏng vấn của đài truyền hình Cần Thơ...Chiếc bàn được trang trí
bằng một bình hoa giấy...Tôi và cô phỏng vấn ngồi đối thoại...Tôi để cho cô hỏi và tôi trả lời...Tựu
trung là 9 tội danh của tôi...Nhiều khi tôi phải nhắc tuồng cho cô, vì cô không biết kỹ thuật phỏng
vấn...
Rồi ngày tháng cũng qua...Tôi vẫn nghĩ là sau khi thú tội xong, họ sẽ tha tôi về như những Cha
khác...Tôi tin như thế...
Buổi sáng nọ đẹp trời, anh trưởng phòng công an nói với tôi:
-Anh chuẩn bị đồ đạc để di chuyển đi chỗ khác.
-Anh có biết tôi được đi đâu không, hay anh cho tôi về.
-Anh cứ chuẩn bị đi rồi sẽ biết. Đến nơi mới tốt hơn...
Tôi dọn dep phòng tôi...Chiếc mền cũ của Cha Đinh Long Điện người Gíao Xứ gửi cho tôi, tôi
thấy không cần nữa...Tôi cho Chị Ba Thanh, người đã nấu cơm cho tôi ăn xuyên suốt gần 14 tháng
trời...Tôi còn cho chị tất cả những đồ lặt vặt còn lại...Tôi chỉ mang mỗi giỏ bàng bằng cói, trong đó
có những bản nhạc tôi sáng tác, vài viên thuốc bao tử và thuốc cảm, cái lọ rượu lễ và ít bánh lễ còn
lại để phòng xa và có những đồ cần thiết để dâng Thánh Lễ khi cần...Tôi vẫn tin là tôi được về
hôm nay...
Chị Ba Thanh nhìn tôi và hoen lệ...Có lẽ chị thương cảm cho tôi nhiều hơn...Mấy anh công an nhìn
tôi thương mến lúc tôi ra đi hôm nay...Tôi vẫn thương họ và đối xử rất tử tế và lịch sự với họ...Họ
cảm nhận được những điều này. Ngay chú Tư De rất khắt khe nhiều lần cũng nói với tôi:
-Ông tốt lắm. Là người thì phải có những cái cần thiết. Ông cần gì cứ cho tôi hay, tôi sẽ mua cho
ông...
Anh công an Trí và Thủy vẫn giúp tôi và thương tôi rất nhiều hôm nay không có mặt...Tôi vẫn nhớ
và thầm cám ơn họ...
Hành trang nhẹ tênh...Chỉ có mỗi chiếc giỏ bàng...Tôi lên chiếc xe du lịch chờ sẵn trước nhà...Vẫn
tài xế, anh công an trưởng phòng ngồi trước...2 anh công an có súng ngồi 2 bên tôi...Chiếc xe
chuyển bánh...Tôi giơ tay từ biệt mấy người trong văn phòng P38...Tôi vẫn nghĩ và tin chắc họ thả
tôi về...Chiếc xe bon bon chạy rời thị xã Rạch Giá, rồi Rạch Sỏi...Con đường này rất thân thuộc
với tôi...
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Ô hay, xe đi hướng khác mà không về hướng Cái Sắn quê Thái Hòa của tôi...Tôi lại đoán non đoán
già, có lẽ họ cho tôi đến chỗ nào nghỉ cho khỏe rồi mới cho về...Bao nhiêu hy vọng trong tôi bừng
lên niềm hy vọng...
9. CHÍN. BIỆT GIAM.
Chiếc xe dừng lại trước một cái cổng rất lớn và kiên cố...Tôi nghĩ chắc là nhà nghỉ mát của cán
bộ...Họ cho tôi nghỉ ngơi lại sức trước khi thả tôi...Tôi vẫn hy vọng như thế...Anh công an trưởng
phòng xuống gặp gỡ người phụ trách...Sau đó, anh vui vẻ nói với tôi:
-Mời anh xuống, chúng tôi bàn giao anh cho cơ quan khác...
Tôi vui vẻ bước xuống và vào một căn phòng khá lớn...Nhiều công an trong phòng đang làm
việc...
-Anh ở lại mạnh khỏe, chúng tôi về đây.
-Cám ơn các anh.
Vừa chào và cám ơn anh công an trưởng phòng...Người công an khác gặp tôi:
-Từ nay, anh thuộc quyền quản lý của chúng tôi.
Thế là tôi ngồi chờ họ làm thủ tục giấy tờ. Tôi vẫn hy vọng mình được thả về...Một lúc sau, 2 anh
công an đến gặp tôi và nói:
-Anh đi theo chúng tôi.
Tôi mang chiếc giỏ bàng chứa những thuốc thang và xếp giấy đầy những bài Thánh Ca và những
ca khúc cùng những bài Hợp Xướng Quê Hương được chép trên những tờ giấy trắng và trên các tờ
báo nhật trình hằng ngày...Tôi bước vào cái cổng kiên cố mà tôi nhìn thấy trước kia khi xe chở tôi
lúc mới vào...2 anh công an dẫn tôi vào cổng...Họ lại trao tôi cho một anh công an khác...Anh dẫn
tôi và một phòng nhỏ và sẵng giọng một cách cứng nhắc:
-Anh cởi quần áo hết ra để khám xét...
Tôi không tin mình nghe thấy câu nói đó...
-Anh cởi quần áo để khám xét.
Như một mệnh lệnh đanh thép, tôi cởi hết bộ quần áo bà ba đen ra để anh khám xét rất kỹ...Anh
khám từng tí một trên thân thể tôi...Tôi chưa thấy thế này bao giờ...Tôi bắt đầu suy nghĩ và tự hỏi:
Sao họ làm thế? Đang suy nghĩ miên man, anh công an nói tiếp:
-Anh đổ hết đồ đạc từ cái giỏ này ra để tôi kiểm soát.
Tôi ngoan ngoãn làm theo...Anh công an giục hết các bài nhạc của tôi sang một bên...Anh cầm
chai thuốc ỉa chảy mà tôi đựng rượu lễ trong đó...
-Nước gì đây?
-Thưa anh, đó là thuốc ỉa chảy cực mạnh tôi phải uống vì hay đau bụng...
-Anh cần thì đổ thuốc đó vào túi nilon này.
Anh đưa một túi nilon và tôi đổ rượu lễ vào...Anh cầm cái bao nilon mà tôi giữ thuốc gastroban
bao tử và bánh lễ..Anh sẵng giọng hỏi tôi:
-Cái gì đây?
-Đây là thuốc gastroban chữa bao tử và thuốc khác chữa bệnh...
Anh đưa tôi một bao nilon khác và ra lệnh cho tôi chuyển các thứ khác sang đó. Khi khám xét
xong, anh bỏ 2 túi nilon là bọc nilon rượu lễ và bọc thuốc bao tử cùng bánh lễ vào giỏ bàng của tôi,
còn giấy tờ và những bài hát của tôi anh không cho vào giỏ bàng. Tôi nói với anh:
-Những giấy tờ này tôi cần lắm, xin cho tôi mang theo.
-Không được, những giấy này để chúng tôi giữ cho, chúng tôi sẽ trả lại cho anh.
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Sau đó, như một mệnh lệnh, anh thẳng thừng nói với tôi:
-Bây giờ anh tuyệt đối và "khẩn trương" theo tôi.
Tôi theo anh đi qua những dẫy nhà tôn...Tôi luôn theo anh...Anh dẫn tôi đến 2 dãy nhà kiên cố
bằng xi măng mầu xám đen xì...Tôi thấy những cánh tay đưa ra vẫy vẫy...Tôi tưởng là nhà để dụng
cụ làm vườn hay là nơi để những đồ xây cất, tôi nghĩ thầm:
-Sao những người này dại thế...Ở trong đó làm gì cho khổ?
Anh dẫn tôi đến dãy thứ 2. Dãy này gồm nhiều khung sắt có những giây kẽm gai rất kiên cố...Tôi
vẫn theo anh...Đến khung thứ 2, anh mở khóa cho tôi và dẫn tôi vào...Một cánh cửa sắt rất kiên cố
màu xám đen...Anh lấy chìa khóa mở ra...Anh ra lệnh cộc lốc:
-Anh vào đây...
Tôi bước vào trong...Anh đóng sầm cửa sắt lại...trời tối thui...Tôi không nhìn thấy gì...Tôi hét lên:
-Sao lại để tôi vào đây, tôi đâu có bị tù? Các ông bảo tôi di chuyển đi chỗ khác khỏe hơn mà sao
lại cho tôi vào đây?
Chung quanh tôi là cả một thế giới im lặng...Vắng kinh khủng...Một thế giới của chết chóc...Tôi
càng la lớn...
-Cho tôi ra ngoài..
Không ai trả lời...Mãi một lúc lâu sau...Tôi nghe tiếng nói nhỏ từ phòng bên cạnh vọng sang:
-Có phải Cha Văn Chi đó không?
Tôi im lặng không dám nói gì.
-Cha Văn Chi ơi, đây là phòng biệt giam cho tội tử hình và chung thân, mà sao Cha vào đây?
Chúng con có nghe phong phanh sáng nay sẽ nhốt Linh Mục Văn Chi vào đây...
Tôi vẫn im lặng nghe ngóng tình hình. Tiếng nói tiếp tục:
-Lúc Cha vào đây, nhiều công an quản giáo lắm, nên không ai dám nói, chỉ im lặng theo dõi họ
nhốt Cha thôi...Bây giờ họ đi rồi mới dám hỏi thăm Cha...Cha có khỏe không? Đây là dãy nhà biệt
giam tử hình và chung thân...Tôi hoảng hốt không còn phản ứng nào khác...Chưa bao giờ đối diện
với hoàn cảnh khủng khiếp này...
Tôi không đủ bình tĩnh nữa, tôi đập cửa và la lớn:
-Mấy ông lớn bảo tôi di chuyển đến chỗ tốt hơn mà sao nhốt tôi ở đây?
Tôi vẫn thấy chung quanh im lặng...Tôi đập cửa sắt thêm nhiều lần...Không ai trả lời...Tôi tiếp tục
la lớn:
-Họ hứa với tôi là di chuyển đến chỗ tốt hơn, tôi đã cho đồ đạc tất cả, tôi không có mùng mền quần
áo...Sao lại thế này...
Tôi càng la lớn...Tất cả rơi vào im lặng...
Mãi lúc lâu sau, có một anh tù nhân phạm cán đến và hỏi tôi:
-Anh cần gì.?
Tôi nói to với anh:
-Mấy ông lớn làm việc với tôi hứa chuyển tôi đi chỗ tốt hơn, nên tôi cho quần áo, chăn mền tất cả
rồi...Tôi không có còn gì hết...Xin giúp tôi...Anh tù nhân phạm cán nói với vào trong cho tôi nghe:
-Anh vào tù 14 tháng mà không biết đây là nhà tù sao?
-Không, tôi không vào tù, tôi chỉ được mời đi làm việc, và họ hứa với tôi di chuyển đi chỗ khác tốt
hơn, nên tôi đã cho tất cả rồi...
-Anh cần gì?
-Xin cho tôi mùng mền, vì tôi chẳng có gì...
Khoảng một lúc sau, cánh cửa sắt kiên cố mở ra...Họ ném cho tôi một cái mền và 1 cái chăn rất hôi
hám...Cánh cửa đóng sầm lại rất mạnh cùng tiếng chìa khóa khóa cửa sắt lại...
-Anh giữ lấy mà dùng...
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Tôi thấy mùi hôi quá...Mà làm sao mắc mùng được khi chẳng có giây, không có đinh...Tôi định
thần lại, lấy hết bình tĩnh quan sát...Phòng biệt giam của tôi dài khoảng gần 2 mét...Ngang khoảng
1 mét 80 phân...Có 2 bệ xi măng làm giường...Ở giữa có khoảng trống chừng 50 phân...Phía trong
cùng có một bể nước và một cầu tiêu ngay đầu giường...Tôi không thể tưởng tượng được...Chiều
cao của nó khoảng 4 mét...Lạnh lẽo...Kinh hoàng...Như một nấm mồ hoang lạnh ngoài nghĩa
trang...
Tôi nhớ lại là từ sáng đến giờ tôi chưa được ăn gì...Bụng tôi sôi lên và cồn cào khó chịu...Tôi đập
cửa mạnh hơn...Đồng hồ đã bị tịch thu từ lúc vào phòng ngoài cổng....Tôi chẳng biết là mấy
giờ...Chỉ biết trời đã rất khuya...Tôi tiếp tục đập cửa và la lớn hơn:
-Tôi từ sáng đến giờ chưa được ăn gì, các ông lớn làm việc với tôi nói là sẽ di chuyển đến chỗ tốt
hơn và chế độ ăn uống đàng hoàng...Tới giờ này tôi chưa được ăn uống gì...Một tiếng người phía
ngoài vọng lại:
-Anh ngu quá, anh tù lâu mà không biết chuẩn bị cho mình...
Tôi buồn...Vì chẳng hiểu gì...Họ hứa với tôi là sau khi thú tội xong, đảng và nhà nước khoan hồng
và họ sẽ cho tôi về như các Linh Mục khác mà họ đã làm như vậy...Tôi chỉ được mời đi làm việc,
và họ hứa là làm việc xong khoảng vài ngày họ cho tôi về...
Tôi chỉ biết có vậy...Nhưng lúc này đói và mệt quá...Tôi đập cửa sắt và kêu lớn hơn:
-Từ sáng đến giờ tôi chưa được ăn miếng gì..Tại sao không cho tôi ăn?
Có tiếng trả lời:
-Được rồi, chúng tôi sẽ gửi cơm cho anh.
Một hồi sau, tôi nghe có tiếng chìa khóa mở cửa ngoài, rồi lạch cạch có tiếng động ở dưới ngưỡng
cửa sắt...
-Đây là phần ăn của anh..
Tôi nghe và thấy luồn vào qua khe cửa sắt một tờ nhật trình cũ nát...Trên tờ nhật trình đó là một ít
cơm, khoảng chừng một chén, và thêm mấy hạt muối rất to...Những giọt nước mưa nhỏ xuống ướt
thẫm cơm lẫn muối hột...Tôi ngồi bệt xuống và khóc tấm tức...Đây là thân phận của tôi? Không
bằng chú chó nhỏ nhà tôi...Tôi nhớ lại ngày đó đúng vào ngày 30.4.1985...Tôi bốc một miếng
cơm...Cơm thiu lẫn với nước mưa nhão nhẹt...Tôi không thể nuốt được mặc dù rất đói và mệt lả
người...Tôi lại loay hoay với cái mùng và cái mền hôi quá...Làm sao ngủ đây...Muỗi nhiều thế
này...Trời về đêm rất khuya, tôi cũng không ngủ được vì muỗi, vì bâng khuâng, vì đủ lý do...Tôi
nghe những tiết hét kinh hoàng của những người bị kiên giam hay biệt giam tử hình tại đây...Họ
rống và hét lên như những con thú bị thương...Tôi vẫn không mường tượng được điều gì...Tâm trí
tôi ráo hoảnh...khô khan như trong một sa mạc không người...Tôi không thể tưởng tượng được
cảnh hỏa ngục này...36 năm sống trên trần gian, tôi chỉ biết đi học và đi tu, tôi chỉ biết giúp đỡ
người khác...Và khi cách mạng về, tôi đã từng đi lao động...Tôi gánh phân, gánh nước, tưới rau,
cấy mạ, gánh lúa...Tất cả tôi đã làm hết, nhưng không hiểu được hoàn cảnh này...Suy nghĩ miên
man...Trời đã sáng...Những tiếng người tù qua lại bên ngoài...
Khi bên ngoài im lặng và không có ai, tôi nghe tiếng người phòng bên cạnh gọi tôi:
-Cha Chi ơi, chắc cha không ngủ được tí nào.
Tôi không biết trả lời ra sao. Tôi nghe anh nói:
-Cha Chi ơi, Cha ghé sát tai vào tường và nghe con nói rồi Cha nói cho con nghe...Sau khi con gõ
tường 3 cái...
Tôi nghe 3 cái gõ mạnh vào tường, tôi úp sát tai và tường...Tôi nghe được anh nói gì với tôi khá rõ,
như trong telephone...Tôi không biết được tên anh, nhưng sau này tôi biết có anh Bạch Triệu
Khánh, người tù chung thân...
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Đây là bài học đầu tiên trong ngục tù tử hình và chung thân...Cứ thế, chúng tôi nói chuyện với
nhau...Tôi hỏi anh:
-Làm sao mà mắc mùng được, chẳng có đinh có giây gì hết...
-Cha an tâm...Con chuyển cho cha mấy bao nilon và hộp diêm quẹt, Cha đốt bao nilon và lấy nhựa
dính vào tường và cột cái mùng là được ngay.
-Làm sao lấy được bao nilon và hộp diêm quẹt của anh?
-Con sẽ cho máy bay qua Cha...
-Máy bay là gì?
Đang nói qua bức tường, có tiếng phía ngoài đường...
-Im lặng Cha nhe...Tụi quản giáo nó đi theo dõi đó...
Tôi và anh im lặng...Không nói tiếp nữa...Tôi lại nghe 3 tiếng gõ tường, tôi úp sát tai vào tường
nghe anh nói:
-Máy bay là con chuyển bao nilon và hộp diêm quẹt bằng giây con ném sang Cha...Cha sẽ nhận
được từ lỗ nhỏ phía dưới cửa, Cha lôi vào phòng...Cha lấy rồi gõ 3 tiếng...Con sẽ kéo giây lại và sẽ
chuyển chuyến bay khác những thứ cần cho Cha...
Anh như vị cứu tinh của tôi...Anh là thầy tôi về con đường tự cứu mình để sống còn trong nơi biệt
giam kinh hoàng này...Tôi nghe thấy một tiếng rơi xuống ngay lỗ chó dưới gầm cửa sắt...Đầu giây
là một bọc những bao nilon và hộp diêm quẹt, tôi lôi nó vào phòng xong xuôi, tôi gõ 3 tiếng. và cái
giây lại biến mất...Tôi theo sự hướng dẫn của anh...Tôi bật quẹt và đốt những bao nilon chảy
ra...Tôi lấy các diêm trong hộp quẹt đốt mấy bao nilon và dán nó vào tường với chất nhựa dẻo từ
bao nilon chảy ra...Tôi làm hoài không được...Tôi gõ tường 3 cái:
-Tôi làm hoài không được...
Anh kiên nhẫn chỉ cách thức cho tôi...Sau cùng tôi làm được...Tôi đã mắc được cái mùng rất hôi
lên như mắc mùng ở nhà mà không cần đinh đóng, không cần giây...
Tôi lại gõ 3 tiếng:
-Tôi đã làm được rồi, cám ơn anh...
-Con sẽ chỉ thêm cho Cha nữa, kiểu này có thể treo cả nải chuối hay các đồ nặng tới 3 ký...
Đang nói chuyện, có tiếng chân đi ngoài cửa...Chúng tôi lại giữ hoàn toàn im lặng...Các tù nhân
bên ngoài chuyển đồ ăn cho chúng tôi...Hôm nay, họ chuyển vào lỗ chó cho tôi một chén bằng mủ
đựng cơm, không phải là tờ giấy nhật trình như tối qua...Trên chén cơm có mấy hạt muối hột rất
to...Im lặng trở về sau giờ phát cơm...Tôi nghe 3 tiếng gõ tường...Tôi úp sát tai và tường:
-Cha ơi, Cha nhận cơm với "trứng rồng" rồi phải không?
-Có, tôi nhận cơm với và mấy hột muối to lắm.
-Đúng. Cơm và "trứng rồng" đó. Trong này anh em gọi muối hột là "trứng rồng" cho nó hay và thi
vị một chút. Nhưng Cha ăn muối ít thôi không có bị bệnh phù thũng là chết đó Cha...Chúc Cha ăn
cơm với "trứng rồng" ngon miệng...
Tôi cố gắng nuốt cơm và mấy hột muối, nhưng ăn mãi không được...Tôi để lại. Buổi chiều, tôi lại
nghe có tiếng lách cách ngoài cửa và tiếng mở cửa ngoài, rồi chìa khóa mở cửa sắt kiên cố...Ánh
sáng lùa vào phòng tôi...Một anh tù nhân đưa mấy xô nước đổ vào cái bồn bên chỗ đi vệ sinh...Anh
không nói không hỏi gì...Tôi thấy anh công an quản giáo đứng ngay trước cửa...Sau đó, anh ra khỏi
phòng tôi...Tiếng chìa khóa khóa cửa sắt và cửa ngoài khóa lại...Chỉ có thế...
Tôi buồn lắm...Chỉ đọc kinh và lại ngồi trên miếng bệ xi măng...Đến tối, tôi lại nhận được phần ăn
gồm 1 chén cơm và muối hột...Tôi cũng chẳng tha thiết ăn uống...Tôi cứ nhịn và uống nước trong
bồn cầu tiêu cầm chừng...Ngày đầu tiên trong ngục thất chung thân và tử hình qua đi...Chiếc mùng
rất hôi mà tôi đã mắc lên được bằng bao nilon chờ tôi giấc ngủ đêm nay...
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Đêm khuya đã đến...Trằn trọc hoài không ngủ được...Tiếng muỗi vo ve rất nhiều...Vào trong mùng
thì mùi rất hôi thối chịu không được...Nhưng mệt quá, tôi đặt lưng lên bệ xi măng...Những chú rệp
từ đâu bò vào nhiều quá...Mùi hôi của phòng...của những chú rệp...Mấy con gián cũng mò vào
phòng tôi...Nhiều quá...Đang chiến đấu với những người khách lạ chưa xong...Đêm rất khuya...Tất
cả chìm trong im lặng của chết chóc...Tôi nghe có tiếng hét lớn:
-Anh em và đồng bào hãy đứng lên, đập tan chế độ cộng sản, giải thoát cho Quê Hương và Dân
Tộc Việt Nam...
Tôi sợ bắn người lên...Cái sợ truyền kiếp từ ngày 30.4.1975 khi bộ đội cộng sản cưỡng chiếm
Miền Nam...Cả nước trùm lên một nỗi sợ hãi...Tôi cũng rất sợ vì những cảnh giết chóc, bắn người,
tù đầy, công an nhan nhản ngoài đường, bộ đội vào mỗi nhà trong Giáo Xứ tôi để ở chung với dân,
mỗi nhà 4 hay 5 anh bộ đội...Tất cả trùm lên một nỗi sợ hãi...
Rồi lại tiếng cười khanh khách như tiếng cười của ma...Rồi lại vang lên tiếng hát:
-Này công dân ơi quốc gia đến ngày giải phóng....Đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống...
Tôi nổi da gà thật sự...Vì ngay trong ngục tử hình và chung thân, anh em tù không sợ hãi...Anh em
hát bài Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa...Rồi lại vang lên tiếng hát Suy Tôn Ngô Tổng Thống:
-Ai bao năm vì sông núi quên thân mình. Cứu đất nước....Toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô Tổng
Thống...
Tất cả đều im lặng...Chỉ nghe tiếng hát lanh lảnh...Không sợ sệt...Không âu lo...Không còn ngục tử
hình chung thân...Chỉ là tiếng hát yêu nước yêu Dân Tộc Việt Nam vang vọng giữa đêm khuya cô
đơn vắng lặng...Tiếng hát mạnh mẽ và tin tưởng làm tôi sợ cho họ...Có tiếng chạy ngoài
đường...Tiếng hát im bặt...Không gian lại chìm vào đêm tối mênh mông...Một cõi chết âm u bao
trùm tất cả...Rồi có những đêm khác, tiếng hát, tiếng hò vọng cổ vang lên...Những tù nhân chung
thân và tử hình thoát khỏi sợ hãi...Họ tự do nói lên khát vọng của kiếp người...Dù bị kìm kẹp...Dù
những cùm khóa chân...Hay cả những chiếc cùm khóa miệng từ Liên Xô, mà tôi biết được công an
hay dùng để khóa miệng những người biệt giam khi họ lên tiếng hát hay phản đối...Chúng tôi gọi
là "khớp mỏ." Khi bị cùm miệng, tù nhân không nói được...Không ăn uống được...Có khi ngộp
thở...Chúng tôi hay gọi là cùm mõm chó Liên Xô để tiêu diệt những khát vọng...
Trời lại sáng, nhưng xà lim tôi ở vẫn tối om...Chẳng có ánh sáng...Có tiếng kẻng báo thức của
trại...Tôi thức dậy...Không có bàn chải và kem đánh răng...Không có khăn rửa mặt...Chẳng có gì
ngoài chiếc mùng hôi thối...Tôi dùng bàn tay vốc nước từ cái bồn nước bên cầu tiêu súc miệng và
rửa mặt...Cuộc đời tù đầy đơn giản quá...Rồi tôi vươn vai...Tập vài động tác cho khỏe người như
tập thể thao mỗi buổi sáng...Có tiếng lách cách của chìa khóa mở cửa ngoài và mở cửa sắt kiên
cố...Một anh tù nhân vào phòng nói với tôi cộc lốc:
-Anh ra ngoài tắm nắng...
Tôi được ra ngoài cửa sắt kiên cố, nhưng cửa có giây kẽm gai vẫn khóa...Anh quản giáo đứng nhìn
tôi...Tôi ra ngoài hít thở không khí trong lành hơn ở trong xà lim...Tôi có dịp quan sát các phòng
chung quanh tôi...Người bên cạnh là anh Bạch Triệu Khánh chung thân...Tôi mỉm cười chào anh
và cám ơn anh, nhưng luôn luôn với đôi mắt theo dõi và kiểm soát nghiêm ngặt của anh quản giáo
đứng đó:
-Các anh không được quan hệ với nhau đâu nhé...
Có lẽ anh nhắc riêng tôi là tù nhân mới...Tôi cảm nhận được điều đó...Tôi im lặng, chỉ nhìn mỉm
cười và gật đầu cám ơn anh Khánh, người đã giúp tôi mắc mùng và nói chuyện "điện thoại" qua
tường...Nhìn sang dãy xà lim biệt giam khu A đối diện...Tôi thấy phòng nào cũng có người...Mọi
người đều ra tắm nắng, nhưng không ai được nói chuyện với nhau...Xa xa ở dãy xà lim khu A, tôi
thấy bóng dáng một phụ nữ...Mãi sau tôi mới biết chị là bà Chung Thị Kim, tù chung thân, trong
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vụ nổi dậy khá lớn tại Việt Nam chống lại cộng sản sau năm 1975...Ai cũng mình trần để phơi
nắng...Ở lâu tôi mới biết mỗi tuần, quản giáo mở cửa để các tù nhân được ra khu vực trong khu
vực trước phòng, nhưng trong hàng rào kẽm gai để phơi nắng, mà tù nhân chúng tôi gọi là tắm
nắng...Có lần khi tôi được tắm nắng như vậy, tôi thấy anh Thủy, người công an đã bắt tôi từ
đầu...Anh mặc quần áo khá sang trọng khi đó, tôi cứ tưởng anh là nhân viên thuế vụ...Hôm nay anh
lại xuất hiện ở đây, anh hỏi tôi:
-Anh có khỏe không?
-Cám ơn anh không được khỏe lắm.
Tôi cũng chẳng cần nhắc lại chuyện anh nói với tôi, chỉ làm việc xong là anh được về...Cả thước
phim gói ghém những hình ảnh ngày tôi bị bắt tháng 3 năm 1984 ùa về...Hình ảnh những công an,
du kích, và rất đông bộ đội đến khám xét nhà tôi hiện rõ mồn một...Đang mông lung với những
hình ảnh ấy, anh Thủy nói tiếp:
-Được làm vua, thua làm giặc, anh có biết không?
-Đời tôi chỉ đi học và đi tu, có làm vua gì đâu anh.
Anh gằn giọng:
-Anh đã ngồi nhà mát ăn bát vàng, anh hiểu chưa?
Tôi nhục nhã vì nghe chửi rủa tôi...Nhưng tôi chấp nhận...Vẫn mỉm cười cám ơn anh..Và anh bỏ ra
đi..
Trong xà lim biệt giam được vài tuần...Có tiếng gọi bên ngoài:
-Anh Chu Văn Chí chuẩn bị đi làm việc.
Tôi ngỡ ngàng...Làm việc suốt 14 tháng cũng chưa đủ sao? Một anh quản giáo công an mặc quân
phục mầu xanh và nón két xanh mở cửa ngòai và mở cửa sắt kiên cố sẵng giọng:
-Anh theo tôi.
Vẫn bộ bà ba đen cũ, mà tôi cho là sang trọng nhất, tôi lẽo đẽo theo anh vào một phòng chấp pháp
trong trại tù Tà Niên...Tôi nghe được anh em tù đồng cảnh nói với tôi, trại tù này là trại tù Tà Niên.
Tôi nghe nhiều người nói về trại tù này, nhưng không biết thế nào...Thì kỳ này tôi nếm mùi trại Tù
Tà Niên nổi tiếng vùng Rạch Giá..
2 anh công an chấp pháp ngồi sẵn chờ tôi:
-Anh khỏe không?
-Cám ơn anh, hơi yếu vì bệnh tật bao tử và tôi chẳng có gì trong phòng giam, vì tôi cho họ hết rồi
khi anh em công an di chuyển tôi vào đây...
-Anh nhớ thành khẩn khai báo, anh sẽ được đảng và nhà nước khoan hồng. Anh có thêm gì không,
chúng tôi đã gặp gỡ rất nhiều người biết anh, họ đã nói tất cả những tội lỗi của anh.
-Tôi đã khai báo tất cả và thú tội trước nhân dân rồi.
Họ chìa cho tôi điếu thuốc hoa mai. Anh hút đi và suy nghĩ thêm rồi thành khẩn khai báo. Một lúc
sau những câu nói chuyện bâng quơ, anh công an chấp pháp nói với tôi:
-Thôi anh về phòng nghỉ ngơi, chúng ta lại có dịp gặp nhau lần khác...
Tôi ra khỏi phòng theo anh công an quản giáo về dãy xà lim biệt giam của tôi...Khi không có động
tĩnh gì bên ngoài, tôi gõ tường 3 cái và úp sát tai vào tường...Tôi nghe phòng bên trái trả lời...Tôi
hỏi thăm về tình hình những người bị nhốt trong khu biệt giam tử hình và chung thân này...Tôi
được biết thêm, dãy biệt giam tôi đang ở có anh Huynh khu 6 trong Giáo Xứ tôi sẽ bị tử hình...Anh
Thắng quê ở vùng Núi Trầu Hà Tiên cũng sẽ bị tử hình. Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Cầu cũng bị giam
chung thân tại đây...Mà năm 2013, qua báo chí tôi mới biết anh vẫn còn trong trại tù và người ta
đặt tên anh là "Người tù lương tâm của thế kỷ." Anh ngồi tù xuyên suốt từ những thập niên
1975...Tôi được nghe anh bạn kể về bài hát "Những con ngựa đỏ trên thảm cỏ xanh" do anh
Nguyễn Hữu Cầu sáng tác và anh bị bắt...Rồi dãy nhà biệt giam đối diện với tôi có bà Chung Thị
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Kim chung thân, rồi bên tôi có anh Bạch Triệu Khánh chung thân...Tôi chỉ nghe phong phanh có
thế...
Một buổi sáng nọ, có tiếng la:
-Cán bộ ơi, A 3 có người tự tử...Cán bộ ơi, A 3 có người tự tử...
Một lúc sau, tiếng chân chạy rầm rập phía ngoài...Nhìn qua lỗ chó phía trên hé mở tấm kim loại
che kín tôi quan sát...Công an vào khá đông cùng những tù nhân đi theo...Tôi nghe tiếng được
tiếng không:
-Nó là một bác sĩ...Nó dùng miếng ve chai cắt gân tay và thò tay ra ngoài đầy máu tươi...Có lẽ nó
chết...Nó cắt tay tự tử...
Tôi chỉ nghe láng máng có thế và tiếng quát tháo của anh quản giáo:
-Không được ai xem qua lỗ phòng mình...Cấm tuyệt đối.
Tôi đóng miếng kim khí lại...Tôi vẫn run nhiều vì sợ...Tôi thầm cầu nguyện cho người xấu số...Rồi
đang đêm, có những tiếng hô vang vọng như từ trong sa mạc hay nghĩa trang:
-Cán bộ ơi, A 4 có người đau nặng...
Tù nhân chúng tôi cứu nhau khi có người bệnh nặng phải la lớn như vậy, cán bộ quản giáo mới
vào để tùy cơ ứng xử...Vẫn những tiếng la hét ban đêm...Những tiếng hát đấu tranh vẫn tiếp tục
vang lên trong đêm...Tôi hiểu được tâm lý không sợ hãi trước cái chết đang đón chờ của những tù
nhân tử hình...
-Anh em ơi, hãy cố gắng giữ sức khỏe và tập thể dục hằng ngày, để chúng ta cùng quân đội Thái
Lan và các nước tự do có thể dẹp tan cộng sản...
Có những buổi sáng sớm, khi chưa có công an quản giáo, tôi nghe vọng từ những phóng khác:
-Bố Chi ơi, cho con ăn bánh mà con vẫn ăn ở nhà những buổi sáng sớm...
Có lần cả tiếng của Bà Chung Thị Kim, tiếng anh Huynh tử hình...Tôi cố gắng chuyển Mình
Thánh Chúa cho họ qua các anh tù nhân phạm cán được đi bên ngoài những dãy nhà biệt giam của
chúng tôi...Họ thông cảm những hoàn cảnh đau thương này, và họ giúp tôi chuyển Thánh Thể cho
một số người cần...Tôi xúc động và mang ơn những người này lắm...Tôi càng thấm thía hiểu được
chân lý: Giữa biên giới sự sống và sự chết, con người trở về và cần thiết sự có mặt của Thiên
Chúa...Và tôi cho họ Mình Thánh để rước lễ một các kín đáo bí mật...Nếu công an quản giáo biết
được chuyện này chắc tôi đi đời nhà ma ngay...
Một ngày khác, có tiếng la lớn gọi tôi:
-Bố Chi ơi, con được ăn bữa ăn đặc biệt hôm nay. Ngày mai con đi...Bố giúp con...
Tôi hiểu được tiếng anh Huynh khu 6 Giáo Xứ của tôi ngày mai đi tử hình...Tôi thầm thĩ giải tội và
ban phép lành cùng cầu nguyện cho anh, để anh được bình an...Ngày mai anh ra đi để tử hình anh,
nên người ta cho anh ăn bữa ăn ân huệ lần chót...
Cả đêm tôi không ngủ được...Chừng nào đến lượt mình cũng thế...
Sáng sớm hôm sau, những dãy tù tử hình và chung thân của chúng tôi được lệnh không được mở
cửa hay nhìn ra ngoài...Cấm tuyệt đối...Tôi nghe tiếng chân của rất nhiều người chạy bình bịch bên
ngoài...Tiếng kêu nhau ơi ới hỗn loạn...Tôi nghe tiếng công an quản giáo quát tháo ra lệnh...Cả khu
biệt giam chết chóc này im lặng hết...Chỉ có những tiếng chân, tiếng quát tháo...Tôi nghe rõ cả
tiếng mở cửa song sắt xa xa...Tiếng ra lệnh...Hình như khá đông người...Rồi tôi nghe có tiếng thét
lên giõng dạc:
-Đả đảo cộng sản, Việt Nam Cộng Hòa muôn năm...Đả đảo cộng sản, Việt Nam Cộng Hòa muôn
năm...
Rồi tiếng đó bị tắc nghẹn...Ú ớ...và không thấy gì nữa...Tôi cầu nguyện tha thiết hơn cho anh
Huynh và những tù nhân tử hình...Cả nguyên buổi sáng hôm đó, chúng tôi không được nhìn qua lỗ
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chó...Tôi không thể tưởng tượng sự kiện dẫn độ những tù nhân tử hình đi ra pháp trường bằng cách
nào...Chỉ biêt cầu nguyện cho họ...Tôi cũng tạ ơn Chúa đã giúp anh Huynh và một số anh chị em
tù nhân trong biệt giam...Chiều tối, mấy anh em phạm cán mang thức ăn vào kể cho tôi nghe câu
được câu mất về sự kiện tử hình sáng nay... Tôi nghe biết đội công an chuyên thi hành tử hình cho
các tội nhân vào khu biệt giam để dẫn độ anh Huynh và anh Thắng đi ra pháp trường để tử hình...2
anh rất can đảm và hô lớn tiếng: "Đả đảo cộng sản, Việt Nam Cộng Hòa muôn năm..." Các anh la
được mấy tiếng, thì bị công anh khớp mỏ bằng cái cùm khóa miệng Liên Xô, nên các anh ú ớ
không la tiếp được...Biệt đội tử hình dẫn các anh ra pháp trường để bắn tử hình....Vài ngày sau, tôi
biết thêm chi tiết qua các tù nhân phạm cán cung cấp nước và cơm cho chúng tôi. Anh Huynh bị
bắn tử hình tại Kinh 8 Cái Sắn...Anh Thắng bị xử tử tại vùng Núi Trầu Hà Tiên...Riêng anh
Huynh, những tù nhân phạm cán được lệnh trao cho chị Huynh những vật dụng còn lại trong tù là
cái xô múc nước và vài đồ vặt vãnh...Xác các anh nghe nói được đưa về nghĩa trang Xóm Chùa an
táng.. Tôi chỉ biết có như thế do các anh tù nhân phạm cán kể lại...
Những ngày tháng nhàm chán trong xà lim biệt giam, ngoài giờ đọc kinh rất nhiều, tôi cảm thấy
trống vắng quá, sợ phát điên...Nên tôi kiếm việc làm...Những chú gián hôi lắm rất nhiều bò vào
phòng tôi...Tôi bắt 2 chú và khâu đít 2 chú lại...2 chú đánh nhau chí chóe...Xong rồi tôi lấy những
tờ báo nhật trình gói các chú lại, đốt lửa và nướng các chú lên để ăn thêm cho có chất protein...Có
những khi tôi nhìn đoàn kiến bò ngang dọc trong phòng, cố gắng tìm kiếm chú kiến chúa...Nhờ đó
cũng tiêu khiển được một vài trống canh...
Rồi có lần tôi nghe tiếng người quản giáo nói vọng bên ngoài:
-Anh Chu Văn Chí có giỏ thăm nuôi.
Cánh của mở ra...Anh công an quản giáo xách 2 hay 3 túi giỏ bàng vào phòng tôi và đặt xuống sàn
nhà...Lần đầu tiên tôi được thăm nuôi do các Ông Trùm Giáo Xứ Thái An và gia đình...Tôi là một
con bà phước cả hơn tháng nay...Tôi mừng quá, mở những giỏ thăm nuôi: nào là thịt chà bông, mỡ
trong túi nilon, nải chuối, cà phê, thuốc lá hoa mai, và khá nhiều những bao nilon và những sợi
giây...Có lẽ quý Ông Trùm và gia đình được báo cho thăm nuôi những thứ cần này trong biệt
giam...Nhiều quá, tôi mừng nhiều...Tôi gõ tường 3 tiếng...
-Đồ ăn thăm nuôi nhiều quá, tôi đi máy bay cho anh nhe...
-Cha giữ lấy mà ăn...
-Không, nhiều lắm, tôi đi máy bay cho anh...
Thế là tôi nối những sợi giây lại thành một sợi giây khá dài...Tôi buộc thức ăn vào và tập đi máy
bay sang phòng bên phải trước, người mà đã cho tôi khá nhiều khi tôi là con bà phước, có nghĩa là
tù nhân không được thăm nuôi...Tôi làm lần thứ nhất...Không khéo tay nên bên kia không nhận
được, vì đồ ăn rớt lung tung, không rơi vài ngay phía lỗ chó dưới cửa...Tôi lôi về và cột lại thật
chặt...Tôi quăng giây qua lỗ chó phía trên...Máy bay vẫn không đáp xuống đúng phi trường như dự
liệu hay như các anh đã đi máy bay rất thành thạo để gửi đồ sang tôi...Tôi cố gắng nhiều lần...Sau
cùng tôi thành công chuyển máy bay cho anh bạn phòng bên phải...Với kinh nghiệm này, tôi
chuyển máy bay sang phòng bên trái thì được ngay...Vậy là tôi học được bài họ thứ 2: "Đi máy bay
chuyển đồ."
Tôi lại gõ tường 3 cái và nói qua bức tường:
-Làm sao treo được những thức ăn còn lại để gián, chuột, và kiến không tấn công?
-Cha theo cách đốt bao nilon và gắn vào tường. Cha lấy thêm bao nilon khác làm thành cái móc
như móc quần áo. Khi dính xong, Cha treo trên 3 ký lô cũng được...
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Suốt buổi chiều, tôi thực tập bài học này...Tôi đã làm được mấy móc...Móc treo chuối, móc treo
mỡ, móc treo những thứ cần...Ruốc chà bông và nước mắm cũng được treo lên như thế...Còn cà
phê làm sao pha được. Tôi lại gõ 3 tiếng như thỏa thuận với nhau:
-Làm sao pha cà phê được?
-Cha ơi, gia đình Cha gửi Cha loong sữa. Cha mở loong sữa ra để đổ sữa vào túi nilon, và dùng
loong sữa đó để nấu nước bằng bao nilon và vài miếng vải...
Tôi phải nhờ anh em tù phạm cán mở loong sữa cho tôi, và tôi thực hành bài học pha cà phê trong
xà lim biệt giam...Nhưng đâu có phin cà phê mà pha...Tôi lại gõ 3 tiếng vào tường và hỏi tiếp:
-Lấy gì cho cà phê vào để pha?
-Cha xé một miếng mùng, rồi cho cà phê vào, sau đó chế nước nóng.
Loong nước đã sôi lúc nào không hay...Tôi xé tấm mùng hôi thối một miếng...Bọc cà phê lại bên
trong...Tôi cho vào cái ca nhựa nhỏ...Nước nóng làm tan cà phê như phin cà phê...Nhưng lỏng le
lỏng lét...Tôi cho đường vào...Vậy là tôi thưởng thức được món cà phê phin trong phòng xà lim
biệt giam...
Có 3 tiếng gõ tường, tôi úp tai vào nghe:
-Cha có con giao nào không?
-Làm sao mà có giao, họ tịch thu hết từ lâu rồi.
-Con đi máy bay chuyển cho Cha một con giao nhe, để Cha xài đỡ. Quý lắm đó nhe Cha, đừng để
nó đánh tư sản mại bản là mất hết đó nhe Cha...
Tôi chẳng hiểu những ngôn từ này...Nhưng thấy một tiếng kêu ngoài cửa...Chiếc giây cột con
giao...Tôi lấy con giao vào phòng và trả giây lại..Nhìn kỹ, con giao được làm rất khéo tay từ nắp
loong sữa bò, có thể cắt hay thái thịt được...Tôi mừng quá và sử dụng ngay để cắt thịt nhỏ ra và ăn
dần kẻo mau hết...Nằm gác chân trên bệ xi măng và thưởng thức món ăn, đặc biệt là ly cà phê bítất làm từ bí-tất là chiếc mùng hôi thối, giống như cái bí-tất hay là đôi vớ, mà chúng tôi vẫn gọi
trong tù là cà phê bí-tất cho tượng thanh tượng hình...Tôi cảm thấy sảng khoái và phì phèo điếu
thuốc lá hoa mai...Bù lại những ngày tôi là con bà phước không có thăm nuôi và phải bắt dế, đó là
anh em tù phạm cán nhặt cho những mẩu thuốc dư người khác vất đi và xé ra rồi cuộn với giấy bản
để hút.
Có tiếng gõ tường 3 lần. Tôi ghé tai vào tường:
-Quản giáo sắp đánh tư sản mại bản đó Cha, Cha phải cẩn thận. Phải giấu con giao rất kỹ vào lỗ
cầu tiêu...Sau khi họ xét xong, lấy ra rửa đi mà dùng Cha nhe.
Đúng như anh báo...Có tiếng lách cách mở cửa ngoài và ập một cái cửa sắt kiên cố mở tung...Tôi
thấy vài anh công an quản giáo tiến vào phòng tôi, mặt hầm hầm sát khí...Các anh mở tung tất cả
các thứ, xem xét hết mọi nơi, cả lỗ cầu tiêu và bồn nước...Tôi nghe anh bạn nói cách giấu con
giao...Tôi đã làm trước...Gói con giao bằng nắp loong sữa bò vào bao nilon. Cột thật chặt, và giấu
vào mãi dưới lỗ cầu tiêu...Rồi tôi dội nước cho chắc ăn...Con giao vẫn nằm ở vị trí tôi giấu không
hề hấn gì...Các anh quản giáo xét xong không thấy gì, các anh ra ngoài và đóng sầm cửa lại..Tôi hú
vía...Khi thấy êm êm không còn động tĩnh gì...Tôi gõ 3 tiếng:
-Tôi an toàn rồi...
Anh buồn nói với tôi:
-Cha ơi, họ đánh tư sản mại bản con mất hết rồi...Có loong sữa guigoz để nấu, họ lấy mất...Có hộp
quẹt diêm chưa kịp dấu, họ lấy luôn...Con mất trắng tay lần này...
Tôi hiểu được đánh tư sản mại bản là xét phòng và tịch thu những đồ nấu nướng hay vật dụng phát
ra lửa như hộp diêm quẹt...Khi tù nhân có được loong sữa guigoz hay những thứ chế tạo cần thiết,
chúng tôi nói đùa là tư sản, là người giầu có trong tù...Nên đánh tư sản mại bản là quản giáo tịch
thu những thứ quý giá đó...Khó mà làm lại được...
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Khổ quá...Ở không mà râu tóc mọc ra tua tủa, xem phát sợ...Tôi không biết phải cạo râu làm sao.
Anh bạn chỉ tôi:
-Cha xin mấy anh đưa cơm cho một miếng ve chai vỡ...Cha mài cạnh đi cho sắc và cạo râu nhe
Cha...
Tôi xin được miếng ve chai, mài sắc cái cạnh...Tôi cố gắng làm thành con dao cạo râu...Cũng được
lắm...Bộ râu của tôi chỉ đứt lởm chởm...Nhưng có còn hơn không...Cứ như vậy, tôi cạo râu thường
xuyên hơn...Và ngày cắt tóc tập thể đã đến, tôi được ra phía ngoài cửa sắt, ngồi trong khu có lưới
bằng kẽm gai...Một anh tù mang tông-đơ tới, anh làm cho 6 đường tông-đơ mái đầu xanh của
tôi...Thế là cắt tóc miễn phí xong...Đầu tôi lởm chởm...Tóc chỗ bị cắt, chổ còn lại như chó
ngoạm...Nhưng tôi cũng được an ủi là tóc đỡ vướng và mát mẻ hơn trong xà lim biệt giam này...
Lâu ngày ở trong xà lim biệt giam thiếu không khí, thiếu ánh sáng và ẩm thấp vô cùng, lại thiếu cả
dinh dưỡng...Cả người tôi bị ghẻ...Những chú ghẻ tấn công tôi...Ngứa ngáy, đau đớn, khó
chịu...Tôi ngồi hàng giờ dùng cái tăm phá những "cống rãnh" dưới làn da của tôi...Những hang ổ
của các chú ghẻ kinh hồn...Lần đầu tiên tôi thấy và biết con ghẻ thế nào...Cứ như vậy, tôi phá hủy
khá nhiều hệ thống ghẻ ở da bàn tay, da ống chân, da bụng, da ở ngực...Những chú ghẻ nhỏ mầu
trắng cứ nhung nhúc trong những cống rãnh sào huyệt ấy...Máu, mủ, nước nhờn túa ra đau
rát...Nhưng phải làm, không thì nguy hiểm lắm...
Một ngày nọ, cánh cửa sắt kiên cố mở toang, tôi thấy anh cán bộ quản giáo dẫn vào một tù nhân
mới, anh công an nói vỏn vẹn:
-Anh có thêm bạn mới...
Rồi anh công an ra và đóng sầm cửa lại...Tôi có người bạn mới vào ở chung phòng với tôi...Anh
chiếm phần bệ xi măng còn lại...Tôi vẫn chỗ cũ...Sau khi ổn định, anh tên là anh Ba. Anh kể cho
tôi nghe về lý do anh bị bắt...Anh là cán bộ cộng sản...Anh bị các cớm lớn nhờ làm ăn buôn
bán...Sự kiện vỡ lở...Các cớm lớn nhốt anh vào tù...Rồi căng thẳng hơn, họ chuyển anh vào trại
biệt giam này dành cho tử hình và chung thân...Tôi thương cảm cho anh rất nhiều và chia sẻ với
anh những thức cần thiết khi anh mới vào và còn thiếu thốn...Rồi đôi bạn tri kỷ đồng cảnh bên
nhau...Anh chơi cờ tướng rất giỏi...Tôi lại sợ người ta gài anh theo dõi tôi...Nên tôi cũng sợ
lắm...Vì tôi nghe có rất nhiều tù nhân bị gài như vậy...Do đó, tôi vẫn giữ thái độ tôn kính yêu
thương anh, nhưng vẫn giữ khoảng cách, tránh những tâm sự không cần thiết, vì tôi đã kinh
nghiệm khá nhiều đời tù đày... Khi có anh Ba, tôi bớt đi những tiếng gõ tường 3 cái để liên hệ với
2 anh của 2 phòng bên cạnh...Nhờ anh chơi cờ tướng giỏi, tôi với anh hay giết thời gian để chơi cờ
tướng...Anh thắng tôi dễ dàng vì tôi đâu có giỏi..Anh giàn các thế trận cờ rất tuyệt vời...Tôi cám ơn
anh...Có những ngày chúng tôi giải trí bằng đấu cờ với phòng bên cạnh...Bàn cờ chúng tôi vẽ trên
giấy nhật trình với các ô vuông và viết số trên những ô đó để di chuyển quân cờ...
-Tao đi xe vào ô 7.
-Tao xuống mã ô 9.
-Xe tao ăn mã mày.
-Chốt tao tới biên giới ô 18...
Cứ thế, những bàn cờ giết đi ngày tháng nhàm chán trong tù...Có khi cãi nhau vì đi sai nước
cờ...Không có trọng tài...Chỉ cãi nhau ỏm tỏi qua bức tường ngăn cách...Tức tối vì ăn gian...Nhưng
sau cùng huề cả làng...Tôi lại được biết phòng bên cạnh có anh bạn tù mới tên là anh Đức. Anh
cũng là cán bộ cộng sản...Anh giúp đỡ các xếp lớn làm ăn nhưng đổ bể...Anh bị bắt vào đây để chịt
đầu mối...
Một ngày nọ, sau khi anh đi chấp pháp xong, tôi nghe anh hùng hổ lớn tiếng:
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-Tao biết vậy tao đếch giúp chúng mày, những thằng đầu trâu mặt ngựa, ăn cháo đái bát. Tao sẽ
khai hết, để chúng mày làm gì được tao...
Anh nói một thôi một hồi...Anh kể lại những chuyến ăn hàng để lấy tiền cho cấp lớn...Rồi chuyện
bán buôn bến bãi vượt biên nhận vàng bạc cho các xếp lớn...Khi đổ bể, tất cả các tội đều đổ trên
thân phận của anh...Tôi chỉ nghe anh nói và cảm thông cho anh..
Lần khác anh tâm sự và kể lại biến cố Chủng Viện Têrêxa Rạch Giá bị nổ lựu đạn và bị nhà nước
tịch thu. Công an bắt Cha Lê Văn Quan, Cha Nguyễn Quang Thản, và Cha Khuyến cùng nhiều
Thầy Chủng Sinh....Chủng Viện bị giải tán hoàn toàn...Tôi thấy hay hay nên chú ý lắng nghe anh
kể:
-Kỳ đó tôi là đại úy. Tôi được cấp trên trao cho nhiệm vụ ném lựu đạn vào Chủng Viện Têrêxa
Rạch Giá, để lấy cớ tịch thu khu vực này. Các ông lớn hứa với tôi sẽ cho lên cấp bậc thiếu tá sau
khi hoàn thành nhiệm vụ ném lựu đạn này...Vậy là tôi làm và cho nổ lựu đạn...Mấy ông Cha bị bắt,
và nhà nước tịch thu cả khu vực...
Sau đó, anh lại làm thêm nhiều vụ khác để lấy tiền cho các cấp lớn hơn...Chuyện đổ bể, và anh bị
nhốt vào khu tử hình để không ai còn nhắc tới...Tôi chỉ nghe, không phân tích đúng sai, không
bình luận về một biến cố nổi tiếng tại Giáo Phận Long Xuyên của tôi...Anh còn nói thêm rất nhiều
mà tôi không nhớ hết...Sau đó, anh và anh Ba cũng chuyển đi phòng khác, tôi không biết số phận
các anh thế nào...Còn mình tôi trong phòng..Thỉnh thoảng cũng chơi cờ tướng bằng miệng và nói
con số với các đồng cảnh phòng bên cạnh để giết thời gian...
Đến tháng 11 năm 1985, sau 7 tháng trong xà lim tử hình và chung thân...Mình tôi đầy vết thương
ghẻ lở...Từ 60 ký lô, bây giờ còn khoảng 34 ký lô...Máu me, nước nhờn đầy người kinh
khủng...Chiếc áo bà ba đen không mặc được nữa, vì những vết ghẻ, máu lẫn mủ đầy người...Tôi
phải mặc chiếc áo thung lá...Có những ngày máu và mủ ghẻ nhiều quá, chiếc áo thung thấm đầy
máu mủ cứng lại như một chiếc bánh đa...Mỗi lần thay áo là một lần lột hết da của thân mình trong
đau đớn tột cùng...Thỉnh thoảng tôi lại phải thay áo mà phát sợ...Chiếc áo đầy mủ và máu cứ bóc
ra cùng với những miếng da lột ra cả những mảng da của thân thể tôi...Hơn thế nữa, chiếc đầu tôi
là cả một bãi máu và mủ...Những vết ghẻ vì thiếu sinh tố cứ thế mà mọc lên...Có những ngày tôi
thấy đầu tôi ướt, tôi sờ lên đầu...Bàn tay tôi đầy máu và mủ...Tôi đau đớn lắm...Nhưng biết nói làm
sao...Tôi đành chấp nhận cái chết đang đến gần...Mấy anh em tù nhân phạm cán khi tiếp nước và
đồ ăn cho tôi cũng sợ khi nhìn thấy thân thể tôi, và nhất là cái đầu đầy máu và mủ...các anh nói đùa
với tôi:
-Xem đầu ông giống bãi trực thăng máu...
Tôi cũng chỉ cười cho qua chuyện...Nhưng thật sự đau đớn lắm...Những vết máu vết mủ trên đầu
và trên thân thể mỗi ngày một dày thêm...Nhiều khi tôi nghĩ đến cái chết trong gang tấc...Tôi cầu
nguyện và đọc kinh Kính Mừng nhiều hơn...Có ngày tôi đọc tới 6 hay 7 tràng Kinh Mân Côi, phải
đến 18 chục Kinh Mân Côi, để giữ cho tôi được bình an và cho khỏi phải điên vì chịu đựng...
Tôi nhớ mãi hình ảnh anh Bạch Triệu Khánh...Anh làm hang đá cho Mùa Giáng Sinh sắp
tới...Quản giáo dẹp đi, anh vẫn tiếp tục làm hang đá khác...Tôi rất phục và cảm động về hình ảnh
tuyệt vời nơi anh...Hình ảnh đẹp ngời của Nhạc Sĩ Nguyễn Hữu Cầu, mà tôi chỉ biết đến khi nghe
người khác nói. Anh tâm nguyện sẽ sáng tác 14 Chặng Đàng Thánh Giá bằng âm nhạc...Ngăn cấm,
đe dọa, cùm gông, máu và nước mắt, đánh đập, anh không sờn lòng nản chí...Tôi ngưỡng mộ anh,
người tù thế kỷ...
Thời gian tù đầy vẫn bình thản qua đi...Chịu đựng những máu, mủ, và những vết thương trên thân
thể...Có những người bạn mới...Từ giã những người bạn thân quen, có khi tiễn đưa họ về bên kia
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thế giới...Có khi từ giã trong luyến lưu yêu thương...Tất cả gói ghém thành một hành trang dầy
cộm của các sự kiện, của yêu thương, và của cả hận thù của những công an, chấp pháp, và quản
giáo đã ghét và thù hận tôi...Nhưng tôi vẫn thương mến họ...
Rồi tháng 12 đã tới, tháng mà nhân loại đón mừng Chúa Giáng Sinh. Nhưng xã hội Việt Nam
không cho nghỉ, vẫn tiếp tục bắt các em học sinh học như thường...Tôi đã chứng kiến...Nhưng
trong nhà tù biệt giam tử hình và chung thân này, anh Bạch Triệu Khánh vẫn làm hang đá mừng
Chúa Giáng Sinh...Làm xong bị dẹp bỏ và hành hạ...Anh lại làm hang đá khác...Cho tôi nghiêng
mình để kính phục anh...
Thế rồi, những ngày tháng ngục tù tại khu biệt giam tử hình và chung thân, với thân thể là một vết
thương khổng lồ đầy máu mủ...Tôi không chịu được nữa...Đêm 8.12.1985, bao tử tôi xuất huyết
một cách kinh hoàng...Máu tươi ra nhiều quá...Máu ra đằng miệng, máu ra phía dưới...Tôi hoảng
hốt...mệt lả...Tôi chỉ kịp gõ vào tường 3 cái...Thều thào...
-Tôi chết mất..
-Cha làm sao...
Tôi không trả lời được nữa...Tôi chỉ nghe thoang thoảng tiếng kêu lớn:
-Cán bộ ơi, B 2 có người đau rất nặng...Cán bộ ơi, B2 có người đau rất nặng...
Không còn nghe thêm gì nữa...Tôi thiếp đi sau khi ăn năn tội...
Bừng mở con mắt, tôi thấy chung quanh tôi cán bộ quản giáo, những tù nhân vây quanh tôi...Tôi
đang nằm ở đâu? Kiệt sức...Đau đớn...Cơn đau bụng xuất huyết bao tử quằn quại trong tôi...Tôi lăn
lộn rên rỉ...Mấy anh tù nhân khiêng tôi theo lệnh cán bộ đưa tôi ra một chiếc xe...Tôi nằm yên bất
động...Chỉ thấy mình trồi lên ngụp xuống...Tôi thiếp đi...
Mở mắt ra tôi thấy mình ở giữa một căn phòng rộng mênh mông...Nhiều bác sĩ, y tá vây quanh
tôi...Tôi nghe tiếng được tiếng không:
-Bệnh Viện Rạch Giá...
Tôi thấy người là người...Một số bác sĩ tôi quen chỉ đứng nhìn...Các y tá cũng vậy, kể cả mấy y tá
mà tôi quen trước kia cũng chỉ đứng nhìn tôi xa xa chung quanh tôi...Họ làm gì đây? Họ có chữa
tôi không...vẫn im lặng, 2 anh công an vẫn lăm le khẩu súng 2 bên tôi. Tôi lấy hết bình sinh la lớn:
-Theo công ước quốc tế, dù là tội phạm, tôi phải được chữa trị...
Tiếng la thất thanh của tôi chìm trong không gian...Các bác sĩ và y tá lần lượt bỏ đi...Tôi không
hiểu...Tôi thấy chỉ còn lại 2 anh công an bên tôi vẫn lăm le khẩu súng trên tay...Tôi biết thân phận
tù đầy của tôi...
Một anh công an tử tế nói với tôi và đưa cho tôi ổ bánh mì:
-Chúng tôi đưa anh đến đây từ sáng đến giờ, mà các bác sĩ và y tá không nhận anh...Anh ăn bánh
mì đi, và chúng tôi chở anh về trạm xá của trại.
Phũ phàng đến thế...Tôi lịm người đi...Làm sao mà nuốt bánh mì cho được trong lúc bụng tôi đau
như xé ruột gan...Tôi nhắm nghiền mắt và phó thác cho Thiên Chúa cùng định mệnh...
Khi được tạm tha về chữa bệnh sau này, một bác sĩ bệnh viện Rạch Giá vào thăm tôi tâm sự:
-Xin lỗi Cha, hôm Cha được chở ra bệnh viện Rạch Giá, tất cả bác sĩ và y tá chúng con được lệnh
không được quan hệ hay chữa trị cho Cha. Họ canh gác kỹ lắm với cả súng đạn. Chúng con phải
quay đi và nhìn Cha thương cảm và khóc. Cha hiểu cho chúng con...
Từ bệnh viện Rạch Giá về, khi tỉnh lại, tôi thấy họ chuyển tôi vào trạm xá trại tù Tà Niên, nhiều
bạn tù đồng cảnh vây quanh tôi thương hại...Cuộc đời chỉ có thế thôi sao?
Máu vẫn chảy nhiều...Không cầm nổi...Anh y tá trại nói với tôi:
-Anh phải uống xuyên tâm liên mới chữa được.
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Anh y tá cho tôi 1 bát nước mầu xanh, thuốc xuyên tâm liên...Tôi uống đại...Máu ra thêm và bụng
đau hơn...Tôi đau đớn quằn quại...Chiều tối, một y tá vào vội vã và chích cho tôi thuốc cầm
máu...Tôi nghe loáng thoáng:
-Gia đình anh gửi thuốc cầm máu này chúng tôi chích cho anh...
Tôi thiếp đi...Khi được tạm tha, Giáo Dân cho tôi hay là Ông Trùm Hàm, thành viên Mặt Trận
Huyện Tân Hiệp. Ông là người Công Giáo, ông lặn lội từ Tân Hiệp mang thuốc cầm máu để chích
cho tôi...
Tôi vẫn nằm trong trạm xá trại tù Tà Niên. Bên tôi là một tù nhân khác cũng đang nằm chữa bệnh.
Người anh như một bộ xương với da...Tôi được biết anh là tù hình sự...Anh bị án tử hình...Anh yếu
quá, họ cho anh ra đây để chữa trị...Sau đó mới thi hành bản án tử hình cho anh...Tôi rùng
mình...Con người là thế đó ư?
10. MƯỜI. TRẠI CẢI TẠO.
Ở trạm xá trại tù Tà Niên được vài tuần...Tôi được cán bộ quản giáo báo tin:
-Anh chuẩn bị để di chuyển đi chỗ khác...
Tôi chả tha thiết gì nữa...Còn gì đâu mà chuẩn bị...Mấy bạn tù đồng cảnh dìu tôi xuống một cái
thuyền to...Vì tôi vẫn chưa đi nổi...Tôi xuống thuyền cùng với nhiều bạn tù đồng cảnh...Tôi dựa
lưng vào mạn thuyền và ngủ thiếp đi...Chúng tôi cặp bến...Mấy người tù đồng cảnh dìu tôi lên
bờ...Chân tôi líu ríu không bước đi được...Tôi quỵ xuống...Họ khiêng tôi đi vào một dãy nhà xây
bằng xi măng kiên cố...Họ đặt tôi nằm xuống một tấm xi măng...Rồi họ ra hết...Sau đó, một số tù
nhân khác vào quanh tôi:
-Cha Văn Chi ơi, Cha về đây lúc nào...
Bao nhiêu câu hỏi thương mến và thân tình...Tôi hiểu được tôi được di chuyển về trại tù khác. Anh
quản giáo làm thủ tục xong...Anh em mới nói với tôi đây là trại Cải Tạo Kinh Làng Thứ Bảy tại
rừng U Minh...Tôi được xếp 1 chỗ ngủ trong dãy nhà dài bằng xi măng...Chỗ ngủ này cũng làm
bằng xi măng giống như chiếc giường, và mỗi tù nhân được một chỗ...
Đêm ngủ chập chờn tại U Minh mà tôi nghe nói rất nhiều trong thời chiến tranh...Anh em tù nhân
đi làm lao động về, sau khi ăn uống, tất cả đều họp lại, điểm danh, kiểm điểm, kiểm thảo với cán
bộ quản giáo có lẽ tên là anh công an Hai Sỹ...Đội tôi là Đội 5....Mọi người ngáy khò khò sau một
ngày lao động mệt mỏi...Không ai dám nói chuyện với ai, vì kỷ luật rất nghiêm khắc với 37 điều
luật nội quy cải tạo và 4 tiêu chuẩn cải tạo. Nhất là đối với tôi, một trại viên cải tạo mới, ai cũng dè
dặt và không dám tiếp xúc...
Sáng sớm hôm sau, tiếng kẻng đánh thức mọi người thức dậy vệ sinh cá nhân...Tôi không biết phải
làm gì. Anh đội trưởng Đội 5 nói với tôi:
-Hôm nay anh ở nhà gặp cán bộ quản giáo để nhận công việc...
Tôi không đi được từ khi ra máu bao tử...Tôi phải chống gậy liên tục...Các bạn tù cho tôi cây gậy
tràm để chống khi di chuyển đi đâu trong trại...
Buổi sáng, cán bộ quản giáo gặp tôi:
-Anh thuộc Đội 5. Vì anh yếu bệnh, nên công tác lao động là đan lát. Anh nằm trong đội đan lát
của Đội 5.
Và từ lúc đó, ngày nào tôi cũng chống gậy đi đan lát phên cùng với những tù nhân xì-cà-que trong
Đội 5...Tôi không nhớ tên hết những người đan chung với tôi, chỉ nhớ Bác Ba, người Miền Bắc
vào Nam sau 30.4.1975. Bác Tư tàn tật làm công tác quét dọn vệ sinh trong trại....Nhưng tất cả
phải lao động theo chỉ tiêu mỗi ngày...Đội 5 được gọi là Đội tù nhân chính trị mới...Khoảng 40 hay
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50 người tù...Chúng tôi rất thương nhau và nâng đỡ nhau...Những ngày tôi không đi lao động
được, tôi ngồi vấn thuốc rê cỡ 200 điếu và phát cho những anh em con bà phước không có thăm
nuôi...Họ rất tội nghiệp...Mọi người phải đi lao động từ sáng sớm, và chiều tối mới về...Đa số đi
lao động bằng chặt cây đốn rừng, cấy lúa, vác tràm, đào thủy lợi...Tôi nhớ ngày 30.4.1986, khi tôi
và Đội 5 đào thủy lợi...Mặc dù tôi đau bệnh, nhưng vẫn phải đi đào thủy lợi...Khi đào gần xong,
nước bị hết...Anh Tạ Hoàng Chương nói đùa:
-Hôm nay mất nước rồi.
Thế là anh bị biệt giam cả 6 tháng. Vì cán bộ kết tội anh nói mất nước là chỉ về ngày 30.4...Khi
anh ra ngoài, anh chỉ còn là một bộ xương khẳng khiu...Đội 5 của tôi còn có cả Bác Sĩ Lê Văn
Tập. Bác Sĩ làm việc chung với y tá của công an để giúp đỡ các tù nhân...Một ngày nọ, Ông Ba bị
cục bướu to lắm ở cổ...Nếu để thì chết...Cán bộ y tế quyết định nhờ Bác Sĩ Tập mổ sống ông trong
trại...Tôi vì bệnh tật, chỉ chống gậy, không đi lao động được. Tôi được phân công phụ giúp Bác Sĩ
Tập giải phẫu cho Ông Ba...Phòng giải phẫu là cái giường sắt được đặt giữa sân và giăng một cái
mùng để tránh ruồi muỗi...Giao mổ là lưỡi lam, chỉ là chỉ thường, kéo cắt, kim khâu là một kíp lựu
đạn cong cong để khâu vết mổ..Bác Sĩ Tập đã cho luộc kỹ tất cả những vật dụng cần thiết cho cuộc
mổ sống này...Ông Ba già cả nằm trên giường bị cột chặt bằng giây thừng...Tôi phụ Bác Sĩ bằng
cách nắm chặt Ông Ba lại khi giải phẫu...Giờ giải phẫu bắt đầu...Tôi khích lệ Ông Ba:
-Không sao đâu Ông Ba...Em sẽ giúp Ông...
Tôi nắm chặt tay và thay đổi nắm chặt chân ông để Ông Ba không giãy dụa khi mổ...Không thuốc
mê, không cả thuốc tê...Bác Sĩ Tập cầm lưỡi lam rạch vào cục bướu nơi cổ ông...Máu ra xối xả
kinh khủng quá...Tôi sợ và xỉu ngay tại chỗ...Tôi không được chứng kiến tiếp theo...Nhưng sau đó,
Bác Sĩ Tập cho Ông Ba vài viên thuốc giảm đau và trụ sinh, vì thuốc men rất hiếm và rất hạn chế
trong trại cải tạo...Ít tuần sau, tôi thấy Ông Ba khỏe lại...Thật như phép lạ...Tôi còn nghe nói khi
anh em cải tạo đi đốn cây rừng bị thương và nhiễm trùng...Anh em dùng xẻng để chặt đứt bàn chân
nhiễm trùng và băng bó bằng vải mùng...Chỉ vài viên thuốc trụ sinh cũng khỏi...Tôi chợt nghĩ
Thiên Chúa đã làm những việc rất lạ lùng cho những người tù cải tạo đau khổ và thiếu thốn...
Tôi còn chứng kiến một tù nhân trại viên khi đi làm lao động bị rắn hổ mang độc cắn...Anh được
đưa về trại nằm xõng xoài giữa sân...Không có thuốc gì chữa độc...Chúng tôi nhìn anh từ từ ra đi
trong nghẹn ngào thương xót...Tôi thầm cầu nguyện cho anh đi bình an, thoát khỏi cảnh đọa đầy
kiếp tù đầy cải tạo...Buổi tối sau khi làm lao động về, các anh hay mang cá hay con vật gì bắt được
để nấu ăn...Hay xin được ít rau hoặc trồng rau xanh gọi là cải hoạt...Đôi khi anh em cũng chia cho
tôi...Chúng tôi vui lắm vì được ăn đồ tươi sống...
Rồi vài tháng sau, tôi được chuyển sang Đội 4, được gọi là Đội chính trị...Vừa dọn vào bệ xi măng
chỉ định, anh em túm vào tôi vui mừng:
-Cha còn nhớ con không? Con là Các này...Các Kinh B con Bà Sinh...
-Cha nhớ con không? Con là Vang kinh B.
-Con là Cường ở Kinh A đây Cha.
-Con là Lộc đây.
-Con là Toàn đây, là Toán đây...
Người nào cũng tù cải tạo hầu như từ năm 1975 hay 1980...Họ biết tôi hầu hết...Anh em kể cho tôi
nhiều chuyện...Chỉ cho tôi chỗ Ông Đạo Dừa nằm trước kia...Thầy Chùa nằm đây...Và bây giờ tôi
là Linh Mục nằm đây...Tôi còn được nghe kể lại những dã man kinh khiếp của ông trưởng trại
Bành Văn Đởm và bộ đội, hay công an, hành quyết những tù nhân trong trại trước kia...Thường thì
họ dùng 2 cây tràm bắt chéo nhau, và để đầu của tù nhân vào giữa 2 chạng tràm và dùng mã tấu
chặt đầu...Tôi nghe sợ lắm...Không thể tưởng tượng nổi...Rồi anh em kể chuyện vượt trại khi xưa
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rất kinh hoàng máu lệ...Hầu hết bị bắt lại và giam tại đây...Tôi có dịp vào thăm khu đặc biệt giam
giữ những sĩ quan hay những người làm việc chức vụ lớn thời Việt Nam Cộng Hòa trước kia...Họ
vẫn còn bị giam tại đây như anh Khanh, Hội Đồng Tỉnh Kiên Giang trước kia, và mấy vị đại tá họ
Lâm, bà con với Lâm Quang Phòng, Lâm Quang Thi... cũng còn bị giam nơi đây...Tôi gặp cả
những nhóm phục quốc của Mai Văn Hạnh và Lê Quốc Túy từ Pháp về, những nhóm phục quốc
khác của Bà Chung Thị Kim hay Trần Văn Bá cũng bị tù nơi đây khá nhiều...
Ở đây, anh em được đi lao động và cũng cải hoạt, đôi khi anh em bắt được cá rô, cá lóc, cà sặc
rằng mang về, có khi đưa cả thùng trứng cá sặc rằng chia cho nhau...Chúng tôi chia sẻ đồ ăn cho
nhau...Tại đây, vấn đề thăm nuôi dễ dàng hơn...Cứ đến những ngày thăm nuôi và gặp mặt, cả trại
vui hẳn lên vì được tiếp tế thăm nuôi đồ ăn...Những trại viên gọi là ưu tú được ra ngủ 1 đêm với
thân nhân hay vợ con...Còn tôi thì chẳng được thăm nuôi nhất là không được ưu tú bao giờ...Chỉ
được nhận đồ thăm nuôi...Lần sau cùng, tôi được gặp mặt thân nhân...Khi nghe tên được ra gặp
mặt thân nhân, tôi mừng lắm...Chống cây gậy tràm và ra đến chỗ thăm nuôi. Nhìn thấy mấy Ông
Trùm Lịch, Ông Trùm Uyên, Ông Trùm Nam Kinh và 2 cháu Trần Quốc Việt và Chu Thị Kim
Thanh, tôi mừng quá, vì lâu lắm không được gặp mặt...
-Chú khỏe không? Cha khỏe không?
-Chú khỏe nhưng vẫn còn đau nhiều...Em cám ơn các Bác Trùm...
Tôi thấy 2 cháu rươm rướm nước mắt...Tôi linh cảm có điều không lành về mẹ tôi. Tôi hỏi gặng 2
cháu:
-Bà Cố làm sao?
Các cháu khóc to hơn, mấy Ông Trùm cũng khóc...Tôi biết là chuyện chẳng lành...Tôi hỏi gấp:
-Bà Cố thế nào?
Rưng rưng nước mắt, 2 cháu nói nghẹn ngào:
-Bà Cố mất rồi, chúng cháu báo tin chú hay tin buồn của gia đình...
Tôi nghẹn ngào xúc động và khóc...Hình ảnh mẹ tôi hiện về, một bà mẹ Việt Nam tuyệt vời..Mẹ
tìm tôi tù ở đâu xuyên suốt 3 năm trời...Họ cũng chẳng cho vào thăm hay gặp mặt...Những ngày
giam ở 31 Đinh Tiên Hoàng, mẹ lặn lội đến thăm tôi 11 lần, nhưng công an không cho được gặp
mặt...Chỉ lần sau cùng lần thứ 11, nhìn thấy lưng mẹ và chiếc nón cắp sau lưng xa xa...Đó là lần
sau cùng thấy bóng dáng mẹ...Thế là hết, không bao giờ thấy mẹ nữa...Giờ gặp thân nhân đã
hết...Lòng buồn rười rượi...Tôi chống gậy và đeo trên vai giỏ bàng thăm nuôi về trại...Tôi đi như
mất hồn...Xiêu vẹo...Hụt hẫng...Cơn bệnh rối loạn thần kinh trung ương tái phát...Tôi quỵ xuống
bất động giữa đường...Mấy bạn tù đồng cảnh khiêng tôi về Đội 4...Người bóp chân, người xoa
tay...Người dùng dầu xanh đổ trên người tôi...Chân tay co giật...Tôi không điều khiển tôi được
nữa...Trong cơn bấn loạn, ai cũng lo sợ tôi chết...Rất nhiều lần tôi bị chứng bạo bệnh rối loạn thần
kinh trung ương từ trong ngục xà lim tử hình và chung thân tại Tà Niên...Tôi bị té lên té xuống, bị
co quắp lại và chân tay co giật không ngừng...Tứ chi lạnh ngắt...Bệnh này tôi còn bị cho tới ngày
hôm nay...Thỉnh thoảng vẫn lên cơn như thế...Sau khi anh em xoa bóp cho, tôi khá hơn nhưng rất
mệt...
Trong những tháng ngày tại trại tù cải tạo U Minh, thỉnh thoảng chúng tôi được lên lớp về chính
trị. Nào là "Đại Thắng Mùa Xuân của quân dân ta," nào là "Chiến Thắng Điện Biên Phủ," nào là
"Nhân Dân Việt nam tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên Xã Hội Chủ Nghĩa..." Rồi những
buổi tối kiểm điểm, kiểm thảo...phê bình xây dựng những yếu kém, khuyết điểm...Tất cả như một
khuôn đúc thuộc lòng sáo mòn...Nhưng không ai dám cãi lại...Chỉ để cho qua sông...Những dịp lễ
lớn như quốc khánh ngày 2.9 được nghỉ lao động...Chúng tôi có giờ bắt rệp...Rệp nhiều lắm...Rệp
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trong chăn, rệp trong những kẽ xi măng...Hàng sư đoàn rệp không sao diệt trừ được...Tôi nhớ mãi
những món canh toàn quốc, chỉ có vài cọng rau muống...Trại mổ con lợn to mừng lễ, nhưng mỗi
người chỉ được một miếng mỡ bằng 2 ngón tay gọi là ăn mừng lễ...
Những lúc đêm về, vào khoảng nửa đêm, tôi hay dâng Thánh Lễ trong bí mật...Ngồi trong mùng
kín...Muỗi U Minh nhiều và kinh khủng lắm...Nó có thể chích qua vải mùng...Tôi bí mật báo cho 2
hay 3 người như ông cụ Cường và anh Lộc âm thầm sang bên mùng của tôi...Chúng tôi sốt sắng
dâng những Thánh Lễ tràn đầy ý nghĩa...Tôi giữ Mình Thánh Chúa để đôi khi cho các anh em bệnh
nhân hay những người sắp chết được rước Mình Thánh...Chúng tôi rất hạnh phúc trong những giờ
phút linh thiêng đó...Áo Lễ của tôi là chiếc quần xà lỏng cũ mèm...Chén lễ là chiếc nắp chai...Bánh
lễ để chung trong những bánh kẹp do gia đình và các Ông Trùm tiếp tế...Bàn Thờ là đôi chân trần
trụi...Chúa vẫn đến với chúng tôi...Những bài hát tôi sáng tác tôi hát trong âm thầm nơi cổ
họng...Để giấu cán bộ quản giáo, tôi viết vào miếng giấy vệ sinh nhắn gửi cho mấy Ông Trùm và
gia đình, để gửi bánh lễ và rượu lễ cho tôi. Rươu Lễ cho vào chai thuốc ỉa chảy cực mạnh, và để
bên ngoài chai: "Thuốc ỉa chảy cực mạnh". Bánh lễ để lẫn với bánh kẹp, vì rất giống nhau...Xen
lẫn bánh kẹp và bánh lễ...Nhờ vậy mà tôi vẫn được dâng Thánh Lễ mỗi ngày lúc nửa đêm. Đó
chính là nguồn sức mạnh của tôi và các tù nhân cải tạo...
Một ngày nọ, tôi chống gậy ra bờ hồ lớn chứa đầy nước, là nguồn cung cấp nước cho cả trại...Nơi
đây khá nhiều cá các loại khác nhau, như cá lóc, cá trê, cá rô, nhất là cá sặc rằng...Mầu nước đỏ
ngòm như nước trà, vì các lá cây tràm rụng xuống...Nước này chúng tôi dùng để uống, nấu nướng,
và tắm giặt...Mùa hè này nước ròng xuống rất cạn, chỉ còn chút nước ở giữa hồ...Trồi lên giữa hồ
là những bộ xương người đã chết từ rất lâu...Vì đây là những hố bom thời chiến tranh, rất nhiều
người đã chết...Tôi rùng mình sợ hãi...Cá ở đây ăn thịt người...Chúng tôi uống và nấu nướng với
nước có xương người...Tôi sợ quá và mất ngủ đến 6 tháng trời...
Chứng kiến và giúp đỡ những anh em bị biệt giam hay kiên giam 6 tháng, người chỉ còn da bọc
xương và chờ chết...Tôi nhớ nhất hình ảnh anh Toàn...bạn bè khiêng anh từ trại biệt giam ra. Anh
chỉ còn là bộ xương cách trí...Anh nằm bất động...Cả đội chúng tôi xoa bóp cho anh...Tôi nghĩ anh
không sống được...Chúng tôi không giám cho anh ăn ngay, vì sợ cơ thể anh không đủ sức hấp thụ
những cơm nước...Chúng tôi phải nấu cháo và gạn nước cháo cho anh...Cả tháng trời chúng tôi cho
anh ăn cháo lỏng...vài tháng sau mới cho anh ăn được cơm...Kinh nghiệm cho chúng tôi hay,
những người biệt giam ra ngoài mà cho họ ăn như thường, người đó thường chết ngay...Mãi khá
lâu sau, anh Toàn mới lại sức...
Ngày 10 tháng 7 năm 1986, cả trại được lệnh sắp hàng trước cổng chính...Mọi tù nhân cải tạo
chúng tôi ra xếp hàng...Tôi cũng khệnh khạng ra sắp hàng với cây gậy chống để đi...Mọi người
được lệnh ngồi xuống truy điệu tổng bí thư Lê Duẫn mới qua đời tại Hà Nội...Hôm đó làm chúng
tôi hú vía...Tưởng chuyện gì quan trọng hay có ai vượt trại...Tin ông Lê Duẫn chết được mọi người
đồn đóan chuyện này chuyện nọ, nhưng công an và quản giáo hết sức cảnh giác và kiểm soát
chúng tôi kỹ hơn trong những ngày đó...
Ngày tháng tù cải tạo tại Kinh Làng Thứ 7 U Minh vẫn trôi đều, vậy là đã hơn 2 năm. Có những
ngày yếu bệnh quá. Bao tử lại xuất huyết...Bạo bệnh rối loạn thần kinh trung ương bộc phát
mạnh...Tôi nghĩ tôi sẽ chết. Mấy anh tù thường phạm nói với tôi:
-Chúng tôi đã chuẩn bị cho ông Cha mộ huyệt tại Vuông Thái Lan rồi, và chiếc thuyền tam bản sẽ
làm cỗ hòm cho ông...
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Bây giờ thì chả còn sợ gì. Sống hay chết cũng thế thôi. Chết thì được về với Chúa. Tôi đã sẵn sàng.
Không tiếc nuối, không sợ hãi...Y tá lại bắt tôi uống thuốc xuyên tâm liên. Họ nói, thuốc này trị bá
bệnh. Nhưng càng uống càng đau thêm...Tôi phải nhắn với gia đình và các Ông Trùm đưa thuốc
bao tử cho tôi trong tù...
Thế rồi bệnh tật cũng qua...Tôi còn sống...Một ngay nọ, lệnh quản giáo khám xét toàn trại Đội
4...Mọi người không đi làm sớm...Lệnh xét trại rất nghiêm khắc...Ai ở tại giường đó...Công an và
quản giáo bắt đầu xét từng chỗ ngủ, xét kỹ lưỡng từng người, đặc biệt là chỗ của tôi...Sau khi
khám xét xong, lệnh quản giáo là mọi người phải đi làm lao động hết...Tôi và anh Các thư ký Đội
4 chuẩn bị cho tôi dời trại U Minh...Đang suy nghĩ mông lung...Có thể tôi bị đưa đi tử hình...Các
anh em đồng cảnh cũng nghĩ thế...Nhất là anh Các và tôi phải ở nhà...Anh Các là thư ký đội, rất
thân với tôi...Anh lo lắng bồn chồn...Anh thương mến và chăm sóc tôi như là những cử chỉ sau
cùng ân huệ dành cho tôi...Những anh công an cầm súng xồng xộc vào trại của tôi và đến thẳng
chỗ tôi đang ngồi:
-Anh mang hết đồ đạc đi theo chúng tôi...
Tôi lẽo đẽo chống gậy tràm và vác trên vai tất cả hành lý đời tù cải tạo theo mấy anh công an với
vũ khí súng đạn đầy đủ...Tôi nghĩ chắc họ tử hình tôi...Vì những chuyện thế này vẫn xẩy ra, và các
tù nhân bị tử hình cũng bị xét khẩn cấp và dẫn độ với súng ống và đông anh em công an như
vậy...Đi qua các dãy nhà của cán bộ, tôi theo các anh công an đến một dãy nhà trắng xây rất kiên
cố...Họ dẫn tôi vào một văn phòng được trưng bày khá đẹp...Họ nói với tôi:
-Anh ngồi đây chờ.
Tôi ngồi xuống một chiếc ghế...Tâm trí vẫn những tư tưởng hoang mang...Một lúc sau, tôi thấy
một công an rất oai và mập mạp bước ra:
-Anh là anh Chu Văn Chí?
-Thưa phải.
-Tôi là Bành Văn Đởm, trưởng trại Cải Tạo ở đây.
Không chờ cho tôi nói, ông nói tiếp:
-Anh đã ở đây khá lâu, tôi muốn gặp anh. Mời anh ăn cơm hôm nay.
Tôi thấy mấy người bưng ra một bàn cơm khá thịnh soạn, có vịt lộn, thịt tươi, và có cả bia...Tôi
thầm nghĩ, chắc đây là bữa ăn ân huệ cuối cùng mà tôi vẫn thường được nghe kể từ các tử tội ở
ngục tử hình Tà Niên trước kia. Trước khi hành hình, họ đãi ngộ một bữa ăn ân huệ khá thịnh
soạn...Những món ăn bốc mùi thơm ngon trước mặt tôi...Ông tử tế mở bia cho tôi...Tôi cũng ăn
cho qua...Nhưng chẳng thấy ngon gì, kể cả chai bia 33 mà lâu lắm rồi tôi chưa được uống...Ăn
xong, ông nói với tôi:
-Hôm nay, được lệnh cấp trên chúng tôi di chuyển anh đến nơi khác. Chúc anh thương lộ bình an.
-Cám ơn cán bộ.
Linh tính như nói với tôi, hãy chuẩn bị sẵn sàng...Mấy anh công an vào việc...Họ lại cầm súng và
dẫn độ tôi đi ra ngoài và dẫn tôi xuống một chiếc tác ráng đậu sẵn. Nhiều công an chung quanh có
vũ khí nữa...Tôi tin chắc họ đưa tôi đi hành quyết...Tôi bước xuống tác ráng và cầu nguyện nhiều
hơn, vì không biết lúc nào tôi sẽ bị hành quyết...Vẫn những vũ khí lúc nào cũng như nhả đạn...Tôi
sợ lắm, vì chẳng bao giờ tôi thấy những vũ khí Việt Cộng mà tôi chỉ nghe nói hay đọc trên báo chí
trước kia...Máy nổ...Công an nói chuyện oang oang, nhưng vẫn giữ nét mặt rất nghiêm túc...Đi khá
lâu, tôi không biết họ đưa tôi đi đâu...Sau cùng, tác ráng cũng cập bến...Sau đó, họ áp tải tôi lên bờ
và dẫn tôi đi khá xa...Tôi lại thấy cái cổng kiên cố của trại giam Tà Niên vùng Rạch Sỏi...Tôi nghĩ
chắc họ không hành quyết tôi...Tôi tạ ơn Chúa...Những lần chuyển trại, công an luôn dùng những
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chữ đặc biệt "Anh được chuyển đi nơi khác", người tù không biết đi đâu, gây nhiều hoang mang và
nhiều ấn tượng của khủng bố...Họ dẫn tôi vào trạm xá trại tù Tà Niên...Sau khi ký các giấy tờ bàn
giao, anh em công an từ U Minh đi hết...Còn tôi, tôi được chỉ định một giường ngủ tại đây...Nhiều
anh em đồng cảnh biết tôi:
-Cha lại về Tà Niên à? Cha khỏe không?
-Tôi khỏe, cám ơn.
Tôi chắc chắn là những anh em cùng Đội 4, đội chính trị không biết tôi đi đâu...Sau khi tạm tha,
hay gặp anh em cùng Đội 4 sang đến nước Australia hay Hoa Kỳ, anh em đều mừng rỡ và tâm sự:
-Tất cả chúng con đều nghĩ là họ hành quyết Cha, vì chưa bao giờ họ xét cả trại và bắt mọi người ở
lại không đi lao động ngày chuyển Cha đi...Rồi anh Các thư ký nói với chúng con, anh phải ký
nhiều giấy tờ về Cha và họ áp tải Cha bằng súng với nhiều công an lắm. Ai cũng nghĩ là họ bắn
Cha...Chúng con thương Cha và cầu nguyện cho Cha nhiều lắm hôm đó...
Những ngày về trại tù Tà Niên lần này tôi không bị nhốt vào xà lim biệt giam tử hình và chung
thân như lần trước...Cuộc sống thoải mái hơn...Y tá trại bắt đầu chích thuốc cho tôi...Những ống
thuốc bổ B12 mắc tiền...Rồi anh em nhà bếp lại nấu riêng đồ ăn cho tôi...Mỗi ngày tôi được ăn chế
độ rất cao, nhiều bữa cả tô thịt heo...Tôi không ăn hết được và tôi cho anh em đồng cảnh
khác...Sức khỏe tôi khá hơn nhờ ăn uống và chích thuốc...Tôi lại gặp anh Thủy, cán bộ miền Bắc
trước kia...Anh có mặt ngày bắt tôi tại Tân Hiệp...Anh cũng từng xỉ nhục tôi: "Được làm vua thua
làm giặc" khi anh gặp tôi trong ngục tử hình...Anh hỏi tôi:
-Anh khỏe không?
-Cám ơn anh tôi khỏe, nhưng chỉ phải chống gậy để đi lại thôi...
Ngày tháng sống tại Tà Niên lần này tôi được đãi ngộ khá đặc biệt...Một ngày nọ, anh công an nói
với tôi:
-Anh chuẩn bị đi làm việc.
Lại làm việc gì nữa đây...Tôi chấp hành và anh dẫn tôi vào một văn phòng trang trí đặc biệt...Có 2
hay 3 người cán bộ ngồi đó mà tôi chưa gặp bao giờ. Sau những câu xã giao bình thường...Tôi nhìn
thấy anh Thủy thấp thoáng theo dõi tôi từ chỗ khác...Tôi kệ như không để ý...Anh cán bộ lên tiếng:
-Chúng tôi nhờ anh sang căng tin bên kia mua cho chúng tôi 3 ly cà phê sữa...Một cho anh và 2
cho chúng tôi. Anh nhớ mua thêm bao thuốc lá Hero ngoại...Tiền đây...
Anh đưa cho tôi một xấp tiền...Tôi tự hỏi...Họ làm gì đây..
-Khi anh sang mua cà phê và thuốc lá bên căng tin, anh phải bỏ cây gậy chống của anh cho chúng
tôi được không?
-Tôi cố gắng.
Tôi đoán có lẽ họ cho tôi về, nhưng phải không được chống gậy. Phải khỏe mạnh như xưa kia
trước khi bị bắt...Bạo bệnh bao tử xuất huyết và rối loạn thần kinh trung ương đã tàn phá sức lực
của tôi rất nhiều...Nhưng tôi phải cố gắng đi không gậy, để họ có thể cho về...Tôi cố gắng không
chống gậy nữa...Tôi cầu nguyện "Lạy Chúa, xin giúp con sức mạnh," Tôi đi được nửa chừng, 2
đầu gối quỵ xuống...Tôi đứng lại run rẩy và cố gắng đứng lại để khỏi té xuống đất..Tôi dùng hết
sinh lực và đứng vững...Tôi thấy thấp thó ngoài cổng nhỏ qua khe cổng, tôi nhìn thấy một cán bộ
cấp bậc lớn đeo kính mát...Tôi nhác quen quen giống như ông Năm Hiền, Giám Đốc công an tỉnh
Kiên Giang...Tôi nghĩ chắc họ đang theo dõi tôi và quyết định có cho tôi về hay không. Tôi cố
gắng vào căng tin mua 3 ly cà phê và gói thuốc lá Hero...Bỏ tất cả lên cái khay, tôi cầu nguyện với
Chúa: "Lạy Chúa, xin thêm sức cho con." và tôi bước khỏi căng tin để về văn phòng...Đi một chút,
chân tôi ríu lại...Tôi tưởng tôi quỵ xuống...Lấy hết sức mạnh, tôi giữ mình đứng nguyên không
bước nữa, tôi không ngã...Bước thêm vài bước nữa, đôi chân như muốn sụp xuống...Tôi cầu
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nguyện thêm và cố gắng hơn nữa...Tôi không té và ráng bước vào văn phòng 2 công an đang chờ
tôi...Tôi đặt cà phê và thuốc lá xuống bàn và ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, tránh cái té ngã, vì chân
tôi quỵ xuống...Tôi tạ ơn Chúa...Uống cà phê và hút thuốc xong, anh công an rất lạ mặt nói với tôi:
-Đảng và nhà nước tạm tha anh ngày mai...Anh về đoàn tụ với gia đình và chữa bệnh...
Như một tiếng sét bên tai, tôi cũng không tin vào tai tôi nữa...Nhưng rất mừng...
-Anh về chuẩn bị đồ đạc và làm thủ tục xuất trại cho ngày mai...
Tôi sung sướng lắm...Nhưng vẫn chống gậy như thường.. Tôi còn ít tiền, tôi cho anh em đồng cảnh
là bệnh nhân chung quanh...Những quần áo, đồ dùng tôi cho hết...Đêm đó, giấc ngủ chập chờn đầy
ác mộng với những hình ảnh trong tù ngục...
Ngày hôm ấy tôi dậy rất sớm...Trước cả tiếng kẻng báo thức...Tôi chuẩn bị các thứ xong
xuôi...Khỏang 9 giờ sáng, một anh công an dẫn tôi ra sân cờ...Không còn mang súng theo nữa...Tôi
thấy khá đông tù nhân ngồi xếp hàng giữa sân...Tôi đoán họ cũng được thả về hôm nay như
tôi...Tôi nghe điểm danh đến tên tôi...Tôi tiến lên nhận tấm giấy tạm tha. Họ còn dặn dò tôi phải
trình diện cơ quan địa phương, vì tôi thuộc diện quản chế 24 tháng...Tôi cầm tờ giấy tạm tha trong
tay rất chặt, như sợ có ai cướp mất. Đây là nội dung của Giấy Tạm Tha mầu vàng, giấy bổi rất xấu,
nó quyết định cả một mạng sống con người:
UBND TỈNH KIÊN GIANG.
Số 11 / NC-QĐ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc.
Kiên Giang ngày 26 tháng 8 năm 1987
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

- Thi hành sắc lệnh số 175 SL ngày 18 tháng 8 năm 1958 của Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ
Cộng hòa về việc quản chế, giáo dục cải tạo những phần tử có hành động nguy hại cho xã hội, trở
thành người lao động lương thiện
- Thực hành chính sách khoan hồng của Nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam, đối với
những phần tử có hành vi nguy hại xã hội, nay tỏ ra biết ăn năn hối lỗi.
- Theo đề nghị của Công An Tỉnh Kiên Giang:
RA QUYẾT ĐỊNH
ĐIỀU I: Cho Chu Văn Chí Sanh năm 1949 trú quán: Tân Hiệp. Can tội: Tuyên truyền phản cách
mạng. Được tạm ngưng tạm giam. Nay được trở về gia đình làm ăn.
ĐIỀU II: Khi trở về địa phương. CHU VĂN CHÍ phải chấp hành tốt mọi quy định về luật pháp và
chịu sự quản chế của chánh quyền cơ sở địa phương thời gian quản chế là 24 tháng.
ĐIỀU III: Ông Chánh văn phòng UBND Tỉnh Kiên Giang, Ông Trưởng Công An Tỉnh Kiên Giang
và chánh quyền sở tại có trách nhiệm thi hành quyết định nầy.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
PHÓ CHỦ TỊCH
ĐƯỢC ỦY NHIỆM
(ký tên và đóng dấu)
NGÔ QUANH HỚN
NƠI NHẬN
-Giám thị Trại T.85 để thi hành
-Đương sự khi về trình với công an biết để theo dõi.
-Lưu hồ sơ.
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Cầm tờ giấy tạm tha trong tay, tôi lững thững bước đi và cố gắng không chống gậy, nhưng phải
nhờ một anh em đồng cảnh cũng được tha dìu đi...Chúng tôi ra khỏi cổng trại tù Tà Niên...Mỗi
người một ngả...Tôi đã cho hết tiền...Làm sao đi xe về? Anh bạn cùng quê trả tiền xe cho tôi ra bến
xe Rạch Sỏi...May quá, có một xe mua bán chó từ Giáo Xứ tôi đi ngang qua. Họ nhận ra tôi, và tôi
xin quá giang về Kinh B Cái Sắn...Ngồi trên xe lắc lư về quê...Lòng mừng lắm...Nhưng cũng nhiều
suy nghĩ...
Xe tới đầu Kinh B...Tôi đã thấy khá nhiều công an mặc sắc phục đi lại...Tôi đâm hoảng...Mọi
người mừng vui thấy tôi trở về...Tôi không giám quan hệ lúc này, vì bóng công an theo tôi đông
quá...Sợ họ bắt trở lại thì chết...Tôi xuống ngay một chiếc đò chèo và nói với người chủ chở tôi
ngay về Nhà Thờ Thái An của tôi, cách khoảng gần 2 cây số...Thuyền có mái che..Tôi ngồi phía
trong...Nhìn lại con đường Kinh Rivera thân quen cả 9 năm trời vẫn thế...Chỉ có thân xác tiều tụy
và bệnh tật cùng những suy tư ray rứt trong tôi là thay đổi...Thuyền ghé bến cũ Nhà Thờ Thái
An...Mấy Ông Trùm gần đó thấy tôi reo lên:
-Ô! Cha đã về...

Nhà Thờ Thái An Cha Văn Chi xây dựng 1978-1981.
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Như một luồng điện chạy nhanh, tin tức tôi về được loan tin nhanh quá...Giáo Dân túa ra bờ sông
xem có đúng không...Ông Trùm Lịch chạy ra và mấy ông giật chuông Nhà Thờ mừng tôi
về...Tiếng chuông lanh lảnh vang xa...Tôi sợ quá bảo quý ông:
-Các Ông Trùm ơi, đừng giật chuông nữa, công an theo tôi nhiều lắm.
Tiếng chuông im lặng...Tôi được dìu vào phòng trong Nhà Xứ...Chiếc phòng đã cho tôi bao kỷ
niệm vui buồn...Chiếc phòng đã chứng kiến ngày tôi bị xét nhà kinh hoàng...Hôm nay về đây, vẫn
những khung cảnh cũ, nhưng tâm hồn tôi nhiều xao xuyến suy tư...Bao nhiêu Giáo Dân đến thăm
tôi thương mến...Tôi mệt quá nằm trên chiếc võng...Tôi chỉ trả lời cám ơn mọi người...
Ngày Chúa Nhật đầu tiên khi ra khỏi tù đã đến, một anh công an tỉnh vào thăm tôi và nói:
-Chúng tôi biết ông là người Công Giáo, ngày mai Chúa Nhật, ông phải ra dự Thánh Lễ như mọi
người.
Tôi biết họ cấm tôi không được dâng Thánh Lễ của một Linh Mục, vì tôi mất quyền công dân và
đang trong quản chế 24 tháng.
-Tôi còn đau nên không dự Thánh Lễ được.
Trả lời như thế cho công an an tâm. Tôi đã chuẩn bị dâng Thánh Lễ rất sớm trong phòng của
tôi...Thế là tôi dậy rất sớm và dâng Thánh Lễ, có mấy Ông Trùm thân tín vào dự thôi...Để tránh
không cho công an biết chuyện này...Ngoài Nhà Thờ đúng giờ Thánh Lễ, Cha Xứ Bùi Đức Ngoạn
vẫn dâng Thánh Lễ cho Giáo Dân như thường, rồi ngài vào thăm tôi...Quý Sơ như Dì Tám, Dì
Năm Anrê, Dì Út và rất nhiều Giáo Dân vào thăm tôi đang nằm trên võng trong nhà bếp...Nhiều
người khóc vì thương cảm...
Khoảng vài ngày sau, bạo bệnh xuất huyết bao tử và rối loạn thần kinh trung ương tái phát...Máu
ra khá nhiều...Tôi không đi lại được và nằm im tại chỗ...Rất nhiều người Giáo Dân vào thăm đông
lắm...Mấy anh công an cũng vào theo dõi tình hình...Mấy ngày sau khi bạo bệnh tái phát, 2 anh
công an tỉnh vào gặp tôi và đọc lệnh di chuyển đi nơi khác ngay trong vòng 24 giờ đồng hồ...Chỉ
định nơi cư trú là Kinh 7, nơi Giáo Xứ của Cha Nguyễn Đức Thịnh...Họ lấy lý do là để cho tôi an
dưỡng kẻo nhiều người vào thăm quá...
Cháu tôi lập tức lấy xe honda dame của tôi chở tôi đi ngay...Tôi biết nếu không tuân lệnh khẩn cấp,
sẽ gặp nhiều rắc rối...Tôi ngồi sau ôm lưng đứa cháu để cháu chở sang Kinh 7...Chỗ cư trú được
công an tỉnh chỉ định...
Xe vào tới Nhà Xứ Kinh 7, Cha Thịnh chào đón tôi và nói:
-Họ đã báo cho mình trước rồi. Đã chuẩn bị giường nằm đầy đủ. Vào đi...
Đứa cháu cùng Cha Thịnh dìu tôi vào phòng...Tôi nằm trên giường...Máu vẫn xối xả...Có đêm máu
ra nhiều quá...Cha Thịnh liên lạc với bệnh xá Tân Hiệp...Họ được lệnh không chữa trị...Ngài liên
lạc với bệnh viện Rạch Giá, nhưng chính quyền địa phương không cho đi...Tôi tiếp tục chịu trận
với cơn xuất huyết không ngừng...Thậm chí Cha Thịnh còn xin chuyển bệnh khẩn cấp, vẫn không
được...Ngài tức mình và nói:
-Để con người ta chết à?
Thế là ngài chuẩn bị tác ráng, và di chuyển tôi đi bệnh viện Rạch Giá mà không có phép tắc gì
hết...Khi vào bệnh viện Rạch Giá, bệnh viện không cho nhập viện, Quý Cha phải chở tôi về Nhà
Thờ Rạch Giá nơi Cha Xứ Nguyễn Văn Việt phụ trách...Xuất huyết bao tử vẫn tiếp tục làm tôi kiệt
quệ...Một buổi sáng, anh Ba Nho, người đã cùng tham dự chuyện bắt tôi vào thăm tôi tại Nhà Thờ
Rạch Giá..Anh thấy tôi tiều tụy quá, anh nói:
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-Không dè ông lại bệnh tật thế này, đảng và nhà nước sai tôi đưa cho ông chục cam để ăn dưỡng
bệnh...
-Cám ơn anh Ba, tôi đang ra máu bao tử, không thể ăn cam được..Cám ơn anh...
Rồi anh ra đi...Tôi vẫn chịu trận với bạo bệnh xuất huyết bao tử và rối loạn thần kinh trung
ương...Mọi người cố gắng giúp tôi đi bệnh viện, nhưng không được...Mấy ngày sau, anh Thanh,
Chủ Tịch cung tiêu Huyện Tân Hiệp, con Ông Bà Mười Lâu ở đầu Kinh B mà tôi thương mến, ông
bà và anh Thanh cũng rất thương tôi. Anh đến thăm tôi bệnh tật nguy kịch...Anh mang sẵn một
chiếc xe du lịch...Anh hỏi tôi:
-Cha có quen bệnh viện nào trên thành phố không?
Tôi chỉ nhớ mình quen nhiều với bệnh viện Saint Paul, nơi Quý Sơ Dòng Trắng đã giúp đỡ tôi mổ
cắt ruột dư và amidal...Tôi cũng hay tập hát cho Quý Sơ trước kia. Tôi trả lời anh Thanh:
-Tôi có quen bệnh viện Saint Paul đường Phan Thanh Giản.
Anh và mấy người bế thốc tôi lên xe du lịch chờ sẵn...Không giấy phép, không được lệnh lạc nào
hết, anh chở tôi thẳng lên thành phố...
Tới bệnh viện Saint Paul, tôi hỏi Sơ Ann, Sơ Therese...Quý Sơ gặp tôi ngỡ ngàng và hoảng hốt...
-Sao Cha thế này?
Tôi kể lại ngắn gọn câu chuyện của tôi về bệnh tật và mới được đi tù về...Tôi xin nằm chữa trị tại
đây.
-Cha chờ chúng con xin phép cấp ủy bệnh viện để Cha nằm đây chữa bệnh...
Tôi nghĩ chắc khó lắm...Vì các bệnh viện họ không chấp nhận...Một lúc sau, Sơ Therese xuống bảo
với tôi:
-Bác Sĩ Minh bên cấp ủy chấp nhận cho Cha được chữa bệnh tại đây. Mời Cha lên phòng bệnh
viện...
11. MƯỜI MỘT. BỆNH VIỆN.
Bệnh viện Saint Paul trước kia là đa khoa, nay đổi tên thành bệnh viện Điện Biên Phủ và chỉ còn
chuyên khoa về mắt. Khu vực đa khoa thu hẹp lại...Tôi được nằm tại khu đa khoa này...Suốt ngày
lúc nào cũng có công an theo dõi...Tôi mặc kệ họ...Tôi có gặp Bác Sĩ Minh và cám ơn bác sĩ đã
quá tốt với tôi...Ông nói:
-Trước kia, chúng tôi cũng chữa bệnh cho ông Giám Mục Huỳnh Văn Của ở đây...
Ông chỉ cho tôi phòng của Đức Giám Mục ở...Khu đa khoa có nhiều bác sĩ...Đặc biệt, Bác Sĩ Thu
Thủy săn sóc cho tôi...Bác Sĩ Thu Thủy là người rất tốt, lo cho tôi từng chút một, nhờ đó, máu
ngưng được và tiếp tục phục hồi sức khỏe cho tôi...Cùng nằm trong bệnh viện Saint Paul với tôi,
Đức Giám Mục Trần Thanh Chung, Giám Mục Kontum chữa bệnh tại khu đa khoa. Mỗi buổi sáng
sớm, tôi cùng Đức Cha Chung cùng dâng Thánh Lễ trên lan can phía ngoài hành lang bệnh viện.
Chúng tôi dâng Thánh Lễ âm thầm cầu cho các bệnh nhân hằng ngày...
Tại bệnh viện này, tôi được các bác sĩ và y tá quý mến, họ săn sóc tận tình. Giáo Dân của tôi từ
Rạch Giá, người thân và các anh chị đến thăm nuôi tôi thường xuyên. Nhất là Chị Xiển, Chị Tùng,
Chị Hoằng, Chị Ba, cháu Ngọc, cháu Tiến và các cháu luân phiên đến thăm và cung cấp đồ ăn thức
uống rất đặc biệt...Rồi những người thân từ khắp nơi nghe tin tôi chữa bệnh cũng đến thăm tấp
nập...Những người từ Hố Nai, Gia Kiệm, Vũng Tàu đều đến thăm...Đồ ăn họ cho khá nhiều...Tôi
chia sẻ cho các bệnh nhân khác, đặc biệt gửi cho các bác sĩ và y tá, những người đã giúp đỡ
tôi...Thỉnh thoảng mấy anh công an vẫn đến theo dõi. Có lần chị Bác Sĩ Thu Thủy hỏi tôi:
-Sao ông bị bắt vậy?
Tôi kể cho Bác Sĩ hoàn cảnh của tôi. Bác Sĩ Thu Thủy chép miệng và xưng hô với tôi là Cha:
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-Cha hiền vậy mà họ cũng bắt. Chúng tôi sẽ lo cho Cha, Cha đừng lo.
Những ngày dưỡng sức đã khá hơn...Bác Sĩ Thu Thủy và 12 bác sĩ khác chẩn bệnh cho tôi...Họ
quyết định là giải phẫu cắt hết bao tử của tôi...Đồng thời, cắt giây thần kinh số 10...Tôi buồn và lo
lắng lắm...Điều kiện y tế tại Việt Nam lúc này làm tôi lo sợ. Bác Sĩ Thu Thủy trấn an:
-Cha đừng sợ, họ sẽ giải phẫu Cha, Cha mới sống được. Bao tử Cha hư hết rồi, không thể để
được...
Tôi buồn nhiều hơn...Ăn uống khi được khi không...Sau khi chẩn bệnh kỹ hơn, Bác Sĩ Thu Thủy
nói với tôi:
-Chúng con sẽ chuyển Cha sang bệnh viện Bình Dân để giải phẫu. Bác Sĩ Văn Tần chuyên môn về
mổ bao tử sẽ lo cho Cha, Cha an tâm...
Thế là lịch trình ngày mổ đã lên lịch...Tôi được điều trị tại bệnh viện Bình Dân từ ngày 15.11.1987
tới ngày 12.12.1987. Tôi được chích thêm thuốc bổ để đủ sức cho cuộc giải phẫu lớn này: Giải
phẫu cắt bao tử và giây thần kinh số 10. Tôi được di chuyển sang bệnh viện Bình Dân. Bác Sĩ Văn
Tần và các bác sĩ khác chẩn bệnh một lần nữa, và quyết định cắt hết bao tử của tôi. Bác Sĩ Văn
Tần giải thích:
-Bao tử của ông hư hết rồi. Chúng tôi giải phẫu cắt hết, và nối ruột non trực tiếp với thực quản, sau
đó, ruột non sẽ lớn dần thành bao tử phụ...Chỉ ăn cháo suốt đời thôi, nhưng để cứu sống ông..
Tôi năn nỉ Bác Sĩ cắt ít hơn được không. Sau cùng, các Bác Sĩ quyết định cắt 2/3 bao tử và cắt
luôn giây thần kinh số 10...
Lịch trình ngày mổ đã có...Tôi được chuẩn bị giải phẫu...Gia đình tôi rất lo lắng, không biết mệnh
hệ thế nào cho cuộc phẫu thuật nguy hiểm này...Ngày giải phẫu đã tới, tôi được chuẩn bị khá cẩn
thận...Bác sĩ gây mê cho tôi sẵn sàng...Tôi nằm trên chiếc băng ca để đẩy vào phòng giải
phẫu...Tôi lâm râm đọc kinh Kính Mừng tôi vẫn thường đọc khi gặp những gian nan thử thách hay
đau khổ và thầm thĩ cầu nguyện rất nhiều với Chúa...Nhất là chuẩn bị cho tôi sẵn sàng nếu cuộc
giải phẫu không thành công và tôi phải từ giã cõi đời này...Tôi nhớ mang máng Bác Sĩ Thuần là
người chụp thuốc mê cho tôi...Bác Sĩ bảo tôi đếm số. Tôi đếm số rồi tôi thiếp đi lúc nào không
biết...
Khi tỉnh lại, nhưng vẫn còn thấy lơ mơ và tôi bồng bềnh như trên mây...Tôi nhìn thấy y tá, bác sĩ
chung quanh tôi nhiều lắm...Tôi nghe tiếng gì chạy như máy hút nước...Tôi nhìn thấy máu chảy
trong ống hút từ miệng tôi...Chỉ thấy thế...Tôi nghe có tiếng:
-Máu còn chảy nhiều...Chưa cầm được...
Tôi nghe tiếng được tiếng không vì ảnh hưởng thuốc mê...Tôi nghe loáng thoáng có tiếng bác sĩ
bên tai:
-Ông đồng ý để chúng tôi mổ lần thứ 2...Ông gật đầu hay lắc đầu thôi...
Tôi gật đầu trong lúc nửa tỉnh nửa mê...Không suy nghĩ, không chọn lựa...Sau đó, tôi chỉ nghe láng
máng...Có lẽ tôi được di chuyển đi chỗ khác...Tiếng các chị tôi lao xao...Tiếng các Ông Trùm bàn
cãi...Tôi nghe như trong mơ:
-Nếu Cha mệnh hệ gì, chúng tôi xin để Cha an nghỉ bên Nhà Thờ Cha đã xây..
-Thôi, để Cha bên Bà Cố cho tiện và gia đình sắp xếp dễ dàng hơn...
Tôi nghe nhiều thứ bàn cãi về cái chết của tôi...Tôi còn nghe láng máng chị Hoằng và các cháu
theo lệnh bác sĩ mua thêm máu chuyền cho tôi...Mà mua máu mấy anh tài xế xích lô ngoài
đường...
Sau khi giải phẫu lần thứ 2 xong và khi tôi tỉnh hoàn toàn, các Chị và các Ông Trùm mới cho tôi
hay là ai cũng nghĩ tôi chết. Mọi người chọn chỗ an táng cho tôi...Mấy Ông Trùm xin an táng tôi
bên Nhà Thờ Thái An mà tôi xây năm 1981, mấy chị xin an táng tôi bên phần mộ của mẹ...Cháu
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Tiến phải đi mua máu của mấy bác xích lô đạp để chuyền máu và cứu sống tôi, vì bệnh viện không
đủ máu...
Khi bừng tỉnh sau cuộc giải phẫu lần thứ 2, tôi thấy mình cũng đang bồng bềnh trên giường. Tay
chân bị trói chặt vào giường...Khi thấy tôi mở mắt, y tá và bác sĩ đến thăm tôi...Họ chúc mừng tôi
sống sót...Sau đó, Bác Sĩ Văn Tần khuyên tôi ăn đậu phộng rang để xem tiêu hóa được không? Tôi
sợ và rất lấy làm lạ...Nhưng tôi theo lệnh bác sĩ...Sáng sau đó, tôi cố gắng bám vào sợi giây ở
giường và nói với mấy cháu và các chị:
-Em muốn dâng Thánh Lễ tạ ơn...
-Không được, chú mới mổ xong...
-Không sao, em ngồi trên giường dâng Lễ cũng được...
Sau khi các chị tham khảo ý kiến bác sĩ và y tá, mọi người đồng ý...Tôi cố gắng nắm lấy giây đặt
sẵn trên giường cho tôi...Tôi cố gắng ngồi lên được...Đau đớn lắm...Nhưng sức mạnh trong
tôi...Tôi dâng Thánh Lễ tạ ơn đơn giản và đầy ý nghĩa ngay trên giường bệnh...Kinh Nguyện
Thánh Thể 2 tôi thuộc lòng từ những ngày trong tù ngục...Do đó, dâng Thánh Lễ đã quá dễ dàng
với tôi... Vì tôi rất muốn dâng Thánh Lễ, ngay trong tù ngục hay trong những đau thương của bệnh
tật...Tôi cảm nghiệm được Thánh Lễ như một sức mạnh nâng đỡ tôi để vượt qua tất cả mọi gian
lao thách đố cuộc đời... Ngày tôi được rời khỏi bệnh viện Bình Dân với giấy Bác Sĩ Văn Tần ký,
có nội dung như sau:
BỘ Y TẾ
BỆNH-VIỆN BÌNH-DÂN
Số 10 -TV/BVBD
Số HS: 4239/87TQ

Giấy Chứng Nhận
nằm Bệnh viện

Bác Sĩ VĂN TẦN
Bác Sĩ điều trị khu Ngoại T/Quát tại Bệnh-Viện Bình-Dân ký dưới đây chứng nhận
Ông CHU VAN CHI, 38 tuổi.
Chúc vụ Dân (Tu Sĩ)
Tòng sự tại Địa chỉ: 505/18 Nguyễn Kiệm Q.PN.
đã nằm điều trị từ 15/11/1987 đến 12/12/1987.
Sau khi ra Bệnh - Viện, bệnh nhân cần được nghỉ dưỡng bệnh. Đề Nghị: Miễn lao động nặng 12
tháng.
Phải trở lại Bệnh viện để khám lại ngày....
DB: Xuất huyết tiêu hóa nặng do loét tá tràng
GP: Cắt TK 10 + cắt hang vị - Nối Bilroth 1.
Saigon ngày 11/12/87
Phó Phòng Y Vụ
Chủ Nhiệm Khoa
BS. NGUYỄN THỊ TUYẾT GIANG.
BS. VĂN TẦN.
(Đã Ký)
(Đã ký)
1. Bệnh nhân đã trở lại khám bệnh ngày.
Quyết định của B.S điều trị.
Ngày hẹn khám lại.
2. Bệnh nhân đã trở lại khám bệnh ngày.
Quyết định của B.S điều trị.
Ngày hẹn khám lại.
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Vài ngày sau, tôi được di chuyển trở lại bệnh viện Saint Paul để dưỡng bệnh sau giải phẫu...Những
ngày này đầy tràn hồng ân mà tôi cảm nghiệm được...Các bác sĩ và y tá rất thương mến tôi...Đặc
biệt, tôi quen được Bác Sĩ Hùng, bà con với Bác Sĩ Thu Thủy. Bác Sĩ Hùng làm việc tại bệnh viện
Bình Dân, người cũng tiếp sức cộng tác với Bác Sĩ Văn Tần trong ca giải phẫu của tôi. Tình
thương mến nối kết tôi thân thiết với cả gia đình Bác Sĩ Hùng, gia đình Bác Sĩ Thu Thủy, mặc dù
họ không đồng đạo, và họ thuộc gia đình "cách mạng" có gốc rất lớn trong chính quyền cộng
sản...Mối tình thương và thân thiết ngày càng thắm thiết...Nằm dưỡng bệnh tại bệnh viện Điện
Biên Phủ-Saint Paul, rất nhiều người lại thăm tôi và khích lệ tôi...Tôi được tiếp tế lương thực, trái
cây, bánh kẹo khá nhiều...Tôi chia sẻ cho những người nằm cùng phòng, và đặc biệt chia sẻ cho
các bác sĩ và y tá...Quý Sơ Saint Paul càng săn sóc cho tôi nhiều hơn..Quý Đức Cha, Quý Cha,
Quý Tu Sĩ Nam Nữ và Giáo Dân các nơi về thăm tôi khá nhiều tại đây...Tôi cũng khá lo
âu...Nhưng khi hỏi Bác Sĩ Thu Thủy, chị nói với tôi việc thăm viếng này không sao hết, nên tôi an
tâm...
Tôi an tâm lắm trong những ngày ở bệnh viện Điện Biên Phủ-Saint Paul. Dịp Noel gần tới, tôi
muốn tặng các bác sĩ và y tá cũng như Quý Sơ một món quà đặc biệt. Ngoài việc tổ chức bữa party
cho các bác sĩ và y tá, tôi sáng tác bài hát "Những người áo trắng yêu thương" để chỉ về các bác sĩ
và y tá mặc áo trắng mỗi ngày săn sóc cho bệnh nhân...Trong hội trường của bệnh viện, có cây đàn
piano, tôi vừa nói đồng thời hát và đánh đàn tặng cho Bác Sĩ Minh, Bác Sĩ Thu Thủy, các bác sĩ và
quý y tá tốt lành...Mọi người vỗ tay và hạnh phúc sung sướng...
Những ngày tháng dưỡng bệnh tại bệnh viện, tôi cảm thấy thoải mái hơn..Tôi dành nhiều giờ cầu
nguyện và thăm viếng bệnh nhân trong bệnh viện...Thăm hỏi những gia đình cần thiết để giúp đỡ
họ...Tôi hay gọi cháu Tiến giúp tôi lái xe honda đi đây đi đó, ngay khi còn đang dưỡng bệnh tại
bệnh viện Điện Biên Phủ-Saint Paul.
Kỷ niệm nhớ nhiều trong tôi là khi quyết định giúp gia đình Bác Sĩ Hùng theo Đạo Công Giáo và
cử hành lễ cưới cho Bác Sĩ Hùng...Khi được Bác Sĩ Thu Thủy ngỏ ý nhờ tôi giúp Bác Sĩ Hùng
theo Đạo Công Giáo và cử hành Thánh Lễ Hôn Nhân cho Bác Sĩ Hùng, tôi nhận lời ngay để đền
ơn Bác Sĩ Thu Thủy và Bác Sĩ Hùng, những người đã can đảm giúp tôi trị bệnh và cứu sống
tôi...Sau khi giúp đỡ về tất cả mọi chuyện, tôi đã Rửa Tội Bác Sĩ Hùng...Ngày đám cưới đã tới, tôi
cùng một số Cha quen với gia đình dâng Thánh Lễ Hôn Nhân cho Bác Sĩ Hùng và gia đình trong
thân mật và yêu thương...Tôi còn hay đến thăm gia đình Bác Sĩ Hùng và Bác Sĩ Thu Thủy tại gần
Chợ Lớn...Mọi người rất vui và họ rất tử tế với hình ảnh gia đình rất phúc hậu...Tôi còn quyết định
tham dự tiệc cưới của Bác Sĩ Hùng theo sự đề nghị của Bác Sĩ Thu Thủy là người bà con.
-Cha lại tham dự tiệc cưới đó nhe.
-Cha sẵn sàng tham dự tiệc cưới với gia đình Thủy và Hùng.
-Mặc dù có nhiều khách mời là Bộ Nội Vụ và các xếp lớn, Cha đừng lo, chúng con sắp xếp Cha
ngồi xa xa...
Tôi an tâm nhận lời. Ban ngày dâng Thánh Lễ Hôn Nhân cho Bác Sĩ Hùng xong, buổi tối tôi nhờ
cháu Tiến chở ra nhà hàng tham dự tiệc cưới. Tiệc cưới rất đông người, toàn những người lạ và họ
rất sang trọng quý phái...Bác Sĩ Thu Thủy sắp xếp tôi ngồi xa xa với bàn quý khách quan
trọng...Tôi thấy nhiều xếp lớn trong chính quyền ngồi trên bàn danh dự...Tôi tham dự đến giữa tiệc
vì sức khỏe còn yếu...Sau đó, cháu Tiến lại chở tôi về bệnh viện...
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Nhiều người rủ tôi đi vượt biên...Nhưng sau cùng, tôi nhận lời một tầu cần một Linh Mục đi theo
họ...Khi được ra khỏi bệnh viện Điện Biên Phủ-Saint Paul, tôi cũng còn sợ sệt lắm. Bác Sĩ Thu
Thủy trấn an tôi:
-Cha không phải lo gì. Con đã ký giấy xác nhận cho Cha. Các công an sẽ không được đụng tới
Cha. Nếu họ làm quá, Cha cứ nằm xuống và không đi đâu hết, bệnh viện sẽ làm việc với họ...
Chị Bác Sĩ Thu Thủy ký vào một tấm giấy cho tôi đi đường với nội dung như sau:
Xác Nhận:
Bệnh nhân Chu Văn Chí hiện đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện Điện Biên Phủ sau khi đã cắt
hang vị (bao tử) và dây thần kinh X tại bệnh viện Bình Dân. Bệnh nhân đang đươc theo dõi và điều
trị ngoại trú:
-Suy nhược cơ thể sau cắt bao tử.
-Theo dõi khối u vùng nhượng chân bên phải.
-Suy nhược thần kinh.
BV Điện Biên Phủ 19/03/88
Ký tên.
BS Nguyễn Thị Thu Thủy.
Với tấm giấy này, tôi ra khỏi bệnh viện Điện Biên Phủ-Saint Paul và đi khắp nơi...Tôi về vùng Tân
Hiệp để thăm lại Giáo Xứ Thái Hòa và Nhà Thờ Thái An...Ý định của tôi là cám ơn mọi người, kể
cả những người đã bắt và hành hạ tôi 4 năm trong ngục tù và trại cải tạo...Tôi muốn cám ơn họ như
có lần tôi đã hứa với họ trước kia, khi về tù, tôi sẽ đãi ngộ anh em...
Con đường Sàigòn về Cái Sắn xa xôi...Tôi đi qua Bắc Mỹ Thuận, Vàm Cống, rồi xe chạy theo lối
Lộ Tẻ để vào Vùng Cái Sắn mà tôi phục vụ 9 năm trời trong những năm đầu đời Linh Mục của
tôi...Những kỷ niệm êm đềm, những ngày sóng gió, những ngày kinh hoàng khi công an từ trung
ương đến địa phương vào xét nhà và mời tôi lên công an Huyện Tân Hiệp làm việc, rồi được hứa
sẽ thả về, nhưng sau đó kéo dài cả gần 4 năm, từ tháng 3 năm 1984 đến tháng 9 năm 1987, trải dài
14 tháng chấp pháp làm việc tại 31 Đinh Tiên Hoàng Rạch Giá, 8 tháng trong xà lim ngục tử hình
và chung thân tại trại tù Tà Niên, gần 23 tháng trong trại Cải Tạo U Minh Kinh Làng Thứ 7...Bao
nhiêu người tôi gặp gỡ...Có rất nhiều người thương mến tôi, kể cả anh em công an cộng sản...Có
rất nhiều người ghen ghét tôi vì tôi là Linh Mục Công Giáo...Cũng có rất nhiều người đánh đập và
hành hạ tôi về tinh thần lẫn thể lý, mặc dù họ không muốn làm điều đó cho tôi, nhưng vì bó
buộc...Tôi mang ơn và tạ ơn tất cả những người đã đi qua đời tôi...Trong hành trình hạnh phúc yêu
thương, hay trong ngục tù chua xót...Tất cả là Tạ Ơn...
Xe dừng lại đầu Kinh B Ngọc Thạch, nơi tôi từng tổ chức Hội Ca Giáng Sinh và tập họp 27 Ban
Tây Nhạc vùng Cái Sắn...Vẫn bến đò xưa...Tôi xuống một con thuyền vào trong Giáo Xứ...Tôi nhờ
các Ông Trùm mua cho tôi những chai rượu Napoleon loại tốt và mướn một chiếc tác ráng chở tôi
đi cám ơn anh em làm việc ở Huyện Tân Hiệp và Xã Thạnh Đông B, những cơ quan đã tham dự
vào hành trình đi tù của tôi...Chúng tôi đi rất sớm...Tôi cùng Quý Ông Trùm đến thăm Quý Ông
Chủ Tịch Huyện, Công An Huyện, Quý Vị làm việc trong UBND Xã...Tất cả tôi đều gửi cho mỗi
người một chai rượu Napoleon ngoại để cám ơn họ...Ai cũng vui vẻ nhận quà và cám ơn tôi...
Sau đó tôi về Saigon thăm bà con sau khi mổ xong...Tôi đi thăm gia đình chị Tùng tại Bảo Lộc, đi
thăm Đàlạt sương mù, đi thăm Vũng Tầu miền biển...Đi thăm bạn bè tại Sàigòn...Nhất là về ở vùng
Phát Hải Gia Kiệm quê tôi, nơi tôi sống những năm dài thơ ấu...Tất cả đều thân quen thương
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mến...Để quyết định thay đổi một chuyến đi xa hơn...Tất cả những chuyến đi này, với lá thư xác
nhận của Bác Sĩ Thu Thủy, tôi đi đường dễ dàng, không gặp khó khăn hay bất cứ trở ngại nào...Về
lại Phú Nhuận, tôi quyết định xây lại phần mộ của mẹ, người mẹ thương yêu đã từng đau khổ với
tôi trong những hoàn cảnh của tù tội, trong những đau thương của mất mát, trong những bất lực
của thân phận...11 lần đến gặp con mà không được thấy mặt con trong tù đầy. Mẹ về muốn tham
dự ngày xét xử con ngày tòa án nhân dân kết án con mà mẹ bị mời lên công an, để không thấy mặt
con. Rồi mẹ ra đi tức tưởi khi con còn trong tù, anh Nghi là Linh Mục, nhưng bị quản chế không
về tiễn đưa mẹ được...

Giỗ Mẹ trước khi đi vượt biên 1988.
Tôi xây phần mộ mẹ xong, tập trung tất cả gia đình nội ngoại về giỗ mẹ 3 năm mãn tang. Tôi đứng
trước phần mộ mẹ...Nước mắt trào dâng ngậm ngùi...Con xin lỗi mẹ tha cho con không về tiễn đưa
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mẹ, vì con còn nặng nợ kiếp tù nhân không ai cho về...Không để vành khăn tang cho mẹ được, vì
phải tuân theo 4 tiêu chuẩn cải tạo, 37 luật điều khắc nghiệt của cải tạo...Không được yếu mềm
trước những đau khổ mà quản giáo bắt con như thế...Con chỉ được dâng Thánh Lễ nửa đêm cầu
nguyện cho mẹ...
Tôi dâng những nén hương trước mặt mẹ...Xin mẹ phù trợ cho con...Con sẽ ra đi miền tự do khác
không phải quê hương của con...Hôm đó, cả gia đình nội ngoại tập trung tại nhà Anh Hoằng, người
anh Cả trong gia đình mà chỉ còn bà chị dâu...Tôi không dám cho ai biết ý định vượt biên của
tôi...Vì sợ nước mắt yêu thương của người thân sẽ giữ chân tôi lại...Tôi rủ mấy đứa cháu, thỏa
thuận đóng mỗi người 1 cây vàng...Hôm đó, tôi quyết định ra đi cùng mấy đứa cháu...Người chị
dâu thương mến ngấn lệ nhìn tôi...Tôi từ biệt:
-Chị ơi, em đi. Chị ở nhà bình an.
12. MƯỜI HAI. VƯỢT BIÊN.
Tôi nhớ lại con tầu vượt biên của tôi khi vượt biên vào tháng 5 năm 1988. Tầu dài 11 mét, rộng 3
mét. Con tầu chứa tới 70 người. Do đó, nhóm chúng tôi khi đến đảo tỵ nạn Palawan được gọi là
nhóm 70/327 Mary Ship Kingstown. Vì tầu chúng tôi được con tầu của Hội Cứu Người Trên Biển
Đông do hội Medecins Du Monde tiếp cứu do Bác Sĩ Nguyễn Ngọc Kỳ và Bác Sĩ Châu từ Mỹ và
Canada cứu vớt. Con tầu này với thuyền trưởng và thủy thủ đoàn là người Pháp.
Con tầu của chúng tôi đậu tại bến sông Vàm Cỏ Đông Tây Ninh gần vùng Củ Chi, là nơi nổi tiếng
của Việt Cộng trước kia. Nên nhóm chúng tôi quyết định xuống tầu tại khu vực này. Đoàn chúng
tôi tổ chức một đám cưới giả. Cô Dâu Chú Rể khăn áo chỉnh tề. Khoảng 60 hay 70 người quần áo
ngày cưới rất đẹp mang theo cả một chú heo quay như một đám cưới thật. Tôi mặc áo kỳ giả 4 túi
và mang chiếc máy ảnh Yashica đã hư...Nhưng tôi bấm máy chụp hình lia lịa như người thợ chụp
hình chuyên nghiệp cho đám cưới...Chúng tôi vượt qua những thuở ruộng khô chồi...Cứ thế mà đi
như rước Dâu của đám cưới...Khi gần tới bờ sông Vàm Cỏ, chúng tôi rất hồi hộp, nhưng không ai
để ý...Thế là chúng tôi xuống con tầu đậu sẵn...
Xuống tới tầu, mọi người vội thay áo vì nóng quá...Cả Cô Dâu Chú Rể cũng vậy...Chúng tôi múc
nước đổ đầy những can xăng còn trống không...Trên khoang trong con tầu chứa đầy củi, giả dạng
là con tầu chở củi...Không còn là đám cưới nữa...Mọi người bị ém chặt xuống phần dưới tầu...Tôi
được may mắn ở phía trên múc nước...
Con tầu di chuyển trên giòng sông Vàm Cỏ Đông và đi ra cửa sông Soài Rạp để ra Biển
Đông...Vừa tới cửa sông Soài Rạp, con tầu chúng tôi dừng lại...Có tiếng những người tổ chức:
- Bà con an tâm, taxi của chúng ta sẽ ra biển gặp cá lớn và sẽ đi bằng cá lớn.
Cá lớn tức là tầu lớn. Taxi là tầu nhỏ như tầu chúng tôi chỉ để di chuyển người vượt biên ra tầu
lớn. Tôi cũng tin như thế chứ tầu nhỏ của chúng tôi làm sao đi biển được...
Trong tầu đang ồn ào, thì tôi cảm thấy một vật rất nặng rơi xuống trên đầu tôi...Nặng và kinh
khủng quá...Và tôi nghe láng máng có tiếng:
-Dân can me đang xuống tàu...
Chỉ nghe được có thế, tôi xỉu luôn, vì mới giải phẫu cắt 2/3 bao tử từ nhà thương Bình Dân và
Điện Biên Phủ ra, nên không đủ sức. Sau khi tỉnh dậy, mấy đứa cháu mới nói:
- Môt bà nặng lắm khi can me đã nhẩy xuống trên đầu cậu, cậu xỉu luôn...Chúng cháu thoa dầu mãi
cậu mới tỉnh...
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Tôi thầm tạ ơn Chúa đã cứu tôi...Tầu ra đến cửa sông giáp với Biển Đông, tôi nghe có tiếng:
-Sao chẳng thấy cá lớn...Họ lừa chúng ta rồi...
Bỗng nhiên, người tài công đã lái tầu cho chúng tôi từ khi xuống tầu bỗng nói lên:
-Tầu này không đi vượt biên được. Tôi không thể lái nổi tầu này. Ai muốn theo tôi trở vào bờ thì
ôm can xăng bơi theo tôi...Ai muốn đi cứ đi...Thôi chào bà con và chúc bà con đi bình an...
Một khoảnh khắc im lặng cả con tầu...Không ai nói với ai một tiếng, khi anh tài công ôm can xăng
và nhảy xuống sông bơi vào bờ....Để chúng tôi dở sống dở chết...
Một số người uy tín nói với tôi:
-Cha ơi, chúng mình thế nào...Cứ đi chứ?
Giữa hoàn cảnh nửa sống nửa chết này, chúng tôi bàn nhau. Chúng mình cứ đi...Sống thì hay mà
chết cũng được...
Sau khi bàn thảo thêm, có mấy người là lính hải quân có chút kinh nghiệm về biển cả...Vậy là
chúng tôi quyết định ra đi từ giã quê hương, dầu biết chắc số phận con tầu rất mỏng manh, không
thể đi vượt biên được.
Con tầu chồm lên khi ra khỏi luồng sông chạm với sóng biển...Sóng biển lớn quá, tôi không thể
tưởng tượng được như thế. Nhớ những lần đi chơi ngoài Hòn Đất Kiên Giang xưa kia, tầu kỳ đó
lớn lắm...Nên chỉ say sóng sơ sơ thôi...Nhưng con tầu này nhỏ quá, sóng cứ trùm lên...Máy tàu ì
ạch chạy...Tôi nghĩ khó có thể thoát được...Tôi thầm thĩ cầu nguyện....
Con tầu mỗi lúc một ra xa ngoài đại dương mênh mông...Sóng to và gió lớn như nuốt trửng con tầu
nhỏ bé của chúng tôi...Con tầu bị vùi xuống, rồi lại nhoi lên...Sóng to như hòn núi...Có khi sụp
xuống như xuống một thung lũng kinh hoàng...Con tầu cứ thế lầm lũi chậm chạp nhấp
nhô...Những đêm tối giữa đại dương mịt mùng sóng nước...Chỉ có sóng biển và gió hú gào
thét....Xa xa, những hình ảnh mờ nhạt của một bóng dáng hòn đảo của đêm thứ 3, anh em hải quân
nói vọng vang vang:
-Đảo Cu Cu kia rồi, nhắm thẳng mà tiến tới...
Vài người kinh nghiệm thốt lên:
-Đảo Cu Cu cái con tiều...Đó là đảo Thổ Chu đó. Việt Cộng đầy ngoài đó. Lái tránh đi...
Thế là con tầu lại bẻ đi lối khác...Con tầu vẫn chòng chành lắc lư như bị nuốt trỏng giữa những cơn
sóng biển kinh hoàng...Nhiều người mệt quá...Nhưng phải cố gắng chịu trận...
Chúng tôi bắt đầu gần gũi cái chết...Tôi cùng mọi người cầu nguyện...Người theo Đạo nào cầu
nguyện theo Đạo ấy...Trên phía mũi tầu, có ai đã để sẵn mẫu ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và
Thánh Martinô cũng như tượng Đức Phật...Tất cả mọi người như đang cầu khẩn tha thiết với các
Ngài...Tầu mỗi lúc một kiệt sức vì sóng to gió lớn...Có tiếng hô to:
- Máy tàu trục trặc...Gẫy con ốc rồi...
Mọi người hồi hộp lo âu. Chắc không thể sống được. Tôi cầu nguyện tha thiết hơn...Máy tầu không
còn chạy được giữa trùng khơi sóng nước và gió biển chập chùng...Con tầu càng bị vất lên quăng
xuống, tưởng chừng như bị dìm xuống đại dương...
Xa xa có một chiếc tầu đánh cá...Tầu đánh cá lại gần tầu chúng tôi...Tôi thầm nghĩ...Chết rồi, tầu
quốc doanh đánh cá với tên tầu Phú Khánh Nha Trang...Thôi vĩnh biệt...Con tầu đánh cá quốc
doanh cặp sát tầu chúng tôi...Chúng tôi năn nỉ...Họ lấy và cướp hết vàng bạc, nữ trang, tiền
nong...Nhưng họ còn nhân đạo. Họ cho con ốc vít và sửa máy tầu chúng tôi. Họ còn cho ít cá và
nước đá, sau khi đã thu quén hết vàng bạc, tiền nong...Tôi có sợ dây chuyền bằng vàng cũng bị lấy
luôn...May mà mấy chiếc nhẫn vàng bà chị dấu ở gấu quần thì không bị lấy...
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Máy tầu chúng tôi lại chạy được...Con tầu lại vượt sóng ra đi như đi vào một nơi vô vọng...Chúng
tôi đang tìm cõi sống trong cái chết...Chúng tôi đi tìm Tự Do trong cõi chết...Cứ thế, con tầu nhiều
khi lắc mạnh và như gãy làm đôi vì sóng và gió biển quá lớn giữa biển cả thênh thang...Con tàu
như chiếc lá bồng bềnh trên đại dương...Con tầu ra xa hơn...Nhìn lại bờ chẳng còn thấy gì...
-Tới hải phận quốc tế chưa?
Vài người lên tiếng...
- Chẳng biết nữa...
Xa xa, vài chiếc tầu ngoại quốc đi ngang qua tầu chúng tôi...Tôi cùng mọi người lấy quần áo đốt
cháy trên tầu và la lớn trong tuyệt vọng:
-SOS xin cứu chúng tôi...
Những con tầu đó dửng dưng chạy qua chúng tôi, không một câu trả lời..Thế này thì chết hết
thật...Tôi từ giã mọi người và dặn mấy đứa cháu:
-Nếu cậu bị bắt thì nói cậu tên là Phạm Minh Thành đang ở vùng kinh tế mới.
Tôi nghĩ vậy vì chắc chắn hoặc là chết, hay may lắm thì bị bắt, nên phải đổi tên...
Đang suy nghĩ miên man vô vọng...Một chiếc tầu đánh cá khác trờ tới...Tưởng là tầu đánh cá quốc
doanh thì chắc bị bắt hết là cái chắc...Có tiếng hô lớn:
-Tầu cướp...
Tôi tuyệt vọng và cầu nguyện nhiều hơn. Tôi và những người uy tín trên tầu ra lệnh cho 70 người:
-Các bà các cô hãy thoa dầu đen lên người...
Thế là mạnh ai nấy, đặc biệt là các bà các cô lấy dầu máy bôi trét hết lên mặt mũi và cả người bầy
nhầy đen đủi dơ dáy...Tôi cũng làm theo như vậy...
Con tầu lớn gấp 5 lần tầu chúng tôi ép sát vào khoang tầu nhỏ bé của chúng tôi... Những anh chàng
đánh cá vạm vỡ mình trần nhảy sang tầu chúng tôi...Chúng tôi chịu trận...Không chống cự...Không
phản đối...Nhưng rất ngoan ngõan theo lệnh của họ... Họ cho chúng tôi thêm nước ngọt và để
chúng tôi đi...Thật hú vía...Họ còn chỉ đường ngoài khơi xa có tầu vớt người...
Con tầu chúng tôi tiếp tục ì ạch lướt sóng đại dương, chẳng biết đâu là bến bờ...Chỉ đi đại thôi, với
mong ước may ra có tầu nào vớt thì được sống...Còn nếu không, 70 người sẽ làm mồi cho cá
biển...
Đang miên man với những suy nghĩ...Có tiếng thông báo:
-Máy tầu lại hư rồi...Đành phải thả trôi nổi trên biển thôi...
Thôi thế là hết hy vọng...Về cũng không được mà đi cũng không xong...Dở sống dở chết giữa đại
dương mênh mông...Nhiều thương thuyền ngoại quốc đi qua xa xa, chúng tôi lại đốt áo quần và
dương cao ngọn cờ bằng chiếc áo thun viết nguệch ngoạc 3 chữ SOS. Chả tầu nào thèm vớt chúng
tôi...Thậm chí cũng không dừng lại cho chút gì...Lương thực không còn...Nước ngọt cũng
hết...Chắc là chết hết...Chúng tôi càng cầu nguyện tha thiết hơn...
Trời bỗng đổi mây vần vũ...Tội nghĩ tới bão...Lo sợ...Chết chóc ập xuống...Cơn mưa trút nước xối
xả...Mọi người lấy áo quần ra hứng nước mưa để uống cho đỡ khát...Mọi người được tắm giặt
không lệ phí sau nhiều ngày chưa được tắm nước ngọt...Thoải mái...Hy vọng...thoát chết khát...Tôi
dùng chiếc áo thung thẫm đầy nước vắt ra để uống...Sao nó ngọt đến thế..Tạ ơn Chúa...Tạ ơn
Mẹ...Tạ ơn Ông Trời Việt Nam...
Giữa lúc tuyệt vọng, máy tầu không chạy được...Con tầu tròng trành trôi nổi không định hướng
trên đại dương bao la mênh mông...Không còn hy vọng gì...Bỗng nhiên từ xa, một con tầu lớn mầu
trắng lù lù tiến lại phía tầu chúng tôi...
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Con tầu trắng như một tòa nhà lớn hiện rõ dần dần...Trong tuyệt vọng chúng tôi lại lấy quần áo
làm cờ vẫy và đốt lên để xin cứu vớt...Con tầu trắng tới gần hơn...Khoảng hơn 100 mét, chúng tôi
có nghe thoang thoảng tiếng người Việt Nam nói vọng xuống:
-Đây là tầu Cứu Người trên Biển Đông. Đồng bào bình tĩnh...Chúng tôi sẽ cứu quý vị...
Như một tiếng sét cứu tinh...Tôi không còn tin tôi nữa...Trong tuyệt vọng...Thì đây...đúng rồi...Con
tầu trắng lớn tiến từ từ tiến lại gần chúng tôi...Họ bớt ga tối đa để tầu chúng tôi không bị
chìm...Con tầu cứu tinh lại gần...Nhìn dòng chữ: Mary Ship Kingstown...
Tôi Tạ Ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria đã cứu sống chúng tôi...
Con tầu sát bên chúng tôi. Có tiếng la lớn:
-Đồng bào bình tĩnh, đừng chen lấn nhau kẻo tầu chìm...
Tôi và những người có uy tín ra lệnh cho mọi người khi con tầu của chúng tôi chòng chènh sát bên
mạn tầu Mary Ship Kingstown:
-Hãy để trẻ em lên trước, rồi đến phụ nữ. Tôi và các ông sẽ lên tầu lớn sau cùng...
Rất trật tự...Chiếc cầu thang giây của tầu Mary Ship Kingstown bỏ xuống nối với tầu nhỏ chúng
tôi...Các em bé và các bà các cô lên trước...Một số người yếu quá phải do các thủy thủ người Pháp
bế lên tầu lớn...Đàn ông chúng tôi lên tầu Mary Ship Kingstown sau cùng...
Lên tầu lớn xong, chúng tôi tạ ơn Chúa và nhìn lại con tầu nhỏ bé của chúng tôi từ từ chìm xuống
đáy đại dương...Thật hú hồn...Tầu Mary Ship Kingstown còn vớt thêm tất cả 4 tầu khác với con số
327 thuyền nhân Việt Nam Tỵ Nạn.
Tầu Mary Ship Kingstown còn lai vãng tại nơi này...Và kìa, một con tầu vượt biên khác lớn hơn
tầu chúng tôi...Họ đang bị tầu tuần tiễu công an cộng sản đuổi theo...Chúng tôi hồi hộp theo dõi
trên boong tầu Mary Ship...Tầu Mary Ship chạy tới...Thấy bất lực, con tầu công an bỏ chạy...Và
Tàu Mary Ship Kingstown vớt thêm con tầu thứ 5 và hướng về bến Palawan Philippines.
Chúng tôi được Bác Sĩ Nguyễn Ngọc Kỳ, Bác Sĩ Châu từ Canada và thủy thủ đoàn săn sóc tận
tình...Họ giúp đỡ những người yếu mệt và cho chúng tôi ăn uống tử tế...
Lần đầu tiên 5 tầu chúng tôi họp lại quyết định dâng Thánh Lễ Tạ Ơn ngay trên boong tầu Mary
Ship Kingstown và làm lễ chào cờ Vàng Ba Sọc Đỏ đầu tiên...Tôi xúc động và khóc tấm tức...Tôi
dâng lễ Tạ Ơn...Mọi người sốt sắng tham dự...Lần đầu tiên chúng tôi hát Bài Quốc Ca Việt Nam
"Này Công Dân ơi...." trong nước mắt lưng tròng...Chúng tôi cám ơn vị thuyền trưởng...Cám ơn
Bác Sĩ Nguyễn Ngọc Kỳ, hiện đang ở Westminster California. Cám ơn Bác Sĩ Châu đang ở
Canada...Tôi cảm xúc sáng tác bài hát "Trên Biển Cuộc Đời' và tập cho mọi người hát theo để cám
ơn Thiên Chúa, cảm tạ Mẹ Maria và cám ơn con tầu Mary Ship Kingstown...
Con tầu cập bến Palawan sau những thủ tục cần thiết...Và 327 người chúng tôi được vớt tiếp tục
sống đời Tỵ Nạn tại trại Tỵ Nạn PFAC (Philippines First Asylum Center) tại Palawan như những
anh chị em đồng bào tại Pulau Bidong hay các trại tỵ nạn Galang, Hong Kong, Thái Lan,
Singapore....Mỗi người một cảnh thương tâm, kinh hoàng và máu lệ khác nhau...Tất cả đều có một
mẫu số chung: Chúng tôi đi tìm sự sống trong cõi chết. Chúng tôi đi tìm Tự Do trong cái chết trông
thấy...
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13. MƯỜI BA. ĐỜI TỴ NẠN.
Tại trại Palawan, tháng 5 năm 1988, tôi được vào ở dãy nhà Barrack và làm thủ tục nhập trại với
số ghi danh là PA 15031 trong tầu thứ 2 của Mary Ship Kingstown. Tôi trong Group 70/327 Mary
Ship Kingstown. Ngày khám bệnh đầu tiên khi nhập trại Palawan là ngày 22.5.1988.
Những ngày tháng tại Trại Tỵ Nạn Palawan thật tuyệt vời. Chúng tôi được hưởng 2 chữ Tự Do qua
hành trình gian khổ của cuộc vượt biên sóng gió nguy hiểm...Ngày đầu tiên vào Barrack, tôi được
uống 1 loong coca do người thân mang lại...Cảm tưởng như lên Thiên Đàng...Vì bao nhiêu ngày
sóng gió lênh đênh trên biển cả đại dương...Nước coca làm tôi tỉnh hẳn người...Rồi thủ tục nhập
trại...Nhiều bạn bè và nhiều người biết tôi đến gặp gỡ tôi tại Barrack...Group chúng tôi được ra
ngoài rất sớm...
Tôi được vào Nhà Xứ Palawan cùng Cha Crawford người Mỹ, Dòng Vincent De Paul, và Cha
Nguyễn Văn Hội, Dòng Phú Quý Sàigòn, cũng mới táp đảo và vào trại Palawan...Chúng tôi hạnh
phúc phục vụ cho những đồng bào tỵ nạn tại đây...Những buổi sáng dâng Thánh Lễ cho đồng bào
tỵ nạn, cả những người không cùng Tôn Giáo, ai nấy cũng đều mang một tâm trạng ưu tư, lo lắng
cho tương lai đi về đâu? Tôi chứng kiến những giọt lệ đau thương của những ngưới mất người thân
trên đường vượt biên...Đau khổ của những người bị từ chối do một quốc gia thứ 3 không chấp
nhận...Thương đau của những mất mát do chia rẽ, hận thù trong một gia đình hay bạn bè...Bao
nhiêu cảnh đoạn trường của kiếp sống trong trại tỵ nạn...Tất cả đều trở thành những hạt kinh cầu
nguyện trong những Thánh Lễ ban sáng linh thiêng...
Sau bữa ăn sáng, nhiều người tìm gặp tôi để được giúp đỡ chuyện này chuyện nọ, như xin tem liên
lạc với gia đình, như cách thức telephone cho thân nhân đang ở Mỹ, Úc Đại Lợi, hay một quốc gia
nào khác...Những em minor không có người chăm sóc, chúng tôi cùng Sơ Pascal và cơ sở CADP
lo cho các em...Tôi hay mua kẹo bánh, quần áo cho các em...Vì biết chắc, các phái đoàn khó nhận
các em lắm...

Linh Mục Văn Chi và các em minors không có gia đình.
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Linh Mục Văn Chi và Đức Giám Mục Palawan trong dịp Thêm Sức.
Những nạn nhân tàn tật cũng khá nhiều...Chúng tôi luân phiên giúp đỡ họ...Tôi nhớ mãi hình ảnh
anh Long bị tâm thần...Sáng nào anh cũng chào thăm tôi tại Nhà Thờ Nữ Vương Hòa Bình theo
kiểu nhà binh...Anh chào tôi xong, anh nói:
-Cha ơi, cà phê thuốc lá...
Thề là tôi hiểu được. Tôi cho anh 10 peso mua thuốc lá và cà phê...Anh đi đâu hay mang con giao
rất dài bên lưng...Ai cũng sợ lắm...Nhưng anh rất hiền, không bao giờ đánh ai...Không ai biết lý
lịch của anh, chỉ biết anh bị bệnh thần kinh. Một anh khác trẻ hơn là anh Nguyễn Phong cũng mắc
bệnh tâm thần như thế... Năm 2008 tôi trở lại Palawan vẫn thấy anh còn ở đó... Tôi luôn đặc biệt
quan tâm và giúp đỡ anh.

.

Linh Mục Văn Chi và những thuyền nhân bệnh tật.
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Ban ngày, sau giờ chào cờ Phi Luật Tân và quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa buổi sáng, mọi người rất
trang nghiêm cùng nhau hướng về cớ Tổ Quốc Việt Nam để chào cờ Phi Luật Tân và Việt Nam...
Sau đó, người thì đi học, tham dự các lớp Anh Văn, Pháp Văn, hay ngôn ngữ khác, tùy đối tượng
được nhận vào quốc gia nào...Hoặc có người đi học nghề: Nghề may vá, nghề thợ máy, nghề đánh
máy chữ...Các lớp dạy nghề khá linh động trong trại Palawan...Tôi còn kết hợp với Quý Vị Lãnh
Đạo Tinh Thần Quý Tôn Giáo khác như Phật Giáo, Hòa Hảo, Cao Đài, Tin Lành để cùng thực hiện
những công tác bác ái từ thiện trong trại...
Có ngày thấy những bất công đối với người tỵ nạn Việt Nam tại Cao Ủy, tôi hay gặp Ông Yantop,
Cao Ủy Trưởng tại Palawan, để can thiệp cho đồng bào tôi...Ông Yantop rất tốt...Khó khăn gì ông
cũng sẵn sàng giúp đỡ...Ông là người Thụy Điển, và hay đến thăm chúng tôi, hoặc dùng cơm tối
với tôi và Quý Thầy, nhờ vậy, đồng bào tỵ nạn được can thiệp nhiều...Khi thấy xảy ra những sự
kiện về lính Phi Luật Tân hà hiếp đồng bào Việt Nam, tôi với Cha Crawford đến gặp ông tướng
Fernadez để xin can thiệp...Ông luôn luôn giúp đỡ rất tích cực cho trại Palawan...
Những ngày giờ rảnh rỗi khi được nghỉ hay trong những ngày nghỉ lễ, chúng tôi hay lên xe
tricycles của người Phi Luật Tân, và trả tiền cho họ để họ chở ra phố Puerta Princessa City mua
sắm hay làm việc này việc nọ...Ngay trong trại Palawan Sơ Pascal còn mở tiệm ăn Coffee Shop
cho dân trong trại hay cho các khách thăm trại hoặc nhân viên ngoại quốc. Shop khá đông tạo nên
những sinh hoạt đặc biệt cho trại...Những buổi sáng hay buổi chiều, người Phi Luật Tân địa
phương hay vào trại để xin cơm nguội...Chúng tôi hay nghe tiếng họ rao lanh lảnh:
- Babui...
"Babui" có ngĩa là cơm nguội, họ xin về để nuôi heo...Có khi họ mang vịt lộn vào bán cho người tỵ
nạn họ lại rao tiếng Phi Luật Tân:
-Balut đây...
Nhìn chung, dân tỵ nạn Việt Nam tại Palawan nhiều khi giầu có hơn dân địa phương tại
Palawan...Vì là đất nước Công Giáo, dân chúng đối xử rất tốt với chúng tôi. Có những ngày có tầu
mới táp đảo nhập trại như Group Subic, Group Luzon...Cao Ủy thường lấy tên đảo thuyền nhân táp
vào để đặt cho tên Group...Chúng tôi hay vào thăm nhà thương Westcom của quân đội Phi Luật
Tân bên kia phi đạo, nơi tiếp đón và giúp đỡ những thuyền nhân bị đuối sức, hay những thuyền
nhân bị thương trên tầu khi đi vượt biên, hoặc những phụ nữ sinh nở...Có những tầu táp đảo chết
đa số, chỉ còn lại 5 hay 3 người sống sót...Tôi đón 1 tầu chỉ còn 1 người sống sót, còn tất cả bị chết
hết...Những người sống sót này thường chỉ còn da bọc xương, Cao Ủy phải di chuyển họ sang nhà
thương Westcom để chữa trị...
Trong trại năm 1988, còn khá nhiều những thuyền nhân được Tầu Cap Anamur vớt trên Biển
Đông, họ cũng được đưa vào Palawan để chuẩn bị đi định cư các nước khác...Đời sống trại tỵ nạn
Palawan cũng khá nhiều phức tạp, đặc biệt vấn đề nước uống và nấu ăn...Có khi phải xếp hàng nơi
những vòi lấy nước suốt từ nửa đêm...Thấy được nhu cầu cần thiết, tôi xin bên đồng bào Texas qua
anh Văn, anh Trực một giếng nước máy khoảng 5000 dollars Mỹ...và xin đào thêm các giếng nước
để tắm giặt...Từ đó, vấn đề nước ăn uống đã bớt căng thẳng...Rồi lại đối diện với vấn đề vệ sinh
mỗi buổi sáng, đồng bào tỵ nạn mỗi người một can nước và giấy vệ sinh đứng chờ xếp hàng đi
toilet...Có khi phải chờ cả nửa tiếng đồng hồ...Trước những khó khăn này, tôi lại vận động bà con
Việt Nam bên Hoa Kỳ giúp đỡ...Khi đã có tài chánh, tôi cùng các em thanh niên các Tôn Giáo họp
nhau thực hiện 42 cầu tiêu nước cho trại Palawan...
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Rửa Tội tại Palawan.
Công việc mục vụ giúp người tỵ nạn cũng khá mệt, có khi tôi và Quý Thầy phải thức cả đêm để lo
cho đồng bào tỵ nạn...Những buổi tối, chúng tôi mở các lớp Giáo Lý Thiếu Nhi, đặc biệt các lớp
Giáo Lý Tân Tòng cho những người muốn được Rửa Tội...Rất đông anh chị em xin học Đạo Công
Giáo...Những Thánh Lễ Rửa Tội khá đông, có khi cả gia đình xin Rửa Tội...Thêm vào đó, những
sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể, Ca Đoàn, Legio Mariae, Thanh Niên Công Giáo...Các sinh hoạt
đoàn thể rất sống động...Chúng tôi còn hợp tác với Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần Quý Tôn Giáo
như Giáo Hội Phật Giáo, Mục Sư Tin Lành, Quý Chức Sắc Cao Đài và Hòa Hảo, để giúp đỡ phần
tâm linh cho đồng bào tỵ nạn...Những dịp Giáng Sinh hay tết về, chúng tôi cùng nhau tổ chức các
sinh hoạt cho đồng bào đỡ nhớ nhà...
Nhớ lại hình ảnh trại Palawan. Trại ỵ nạn PFAC được thành lập từ năm 1979. Trại có 12 khu với
75 căn nhà lá 2 tầng. Mỗi nhà lá chứa được 12 người. Ngay khi vào cổng, tấm bảng hiệu PFACPhilippines First Asylum Center, chúng tôi bước vào trại...Ngay cổng vào bên phải là đồn gác của
lính Phi Luật Tân, bên cạnh có Monkey House-Nhà khỉ, để nhốt những phần tử quậy phá trong
trại...Xa hơn là dãy nhà của cơ quan CADP, chăm lo về giáo dục, về dạy nghề...Bên trái là Coffee
Shop...Đi sâu vào trong trại hơn, bên trái có Chùa Vạn Đức, rồi Nhà Thờ Tin Lành, và chỗ thờ
phượng của Giáo Hội Cao Đài và Hòa Hảo...Bên phải là Nhà Thờ Nữ Vương Hòa Bình với một
tháp chuông cao...Bao bọc chung quanh những cơ sở Tôn Giáo là các khu cho đồng bào tỵ
nạn...Tất cả là 12 khu thời đó...tổng số khoảng 11 ngàn đồng bào tỵ nạn...Đi xa hơn bên tay phải là
một building cho Ban Điều Hành trại...Các Văn Phòng Cao Ủy giúp tỵ nạn...Một sân khá rộng rãi
cho những sinh hoạt chung của trại, và hay dùng để chiếu phim mỗi buổi tối cho người tỵ nạn giải
trí...Đi xa hơn nữa là doanh trại lính Phi Luật Tân giữ trật tự cho trại Palawan...Căn nhà thực phẩm
để phát lương thực cho đồng bào nằm trong khu vực này...Những quán cóc bán cà phê, tiệm hớt
tóc, mấy gian hàng thực phẩm do người tỵ nạn gầy dựng...được bày bán phục vụ cho dân tỵ nạn
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trong nhiều khu khác nhau...Sau cùng là phi đạo của quân đội Phi Luật Tân...Bên kia phi đạo là
trung tâm Westcom, nơi có nhà thương quân đội Phi Luật Tân hay giúp đỡ đồng bào tỵ nạn đau
ốm...
Nhà Thờ chúng tôi quyết định xây một tượng đài tạ ơn...Tôi và Quý Ông Đại Diện họp với Cha
Crawford và cùng quyết định...Chúng tôi xây một tượng đài kỷ niệm với 3 mũi tầu hướng về 3
phía...Phía sau là cây Thánh Giá và Mẹ Maria đứng ở giữa...Ngày khánh thành cả trại ăn mừng...

Khánh thành Tượng Đài Thuyền Nhân với Mẹ Maria.
Những buổi tối, tại dãy nhà trường bên Nhà Thờ, chúng tôi hay mướn phim về để chiếu cho bà con
xem giải trí...Những ngày tháng 5, chúng tôi tổ chức rước hoa...Mùa Giáng Sinh, tổ chức Văn
Nghệ Giáng Sinh và mời Quý Tôn Giáo Bạn tham dự, đồng thời, các khu đều làm hang đá thi đua
mừng Chúa Giáng Sinh...Đặc biệt trong Mùa Phục Sinh, chúng tôi tổ chức Chặng Đàng Thánh Giá
ngoài trời, rất nhiều người tham dự, không phân biệt tôn giáo...Mọi người đều thành tâm cầu
nguyện. Bên hang đá Đức Mẹ, tối nào cũng có người cầu nguyện khấn xin, đôi khi cả đêm.
Ngày 14 háng 3 năm 1989, ngày Cut Off Date, đó là ngày thế giới không chấp nhận quy chế tỵ
nạn...Các thuyền nhân Việt Nam đến sau ngày này không được nhận là tỵ nạn, họ phải qua một
cuộc thanh lọc để xét xem có đủ tư cách tỵ nạn chính trị hay không. Những tầu táp đảo sau ngày
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này rất đau khổ, ho phải mang số danh bộ mới là PS, có nghĩa phải trải qua thanh lọc...Nhiều tầu
khóc lóc, chán nản, và tuyệt vọng...Tôi lại phải uyển chuyển mục vụ để giúp đỡ những người đến
sau này...Họ rất hoang mang và chán nản...Những Thánh Lễ ban sáng nhiều người tham dự
hơn...Tôi cố gắng giúp họ trông cậy vào Chúa và Mẹ Maria, đồng thời, liên lạc với Cao Ủy để
nâng đỡ họ...Trong thời gian này chiếc tầu ăn thịt người táp đảo mới tới...Họ bị bão tố và lênh
đênh trên Biển Đông khá lâu...Lương thực và nước uống không còn...Ho phải giết 5 người trên tầu
rất yếu mệt và đang hấp hối, để chia nhau ăn cho bản năng sống còn. Một số người trên con tầu
này sống sót...Vừa vào trại, họ bị cô lập...Anh Minh là người tham gia trực tiếp giết người, dân
chúng đòi giết anh...Ông Cao Ủy Yantop nói với tôi:
-Nhờ Cha giúp cho anh Minh ở với Cha, sợ người ta giết anh.
Tôi đồng ý và giúp anh ở trong khu vực Nhà Thờ bên phòng tôi...Tôi cố gắng giữ cho dân chúng
đừng hành hạ anh...Sau này, phái đoàn Mỹ cũng từ chối anh, mặc dù mẹ anh từ San Jose Hoa Kỳ
sang bảo lãnh, họ cũng không cho anh đi...Tôi không biết sau này anh đi đâu...Thời gian này làn
sóng tỵ nạn vẫn nhập trại rất đông...Con số tăng lên nhiều hơn...Phức tạp lại gia tăng...Có những
đêm tôi phải cùng đi với lính Phi Luật Tân để giải quyết những vấn đề đánh nhau, đâm chém
nhau...Có đêm 2 nhóm quyền lực mạnh đối đầu với nhau và định đốt trại...Một bên là anh em từ
Hải Phòng đã ở khá lâu trong trại và có nhiều thế giá nhờ tài chánh và sự liều lĩnh của họ...Một bên
là anh em cựu quân nhân quyền thế...Hai bên gườm nhau căng thẳng và hận thù ra mặt...Họ muốn
ăn tươi nuốt sống nhau...Tôi được báo tin và tôi xin gặp anh em 2 bên...Tôi cũng run lắm...Tôi gặp
anh em cựu quân nhân và chân thành với họ để dịu bớt căng thẳng...Tôi tìm gặp anh Mèo là trưởng
nhóm Hải Phòng...Tôi năn nỉ anh:
-Cha xin anh cố gắng, đừng làm gì thiệt hại đến trại, đến bản thân anh.
Sau cùng, tôi giàn xếp được vì anh em Hải Phòng cũng như anh em cựu quân nhân rất thương
tôi...Hai bên dịu dần và không xảy ra tai họa cho trại Palawan...Tôi tạ ơn Chúa.
Chúng tôi họp với Ban Đại Diện của Trại Tỵ Nạn và quyết định tổ chức một đêm văn nghệ ngoài
thành phố Puerto Princessa để cám ơn chính quyền và nhân dân Phi Luật Tân đã cưu mang chúng
tôi, những thuyền nhân tỵ nạn Việt Nam. Ông Yantop Cao Ủy, Đại tá Fernandez bên quân đội Phi
Luật Tân, cơ quan CADP và các thiện nguyện viên trong trại, đều đồng ý hỗ trợ chúng tôi tổ chức
buổi văn nghệ này, như một món quà tri ân đến đất nước, chính quyền và dân tộc Phi Luật
Tân...Tất cả Quý Tôn Giáo, các Phong Trào Đoàn Thể cùng đều đoàn kết thực hiện...Phương án
quá lớn...Chúng tôi làm việc cả ngày đêm không ngơi nghỉ...Những ngày chuẩn bị, quân đội Phi
Luật Tân cho chúng tôi mượn nhiều chuyến xe GMC chở vật dụng thiết lập sân khấu rất lớn ngay
trong thành phố Puerto Princessa...Ngày đó như trẩy hội...Mọi người trong trại và rất đông dân
chúng Phi Luật Tân tham dự...Có tới trên vài chục ngàn người tham dự như một lễ hội lớn...Các
mục trình diễn về Văn Hóa Việt Nam...Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo trong tu phục
của mình cũng lên trình diễn với Lễ Nghi khai mạc để cám ơn và cầu bình an cho dân tộc và quốc
gia Phi Luật Tân...Rồi những vũ điệu, những bài ca...tất cả làm nô nức lòng người tham
dự...Chúng tôi được chính quyền và dân chúng địa phương ca ngợi những đóng góp này tại thành
Phố Puerto Princessa, như một món quà-A Trubute to the People of the Philippines...Từ đó, sự gắn
bó và đoàn kết trong đồng bào tỵ nạn được củng cố và phát triển nhiều hơn...
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Hợp Ca ngày Đại Nhạc Hội cám ơn dân Tộc Phi Luật Tân 1988-1989.

Mặc dù được Úc Đại Lợi cho đi sớm, nhưng vì chưa có Linh Mục Việt Nam thay thế, tôi xin ở lại
trại Palawan để giúp đỡ đồng bào tỵ nạn...Những ngày tại Palawan, tôi còn xin Cao Ủy nhiều lần
cho đi Manila cộng tác với Radio Veritas cùng Đức Ông Nguyễn Văn Tài, Cha Đoàn Sĩ Thục...Rồi
đến thăm đồng bào tỵ nạn đã được nhận đi định cư đang ở tạm tại trại Bataan 6 tháng...Những
ngày thăm viếng Manila cho tôi nhiều kỷ niệm...Những khu phố sang trọng tại trung tâm Makati
thủ đô Manila tân tiến và lộng lẫy...Những tầng nhà cao, những khu shoping center choáng ngợp
trong khu phố Makati...Tôi thầm phục dân tộc Phi Luật Tân phát triển rất mạnh mẽ...
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Tại Radio Veritas chuẩn bị lên đường định cư tại Sydney Australia.
Những ngày thăm viếng trại Bataan, đồng bào ở đây khá hơn...Những dãy nhà cho đồng bào tỵ nạn
đẹp hơn...Những khu buôn bán và cung cấp các dịch vụ sôi động hơn... Các cơ sở Tôn Giáo và
Giáo Dục khang trang hơn...Cuộc sống đồng bào tỵ nạn tại đây được chăm sóc khá đầy đủ, vì họ
chuẩn bị định cư tại các nước trên thế giới...Theo thống kê của Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc,
trại Bataan từ năm 1980 đến năm 1990 như sau:
 Số người đến và đi: 292,185 người.
 Số trẻ em sinh ra tại đây: 4120 trẻ sơ sinh.
 Số người chết tại đây: 252 người.
 Năm 1990, tổng số lên tới 14,093 người trong trại.
Rồi tháng 11 năm 1989 đã tới, Cha Nguyễn Trọng Tước Dòng Tên trong chương trình Refugees
Services đến phục vụ tại trại Palawan, tôi dẫn một số Thầy và mấy người cháu lên gặp Cao Ủy và
lên Manila để lấy Visa vào Úc Đại Lợi...Ngày ra đi bịn rịn, tôi không giám thông báo cho ai
hay...Chúng tôi ra phi trường Palawan đi Manila...Tại đây, nhân dịp kỷ niệm 20 năm Radio
Veritas, tôi và Thầy Võ Văn Hiền, Thầy Lê Hiển, Thầy Hoàng Bá Chỉnh, còn giúp đỡ Radio
Veritas trang trí trong dịp đại lễ này...
Tối ngày 23 tháng 11 năm 1989, với sự bảo lãnh của Tòa Tổng Giám Mục Sydney và qua sự bảo
trợ của người cháu Phạm Thị Hồng, cư ngụ tại 11 Yule St Dulwich Hill NSW 2203, qua trung gian
của cơ quan Catholic Immigration của Giáo Hội Úc Đại Lợi, tôi và Quý Thầy cùng các cháu lên
chuyến bay Qantas để định cư tại Sydney Australia. Máy bay đáp xuống phi trường Sydney vào
lúc 6 giờ sáng ngày 24 tháng 11 năm 1989, bắt đầu cuộc sống tại Hải Ngọai quê hương Úc Đại
Lợi.

100

14. MƯỜI BỐN. ÚC CHÂU YÊU DẤU.
Đáp xuống phi trường Sydney, các cháu ra đón chúng tôi về Trung Tâm Mục Vụ Cộng Đồng Công
Giáo Việt Nam Sydney NSW, tọa lạc tại số 4, Croydon St Lakemba...Chúng tôi gặp Cha Nguyễn
Văn đồi, Cha Vũ Đức Thông, Cha Nguyễn Quang Thạnh...Đầu tiên, Quý Cha dẫn đi ăn phở An tại
Bankstown. Tô phở to và ngon quá, tôi nhớ mãi...
Công việc mục vụ Quý Cha hướng dẫn cho tôi làm quen dần...Tôi phải nhờ cháu Thiên và cháu
Cường chở đi làm lễ các nơi cuối tuần...Đại Lễ Giáng Sinh tới, lần đầu tiên tôi được đồng tế Lễ
Giáng Sinh tại trường St John Lakemba...Đại Nhạc Hội Tin yêu và Hy Vọng vào dịp Giáng Sinh
năm 1989, Ban Tuyên Úy chính thức giới thiệu tôi phụ trách Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh sau khi
chính thức thành lập vào năm 1989...
Rồi tháng ngày đầu tiên phục vụ tại Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney và cả Tiểu Bang
New South Wales trôi đi êm đềm...Thoát khỏi những dòm ngó của công an cộng sản...Nhưng
những ác mộng và bệnh tật trong đời tù tội và trong xã hội Việt Nam cộng sản sau ngày 30.4.1975
vẫn còn ùa về trong những giấc mơ kỳ quái kinh dị...
Ngoài những Thánh Lễ cuối tuần tại các Giáo Đoàn trong giai đoạn khởi đầu phôi thai 1975-1982,
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney NSW từng giai đoạn trở thành một Cộng Đồng Công
Giáo Việt Nam với những bước hình thành 1982-1986. Rồi từng bước đi lên trong giai đoạn phát
triển 1986-1996. Trong giai đoạn này, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney NSW gồm 10
Giáo Đoàn:
1) Giáo Đoàn Bankstown, với Bổn Mạng là Thánh Linh.
2) Giáo Đoàn Cabramatta, với Bổn Mạng là Đức Mẹ La Vang.
3) Giáo Đoàn Campbelltown, với Bổn Mạng là Đức Mẹ Vô Nhiễm.
4) Giáo Đoàn Chester Hill, với Bổn Mạng là Chúa Ba Ngôi.
5) Giáo Đoàn Granville, với Bổn Mạng là Thánh Giuse.
6) Giáo Đoàn Lakemba, với Bổn Mạng là Chúa Kitô Vua.
7) Giáo Đoàn Miller, với Bổn Mạng là Thánh Mẫu.
8) Giáo Đoàn Marrickville, với Bổn Mạng là Thánh Micae.
9) Plumpton, với Bổn Mạng là Thánh Giuse.
10) Giáo Đoàn Wollongong, với Bổn Mạng là Thánh Phêrô và Phaolô.
Ban Tuyên Úy còn phải thi hành nhiều công tác mục vụ các Phong Trào Đoàn Thể, mục vụ thăm
viếng bệnh nhân, mục vụ gia đình, mục vụ hôn nhân, ma chay, mục vụ Giáo Lý và Rửa Tội tân
tòng...Ngoài nhiệm vụ Tuyên Úy Đặc Trách Liên Ca Đoàn, tôi còn phải phụ trách Phong Trào Tôn
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Nữ Vương, Ban Truyền Giáo, Ban Xã Hội, Vincent De Paul...Sau này còn phải đi dâng Thánh Lễ
tại New Castle khá xa ngoài Sydney...
Công việc mục vụ đón người tỵ nạn từ các Trại Tỵ Nạn, tôi cùng Ban Xã Hội và Vincent De Paul
đã đón tiếp và giúp định cư tại Sydney 1200 gia đình...Hằng năm Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh tổ
chức Đại Nhạc Hội Giáng Sinh và các buổi giới thiệu các tác phẩm của tôi xuyên suốt...Các khoản
tiền bác ái giúp đỡ các Trại Tỵ Nạn Đông Nam Á, giúp đỡ trại cùi, cô nhi viện, nhà thương được
thực hiện rất khởi sắc và phong phú do sự cộng tác của Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh và các Phong
Trào Đoàn Thể khác...Công việc mục vụ và bác ái xã hội đã chiếm trọn cả thời gian làm việc...

Linh Mục Văn Chi đón gia đình tỵ nạn trong 1200 gia đình tại phi trường Sydney.
Đến tháng 3 năm 1990, tôi có bằng lái xe, và công việc mục vụ tôi dấn thân làm việc nhiều hơn.
Năm 1993, Trung Tâm Mục Vụ Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney NSW di chuyển từ
Lakemba về Trung Tâm Mục Vụ Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney NSW, số 92 The River
Rd, Revesby NSW 2212... Sinh hoạt mục vụ của cả Cộng Đồng được di chuyển về đây. Building
này trước kia là nhà Mackillop House dành cho Quý Sơ Joseph...Khi không còn Quý Sơ, Tổng
Giáo Phận Sydney nhờ Cha Oneil thành lập nhà cư trú cho Quý Chủng Sinh Việt Nam tiếp tục Ơn
Gọi tại đây...Sau khi chương trình này chấm dứt, Cộng Đồng liên lạc với Cha Terry, Cha Xứ họ
đạo St Luke's Revesby để mướn làm Trung Tâm Cộng Đồng...Năm 1994, Cộng Đồng Công Giáo
Việt Nam Sydney NSW mua được Trung tâm mới tại Bringelly...Các sinh hoạt mục vụ mỗi ngày
thăng tiến hơn. Ngoài ra, tôi còn cộng tác với Cộng Đồng Người Việt Tự Do để tổ chức những
sinh hoạt xã hội, văn hóa, và văn nghệ.
Năm 1996, tôi được Tòa Giám Mục Sydney cho đi du học âm nhạc tại Hoa Kỳ 4 năm 19962000.Thời gian này tôi được cư trú tại Nhà Thờ Saint Callistus Garden Grove Tiểu Bang
California Hoa Kỳ. Tại đây, tôi cùng khá nhiều các Nhà Thờ cũng như Cộng Đồng Công Giáo Việt
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Nam Giáo Phận Orange tổ chức những sinh hoạt văn hóa và âm nhạc...Tôi còn phụ trách chương
trình TV Ánh Sáng Niềm Tin một thời gian...

Ngày Giới Thiệu Tác Phẩm tại Orange Hoa Kỳ.
Năm 2000, sau khi tốt nghiệp Master of Arts về âm nhạc tại trường Đại Học Los Angeles, tôi lại
trở về Sydney để làm việc cho tới ngày nay...
Với kiến thức học hỏi nơi xứ người và các nơi khác, Tôi dấn thân nhiều hơn để phục vụ cho Cộng
Đồng Công Giáo Việt Nam tại đây. Đồng thời, cộng tác với Cộng Đồng Người Việt Tự Do để phát
triển đời sống tâm linh, đời sống văn hóa và xã hội...Ngoài ra, về mục vụ giúp đỡ tha nhân và đời
sống hạnh phúc gia đình tôi quyết tâm hơn giúp đỡ mọi người đặc biệt là giới trẻ Việt Nam. Trong
thời gian hiện tại, tôi phụ trách giúp đỡ Liên Ca Đoàn, Legio Mariae, Phong Trào Cursillo, Ban
Truyền Giáo, và một thời gian phụ trách Radio Tin Vui An Bình...Mỗi ngày phát huy Đức Tin và
nền văn hóa văn nghệ tại đây. Mô hình hoạt động cũng nhiều thay đổi với các Giáo Đoàn khác
nhau và Quý Giáo Đoàn đã chọn Bổn Mạng là Các Thánh Tử Đạo Việt Nam như sau:
1) George Hall, với Bổn Mạng là Thánh Simon Phan Đắc Hoà.
2) Cabramatta, với Bổn Mạng là Thánh Mẫu La Vang.
3) Fairfield, với Bổn Mạng là Thánh Giuse Lê Đăng Thị.
4) Lakemba, với Bổn Mạng là Chúa Kitô Vua.
5) Miller, với Bổn Mạng là Đức Mẹ Fatima.
6) Marrickville, với Bổn Mạng là Thánh Đaminh Vũ Đình Tước.
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7) Mt Pritchard, với Bổn Mạng là Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ.
8) Revesby, với Bổn Mạng là Thánh Anrê Phú Yên.
9) Ban Mục Vụ Trung Tâm Hành Hương Bringelly với Bổn Mạng là Đức Mẹ Fatima.
Trong tất cả mọi công việc, đối với tôi: TẤT CẢ LÀ TẠ ƠN...Tất cả dành cho Thiên Chúa, Mẹ
Maria, và Tha Nhân...
15. MƯỜI LĂM. NHỮNG HÀNH TRÌNH THA HƯƠNG.
HÀNH TRÌNH THỨ 1: HÀNH HƯƠNG TIN YÊU VỚI MẸ NĂM 1993.
ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI LẦN THỨ VIII TẠI DENVER USA NĂM 1993
12/7/1993 đến 22/8/1993.
Những bước chập chững hành hương đầu tiên, tôi và đứa cháu Phạm Phú Cường đã cùng nhau
mạo hiểm đi hành hương 2 người một vòng thế giới. Năm 1991, chúng tôi sang Hoa Kỳ thăm bạn
bè, bà con, chuẩn bị cho chuyến Hành Hương Tin Yêu Với Mẹ vào năm 1993. Chúng tôi thăm Los
Angeles, Houston, New Orleans, Chacago, Washington DC, Washingotn State, Portland Oregon,
Boston, San Francisco, Las Vegas, Dallas, Forworth, và nhiều Tiểu Bang khác nữa. Để chuẩn bị
cho chuyến Hành Hương này, 2 cậu cháu chúng tôi đi vòng quanh Á Châu vào năm 1992. Chúng
tôi thăm Taiwan, Hongkong, Japan. Sau đó, Hành Hương Thánh Địa Israel với Sơ Quy, và sau
cùng, viếng thăm Âu Châu như Hòa Lan, Germany, Pháp với Paris, Nantes, Lộ Đức, Nice. Sau đó,
viếng thăm Bỉ, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Thụy Điển, Norway, Finland...
Năm 1993, trong niềm hân hoan và phấn khởi của Đại Hội Giới Trẻ lần thứ 8 tại USA, Giới Trẻ
Việt Nam tại Úc Châu và Nam Thái Bình Dương cũng hội nhập vào dòng thác lũ của Đại Hội Giới
Trẻ lần thứ 8 trên bước đường hành hương Tin Yêu Với Mẹ kéo dài 40 ngày đêm tưởng nhớ Cuộc
Đời Chúa Cứu Thế và cùng tham dự Ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Denver Colorado USA.
Chiều ngày 12.7.1993, Hành Hương Tin Yêu Với Mẹ lên đường với chuyến bay KLM 844 từ
Sydney đi Bangkok Thái Lan. Đoàn hành hương dừng chân tại Amsterdam Hòa Lan, và chuyển
máy bay tới Tel Aviv.
Ngày 14.7.1993, chúng tôi Hành Hương Thánh Địa Israel.
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Bản Đồ Israel khái quát.
Chúng tôi thăm viếng Belem nơi Chúa Giáng Sinh. Cùng thăm Cánh đồng Belem. Đoàn thăm
viếng Nazareth thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Chúng tôi thăm viếng Nhà Thờ Truyền Tin. Đặc biệt,
được xuống xem xưởng thợ mộc của gia đình Thánh Gia, nơi Thánh Cả Giuse, Mẹ Maria và Chúa
Giêsu làm việc tại đây.

Ngôi Sao Giáng Sinh. Nơi Chúa Hạ Sinh tại Hang Đá Belem.
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Buổi chiều, Đoàn thăm viếng Ein Karem, nơi Gioan Tiền Hô sinh ra. Thăm viếng Nhà Thờ Mẹ
viếng thăm Bà Isave. Thăm viếng Giếng Đức Mẹ xong, chúng tôi đến Nhà Thờ Thánh Gioan Tẩy
Giả sinh hạ. Sau đó, thăm viếng Betania, nơi cư ngụ của Maria, Matta, và Lazaro. Cùng xuống
thăm ngôi mộ của Lazaro được Chúa cho sống lại. Sau đó, chúng tôi lên Núi Cây Dầu, thăm viếng
Nhà Thờ Kinh Lạy Cha, nơi Chúa Giêsu dạy các Tông Đồ Kinh Lạy Cha. Sau đó, đoàn Hành
Hương viếng thăm Nhà Nguyện Lên Trời, nơi Chúa Giêsu Thăng Thiên và còn di tích của Ngài để
lại. Trên đường về Jerusalem, chúng tôi đi dọc theo sườn Núi Cây Dầu, từ Betphagê, nơi Chúa
Giêsu vào Thành Thánh Jerusalem trọng thể, chúng tôi dừng lại Nhà Nguyện Dominus FlevitChúa Giêsu Khóc thương Thành Jerusalem.

Hành Hương bên Chân đèn 7 Ngọn của Israel.

Dấu tích nơi Chúa Giêsu Lên Trời trên Núi Olivêtê.
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Tiếp tục hành trình về Núi Sion, chúng tôi vào thăm Đại Giáo Đường Dormition nơi Đức Mẹ An
Nghỉ. Rồi về Hotel Meridian tại Jerusalem nghỉ đêm trong nội thành Jerusalem.
Sáng ngày 15.7.1993, chúng tôi vào dâng Thánh Lễ bên Tảng Đá Hấp hối của Chúa tại vườn
Giệtsêmani. Sau đó, đến kính viếng Nhà Thờ Thánh Phêrô Gà Gáy-Peter in Gallicantu, nơi nhà
Thầy Thương Tế Caipha, đã hành hình Chúa Giêsu tại đây. Đoàn lên Nhà Tiệc Ly, nơi Chúa lập
Phép Thánh Thể, và cũng là nơi Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

Cầu Nguyện tại tảng đá Chúa Hấp Hối tại Vườn Giệtxêmani. 1993.

Cùng hôn kính Tảng Đá Chúa được tẩm niệm vào năm 1993.

107

Buổi chiều, chúng tôi kính viếng Bức Tường Phía Tây-Western Wall, hay Bức Tường Than Khóc Wailing Wall, nơi những người Do Thái cầu nguyện và khóc thương Jerusalem hằng năm. Chúng
tôi vào thăm Núi Thánh Đền Thờ Moriah. Xưa kia, nơi này là Đền Thánh Jerusalem, nhưng người
Hồi Giáo đã chiếm đóng và xây dựng Đền Thờ Hồi Giáo Mái Vòm Đá. Chúng tôi vào Đền Thờ
này và cầu nguyện nơi tảng đá Abraham sát tế Isaac, cũng là nơi người Hồi Giáo tin là Tiên Tri
Mahomet về trời nơi đây. Sau đó, hành trình Tin Yêu Với Mẹ đến thăm hồ Bethesda, nơi Chúa
Giêsu làm phép lạ chữa lành cho người bất toại 38 năm. Tiến vào Nhà Thờ Thánh Anna, nơi hạ
sinh Mẹ Maria.

Bàn Cờ La Mã khi quân lính hành hạ Chúa Giêsu còn giữ lại tại Đồn Lũy Antonia.
Sáng ngày 16.7.1993, chúng tôi đến dâng Lễ tại Nhà Thờ Mồ Thánh, ngay trên phiến đá Chúa
Giêsu được an táng. Cảm động biết bao nhiêu khi dâng lễ tại đây. Chúng tôi thay nhau hôn kính
nơi An Táng Chúa. Sau đó hành trình tiếp tục thăm viếng nơi Chúa bị kết án và đánh đòn. Tảng Đá
Lithostrotos nơi mà Philatô xét xử Chúa. Sau đó, hành trình Tin Yêu Với Mẹ cùng vác Thánh Giá
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theo chân Chúa lên đồi Calvario. Đoàn chúng tôi vừa đi Chặng Đành Thánh Giá vừa hát rất sốt
sắng theo chân Chúa.

Hôn Tảng Đá an táng Chúa Giêsu. 1993.

Mồ Thánh Chúa Giêsu Kitô.
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Trên Núi Calvario, chúng tôi được vinh hạnh chạm tay vào lỗ Thánh Giá của Chúa. Chúng tôi bên
nhau quỳ bên phiến đá hạ xác Chúa xuống thật cảm động.

Lỗ Chân Thánh Giá trên Đồi Calvario.
Buổi chiều, chúng tôi vui mừng thăm viếng Thành Jericho với lịch sử trên 7000 năm trước Chúa
Giáng Sinh. Nơi đây Gioxuê đã chiếm thành Jericho để đưa dân Do Thái về Hứa Địa. Đến thăm
Cây Giakêu, nơi Chúa gặp gỡ Ông Giakêu và cứu độ gia đình ông. Hành trình viếng thăm núi Cám
Dỗ, nơi Chúa ăn chay và chịu cám dỗ 40 đêm ngày. Tiếp theo là hành trình về Biển Chết, Cha Đỗ
Tiến Hiệp, Cha Hà Ngọc Đoài, và chúng tôi nằm trên mặt nước biển rất thú vị. Từ Biển Chết,
chúng tôi nhìn về phía núi Moab, với ngọn núi Nebo, nơi Môisen chết năm 120 tuổi và ông không
được vào Hứa Địa Israel. Chúng tôi còn thăm viếng Qumran, nơi dân tộc Essenes lưu trữ những
bản Thánh Kinh cổ tại Qumran, và bây giờ được tàng trữ trong Bảo Tàng Viện Israel.
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Cây Giakêu. 1993.
Sáng ngày 17.7.1993, chúng tôi trở về Nazareth, quê hương thiếu thời của Chúa. Hành trình viếng
thăm và dâng Thánh Lễ ngay tại Hang Đá Truyền Tin. Rồi cùng nhau thăm viếng Gia Đình Thánh
Gia với những di tích cổ xưa. Cùng nhau vào thăm nguyện đường cổ nhất, nơi Chúa bị dân
Nazareth xua đuổi. Đoàn viếng thăm Giếng Nươc Đức Mẹ tại Nazareth, nơi Mẹ vẫn lấy nước cùng
với dân thành Nazareth cho sinh hoạt gia đình hằng ngày tại đây. Buổi tối, chúng tôi cùng giới trẻ
Palestine vang hát những bài Thánh Ca truyền thống tại Nazareth.

Thánh Lễ Hôn Nhân tại Cana. 1993.
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Ngày 18.7.1993, Chúng tôi cùng nhau đến Cana, nơi Chúa làm phép lạ đầu tiên hóa nước thành
rượu trong tiệc cưới Cana. Cùng nhau Dâng Thánh Lễ Hôn Nhân cho các cặp hôn phối tại đây. Sau
đó, viếng thăm Giòng Sông Jordan, nơi Gioan Baotixita làm phép rửa cho Chúa. Chúng tôi tiến về
Biển Hồ Galilêa nơi Chúa chọn các Tông Đồ đầu tiên và rao giảng Tin Mừng trong thời hoạt động
của Ngài. Chúng tôi thăm viếng Nhà Thờ Thánh Phêrô tuyên tín. Cùng nhau đặt tay lên tảng đá
Mensa Christi, nơi Chúa gặp gỡ và ăn với các Tông Đồ và trao quyền thủ lãnh Giáo Hội cho Phêrô
sau khi ngài tuyên xưng 3 lần. Sau đó, cùng nhau thưởng thức bữa ăn trưa với Cá Thánh Phêrô từ
Biển Hồ Galilea.

Toàn cảnh Thành Phố Jerusalem 1993.

Mensa Christi tảng đá nơi Thánh Phêrô tuyên tín. 1993.
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Buổi chiều cùng ngày, hành trình về Tabgha, nơi Chúa làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều nuôi
5000 người ăn. Chúng tôi thăm viếng trung tâm Truyền Giáo của Chúa tại Capharnaum, nơi nhà
nhạc mẫu của Phêrô sinh sống trước kia. Tại đây, nhiều di tích cổ xưa còn nguyên vẹn, như làng
Capharnaum, nhà của nhạc mẫu Thánh Phêrô, Hội Đường Do Thái nơi Chúa giảng dạy và làm
nhiều phép lạ. Chúng tôi đến thăm Núi 8 Mối Phúc Thật, nơi Chúa rao giảng Hiến Chương Nước
Trời. Chúng tôi sốt sắng dâng Thánh Lễ tại đây.
Sáng ngày 19.7.1993, chúng tôi lên Núi Tabor để kính viếng nơi Chúa Biến Hình với 3 Môn Đệ
Phêrô, Giacôbê, và Gioan. Vào thăm làng Naim nơi Chúa cho con trai của một bà góa sống lại.

Núi 40 nơi Chúa Ăn Chay 40 ngày đêm.

Tại Sông Jordan. Ôn lại Bí Tích Rửa Tội. 1993.
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Buổi chiều, chúng tôi thăm viếng Núi Carmelô, nơi Đức Bà Carmelo nổi tiếng với Vảy Ảnh phép
lạ. Xe bus đưa chúng tôi dọc theo Biển Địa Trung Hải, đến thăm viếng thành phố Cesarea và Hải
Cảng Haifa, nơi có đền thờ Đạo Bahai. Đêm về, chúng tôi nghỉ đêm tại hotel Moss tại Tel Aviv.
Sáng 20.7.1993, Hành Hương Tin Yêu Với Mẹ tiếp tục hành trình với Mẹ Maria tại Fatima, dâng
lễ trước Thánh Tượng rất đặc biệt, và lần chuỗi Môi Khôi với cả trăm ngàn người để cầu cho quê
hương Việt Nam.

Chụp Hình với Ông John Cháu Chị Lucia.
Ngày 23.7.1993, Hành Hương Tin Yêu Với Mẹ dừng chân kính viếng Mẹ Maria hiện ra với
Bernadette tại Lộ Đức. Dâng Lễ với Mẹ để cầu cho quê hương Việt Nam, lấy nước Lộ Đức làm
quà cho gia đình và bạn bè. Nghỉ đêm tại hotel Au Blazon Lộ Đức. Thăm viếng những di tích của
Thánh Bernadette tại đây. Sau đó, xe bus di chuyển chúng tôi đến Bordeaux, quê hương sản xuất
rượu nổi tiếng của Pháp và Thế Giới.
Hành Hương Tin Yêu Với Mẹ trên chuyến xe lửa tốc hành nhanh nhất thế giới TGV và dừng chân
viếng thăm Paris Thủ đô nước Pháp, đến thăm những chứng tích của 130,000 anh hùng Tử Đạo
Việt Nam, viếng tháp Eiffel nổi tiếng, dòng sông Sein trữ tình. Ghé thăm Bảo Tàng Viện Le
Louvres, Điện Invalides, Nhà Thờ Notre Dame de Paris, thăm quận 13 với các hàng quán Việt
Nam, và lênh đênh trên sóng nước Sông Sein.
Ngày 27.7.1993, Hành Hương Tin Yêu Với Mẹ đến với Thánh Nữ Terexa Thành Lisieux. Chứng
kiến tận mắt những di tích của Chị Thánh Tiến Sĩ Giáo Hội: Những tu phục nhà Dòng, chiếc khăn
đội đầu, Lọn tóc óng ả vàng của Chị, các di bút của Chị. Đặc biệt nhất, chúng tôi dâng Lễ ngay tại
Bàn Thờ Chị Thánh vẫn phục vụ bằng công việc dọn dẹp xưa kia.
Ngày 28.7.1993, Hành Hương Tin Yêu Với Mẹ dừng chân tại Geneva Thụy sĩ thơ mộng muôn
thuở, và đến thăm tòa nhà Liên Hiệp Quốc, nơi ký kết hiệp định chia đôi đất nước Việt Nam năm
1954, thăm viếng hồ Leman và Lucerno nổi tiếng thế giới. Chúng tôi đến thăm và nghỉ đêm tại
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Interlaken nổi tiếng của Thụy Sĩ. Xe bus đưa chúng tôi vượt qua dãy núi nổi tiếng Alpes khá cao,
có núi Mont Blanc nổi tiếng. Nơi đỉnh núi Alpes, tuyết phủ quanh năm, chúng tôi xuống và chơi
tuyết tại đây, nơi ghi dấu những di tích lịch sử của những trận chiến tại Âu Châu thời Hannibal,
Napoleon.
Đoàn còn hành trình đến thăm Khăn Liệm Turinô nổi tiếng. Thăm Tháp Nghiêng Pisa rất đông du
khách. Sau đó, Hành Hương về Roma.
Ngày 30.7.1993, một ngày đáng ghi nhớ, Hành Hương Tin Yêu Với Mẹ được vào dâng lễ với Đức
Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Chúng tôi sung sướng tột cùng. Phái đoàn chúng tôi sắp sẵn tại
một vị trí đặc biệt trong nội cung Vatican. Tôi được vinh dự đứng bên Vị Giáo Hoàng khả kính để
đồng tế, rót rượu nước và rửa tay cho Ngài. Thánh Lễ xong, Ngài thăm riêng đoàn chúng tôi, và
làm phép Thánh Tượng Fatima cho Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam NSW tôn kính. Ngày nay,
tượng này được đặt tại Trung Tâm Hành Hương Bringelly, và ai đến kính viếng Thánh Tượng
Fatima này, theo sắc chỉ Ơn Toàn Xá, thì được Ơn Toàn Xá. Chúng tôi hành trình thăm viếng Đại
Giáo Đường Thánh Phêrô, thăm Điện Vatican, vào thăm Bảo Tàng Viện Vatican và Điện Sixtine,
cũng như nội cung Đức Giáo Hoàng.
Ngày 31.7, hành trình viếng thăm Nhà Thờ Thánh Phêrô bị xiềng xích, chứng kiến tận mắt giây
xích xiềng của Thánh Phêrô khi Ngài bị tù tại Roma. Đặc biệt trong Nhà Thờ này, pho tượng nổi
tiếng Moisen do nhà nghệ sĩ Michelange điêu khắc rất sống động, lôi kéo khách hành hương rất
đông từ khắp nơi trên thế giới về chiêm ngắm. Viếng thăm Đền Thờ Gioan Laterano, thăm viếng
Nhà Thờ Thánh Giá Santa Croce, và Nhà Thờ Thang Thánh Giá Holy Stairs. Viếng thăm và chụp
hình Coliseum và thăm các đền đài dinh thự của vua chúa Roma thuở xa xưa tại Foro Romano.
Buổi chiều, chúng tôi thăm Hang Toại Đạo Thánh Callisto và Sebastiano. Thăm viếng Nhà
Nguyện Quo Vadis nổi tiếng trong Phim Quo Vadis và Ben Hur. Chúng tôi đi dọc theo đường
Appia cổ xưa, con đường Thánh Phêrô và Phaolô hay đi qua. Thăm viếng Đền Thờ Thánh Phaolô
Ngoại Thành. Đêm về, chúng tôi hành trình Roma by night, thăm viếng Suối Trevi, Công Viên
Nuova, Spanish Steps, nơi trình diễn thời trang thế giới.
Ngày 1.8.1993, sau Thánh Lễ Chúa Nhật dưới hầm mộ các Đức Giáo Hoàng và bên Phần Mộ
Thánh Phêrô. Xe bus đưa chúng tôi thăm viếng Thành Phố Florence, trung tâm nghệ thuật và văn
hóa thế giới. Chúng tôi xúc động khi vào thăm viếng Nhà Thờ Florence với những nấm mộ của các
vĩ nhân như: Galilê, Copernic, Michelange...được an táng ngay trong Nhà Thờ. Thăm viếng Thành
Phố Bologna để về thăm Venice trữ tình muôn thuở của Thành Phố nổi có một không hai trên thế
giới. Thăm viếng Công Viên Marco và uống cafê capucino buổi tối với hàng ngàn du khách các
nơi đổ về.
Sáng ngày 2.8, sau khi mua sắm, chúng tôi hành trình đến Innsbruck nước Áo Austria, và hành
trình sang bên Germany lối Munich. Thăm viếng thành phố Leipzig, và dừng chân tại Berlin,
chứng kiến Bức Tường Berlin nổi tiếng của kinh hoàng.
Ngày 4.8, hành trình thăm viếng Munich. Đặc biệt nhất, chúng tôi thăm viếng trại Tập trung
Dachau, nơi giết bao nhiêu người Do Thái và thường dân vô tội do Hitler. Tại đây, chúng tôi tưởng
niệm những người đã ra đi. Nhìn thấy những lò sát sinh, những nắm tro của xương người
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chết...Vào Bảo Tàng Viện còn thấy một số sách vở thời Hitler với bìa sách làm bằng da người
chết...Chúng tôi viếng thăm Đông Đức và Bức Tường Bá Linh, rồi vội vã và tới tận biên giới Ba
Lan.
Ngày 5.8, hành trình đi Hòa Lan thăm viếng các Thành Phố Bắc Đức như Hannover, và tiếp tục tới
Amsterdam, Thành Phố Cảng nổi tiếng của Hòa Lan.
Sáng sớm hôm sau ngày 6.8, chúng tôi bay đi London Anh Quốc. Thăm viếng tòa nhà Quốc Hội
nổi tiếng với đồng hồ Big Ben, thăm kinh tuyến Greenwich. Chúng tôi viếng thăm Đền Đài của Nữ
Hoàng Elisabeth, Cầu Sông Thames...
Ngày 8.8, máy bay đưa chúng tôi thăm viếng Hoa Kỳ. Thăm viếng Boston và Thủ Đô Hoa Thịnh
Đốn. Sáng hôm sau, thăm viếng Nhà Bạch Ốc White House của Tổng Thống Hoa Kỳ. Đặc biệt,
chúng tôi vào thăm Bảo Tàng Viện Không Gian, nhìn thấy những tiến bộ của các phi thuyền không
gian tại đây. Sau đó, viếng thăm Bảo Tàng Viện về con người, được chứng kiến tận mắt những văn
minh của nhân loại, những tài sản quý giá như hạt kim cương Hope lớn nhất thế giới...Và rất nhiều
những di tích đặc biệt tại đây...
Ngày 11.8.1993, chúng tôi bay về Denver Colorado tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 8.
Cả triệu bạn trẻ thế giới về đây tham dự. Chúng tôi chào đón Đức Giáo Hoàng tại Công Viên Miles
High rất rộng. Đức Giáo Hoàng tiến tới với sự chào đón nồng nhiệt của các bạn trẻ thế giới chào
đón Ngài. Giới Trẻ Việt Nam đặc biệt được đón tiếp Ngài riêng. Chúng tôi chứng kiến một hoạt
cảnh vĩ đại diễn tả lịch sử Các Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam, được dàn dựng rất công phu, mỹ
thuật, hấp dẫn với những kỹ thuật rất hiện đại do Giới Trẻ Việt Nam tại Hoa Kỳ đảm trách.
Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới là một sáng kiến độc đáo của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ngay
sau khi được Hồng y đoàn bầu làm Giáo Hoàng thứ 264 kế vị Thánh Phêrô vào ngày 16 tháng 10
năm 1978, Ngài đã có một cái nhìn rất sâu sắc về sứ mệnh thật cao quý nhưng vô cùng khó khăn.
Trước một thế giới xáo trộn phân ly sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt, Ngài đã khơi dậy niềm tin
vào Đức Kytô khi tuyên bố : "Đừng sợ ! Hãy mở rộng tâm hồn đón nhận Đức Kitô.” Từ đó Ngài
nhận định rằng tương lai của Giáo Hội và thế giới nằm trong tay các bạn trẻ. Muốn xây dựng thế
giới và Giáo Hội, không có mô thức nào hữu hiệu bằng kêu gọi các bạn trẻ trên thế giới nhận thức
trách nhiệm, để cùng nhau xây dựng một thế giới mới bằng tình thương trong tinh thần liên đới với
mọi người. Mặc dầu trong lịch sử nhân loại, sự dữ và đau khổ ghi dấu sâu đậm, nhưng tiếng nói tối
hậu thuộc về Thiên Chúa khi mọi người biết yêu thương nhau.
Do những suy tư này, Ngài sáng kiến thành lập Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới từ ngày Lễ Lá năm
1985 với trên 300 ngàn bạn trẻ tự động tập họp về Thánh Đô Rôma thời đó. Đồng thời, Liên Hiệp
Quốc cũng công bố năm 1985 làm Năm Quốc Tế Giới Trẻ. Từ cuộc tập họp đầu tiên vào Lễ Lá
năm 1985 cho tới Năm Thánh 2000, Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới đã được tổ chức 15 lần theo công
thức: một năm đại hội được tổ chức trên cấp quốc tế thường vào tháng 7 hay tháng 8 dương lịch và
một năm tổ chức theo cấp giáo phận thường vào Lễ Lá trước đại lễ Phục Sinh. Lịch sử những lần
Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới được ghi nhận như sau:
1) Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần II tổ chức tại thủ đô Buenos Aires, nước Argentina, tháng 4
năm 1987, với 900.000 bạn trẻ tham dự.
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2) Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần IV tại Santiago de Compostella, nước Tây Ban Nha,
ngày 20 tháng 8 năm 1989, với 400.000 người trẻ.
3) Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần VI tại Czestochowa, nước Ba Lan, ngày 15 tháng 8 năm
1991, với 1,600.000 người trẻ tham dự.
4) Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần VIII tại thành phố Denver, Hoa Kỳ, ngày 15 tháng 8 năm
1993, với trên 1,200.000 bạn trẻ.
Ngày 15.8, chúng tôi bay về Orange County, thủ đô người Việt Nam tỵ nạn. Đoàn đi thăm
Hollywood Universal Studio, thăm viếng Sea World tại San Diego, thăm Disney Land...Ngày 18.8,
đoàn chúng tôi còn hành trình thăm viếng San Francisco với cây cầu Golden Gate nổi tiếng. Đoàn
còn ghé thăm Las Vegas và về Los Angeles.
Chiều tối ngày 20.8.1993, Hành Hương Tin Yêu Với Mẹ kết thúc với chuyến bay North West 73
từ Los Angeles về Sydney, kết thúc 40 ngày đêm Hành trình Tin Yêu Với Mẹ, khi chúng tôi tới
Phi Trường Sydney lúc 5.45 am ngày 22.8.1993.
Các bạn trẻ rất thân yêu,
Gửi đến quý anh chị đôi dòng tâm sự và suy tư về sống niềm vui Ơn Cứu Độ nơi người trẻ cuối
thiên niên kỷ 20, mời anh chị cùng tôi lên đường với Đức Kitô, để hân hoan sống niềm vui Ơn Cứu
Độ trên từng cây số của cuộc đời. Niềm vui Ơn Cứu Độ trong cuộc sống phải được sống bằng Trái
Tim mới, Tâm Hồn mới, Nếp Sống mới trong mỗi ngày của chúng ta, đồng hành với Ngài. Hình
ảnh và những tâm tình của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới và Hành Hương Tin Yêu Với Mẹ còn đọng
lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm và ý nghĩa của cuộc sống. Sống mãi với lời Tạ Ơn Thiên Chúa và
Mẹ Maria trong Tin Yêu và Phó Thác.
Linh Mục Paul Văn Chi.
Hành Hương Tin Yêu Với Mẹ Năm 1993.
HÀNH TRÌNH THỨ 2: HÀNH HƯƠNG BƯỚC CHÂN KỶ NGUYÊN NĂM 2000.
ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI LẦN THỨ 15 NĂM 2000
20/7/2000 đến 23/8/2000.
Những biến cố kinh hoàng trên thế giới, những tội ác, chiến tranh đây đó, những thiên tai và đau
thương trải dài trong 9 tháng vừa qua của bước khởi đầu Thiên Niên Kỷ thứ 3, tạo cho chúng ta
những suy tư day dứt, gây nên những hụt hẫng nghi nan. Từ những trăn trở này, Giáo Hội đã đưa
ra một con đường sống trong năm Đại Thánh, năm Hồng Ân: “Sống niềm vui Ơn Cứu Độ.” Biểu
tượng cho con đường sống niềm vui Ơn Cứu Độ này là hình ảnh của Đại Hội Giới Trẻ lần thứ 15,
quy tụ gần 3 triệu bạn trẻ từ 165 quốc gia khác nhau về hội ngộ, để tuyên xưng niềm tin, tình yêu,
hy vọng, và niềm vui Ơn Cứu Độ trong năm đại Hồng Ân 2000. Bạn trẻ thế giới đã thắp sáng vòm
trời thế giới, đã vinh danh cho nền văn minh sự sống và yêu thương. Đồng thời, với niềm vui Ơn
Cứu Độ, bạn trẻ thế giới đã xua đi bóng đêm của nền văn minh chết chóc của tội ác, của vật chất
đam mê. Hai hình ảnh tương phản cho chúng ta những suy tư. Đầu tháng 7 năm 2000, phong trào
phong trào đồng tính luyến ái do Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Al Gore bảo trợ, đã tổ chức một cuộc
tuần hành mang tên “Niềm Tự Hào của Thế Giới” (World Pride), ngay tại thủ đô Rôma, với mục
đích nhục mạ Giáo Hội Công Giáo. Họ tuyên bố sẽ có hàng triệu người đồng tính luyến ái (Gay,
Lesbian) xuống đường trong 9 ngày liền. Nhưng cuối cùng chính ngày diễn hành vào ngày 8 tháng
7 năm 2000, theo đài BBC tường thuật, chỉ có không quá 7,000 người tham dự. Hơn một tháng
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sau, những ngày 15 đến 20 tháng 8 năm 2000, Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 15 tại Roma,
tưng bừng rộn rã như ngày hội lớn của thế giới, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô xác nhận: “Tôi
thấy cả một thảm nhân loại.” Đại Hội giới Trẻ Thế Giới bừng lên sức sống của niềm vui Ơn Cứu
Độ trong năm Đại Thánh 2000.
Trong niềm hân hoan và phấn khởi đó, Giới Trẻ Việt Nam tại Úc Châu và Nam Thái Bình Dương
cũng hội nhập vào dòng thác lũ của Đại Hội Giới Trẻ lần thứ 15 trên bước đường hành hương
Bước Chân Kỷ Nguyên kéo dài 33 ngày đêm tưởng nhớ Cuộc Đời Chúa Cứu Thế và cùng tham dự
Ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Rôma, kinh thành ánh sáng như một kết thúc toàn bộ hành
hương Bước Chân Kỷ Nguyên.
Năm Đại Thánh 2000 đã đến, ngày Giới Trẻ thế giới đang chờ bạn tại Roma để cùng Đức Giáo
Hoàng, với các bạn trẻ thế giới hân hoan mừng năm Đại Thánh 2000. Bạn sẽ cùng với các bạn trẻ
Việt Nam tại Úc, tại Mỹ, tại Pháp, tại Đức, tại Thụy sĩ , đốt lên những ngọn lửa yêu thương Việt
Nam soi sáng vòm trời thế giới cho yêu thương và cho quê hương Việt Nam.
Hành Hương BƯỚC CHÂN KỶ NGUYÊN sáng lên niềm hy vọng tuổi trẻ Việt Nam trên khắp
năm châu bốn bể trong hành trình nửa vòng địa cầu với những bước chân trên khắp nẻo đường thế
giới. Hành Hương BƯỚC CHÂN KỶ NGUYÊN sáng lên niềm hy vọng tuổi trẻ Việt Nam trên
khắp năm châu bốn bể trong hành trình một vòng địa cầu với đường bay Australia-Thái Bình
Dương tới Hoa Kỳ, và trở về với đường bay Hoa Kỳ Đại Tây Dương-Âu Châu về Australia.
Chiều thứ 5 ngày 20.7.2000, hành hương Bước Chân Kỷ Nguyên lên đường với chuyến bay
Qantas 7 từ Sydney tới Los Angeles. Đoàn hành hương dừng chân tại Hoa Kỳ, đi thăm Los
Angeles, Disneyland, Hollywood, Sea World, thăm Little Sàigòn và cùng nhau ôn lại vùng trời kỷ
niệm cuộc sống tỵ nạn tại đây. Đúng 1.30 chiều cùng ngày 20.7.2000, phái đoàn tới Hoa Kỳ giữa
rừng người vội vã và huyên náo, khác hẳn bầu khí êm đềm của Sydney Australia. Tại Los Angeles,
phái đoàn nghỉ tại Anaheim, quê hương của Disneyland muôn thuở. Một ngày vui với niềm vui
tuổi trẻ tại Disneyland. Phái đoàn gồm 36 tấm linh hồn từ Úc Châu và Nam Thái Bình Dương với
3 Linh Mục, 2 người từ Nouméa, 3 người từ Perth, 3 người từ Brisbane, 6 người từ Melbourne, 1
người từ Canberra, và 21 người từ Sydney. Ngoài ra, 4 anh em trẻ từ Adelaide sẽ nhập đoàn tại
Rome trong Đại Hội Giới Trẻ Thế giới, nhưng không may bị tai nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ, và Đoàn
Hành Hương đã cầu nguyện cho những bạn trẻ thân yêu này trong chuyến hành hương.
Tại Disneyland, phái đoàn chia làm 2 thành phần, nhóm trẻ và nhóm đã trẻ, sau khi đã cùng nhau
đi thăm những tour chính. Các bạn trẻ tha hồ vui chơi thoải mái. Làm sao quên được màn trình
diễn đặc biệt “Fantasmetic” về đêm của hội hoa đăng, hội tụ tất cả những tinh hoa nhất của kỹ
thuật điện ảnh Hoa Kỳ và thế giới. Phái đoàn đi thăm San Diego với Sea World tuyệt vời. Ngày
sau cùng trước khi lên đường sang Israel, Phái đoàn thăm viếng Hollywood với Universal Studio,
và dùng bữa tối tại Beverly Hills. Đồng thời, dành một ngày trọn đi thăm phố Bolsa, Little Saigon,
được mệnh danh là Thủ Đô Tỵ Nạn Tại Hoa Kỳ.
Ngày 25.7, phái đoàn rời Los Angeles lên đường đi Luân Đôn thủ đô Anh Quốc. Khi Phái đoàn rời
Los Angeles trên chuyến bay British Airways 268 trực chỉ London Anh Quốc. Trên chuyến bay,
nét mặt Cha trưởng đoàn Văn Chi đăm chiêu suy nghĩ. Có tiếng viên phi công chúc mừng phái

118

đoàn Việt Nam trên chuyến bay và lời chúc mừng Happy Birthday của viên phi công dành cho em
Trinh, phó ngoại giao của đoàn.
Khi tới London, phái đoàn đón một Linh Mục nhập cuộc, Cha John My. Trong bữa cơm chiều tại
khách sạn Europia, Cha trưởng đoàn mới bật mí sự đăm chiêu suy nghĩ, đó là Travel Agent báo
cho ngài hay hung tín chuyến máy bay Concorde 4590 từ Phi Trường De Gaule lâm nạn, gây thiệt
mạng cho 113 người... Thế giới xôn xao...Nhiều chuyến bay bị đình chỉ hay trì hoãn lại. Nhưng
Cha trưởng đoàn vẫn im lặng và cho đoàn hành hương tiếp tục... Hú hồn...và mọi người đã cầu
nguyện cho những nạn nhân xấu số.
Tại London, Phái Đoàn đến thăm cung điện Nữ Hoàng, thăm cung điện Windsor, Nhà Thờ Chính
Tòa Anh Giáo, trung tâm thương mại của London, thăm viếng cầu nổi tiếng Tower Bridge, Điện
Westminster có đồng hồ nổi tiếng Big Ben..

Bước Chân Kỷ Nguyên với Con Đường Chúa Đã Đi Qua 2000 năm.
Sau đó, hành trình tiến về Thánh Địa Israel. Sáng sớm hôm sau 26 tháng 7, chuyến bay British
Airways BA 2167 đưa đoàn hành hương tiền về miền Đất Hứa Israel, quê hương của Đức Kitô mà
mọi người ngóng chờ. Khoảng 3.45 chiều, phi cơ hạ cánh tại Phi trường Ben Gurion Tel Aviv...Tại
Phi trường, phái đoàn gặp lại Sơ Therese Quy và một số Linh Mục Việt Nam hành hương tại đây.
Chiếc xe Bus Sinbad Tours di chuyển Phái đoàn về Be Lem, nơi Đức Kitô Giáng Sinh.
Hành hương Bước Chân Kỷ Nguyên hành trình với Đức Kitô trong muôn nẻo đường tại Thánh Địa
Israel. Bước Chân Kỷ Nguyên cùng cầu nguyện và dâng lễ tại những chứng tích tình yêu của Ngài
dành cho nhân thế:
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1.
2.
3.
4.

Belem nơi Giáng Sinh, Cánh đồng Belem, Nazareth thời thơ ấu…
Nhà Thờ Belem nơi Chúa Giêsu Kitô Giáng Sinh.
Ein Karem, nơi Gioan Tiền hô sinh ra,
Samaria, Núi Sion, Phòng Tiệc Ly, Nơi Mẹ Lên trời, Nhà Thờ Phêrô chối Chúa, Phần Mộ
Vua David…
5. Giêrusalem, Núi Tabor Biến Hình,
6. Cana Phép Lạ đầu tiên, giòng sông Jordan,
7. Núi 8 Mối Phúc Thật, Tabgha phép lạ bánh hóa ra nhiều,
8. Korazin, Capharnaum, Nhà thờ Thân Mẫu Anna, Hồ Bethesda,
9. Hành hương Bước Chân Kỷ Nguyên đi theo con đường Thập Tự Chúa đã đi qua, Bức
tường Khóc Than cổ xưa, Vườn Giệtximani, Núi Cây Dầu, Betania…
10. Phái Đoàn thăm viếng và tắm tại Biển Chết, tìm hiểu Qumran với pho Thánh Kinh cổ xưa,
và đến làng Emmaus gặp gỡ.

Nhà Thờ Belem nơi Chúa Giêsu Kitô Giáng Sinh.
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Ngôi Sao Giáng Sinh bên Máng Cỏ.

Hội Đường tại Capharnaum Trung Tâm Truyền Giáo của Chúa Giêsu.
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Mồ Thánh của Chúa Giêsu Kitô.
Hành hương Bước Chân Kỷ Nguyên cùng hát những bài thánh ca với dân tộc của Đức
Kitô.

Toàn cảnh Biển Chết.
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Phái Đoàn tiếp tục hành trình tới Lisbon, Thủ Đô Bồ Đào Nha. Viếng thăm Thánh Đường Thánh
Antôn sinh ra. Phái Đoàn gặp gỡ những bạn trẻ lại đây cầu nguyện với Thánh Antôn cho tình
duyên của mình theo truyền thống tại Thánh Đường kính Thánh Antôn này. Sau đó, Phái Đoàn về
với Mẹ Maria tại Fatima, dâng lễ trước Thánh Tượng rất đặc biệt, và lần chuỗi Môi Khôi với cả
trăm ngàn người để cầu cho quê hương Việt Nam. Tại Fatima, Phái Đoàn thăm viếng Loco da
Cabeco, nơi Thiên Thần hiện ra với 3 trẻ. Sang thăm Aljustrel, nơi Mẹ hiện ra đặc biệt vào tháng 8
năm 1917 và là nơi 3 trẻ sinh sống tại đây. Buổi chiều, Phái Đoàn thăm viếng Đồi Capelinha là
nơi Mẹ hiện ra nhiều lần với 3 em tại Fatima. Hành Hương Bước Chân Kỷ Nguyên tiếp tục hành
trình với Mẹ Maria tại Fatima, dâng lễ trước Thánh Tượng rất đặc biệt, và lần chuỗi Môi Khôi với
cả trăm ngàn người để cầu cho quê hương Việt Nam.
Hành Hương Bước Chân Kỷ Nguyên từ Fatima, Phái Đoàn bay đến Barcelonia Tây Ban Nha, quê
hương của những cuộc đấu bò nổi tiếng và dòng âm nhạc Flamengo trữ tình.

Người Cháu Gái của Chị Lucia.
Sau đó, Phái Đoàn hành trình xe bus đi qua dãy núi Pyrénée nổi tiếng của miền nam nước Pháp.
Tất cả dừng chân tưởng niệm Mẹ Maria hiện ra với Bernadette tại Lộ Đức năm 1858. Dâng Lễ với
Mẹ để cầu cho quê hương Việt Nam, lấy nước Lộ Đức làm quà cho gia đình và bạn bè.
Hành Hương Bước Chân Kỷ Nguyên trên chuyến xe lửa tốc hành nhanh nhất thế giới TGV và
dừng chân viếng thăm Paris Thủ đô nước Pháp, đến thăm những chứng tích của 130, 000 anh hùng
Tử Đạo Việt Nam, viếng tháp Eiffel nổi tiếng, và giòng sông Sein trữ tình.
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Từ Paris muôn thuở, Phái Đoàn đi xe bus và dừng chân tại Nhà Thờ Chính Tòa Chartres, Nhà Mẹ
của Dòng Trắng. Sau đó, hành trình kính viếng Paray Le Monial để viếng thăm xác Thánh Nữ
Margaret Alacoque, Tông Đồ Thánh Tâm. Tại đây, Thánh Tâm Chúa Giêsu đã mạc khải lòng sùng
kính đặc biệt này cho Chị Thánh Margaret Alacoque.
Trên hành trình về Geneve, Phái Đoàn dừng chân tại Taizé, nơi cầu nguyện đại kết nổi tiếng trên
toàn thế giới, đặc biệt các bạn trẻ cầu nguyện rất sốt sắng tại Taizé.
Hành Hương Bước Chân Kỷ Nguyên dừng chân tại Geneva Thụy Sĩ thơ mộng muôn thuở, và đến
thăm tòa nhà Liên Hiệp Quốc, nơi ký kết hiệp định chia đôi đất nước Việt Nam năm 1954. Thăm
viếng Hồ Geneva và Hồ Lucerno.
Từ Geneve, hành trình xe bus hướng về Berlin, thủ đô nước Đức để cùng ôn lại lịch sử chiến tranh
và bức tường Berlin nổi tiếng. Chúng tôi được nghỉ đêm tại Khách sạn Hotel Forum, nơi các lãnh
đạo Cộng Sản Đông Đức hội họp thuở xa xưa. Sau đó, phi cơ đưa Phái Đoàn dừng chân tại
London Anh Quốc, đất nước Nữ Hoàng và thăm giòng sông Thames muôn thuở.
Đặc biệt, Phái Đoàn thăm viếng Thành Phố Florence, trung tâm nghệ thuật thế giới. Thăm viếng
Nhà Thờ lớn của Florence, nơi có các phần mộ của các vĩ nhân về khoa học nghệ thuật như ngôi
mộ của Galilê, Copernic, Michelange...nằm ngay trong lòng Nhà Thờ. Hành hương Bước Chân Kỷ
Nguyên ghé thăm tháp nghiêng Pisa và đặc biệt thăm viếng Lanciano nơi xảy ra phép lạ Thánh
Thể, với những chứng tích của lịch sử nhân loại về Phép Lạ Thánh Thể xảy ra vào thế kỷ 11.
Sau cùng, hoà nhập với giới trẻ trên toàn thế giới,ngày thứ 3 ngày 15 tháng 8, Hành Hương Bước
Chân Kỷ Nguyên dừng chân tại Rôma tham dự ngày giới trẻ Thế Giới Năm đại thánh 2000. Tại
đây, đoàn hành hương thăm viếng Đền Thánh Phêrô, Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả,
Vương Cung Thánh Đường Latêranô, Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô, Quo Vadis,
Coliseum nơi Các Thánh Tử Đạo tiên khởi Rôma bị hành quyết, Catacombs phần mộ Hang Toại
Đạo, và gặp Đức Thánh Cha đặc biệt...
Khi tới Rôma, những báo chí và truyền thông đã đăng tải những thông tin về Đại Hội Giới Trẻ Thế
Giới lần thứ 15 khá nhiều. Tuần báo The Pilgrim’s Journal, cơ quan thông tin chính thức của Ủy
Ban Trung Ương Năm Thánh 2000, trong số phát hành trung tuần tháng 4 năm 2000 đã loan tin
vào sáng thứ hai ngày 10 tháng 4 năm 2000, tại Phòng Họp Báo Tòa Thánh Vatican, Đức Hồng Y
James Francis Stafford, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng đặc trách Giáo Dân, tuyên bố: "Biến cố
lịch sử hàng đầu quan trọng và ý nghĩa nhất của Năm Thánh là Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ
XV, được tổ chức từ ngày 15 đến 20 tháng 8 năm 2000 tại Kinh Thành Rôma". Đồng thời, với tư
cách Chủ Tịch Ủy Ban Tổ Chức Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới, sau khi trình bày lịch sử diễn tiến các
Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới mà Tòa Thánh đả tổ chức 15 năm qua, khởi đầu từ năm 1985, đã nhấn
mạnh : "Sẽ có hàng triệu người trẻ khắp thế giới đổ về Thủ đô Rôma tham dự ngày Đại Hội Giới
trẻ Thế Giới lần thứ 15 này. Khi những người trẻ bước qua ngưỡng cửa Năm Thánh, họ ôn lại kinh
nghiệm về phép Rửa Tội, và bí tích này đã dẫn nhập khai quang họ vào Đạo Công Giáo. Chính lúc
bước qua Cửa Thánh, người trẻ để lại đàng sau những cái cũ và tiến vào sự Hiệp Thông Mới. Đây
là giây phút Phúc Âm Hóa có tác động mạnh, giúp người trẻ nhận thức trách nhiệm của họ để trở
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thành những phần tử năng động của Giáo Hội, đồng thời để xây dựng một Xã Hội Mới và một Thế
Giới Mới.”
NHÌN LẠI LỊCH SỬ VÀ TINH THẦN ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI.
Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới là một sáng kiến độc đáo của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ngay
sau khi được Hồng Y đoàn bầu làm Giáo Hoàng thứ 264 kế vị Thánh Phêrô vào ngày 16 tháng 10
năm 1978, Ngài đã có một cái nhìn rất sâu sắc về sứ mệnh thật cao quý nhưng vô cùng khó khăn.
Trước một thế giới xáo trộn phân ly sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt, Ngài đã khơi dậy niềm tin
vào Đức Kitô khi tuyên bố : "Đừng sợ ! Hãy mở rộng tâm hồn đón nhận Đức Kitô.” Từ đó Ngài
nhận định rằng tương lai của Giáo Hội và thế giới nằm trong tay các bạn trẻ. Muốn xây dựng thế
giới và Giáo Hội, không có mô thức nào hữu hiệu bằng kêu gọi các bạn trẻ trên thế giới nhận thức
trách nhiệm, để cùng nhau xây dựng một thế giới mới bằng tình thương trong tinh thần liên đới với
mọi người. Mặc dầu trong lịch sử nhân loại, sự dữ và đau khổ ghi dấu sâu đậm, nhưng tiếng nói tối
hậu thuộc về Thiên Chúa khi mọi người biết yêu thương nhau.
Do những suy tư này, Ngài sáng kiến thành lập Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới từ ngày Lễ Lá năm
1985 với trên 300 ngàn bạn trẻ tự động tập họp về Thánh Đô Rôma thời đó. Đồng thời, Liên Hiệp
Quốc cũng công bố năm 1985 làm Năm Quốc Tế Giới Trẻ. Từ cuộc tập họp đầu tiên vào Lễ Lá
năm 1985 cho tới Năm Thánh 2000, Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới đã được tổ chức 15 lần theo công
thức: một năm đại hội được tổ chức trên cấp quốc tế thường vào tháng 7 hay tháng 8 dương lịch và
một năm tổ chức theo cấp giáo phận thường vào Lễ Lá trước đại lễ Phục Sinh. Lịch sử những lần
Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới được ghi nhận như sau:
1. Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần II tổ chức tại thủ đô Buenos Aires, nước Argentina, tháng 4
năm 1987, với 900.000 bạn trẻ tham dự.
2. Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần IV tại Saint Jacques de Compostelle, nước Tây Ban Nha,
ngày 20 tháng 8 năm 1989, với 400.000 người trẻ.
3. Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần VI tại Czestochowa, nước Ba Lan, ngày 15 tháng 8 năm
1991, với 1,600.000 người trẻ tham dự.
4. Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần VIII tại thành phố Denver, Hoa Kỳ, ngày 15 tháng 8 năm
1993, với trên 1,200.000 bạn trẻ.
5. Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần X tại Thủ đô Manila, nước Phi Luật Tân, ngày 15 tháng
Giêng năm 1995, với gần 4,000.000 bạn trẻ.
6. Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần XII tại Thủ đô Paris, nước Pháp, ngày 24 tháng 8 năm
1997, với trên 1,500.000 người trẻ tham dự.
7. Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ XV tại Kinh Thành Rôma, nước Ý, ngày 20 tháng 8
năm 2000 nhân dịp Năm Đại Thánh, với gần 3,000,000 bạn trẻ tham dự.
8. Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ XVII tại Toronto Canada, ngày 23 tháng 7 năm 2002
với 800.000 bạn trẻ tham dự.
9. Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ XX tại Cologne Germany, ngày 16 tháng 8 năm 2005
với 1.200.000 bạn trẻ tham dự.
10. Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ XXIII tại Sydney Australia, ngày 17 tháng 7 năm 2008
với 500.000 bạn trẻ tham dự.
11. Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ XXVI tại Madrid Spain, ngày 16 tháng 8 năm 2011
với 2.000.000 bạn trẻ tham dự.
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12. Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ XXVIII tại Rio De Janeiro Brazil, ngày 23 tháng 7 năm
2013 với 3.000.000 bạn trẻ tham dự.
Hàng năm, Đức Thánh Cha thường gửi một thông điệp mang chủ đề khác nhau, để các bạn trẻ học
hỏi về cuộc đời Đức Kitô. Chủ đề của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới năm nay với nội dung: "Ngôi
Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.” Với tinh thần chủ đề trên, bài hát chính thức
của Đại hội năm nay là : "Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel." Kinh Thành này, nơi hằng tuôn đổ
sức sống, máu của yêu thương và hằng biến đổi thế giới cũ, sẽ sai chúng ta đi, bằng cách theo
Chúa, cùng với Thánh Phêrô, đức tin chúng ta được tái sinh, Lời Hằng Sống canh tân chúng ta và
triển nở trong tâm hồn chúng ta. "Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel.” Để cụ thể hóa việc học hỏi
về cuộc đời Đức Kitô, từ năm 1985 khi thành lập Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới, Đức Thánh Cha đã
trao cho các bạn trẻ một Cây Thánh Giá bằng gỗ trơn và ủy thác cho họ hãy mang đến mọi miền
của trái đất. Thánh Giá hành hương này đã thánh du hơn hai vòng trái đất, găp gỡ hơn 35 triệu bạn
trẻ. Thánh Giá cao 4 mét này được thanh niên Pháp trao cho thanh niên Ý năm 1998, sau khi bế
mạc Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ XII tại thủ đô Paris.
Sau đó cây Thánh Giá, tượng trưng cho sự nghiệp cứu chuộc của Đức Kitô, được di chuyển đi
khắp các giáo xứ trên toàn nước Ý. Từ ngày 14 tháng 7 năm 2000, một nhóm bạn trẻ Ý thay phiên
nhau vác Thánh Giá đi bộ vượt qua 600 cây số, băng qua 4 miền của nước Ý trên đường Via
Francigena, một trên những con đường truyền thống người hành hương Âu Châu thường dùng để
đến Rôma. Lúc khởi đầu chỉ có 20 thanh niên thiếu nữ thay phiên nhau vác, khi đến Rôma con số
tăng lên 200 bạn trẻ. Trong Đại Hội lần này, hơn 200 bạn trẻ vác Thánh Giá đi bộ suốt đêm thứ sáu
18 tháng 8 năm 2000 từ đại hí trường Colosseum đến khuôn viên Đại Học Tor Vergata lúc 4 giờ
sáng thứ bảy 19 tháng 8 năm 2000. Đức Hồng Y Jaime Lucas Ortega của Cuba hướng dẫn 60 bạn
trẻ tham dự đại hội năm nay. Trong buổi tiếp kiến với Đức Thánh Cha, Ngài xin mang Cây Thánh
Giá này sang Cuba. Do đó từ tháng 9 năm 2000, Cây Thánh Giá bảo vật của các Đại Hội Giới Trẻ
Thế Giới, lần lượt chu du khắp mọi giáo xứ Cuba, trước khi chuyển cho các bạn trẻ Canada tổ
chức Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ XVII tại thành phố Toronto, Canada. Đại Hội Giới Trẻ
Thế Giới là một dip để các bạn trẻ thuộc 165 nước trên thế giới có cơ hội ngồi chung với nhau, cầu
nguyện, vui chơi, ca hát, suy tư và hoạch định tương lai trong sự hiểu biết hơn về Ơn Gọi và Sứ
Mệnh đối với thế giới và Giáo Hội hôm nay trong chương trình sống niềm vui Ơn Cứu Độ.
Chuẩn bị cho Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới được coi như một biến cố vĩ đại nhất trong Năm Thánh,
từ tháng 8 năm 1999, Ủy Ban Tổ Chức gửi trên 1,500.000 lá thư đến các gia đình xin tiếp đón bạn
trẻ từ khắp mọi miền trái đất đổ về Kinh Thành Vĩnh Cửu Rôma. Ngoài ra khi về đại hội, giới trẻ
sẽ tạm nghỉ trong các giáo xứ, các tu viện, các công sở, các đại học, các trường học công và tư và
các trung tâm tiếp đón trong các nhà lều. Chính bản thân Đức Thánh Cha cũng làm gương cho các
gia đình tại thủ đô Rôma bằng cách mở tung cung điện mùa hè của Ngài tại Castelgandolfo cho
các bạn trẻ cư ngụ. Ngài tuyên bố : "Tôi cũng sẽ mở tung cung điện Castelgandolfo để đón tiếp các
bạn trẻ.” Ủy Ban Tổ Chức dự trù chọn lựa 15 bạn trẻ may mắn tượng trưng cho 5 châu được trú
ngay tại đây với Đức Thánh Cha tại Castelgandolfo, phía Đông Nam Rôma.
Ủy Ban Trung Ương Năm Thánh 2000 đã soạn thảo hơn hai năm qua, với sự cộng tác của 70
chuyên gia các ngành, hai cuốn Cẩm Nang bằng 10 thứ tiếng, trong đó có tiếng Trung Hoa và phát
hành hàng triệu ấn bản cho các bạn trẻ và khách hành hương. Mỗi bạn trẻ từ khắp mọi miền trái
đất về tham dự Đại Hội được cấp phát miễn phí một túi đại hội gồm sách Tin Mừng Thánh Marcô,
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một cuốn sách kinh nhỏ, bản chương trình Đại Hội, một bản đồ Kinh Thành Rôma và Vatican, một
đèn cầy và một Thẻ Tham Dự Viện Đại Hội để dùng điểm tâm, ăn trưa và tối miễn phí tại các trạm
tiếp cư.
Đài Phát Thanh Vatican truyền đi các Chương trình đặc biệt trong những ngày Đại Hội từ 15 đến
20 tháng 8 năm 2000. Đức Thánh Cha đọc thông điệp và được dịch sang 32 ngôn ngữ khác nhau,
trong đó có Việt Ngữ. Các chương trình phóng sự và thông báo cần thiết được loan tin bằng 32
ngôn ngữ. Ngoài ra, nếu không thể đến Rôma, dù đang sống bất cứ phương trời nào, bạn cũng có
thể theo dõi diễn tiến các biến cố liên quan tới Đại Hội bằng internet qua trang “Jubileum.” Ban tổ
chức đã đặt đường giây hot line để giới trẻ khắp nơi đặt câu hỏi với Đức Thánh Cha về đại hội.
Về phương diện ẩm thực, công ty nhà hàng Ý Sodexho thiết lập 300 nhà hàng lưu động tại các
quảng trường và các chỗ đậu xe. Công ty dự trù cung cấp trên 9 triệu bữa ăn. Về dịch vụ vệ sinh,
ban tổ chức cho đặt 2,750 phòng vệ sinh hóa học rải rắc khắp thành phố và 14,000 phòng khác
trong khuôn viên Đại Học Tor Vergata. Ngoài ra còn có 14,000 phòng tắm tại các trung tâm tiếp
đón. Ban tổ chức thiết kế 81 tháp chiếu sáng được dựng lên để Kinh Thành Rôma không còn thấy
bóng đêm trong những ngày đại hội. Khoảng 20,000,000 lít nước suối để uống được đặt khắp nơi.
Để bảo vệ sức khỏe và y tế, ban tổ chức chuẩn bị 51 trạm cứu thương, 5 bệnh viện được trưng
dụng, 30 xe cứu thương thường xuyên túc trực, 2 máy bay trực thăng cứu thương, 300 bác sĩ, 305
y tá và 374 y công. Để mọi người trẻ tham dự tích cực, 14 màn ảnh truyền hình khổng lồ được
thiết kế trong sân trường Đại học Tor Vergata để các bạn trẻ nghe và thấy được hình ảnh Đức
Thánh Cha trong nghi lễ khai mạc và bế mạc.
Trong những ngày này, khi đoàn Hành Hương Bước Chân Kỷ Nguyên từ Úc Châu và Nam Thái
Bình Dương thăm viếng thành phố cổ kính Rôma. Thành phố tràn ngập thanh niên nam nữ trên các
phố xá, trong những con đường cổ kính, hay trong những ngõ ngách lát đá nhỏ hẹp của Roma
muôn thuở. Thành phố tràn ngập những nét tươi trẻ, những nụ cười, những lời chào thăm và chúc
bình an bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Giới trẻ khắp bốn phương trời đổ vể đây, từ các lục địa,
các quốc gia khác nhau với những y phục dân tộc muôn màu muôn vẻ, tạo thành một khung cảnh
hội ngộ tuyệt vời trong niềm vui Ơn Cứu Độ. Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 15 chiếm kỷ lục
rất cao so với những đại hội trước. Tất cả 272 trường học được trưng dụng như những ký túc xá
khổng lồ. Trong khi đó, làn sóng người trẻ tiếp tục đổ về. Tại phi trường Leonardo da Vinci, máy
bay lên xuống tấp nập, tiếng gầm rú của các động cơ phản lực không lúc nào ngừng. Tính đến
chiều 14 tháng 8 năm 2000, khoảng 800,000 bạn trẻ đến Rôma trên 15,000 xe bus, 100,000 bạn trẻ
khác trên 70 chuyến xe lửa đặc biệt, 100,000 bạn trẻ xử dụng phương tiện hàng không, 1,000 bạn
trẻ với phương tiện tàu thủy, và 200,000 bạn trẻ sử dụng xe hơi, cùng với trên 100,000 giới trẻ
Công Giáo ngay tại Rôma.
Để hướng dẫn bạn trẻ và khách hành hương, ngoài 20,000 thiện nguyện viên phục vụ trong Năm
Thánh lo trật tự và hướng dẫn tại các đền thờ, nhà ga, phi trường, trong Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới
còn có thêm trên 25,000 thiện nguyện viên thuộc 40 quốc gia trên thế giới tình nguyện đến giúp
đại hội. Quý bạn trẻ nàỵ đến từ các nước khác nhau, nói các tiếng khác nhau, lứa tuổi khác nhau,
nhưng đa số là người trẻ, với nhiệm vụ hướng dẫn người hành hương và quý bạn trẻ về thông tin
và trật tự, đồng thời, đặc biệt giúp những người tàn tật già yếu. Ngoài bộ áo thường, chiếc áo màu
xanh da trời, không có tay, mặt trước và mặt sau lưng có ghi hàng chữ: “Ta là khách lạ, các ngươi
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đã đón tiếp Ta.” Họ đến Rôma bằng phương tiện tự túc,ban tổ chức chỉ lo cho họ ăn uống và nơi
trú trọ thường tại các nhà lều nóng bức.
Trong những ngày Đại Hội, đường phố Rôma trở thành sân khấu lộ thiên cho hơn 300 hoạt động
văn hóa, văn nghệ của quý bạn trẻ với nhạc cổ điển, kịch nghệ, gặp gỡ những nghệ nhân, ca sĩ, nhà
văn, những chứng tá đức tin khắp nơi. Đối với những bạn trẻ nghèo, Tòa Thánh hoạt động gây quỹ
hàng triệu mỹ kim giúp các bạn trẻ những quốc gia kém mở mang có phương tiện về tham dự đại
hội. Trong cuộc họp báo ngày 14 tháng 8 năm 2000, ông Marcello Bedeshi cho biết tổng số tiền
hơn 3,500,000 mỹ kim giúp cho bạn trẻ trong những quốc gia Phi Châu, Á Châu, Đông Âu, Châu
Mỹ La Tinh.
Để giúp bạn trẻ trong đời sống tinh thần, trên 2,000 linh mục sẵn sàng ngồi trong 300 tòa giải tội
ngoài trời tại đại hý trường Circus Massimus lớn nhất Rôma, từ 20 thế kỷ qua, hàng đoàn giáo dân
tiên khởi Rôma can đảm tuyên xưng đức tin, hiến dâng mạng sống để trung trinh với Niềm Tin
Công Giáo. Quý bạn trẻ dễ dàng xưng tội theo ngôn ngữ riêng, bao gồm 32 ngôn ngữ khác nhau.
Hằng ngày, 4 thánh lễ quốc tế được cử hành tại hý trường Circus Massimus, giúp bạn trẻ dễ dàng
tham dự và lãnh nhận Thánh Thể.
Chương trình giảng dạy Giáo Lý được tổ chức tại 300 địa điểm khác nhau trong thành phố bằng 32
ngôn ngữ khác nhau. Giảng viên giáo lý bao gồm Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục và Linh
Mục. Những sinh hoạt Giáo Lý được ấn định vào buổi sáng trong ba ngày 16, 17 và 18 tháng 8
năm 2000. Ngoài ra, giới trẻ được hướng dẫn bước qua Cửa Thánh của 4 Đền Thờ: Đền Thờ
Thánh Phêrô, Đền Thờ Đức Bà Cả, Đền Thờ Gioan Latêranô, và Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại
Thành, với tinh thần hành hương Năm Thánh. Hai ngày cuối cùng 19 và 20 tháng 8 năm 2000, bạn
trẻ tụ họp trong khuôn viên Đại Học Tor Vergata vùng ngoại ô Rôma, trên diện tích rộng 330 mẫu.
Từ sáng sớm thứ bảy ngày 19 tháng 8 năm 2000, hàng hàng lớp lớp bạn trẻ dùng mọi phương tiện,
xe hơi, xe bus, taxi, xe lửa, và đi bộ có khi cả trên 10 cây số, để tham dự Đêm Canh Thức Cầu
Nguyện do Đức Thánh Cha chủ tọa vào sáng Chúa Nhật 20 tháng 8 năm 2000 tham dự Thánh lễ bế
mạc do Đức Thánh Cha đồng tế với 600 Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục, 2,000 Linh Mục,
không kể nam nữ tu sĩ, với sự tham dự đông đảo của gần 3,000,000 bạn trẻ khắp thế giới. Thật cảm
động khi người ta nhìn thấy 24 bạn trẻ đại diện các nước mang 24 cành thiên tuế lấy từ thành thánh
Giêrusalem dâng lên bàn thờ. Và 4 thành niên khác mang 4 hòn đá khá lớn lấy từ 4 phương trời đặt
dưới chân Thánh Giá Đại Hội cạnh bàn thờ. Ban tổ chức đặc biệt quan tâm đến các bạn trẻ tật
nguyền hay bệnh tâm thần. Các thành viên của Cộng đoàn L’Arche, chuyên viên săn sóc người tàn
tật, tổ chức các sinh hoạt riêng cho họ tại đại sảnh đường Phaolô VI, nơi Đức Thánh Cha thường
tiếp người hành hương. Chương trình sinh hoạt được điều hành do Đức Giám Mục Gerald
Daucourt và ông Jean Vannier, sáng lập viên Cộng đoàn L’Arche.
THÀNH PHẦN GIỚI TRẺ THẾ GIỚI THAM DỰ ĐẠI HỘI.
Theo Ủy Ban Trung Ương Tổ Chức Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ XV năm 2000, số các bạn
trẻ đến tham dự tính cho đến ngày bế mạc lên tới gần 3,000,000 bạn trẻ. Theo dự đoán các cơ quan
truyền thông, đặc biệt phóng viên đài Truyền Hình Mỹ của Mẹ Angela trực tiếp truyền hình tại chỗ
cho biết có tất cả 165 quốc gia chính thức gửi phái đoàn đến tham dự. Trong đó có trên 500,000
bạn trẻ thuộc các hội đoàn, phong trào thuộc nước Ý ghi tên tham dự, không kể hàng trăm ngàn
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các nhân viên trong các cơ quan thuộc ban tổ chức. Giáo Hội Pháp gửi tới 150,000 bạn trẻ. Tây
Ban Nha và Ba Lan mỗi nước gửi 100,000 bạn trẻ. Tại Nam Mỹ Châu, nước Chí Lợi gửi một phái
đoàn 5,000 thanh niên thiếu nữ. Mễ Tây Cơ gửi 5,000 tham dự viên. Hungary gửi 2,000 bạn.
Rumani và Slovak mỗi quốc gia gửi 3,000 bạn trẻ. Khoảng 1000 bạn trẻ đến từ Bosnia, 200 bạn trẻ
từ Nam Tư, 300 bạn trẻ từ Ả Rập Thống Nhất, 734 bạn người Do Thái, Palestine và Jordan, 60 bạn
trẻ đến từ nước Cuba cộng sản. Đặc biệt, Giáo Hội Hoa Kỳ gửi phái đoàn gồm 170,000 bạn trẻ đại
diện 130 giáo phận, cùng với 45 Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục Hoa Kỳ hướng dẫn. Người
ta chú ý đặc biệt đến phái đoàn Công Giáo Ai Cập theo nghi lễ Coptic với trên 1,000 bạn trẻ, do
Đức Thượng Phụ Stephanos II Ghattas, Giáo Chủ thành Alexandria hướng dẫn. Đối với các quốc
gia Á Châu, Giáo Hội Nam Hàn gửi đi một phái đoàn 620 bạn trẻ tham dự đại hội. Ngoài ra tại
Giáo phận Taegu, Nam Hàn, trên 4,000 bạn trẻ đã cử hành Đại Hội Giới Trẻ tại thủ đô Hán Thành,
với sự tham dự của Đức Sứ Thần Tòa Thánh, Đức Hồng Y Stephen Kim và rất đông linh mục tu sĩ
nam nữ. Nhật báo Tương Lai (Avenire) của Ý đặc biệt ghi nhận sự xuất hiện lần đầu tiên của phái
đoàn ba nước cộng sản Trung Quốc, Việt Nam và Lào. Đồng thời, Nhật Báo ghi nhận, Á Châu
không còn là bức tường ngăn cách đối với Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới. Số người Công Giáo tại Á
Châu thuộc thiểu số với tỷ lệ 3 % trong một lục địa mênh mông có dân số đông nhất thế giới trên
ba tỷ rưỡi người. Nhật báo đã vinh danh ba phái đoàn này là “phái đoàn lịch sử .” Trong Đại Hội
này, Việt Nam công nhận Ngày Thế Giới Giới Trẻ cho phép chính thức gửi phái đoàn tham dự
gồm 27 bạn trẻ, đại diện cho 25 giáo phận với 2 Giám Mục và 8 Linh Mục. Đức Cha Thái Bình
Nguyễn Văn Sang và Đức Cha Phát Diệm Nguyễn Văn Yến hướng dẫn phái đoàn..
Năm 1977 tại Đại hội Paris, chỉ có 4 thanh niên Việt Nam tham dự nhưng không có tính cách
chính thức. Giới trẻ Việt Nam Công Giáo Hải Ngoại trên toàn thế giới quy tụ về tham dự Đại Hội
với trên 3,000 bạn trẻ từ Âu Châu, Á Châu, Úc Châu, Phi Châu, Mỹ Châu, và những nơi khác.
Phái đoàn Lào Quốc gồm 16 bạn trẻ, 4 nữ tu và một Linh mục đến từ Giáo Phận Vientiane. Vị đại
diện phái đoàn Lào chia sẻ: "Lào là một quốc gia nhỏ bé. Có thể đa số các bạn trẻ trên thế giới
không biết gì về Lào Quốc. Nhưng chúng tôi muốn cho họ biết rằng, tại quốc gia nhỏ bé này, cũng
có những bạn trẻ cùng chia sẻ một Lý Tưởng chung nơi Đức Kitô, Đấng Cứu Thế duy nhất của
nhân loại.” Phái đoàn Lào đem đến Rôma một loại cây quý của quốc gia họ, cây “Champa” để
trồng lưu niệm tại khuôn viên Đại Học Tor Vergata, ngay bên lễ đài. Đồng thời, mang theo một
nhạc khí truyền thống “Pha Kuan” để xử dụng trong khi cử hành lễ nghi bế mạc. Ngoài ra, nhiều
bạn trẻ Công Giáo Hoa Lục đã cố gắng đến được Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ XV tại Rôma,
bất chấp những cấm cản của nhà nước Trung Cộng. Phóng viên Fides nhận quý bạn trẻ này, khi
tiếp xúc với họ tại Thủ đô Bắc Kinh. Bạn trẻ trưởng đoàn cho biết họ đã xử dụng hộ chiếu du lịch
và du học để qua mặt nhà nước. Nhiều giáo xứ âm thầm tổ chức quyên góp để giúp thêm tài chánh
cho các bạn. Bạn Wang dí dỏm nói : "Chúng tôi đã tranh thủ nhờ sự giúp đỡ tích cực của Mao Chủ
Tịch để có hộ chiếu.” Các bạn muốn ám chỉ phải hối lộ bằng tiền có hình Mao Chủ Tịch để được
tham dự đại hội. Quý bạn trẻ Trung Hoa nhận định: “Khi Đức Thánh Cha xướng tên từng nước mà
không có tên Trung Quốc, chúng tôi rất đau lòng nên quyết tâm ra đi.” Nhìn lên Thánh Giá Hành
Hương Đại Hội tại quảng trường Colosseum, bạn Wang nhận xét: "Nơi đây làm tôi nhớ đến những
vị Tử Đạo thời kỳ Giáo Hội sơ khai, mà còn nhắc đến những đau thương mà đồng bào tôi vẫn đang
hằng ngày phải gánh chịu trên con đường theo Đức Kitô. Được hân hạnh đến chốn này trong Đại
Hội Giới Trẻ Thế Giới, tôi thấy được tăng cường sức mạnh đề làm nhân chứng cho Niềm Tin
Công Giáo, nếu cần thiết chúng tôi sẵn sàng không ngần ngại từ bỏ mạng sống vì Đức Kitô.” Phái
đoàn cho biết hiện nay tại Hoa Lục đang có phong trào trở lại Công Giáo rất đông mà nhà nước
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không ngăn cản được. Năm 1949, khi Cộng sản nắm chính quyền chỉ có 3 triệu người Công Giáo.
Hiện nay, Giáo Hội Công Giáo lên tới 12 triệu giáo dân.
Ngoài ba phái đoàn Á Châu trên, phái đoàn Hồng Kông, Macao, Đài Loan với trên 900 bạn trẻ.
Trên đường đến Rôma, các phái đoàn này còn hành hương Đất Thánh, thành phố Assisi quê hương
Thánh Phanxicô. Nhật Bản gửi 200 thanh niên tham dự đại hội. Phái đoàn từ Nhật tới phối hợp với
150 giáo dân Nhật hải ngoại thành một phái đoàn khá đông đảo trong khi số người Công Giáo
Nhật chỉ có trên nửa triệu. Phái đoàn Phi Luật Tân gồm 1,200 bạn trẻ. Anh Sulit nói: “Đối với tôi
việc tham dự Đại Hội là công lao của cả một năm làm việc, một năm mơ ước, một năm mồ hôi,
nước mắt. Chúng tôi không bao giờ quên ngày Đại Hội tại thủ đô Manila.” Từ miền núi Hymalaya,
phái đoàn Nepal gồm 9 bạn trẻ do một Nữ tu, một huynh trưởng và một Linh Mục hướng dẫn. Phái
đoàn Úc Châu gồm trên 1,000 bạn trẻ với 4 Giám Mục từ những Giáo Phận Sydney, Melbourne,
Canberra, Brisbane. Phái đoàn Hành Hương Bước Chân Kỷ Nguyên với 36 bạn trẻ Việt Nam từ
khắp những tiểu bang Úc Châu và Nam Thái Bình Dương đồng hành về tham dự Đại Hội, sau khi
đồng hành với Đức Kitô và Mẹ Maria trong chuyến lữ hành 33 ngày đêm trên những nẻo đường
Israel, Fatima, Lộ Đức, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Đức, Anh, Hoa Kỳ, Lanciano, và Rôma.
DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI.
Kinh thành Rôma không có quảng trường nào lớn đủ cho hàng triệu người, Tòa Thánh đã quyết
định tổ chức nghi lễ khai mạc tại hai địa điểm: Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan Latêranô,
và Quảng Trường Thánh Phêrô. Từ sáng ngày 15 tháng 8 năm 2000, quý bạn trẻ thế giới di chuyển
về 2 địa điểm trên. Khoảng 3 giờ chiều, các bạn trẻ đã quy tụ tràn ngập Thánh Đường Gioan
Latêranô, trong khi bạn trẻ khác tiến vào Quảng Trường Thánh Phêrô với một rừng cờ các nước và
Vatican, hân hoan với tiếng trống, tiếng đàn, những điệu múa dân tộc các nước. Hai bên đường,
dân chúng vỗ tay cổ võ chào mừng Đại Hội và quý bạn trẻ như một bức tranh ngoạn mục hùng vĩ
tuyệt vời của Thiên Niên Kỷ mới.
“Đừng sợ” Đức Thánh Cha nói với hàng trăm ngàn người trẻ tại hai địa điểm. Đây chính là lời
tuyên bố mà Ngài đã nói lên trong lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau khi lên ngôi Giáo
hoàng cách đây 22 năm (1978). Ngài kêu gọi các bạn trẻ: “Hãy mở rộng cửa đón Đức Kitô. Hãy
mở rộng tâm hồn chúng con, đời sống chúng con, những nghi ngờ, những thương đau, những niềm
vui, những nỗi buồn của chúng con cho Quyền Năng của Đức Kitô. Hãy đón Ngài vào tâm hồn
chúng con.” Tiếp theo Đức Thánh Cha nói với dân chúng Rôma: “Ôi sung sướng thay Rôma, vì
ngươi được thánh hiến bằng chứng từ và máu đào của hai vị Tông Đồ Cả Phêrô và Phaolô. Sung
sướng vì ngươi đã duy trì chứng từ ấy cho đến ngày nay và trao ban cho thế giới, nhất là giờ đây
cho thế hệ giới trẻ thế giới đang bừng dậy.”
Từ 4 giờ chiều ngày 15 tháng 8 năm 2000, lưu thông trên những cây cầu Vittorio Emmanuel,
Santo Angello, và Amedeo trở nên vô cùng khó khăn, vì trên 300,000 bạn trẻ đứng chật quảng
trường Thánh Phêrô tràn ra Đại lộ Via Della Conciliazione, đại lộ chính dẫn vào quảng trường
Thánh Phêrô. Hai bên đại lộ, la liệt những biểu ngữ Chào Mừng Đại Hội Giới Trẻ lần thứ XV. Đáp
lại lời hoan hô Ngài bằng đủ những ngôn ngữ khác nhau, Đức Thánh Cha đáp lại: "Hỡi các bạn trẻ
trên toàn thế giới, Cha chúc mừng các con đến Rôma.” Sau đó Ngài đọc Danh Sách 165 quốc gia
chính thức gửi người trẻ tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ XV. Mỗi lần xướng tên quốc
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gia nào, giới trẻ quốc gia ấy reo hò vang dậy. Khi Ngài gọi tên Việt Nam, chúng tôi gào đến khản
cả tiếng, với niềm xúc động nhớ đến Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam còn đang đau khổ. Khi
bóng đêm bắt đầu bao phủ quảng trường, Đức Thánh Cha hỏi các bạn trẻ: ”Chúng con đến đây tìm
gì ? Chúng con đến đây tìm ai?” Chỉ có một câu trả lời duy nhất: "Chúng con đến đây tìm gặp Đức
Kitô.” Chấm dứt lời chào mừng, Ngài khuyến khích các bạn trẻ thay đổi đời sống theo sự hướng
dẫn của Chúa Thánh Thần để xây dựng Giáo Hội và Thế Giới Mới. .
Trong những ngày 16, 17, và 18 tháng 8 năm 2000, quý bạn trẻ từ mọi quốc gia thay phiên nhau,
học hỏi giáo lý tại 300 địa điểm với 32 ngôn ngữ khác nhau, đồng thời, lần lượt bước qua Cửa
Thánh tại bốn Đền Thờ được Đức Thánh Cha chỉ định: Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô,
Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả, Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan Latêranô và
Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô Ngoại Thành. Mặc dầu thời tiết vô cùng nóng bức, với
600 người ngất xỉu vì say nắng, từ sáng đến nửa đêm, mỗi giờ khoảng 20,000 bạn trẻ bước qua
Cửa Thánh tại đền thờ Thánh Phêrô. Họ đứng xếp hàng trong trật tự. Một số bạn trẻ khác ngồi
vòng tròn đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, ca hát, trao đổi những cảm nghiệm về đại hội, hay từng
đoàn giới trẻ đi chặng đàng Thánh Giá. Một số bạn trẻ khác đi từng đoàn dọc theo bờ sông Tibêrê,
vừa đi vừa lần chuỗi, cầu nguyện, và hát thánh ca. Quá đông bạn trẻ chờ bước qua Cửa Thánh tại
đền thờ Thánh Phêrô, kéo dài từ cửa đền thờ ra tận bờ sông, Tòa Thánh đã cho mở thêm cánh cửa
thứ hai. Lần đầu tiên trong lịch sử mở Cửa Thánh, kể từ khi Cửa Thánh được mở năm 1450. Tính
đến chiều 15 tháng 8 năm 2000, tất cả 2,741 địa điểm tạm trú tại Rôma và vùng phụ cận tràn ngập
người trẻ. Thư ký các giáo xứ thuộc giáo phận Rôma bận rộn cả ngày điện thoại khắp nơi tìm chỗ
trú ngụ cho các bạn trẻ đến bất ngờ.
Chiều tối ngày 19 tháng 8 năm 2000, khi màn đêm buông xuống, Kinh Thành Rôma trở nên bối
cảnh cho cuộc đi đàng Thánh Giá trọng thể với trên 300,000 bạn trẻ tham dự. Những chặng đàng
Thánh Giá khởi đầu từ Vương Cung Thánh Đường cổ kính Santa Maria in Ara Caeli, gần điện
Capitol và kết thúc tại đại hý trường Colosseum, cách đây 2,000 năm, đã tô thắm máu đào tử đạo
của những giáo dân tiên khởi dưới thời Hoàng Đế Néron. Trăm ngàn ánh nến lung linh trải dài
trong thinh lặng mênh mông. Bạn trẻ xếp hàng khá dài theo chặng đàng Thánh Giá. Nhiều nhóm
trẻ ngồi vòng tròn với ánh nến trong tay suy niệm và cầu nguyện. Chúng tôi lạc giữa một rừng nến
nhiệm mầu và đầy xúc động dâng lên từ trái tim đầy ắp những niềm vui sống Ơn Cứu Độ của
người trẻ hôm nay. Con số chặng đàng vẫn là 14 nơi truyền thống, nhưng chặng đàng Thánh Giá
hôm nay đặc biệt bắt đầu từ nghi thức rửa chân cho các Tông đồ tại nhà Tiệc Ly, tới nghi lễ Chúa
lập Bí Tích Thánh Thể, với sự phản bội của Giuđa, Chúa vác Thánh Giá lên đồi Calvariô, nơi Ngài
bị đóng đanh và hứa phúc Thiên đàng cho người trộm lành ăn năn. Giữa các chặng đàng là những
lời suy niệm và chứng từ của một đại diện bạn trẻ. Một bạn trẻ Hoa Kỳ cầu nguyện cho những
người bị lên án tử hình. Họ là những người cùng chia sẻ với Chúa bằng “một bản án không một
chút lòng xót thương.” Một bạn trẻ Palestine cầu nguyện cho hòa bình Trung Đông. Một bạn
Rwanda cầu nguyện cho sự tha thứ thực sự được thể hiện trên đất nước Rwanda. Mọi người xúc
động nhìn lên cây Thánh Giá Đại Hội Đức Thánh Cha trao cho cho giới trẻ năm 1985, và trải dài
16 năm qua đã di chuyển đi vòng thế giới. Bên cạnh cây Thánh Giá lớn do nhiều bạn trẻ cùng vác
là hàng chục ngàn cây Thánh Giá nhỏ được các bạn trẻ mang theo. Nhiều ảnh nghệ thuật được
chiếu trên màn ảnh khổng lồ đặt dọc theo những con đường mà chặng đàng Thánh Giá đi qua ngay
trước mặt hý trường Colosseum. Sau cùng thư thánh Phaolô viết về lòng bác ái được công bố.
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Từ sáng sớm thứ bảy ngày 19 tháng 8 năm 2000, quý bạn trẻ dùng mọi phương tiện kể cả đi bộ di
chuyển về khuôn viên Đại Học Tor Vergata. Số bạn trẻ tham dự vượt quá dự tính của chính quyền
Ý. do đó, phương tiện giao thông hoạt động bận rộn, nhưng không đáp ứng nổi với con số tham dự
quá đông. Bạn trẻ dùng taxi, xe bus, xe lửa, đi bộ... Nhiều bạn trẻ đi bộ trên 10 cây số, vừa đi vừa
ca hát cầu nguyện và đọc kinh. Đúng 12 giờ trưa, chuông các nhà thờ đổ liên hồi, mọi người dừng
lại, người đứng, kẻ ngồi bên vệ đường, người quỳ ngay trên mặt đường hướng về tiếng chuông,
làm dấu Thánh Giá và đọc kinh Truyền Tin. Các xe cứu hỏa liên tục phun nước lên trời để giải
nhiệt vì nhiệt độ quá cao. Trong bóng cây có lúc lên tới 35 độ C. Đường xá chung quanh Tor
Vergata chật ních những người tham dự. Cả một thảm nhân loại tràn về đây tham dự Đại Hội. Đức
Thánh Cha từ Castelgandolfo đáp trực thăng đến và dùng xe bọc kính đi thăm các bạn trẻ đang
nồng nhiệt chào đón Ngài. Khoảng 7 giờ chiều, đa số các bạn trẻ hiện diện tại đia điểm hành lễ Tor
Vergata ước lượng lên tới 3,000,000 người. Thánh Giá Đại Hội được cung nghinh lên lễ đài. Mọi
người đứng lên hát bài ca chính thức của Đại Hội “Emmanuel.” Giây phút cảm động nhất với gần
3,000,000 bạn trẻ cùng hát bằng mọi ngôn ngữ khác nhau. Nhiều bạn trẻ vừa hát vừa xúc động
trong nước mắt của hồng ân, của yêu thương, và của niềm vui Ơn Cứu độ.
Đức Thánh Cha tiến ra lễ đài chủ sự nghi lễ với 600 Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục và
2,000 Linh Mục. Kinh cầu Các Thánh được xướng lên cùng với hình ảnh các Tông đồ được chiếu
trên các màn ảnh khổng lồ. Phần lời nguyện dâng lên các thánh Tử Đạo đổ máu đáo chứng minh
cho Tình Yêu Đức Kytô. Danh tính các Thánh Tử Đạo Việt Nam, đặc biệt Thánh Anrê Phú Yên
trẻ tuổi được long trọng xướng danh. Nhiều lần địa danh Việt Nam được nhắc đến vì có nhiều vị
Tử Đạo hy sinh tại Việt Nam. Sau bài Tin Mừng được long trọng công bố, Đức Thánh Cha đã gửi
gấm yêu thương đến quý bạn trẻ bằng bài giảng tràn đầy cảm xúc. Sau đó, ca đoàn vang hát bài ca
“Jubilate Deo,” bạn trẻ đại diên các quốc gia đang có chiến tranh và các nước có nhiều Thánh Tử
đạo tiến lên khán đài. Một bạn trẻ Ba Lan đọc lời nguyện bằng tiếng Ba Lan. Một bạn gái Phi Luật
Tân đọc lời nguyện bằng tiếng Tagalog. Một bạn Phi Châu đọc lời nguyện bằng tiếng Swahili. Sau
bản nhạc hòa tấu “Kumbala” do ban nhạc Senegal Gospel Choir trình tấu, bạn trẻ từng là chứng tá
cho Đức Kitô tại Angola, Rumani, và Ý lên chia sẻ về kinh nghiệm trong đời sống gắn bó với Đức
Kitô. Sau bài hát “Jesus Christ You Are My Life,” Đức Thánh Cha trao cho 6 bạn trẻ đại diện 6 lục
địa: Âu Châu, Á Châu, Mỹ Châu, Châu Mỹ La Tinh, Phi Châu và Châu Đại Dương, sách Tin
Mừng và một cây nến. Ngài nói với bạn trẻ: “Chúng con hãy ra đi và truyền bá Tin Mừng để
chúng con được sống đời đời. Và chúng con hãy nhận lấy Ánh Sáng Chúa Kitô.” Mọi người thắp
nến sáng. Một rừng ánh sáng tỏa ra từ hàng triệu bạn trẻ khắp thế giới hòa nhập với tiếng hát của
ca đoàn Phi Luật Tân trình bày bài: “Jubilee Song.” Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng tuyên
xưng Đức Tin Công Giáo với lời hứa khi lãnh nhận Bí Tích Rửa tội bằng những ngôn ngữ trên 165
quốc gia chính thức tham dự. Sau khi đọc kinh Lạy Cha, Ngài ban phép lành cho các bạn trẻ. Pháo
bông từ kinh thành Rôma bắn lên đầy trời trong khi các ca đoàn, các ban nhạc và mọi người hiện
diện cùng ca hát bài “Paradiso, Paradiso.”
Thánh Lễ Bế mạc với khoảng 3,000,000 bạn trẻ từ muôn phương hội ngộ về đây, để thắp sáng
niềm tin và sống niềm vui Ơn Cứu Độ năm Đại Thánh 2000. Thời tiết mùa hè nóng bức không cản
ngăn được niềm tin và niềm vui Ơn Cứu độ của giới trẻ thế giới. Trên 2000 bạn trẻ bị đưa vào cấp
cứu, nhưng rừng người trẻ, thảm nhân loại đang tưng bừng với niềm vui ơn Cứu Độ như một thách
đố, như một sức mạnh hùng vĩ dâng cao trong cả khung trời Tor Vergata vang vang tiếng hát của
yêu thương, của niềm tin, của niềm vui, và hy vọng. Niềm xúc động dâng cao òa vỡ với niềm tin
và niềm vui Ơn Cứu Độ tràn đầy chan chứa trong trái tim người trẻ Thiên Niên Kỷ mới hôm nay.
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Cổng Khải Hoàn Môn của Vua Constantinô tại Rôma.
Sau khi tham dự Thánh Lễ Bế Mạc Đại Hội Giới Trẻ lần thứ 15, Hành Hương Bước Chân Kỷ
Nguyên lên đường tham quan Bangkok, thủ đô của Thái Lan, ôn lại những kỷ niệm lãng đãng của
đời tỵ nạn...Ngày 24 tháng 8 năm 2000, Hành Hương Bước Chân Kỷ Nguyên trở về Sydney, tiếp
tục sống và hành trình với Chúa Kitô qua các công việc thường xuyên với tinh thần của Hành
Hương Bước Chân Kỷ Nguyên và Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 15.
Các bạn trẻ rất thân yêu,
Gửi đến quý anh chị đôi dòng tâm sự và suy tư về sống niềm vui Ơn Cứu Độ nơi người trẻ Thế Kỷ
21 trong Thiên Niên Kỷ mới, mời anh chị cùng tôi lên đường với Đức Kitô, để hân hoan sống niềm
vui Ơn Cứu Độ trên từng cây số của cuộc đời. Niềm vui Ơn Cứu Độ trong năm Đại Hồng Ân phải
được sống bằng Trái Tim mới, Tâm Hồn mới, Nếp Sống mới trong mỗi ngày của chúng ta, đồng
hành với Ngài.
Linh Mục Paul Văn Chi.
Hành Hương Bước Chân Kỷ Nguyên Năm 2000.
Tài Liệu Tham Khảo:
Vietcatholic, Người Tín Hữu, USA Today, Financial Times, Herald Tribune.
DHGT-2000.net, Observano Romano, Zenith.
Hành Hương Bước Chân Kỷ Nguyên.
Viết theo tài liệu của Đại Hội Giới Trẻ và tài liệu của Vietcatholic.net.
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HÀNH TRÌNH THỨ 3: HÀNH HƯƠNG DẤU CHÂN HÒA BÌNH 2002.
ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI LẦN THỨ 17.
Quý bạn trẻ rất yêu thương trong Đức Kitô,
Lời Chào mến thương trong Đức Kitô từ cuộc Hành Hương Dấu Chân Hòa Bình.
Ngày 10.7.2002, Đoàn Hành Hương lên đường hướng về Los Angeles Hoa Kỳ. Buổi trưa ngày
10.7.2002, chúng tôi tới Hoa Kỳ. Niềm vui rộn rã khi đặt chân lên mảnh đất của khung trời Little
Saigòn luyến nhớ. Chúng tôi đi thăm các shops Việt Nam tại đây. Ngày hôm sau, đoàn Hành
Hương đi thăm Hollywood tại Los Angeles, chiêm ngưỡng những tiến bộ của nhân loại trong nghệ
thuật phim ảnh. Điều đáng ghi nhớ là công trình dàn dựng và đóng phim Water War rất vĩ
đại...Người ta xử dụng cả phi cơ vào phim trường. Vòng tour đi xem những hình ảnh và cảm
nghiệm về Phim 10 Điều Răn qua cuộc vượt Biển Đỏ, Quái vật Khủng Long nặng trên 20.000 tấn,
và cuộc động đất dưới sức tàn phá tới 7 độ richte...
Ngày kế tiếp, Đoàn Hành Hương đi thăm Disneyland, trung tâm giải trí của thế giới thanh thiếu
niên. Tại đây, các bạn trẻ ưa thích thưởng thức Ride Indiana Jones vĩ đại nổi tiếng...
Sáng thứ 7 ngày 13.7.2002, Đoàn Hành Hương từ giã Hoa Kỳ trực chỉ Mexico. Chúng tôi tới phi
trường Mexico City, một thành phố trên 10 triệu dân...Đường xá tấp nập người qua lại đông đúc và
chen chúc. Chúng tôi gặp gỡ Đức Tổng Giám Mục George Pell và Đoàn Hành Hương Úc Châu tại
đây...Tay bắt mặt mừng, Đức Tổng Giám Mục ân cần thăm hỏi chúng tôi...Niềm hạnh phúc gặp gỡ
và làm quen với bạn trẻ Úc Đại Lợi...Những xe bus chuyên chở Phái Đoàn đi thăm viếng những
thắng cảnh lịch sử của Mexico City...Những gặp gỡ làm quen phá tan bức tường ngăn cách của
tuổi trẻ...

Hành Hương Mẹ Guadalupe Nam Mỹ.
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Đoàn Hành Hương viếng thăm nơi Mẹ hiện ra tại Guadalupe Mexico vào năm 1531 với người thổ
dân là anh Juan Diego. Chúng tôi dâng lễ tại đây với Đức Tổng Giám Mục George Pell...Niềm xúc
động dâng lên dạt dào...Hạnh phúc biết bao khi Đoàn Hành Hương quỳ dưới chân Mẹ Guadalupe
và chiêm ngắm chiếc khăn mà Juan Diego cầm như một biểu tượng và phép lạ Mẹ làm cho anh, để
trình diện Đức Giám Mục Zumarraga Đấng bản quyền địa phương...Mẹ đã làm phép lạ in hình
Ngài vào khăn của anh và cả rừng hoa hồng giữa mùa đông lạnh lẽo rơi xuống từ chiếc khăn
lạ...Đoàn Hành Hương quỳ im lặng trong xúc động trước di tích của chiếc khăn được treo ngay
chính giữa bàn thờ dâng lễ...Những đoàn hành hương lũ lượt quỳ gối hy sinh dâng lên Mẹ những
tâm tình yêu thương...Những người tàn tật lê lết đôi chân tha thiết khấn cầu Mẹ cứu giúp...Ôi cảm
động biết bao nhiêu...Ngòai ra, Đoàn Hành Hương còn thăm viếng những di tích của nền văn minh
dân tộc Aztec cả trên 2000 năm với những kim tự tháp không thua kém bên Ai Cập thời Pharaon...

Hành Hương Guadalupe với Đoàn Hành Hương Giới Trẻ Sydney.
Từ giã Mẹ Guadalupe, chúng tôi tiến về thác Niagara, một trong những kỳ quan của thế giới. Thác
Niagara vĩ đại uy hùng đổ những khối nước lớn lao tại hồ Erie...Đoàn Hành Hương may mắn được
đi tầu dưới thác nước hùng vĩ...Con tầu chòng chành trong sóng nước mịt mù...Chúng tôi khám
phá ra sự uy hùng của Thiên Chúa qua các kỳ công của Ngài...
Về vùng thung lũng Mohawk Valley tại bang New York, cùng đồng tế với Đức Tổng Giám Mục
George Pell tại Đền Thánh Fatima, Trung Tâm Hành Hương của vùng bang New York...Nhìn thấy
Đài Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại đây, chúng tôi khoe với Đức Tổng Giám Mục...Ngài khen
chúng tôi, người Việt Nam kiêu hùng và bất khuất...
Ngày 18.7, Đoàn Hành Hương lên đường thăm viếng di tích Tử Đạo của Bắc Mỹ anh hùng...Đặc
biệt, chúng tôi đến viếng thăm phần mộ của Thánh trẻ Kateri, vị Thánh được Đức Giáo Hoàng
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Gioan Phaolô chọn làm biểu tượng cho Đại Hội Giới Trẻ thế giới lần thứ 17...Quỳ trước phần mộ
của Ngài, chúng tôi xúc động và cảm phục tinh thần hy sinh và dấn thân của Ngài...

Hành Hương Đền Thánh Giuse nổi tiếng tại Montréal Canada.
Hướng về Montréal của Canada, chúng tôi học hỏi được những kiến thức mới lạ về địa lý, về con
người tại Montréal...Thành phố Montréal vĩ đại và cổ kính lẫn tân kỳ...Thưởng thức nền văn minh
Pháp tại đây qua văn hóa Âu Châu...Đoàn Hành Hương đến viếng thăm St Joseph Oratory, Đền
Thánh Giuse Hành Hương nổi tiếng và vĩ đại nhất thế giới tại Montréal...Quỳ trước tượng Thánh
Giuse với cả ngàn nạng gỗ của những bệnh nhân được khỏi bệnh qua các phép lạ. Họ để lại những
nạng gỗ của mình để cám ơn Chúa và Thánh Cả Giuse...Chúng tôi thấy được những dấu chỉ của
Chúa thực sự...Được sờ vào mộ phần của Thánh Andre Bassette, lòng chúng tôi thổn thức...Một
bạn trẻ không Công Giáo nói với chúng tôi:
- Lòng con xúc động khi quỳ và chạm vào mộ phần của Thánh Andre Bassette.
Xe bus đi dọc theo 3 dòng sông tại Canada, Đoàn Hành Hương dừng lại thăm viếng Québec City
cổ kính....Đường xá, lâu đài, văn minh tràn ngập theo lối Âu Châu...Những sinh hoạt văn hóa về
đêm nhộn nhịp, khác xa lối sinh hoạt tại Úc Châu và Hoa Kỳ...Đoàn dừng lại và dâng lễ tại Đền
Thánh Anne de Beaupré nổi tiếng với nhiều phép lạ...Khi bước vào Đền Thánh, cả ngàn nạng gỗ
của những bệnh nhân để lại sau khi được khỏi bệnh, lòng chúng tôi chùng xuống trước sự chiêm
ngưỡng những kỳ công lạ lùng của Chúa qua Đền Thánh Anne de Beaupré. Cuộc hành trình từ giã
Québec Canada. Sau khi thăm viếng Đền Thánh Anna De Beaupré, nhìn thấy những nạng gỗ của
những bệnh nhân khỏi bệnh để lại tại đền thánh, lòng chúng tôi xúc động và dạt dào niềm cảm mến
yêu thương với niềm tri ân cảm tạ.
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Ngày từ giã Montreal, chúng tôi đã phỏng vấn Đức Tổng Giám Mục George Pell trên băng tần
Radio Tin Vui An Bình. Ngài rất yêu thương cộng đồng và quê hương Việt Nam. Trong tất cả các
Thánh Lễ, Ngài đã cùng các cộng đoàn hành hương nhớ và cầu nguyện cho Việt Nam. Chúng tôi
hết sức xúc động. Ngày từ giã Québec tiến về Toronto đầy bão tố...Những trận bão thunderstorms
đổ ập xuống Toronto...Phi trường Toronto đóng cửa...Phi trường Québec ngưng hoạt động...Chúng
tôi phải nằm lại đây 5 giờ để chờ bão tố chấm dứt...10pm đêm, lệnh lên phi cơ vang lên...Chúng tôi
đang họp với Đức Tổng Giám Mục George Pell về giới trẻ Úc Châu...Chúng tôi vội vã bỏ nơi họp
và tiến về cửa chuyến bay...
Cuộc hành trình tiến về Toronto để tham dự ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 17. Phái đoàn Việt
Nam Úc Châu với 18 người trong tổng số 1300 giới trẻ Úc Châu hòa nhập trong trên 800,000 bạn
trẻ thế giới trên 173 quốc gia về hội ngộ nơi đây tại Toronto thân thương. Chuyến bay hạ cánh
xuống Toronto lúc 11 giờ đêm...Phi trường Toronto ngập tràn giới trẻ hành hương từ muôn
phương và nhiều quốc gia đổ về...Các bạn trẻ nằm la liệt...Chúng tôi cũng cùng số phận...vì lượng
người quá đông...Những nguời trách nhiệm thông báo cho chúng tôi sẽ phải ngủ lại đêm tại đây vì
không thể có phương tiện di chuyển. Các xe bus đều ngưng họat động vì bão tố...Khi đó, thời gian
trôi nhanh đã 3 giờ sáng, chúng tôi vẫn còn loay hoay tại phi trường. Nhưng may mắn, ban tổ chức
quyết định dùng taxi phương tiện mắc nhất để di chuyển tất cả về nơi tạm trú...Đặt chân lên khách
sạn, đồng hồ điểm 3.30 sáng...
Chập chờn trong giấc ngủ vội vã...Chúng tôi thức dậy và dùng qua bữa điểm tâm...Chúng tôi đến
trung tâm nơi tập trung những người từ Úc Châu...Đường xá di chuyển bằng phương tiện công
cộng khá mất giờ... Mỗi lần di chuyển phải mất 3 giờ đi xe lửa và xe bus, chúng tôi mới đến chỗ
tập trung...Vội vàng tiếp tục đến nhà thờ Cecilia nơi những người trẻ Việt Nam gặp gỡ, chúng tôi
được Cha Trần Xuân Lãm đón tiếp nồng hậu bằng bữa phở Việt Nam rất ngon lành sau cả tuần lễ
hành hương đi với phái đoàn Úc Châu không được ăn phở Việt Nam...
Chiều thứ ba ngày 23 tháng 7 năm 2002. Thánh Lễ đại trào khai mạc đại hội Giới Trẻ do Đức
Hồng Y Aloysius Matthew Ambrozic, Tổng Giáo Phận Toronto Canada chủ tế vào lúc 5 giờ chiều,
Phái đoàn chúng tôi phải đến Exhibition Place gần trung tâm thành phố Toronto lúc 2 giờ
chiều...Cờ các nước tung bay trong đó có cờ Việt Nam thân thương cùng với cờ của tất cả các quốc
gia góp mặt. Thánh lễ trang trọng và cảm động. Nhìn những người trẻ từ muôn phương đổ về, họ
rất sốt sắng tham dự Thánh Lễ... Thánh Lễ khai mạc xong, chúng tôi cùng tập họp các phái đoàn
Việt Nam trên toàn thế giới lại với nhau và cùng nhau sinh hoạt khá vui nhộn quây quần bên
những lá cờ vàng 3 sọc đỏ thân thương...Những giới trẻ các quốc gia khác khi thấy chúng tôi sinh
hoạt vui tươi bên rừng cờ Việt Nam, các bạn cũng gia nhập và làm thành vòng tròn Việt Nam lớn
hơn và sinh động hơn...Trời tối dần chúng tôi trở về khách sạn, chuẩn bị cho ngày hôm sau...
Ngày 24.7, chúng tôi bắt đầu di chuyển đến địa điểm học giáo lý với chương trình chủ đề Đại Hội:
“Chúng con là muối đất,” do Đức Giám Mục Việt Nam trình bày trong làng Việt Nam, tại Đại
Chủng Viện Toronto. Chiều đến, chúng tôi tiếp tục sinh hoạt và đi chơi giải trí. Trên mỗi đường
phố Toronto, giới trẻ các nước tấp nập như trẩy hội. Chúng tôi xử dụng các ngôn ngữ khác nhau để
chào hỏi nhau trong tiếng cười rộn rã vui tươi và thân thương. Những lời chào thăm thắm thiết:
Good Afternoon, Bonjour, Bonjourno...vang vọng giai điệu yêu thương...Chiều tối, concerts âm
nhạc trẻ khắp nơi trong thành phố Toronto. Chỗ này nhạc Hoa Kỳ, chỗ kia nhạc Mễ Tây Cơ, chỗ
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khác nhạc Ba Lan...Tạo thành một bầu không khí trẻ trung và yêu đời, một đặc điểm của Đại Hội
Giới Trẻ Thế Giới...
Ngày 25.7 vào buổi sáng, chúng tôi học bài Giáo Lý 2 với chủ đề: “Chúng con là ánh sáng.”
Chúng tôi cũng tập trung trong làng Việt Nam. Chiều thứ 5 hôm nay, vào lúc 5 giờ chiều, tất cả
các bạn trẻ khoảng trên 400.000 tập trung tại Exhibition Place đón Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô.
Chúng tôi hiểu được tình yêu đặc biệt của Ngài đối với giới trẻ thế giới. Sân Exhibition Place chật
ních những người là người, như một biển người dầy đặc và sinh động...Những nhân viên an ninh
chạy ngược xuôi giữ trật tự...Có tiếng thông báo trên máy vi âm: Đức Giáo Hoàng đang tới...Lòng
chúng tôi rộn rã niềm vui chào đón vị cha chung yêu quý...Chúng tôi hướng về lễ đài trên
cao...Ngài từ trực thăng bước xuống giữa tiếng reo hò và vỗ tay vang dội...Rừng cờ các nước tung
bay trước gió lộng đẹp ngời...Tuổi trẻ nồng nhiệt chào đón Ngài...Được biết, buổi sáng hôm thứ
năm, Ban Tổ chức sắp xếp cho Ngài được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trên hồ Simcoe, nhưng cả một làn
sóng các bệnh nhân chèo thuyền ra xin Ngài chúc lành...Hình ảnh thật cảm động...Báo chí Canada
gọi biến cố này là Wave of Love-Làn sóng yêu thương...
Ngày 26.7, chúng tôi học bài giáo lý bài chủ đề sau cùng với chủ đề: “Hòa giải với Chúa và tha
nhân.” Chúng tôi gặp lại Đức Tổng Giám Mục George Pell tại đây...Ngài vui vẻ nói với phái đoàn
Việt Nam Úc Châu: “Cha muốn tổ chức Ngày thế Giới Giới Trẻ tại Úc Châu, chúng con có ủng hộ
cha không?” Chúng tôi xác tín và trả lời: “Cộng Đồng Việt Nam sẽ hết mình ủng hộ và cộng tác
với Đức Tổng.” Buổi tối với chặng đàng Thánh Giá ngoài trời rất tuyệt vời trên các phố xá của
Torontô. Sau bữa Cơm Trưa tại Đảo Strawberry Island, Đức Giáo Hoàng đã cùng tham dự Chặng
Đàng Thánh Giá gây nhiều xúc động tại Toronto Canada.
Trong chặng đàng Thánh Giá này, mỗi chặng có 173 thanh niên nam nữ, đại diện 173 quốc gia
tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Toronto. Rất đông bạn trẻ đi theo Thánh Giá và thay đổi nhau
vác Thánh Giá của Ngày Giới Trẻ Thế Giới, vừa thỉnh thoảng lại dâng lên cao cho mọi người tham
dự được nhìn ngắm và cầu nguyện.
Chặng đầu được khởi sự từ Nathan Philips Square và do Ca đoàn của Cộng Đồng Taizé (Pháp) ca
hát. Các chặng kế tiếp, từ chặng thứ 2 đến hết chặng thứ 9, được đặt dọc theo Đại lộ Đại Học.
Chặng 10, 11 và 12 - diễn ra tại sân cỏ mênh mông của Tòa Nhà lập pháp của Bang Ontario và hai
chặng 13 và 14 thì diễn ra tại Bảo Tàng Viện Quốc Gia bang ONTARIO (Royal Ontario Museum),
nơi Bệnh viện... Đặc biệt chặng 12 diễn tả việc Chúa chịu chết, Ban Tổ Chức xử dụng kỹ thuật mới
về âm thanh và ánh sáng hết sức kỳ diệu, làm cho mọi người tưởng tượng lại khung cảnh giờ Chúa
chịu chết. Kết thúc Chặng Đàng Thánh Giá, cả ba vị Hồng Y cùng ban phép lành cho các người
tham dự.
Tối thứ 7 ngày 27.7.2002, trên 600.000 người tham dự đêm canh thức với Đức Giáo Hoàng. Trời
mưa nặng hạt, nhưng niềm tin tuổi trẻ đã sáng lên, vượt thắng những mưa sa, lạnh lẽo, cùng nhau
đứng dưới mưa, biểu lộ niềm tin bất khuất của tuổi trẻ thế giới và cùng nhau đọc kinh chiều trong
tâm tình cầu nguyện. Lòng chúng tôi cảm thấy một niềm tin kiên vững và sâu đậm của Giới trẻ
Thế Giới. Họ đã ngủ qua đêm tại đây để chuẩn bị cho lễ bế mạc.
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Sáng ngày thứ 7, chúng tôi có mặt tại Downsview để tham dự Đêm Canh Thức và dâng Thánh Lễ
kết thúc với khoảng 800.000 người cùng tham dự. Đêm Canh Thức tuyệt vời tại đây với những
chứng từ của các bạn trẻ trên toàn thế giới nói cho nhau nghe.
Sáng Chúa Nhật ngày 28.7.2002, tại công viên Downsview, lúc gần sáng một cơn giông đã ập đến
làm các bạn trẻ ướt sũng nước mưa. Mặc dù vậy, các bạn trẻ vẫn bất chấp lạnh lẽo, ẩm ướt, và sình
lầy để tham dự Thánh Lễ Bế Mạc.
Mặc dù trời tiếp tục mưa, các bạn trẻ Canada và một số anh chị em Công Giáo Canada đã tuốn đến
công viên Downsview nâng tổng số người tham dự Thánh Lễ Bế Mạc lên hơn 800,000 người.
Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có 400 Giám Mục và Hồng Y cùng với hơn 1000 linh mục.
Quang cảnh thật tưng bừng khi Đức Thánh Cha đi xe bọc kính tiến qua các lối đi để chào các tín
hữu. Một lát sau thì cơn mưa tạnh hẳn và nắng chói chang.
Đức Thánh Cha chủ tế cùng các vị Hồng Y, Giám Mục và Linh Mục thêm sức cho những bạn trẻ
trong đức tin, khích lệ họ nên muối đất và ánh sáng thế gian, đặc biệt giữa những bạn trẻ của họ,
và nhắc nhớ họ rằng mai kia họ sẽ là những nhà lãnh đạo của xã hội và Giáo Hội.
Bắt đầu buổi cử hành, sau khi chào Đức Hồng Y Aloysius Matthew Ambroic, Tổng Giám Mục
Toronto, Đức Thánh Cha nhắc lại xác tín mà ngài đã trình bày trong Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại
Rôma trong Năm Thánh: “Chúng con, những người trẻ, là năng lực sống còn và là sức mạnh của
Giáo Hội khắp thế giới.”
Nghi thức đầu lễ bao gồm việc rẩy nước thánh như một nhắc nhớ về Bí Tích Rửa Tội, trong đó,
mỗi người Kitô Hữu lãnh nhận sứ mạng là muối đất và ánh sáng thế gian. Muối và ánh sáng được
dùng trong hai nghi thức biểu tượng đặc biệt trong khi cử hành bí tích Rửa Tội.
Bài giảng trong Thánh Lễ của Đức Thánh Cha làm rất nhiều bạn trẻ khóc, kể cả các linh mục và tu
sĩ. Đầu tiên, Đức Thánh Cha đưa ra quanh cảnh của bài Tin Mừng:
"Trên sườn núi gần hồ Galilê, các môn đệ của Chúa Giêsu lắng tai nghe tiếng nói hiền hòa và cấp
bách của ngài; hiền hòa như quang cảnh của chính hồ Galilê, và cấp bách như thể một lời mời gọi
để lựa chọn giữa sự sống và sự chết, giữa chân lý và dối trá. Chúa đã nói những lời ban sự sống
vang vọng muôn đời trong tâm tư các môn đệ Ngài"
Rồi Ngài liên hệ với những gì đang xảy ra nơi đây:
"Hôm nay đây, Ngài đang nói cùng những lời này với chúng con, những người trẻ của Toronto và
Ontario, của toàn Canada, của Hoa Kỳ, của vùng Caribê, của vùng Mỹ Châu nói tiếng Tây Ban
Nha và Bồ Đào Nha, của Âu Châu, Phi Châu, Á Châu và Đại Dương Châu. Chúng con hãy lắng
nghe tiếng Chúa Giêsu nói trong thẳm sâu tâm hồn chúng con! Những lời của Chúa nói với chúng
con là những tín hữu Kitô. Những lời này dạy chúng con những điều phải làm để ở lại trong tình
yêu của Ngài."
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Ngài cảnh giác các bạn trẻ về "tinh thần thế gian", "Nhưng Đức Giêsu đem lại một điều, và “tinh
thần thế gian này đem lại một điều khác.” Đức Thánh Cha giải thích:
“Tinh thần thế gian này mang lại nhiều ảo tưởng và nhiều hạnh phúc giả tạo. Có lẽ không có bóng
tối nào dày đặc hơn bóng tối do các ngôn sứ giả cố làm len lỏi trong tâm hồn của người trẻ và dập
tắt ánh sáng của lòng tin, cậy, mến. Sự lừa đảo lớn lao nhất, căn cội sinh ra bất hạnh trầm trọng
nhất chính là ảo tưởng nghĩ rằng mình có thể tìm được hạnh phúc mà không cần đến Thiên Chúa,
hoặc ảo tưởng cho rằng mình có thể đạt được tự do bằng cách loại trừ các sự thật luân lý và tinh
thần trách nhiệm bản thân.”
Ngài đặt các bạn trẻ giữa hai sự lựa chọn:
“Chúa đang mời gọi các con lựa chọn giữa hai tiếng nói đang cạnh tranh để chiếm hữu tâm hồn
các con. Sự lựa chọn đó chính là bản chất và là thách đố của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Tại sao các
con từ các nơi trên thế giới tụ họp về đây? Thưa, để nói lên trong tâm tư các con: “Lạy Chúa,
chúng con còn biết theo ai? Chúa Giêsu - người bạn thâm giao của mọi người trẻ - Chúa có lời ban
sự sống đời đời." (Jn 6:68).
Đức Thánh Cha giải thích vai trò của người trẻ trong thế giới ngày nay: “Thế giới mà các con đang
thừa hưởng là một thế giới đang tuyệt vọng, đang cần đến một ý nghĩa được canh ân của tình
huynh đệ và liên đới nhân loại. Đó là một thế giới cần được chạm đến và chữa lành nhờ vẻ đẹp và
sự phong phú của tình yêu Thiên Chúa. Thế giới đang cần đến các chứng nhân của tình yêu Chúa,
đang cần đến các con là muối đất và là ánh sáng thế gian.”
Chung quanh chúng tôi, rất nhiều bạn trẻ khóc khi nghe những lời này.
Đức Thánh Cha giải thích thêm về “muối” và “ánh sáng”: “Muối được dùng để bảo quản và giữ
hương vị. Như những tông đồ của Ngàn Năm Thứ Ba, nhiệm vụ của các con là duy trì và giữ cho
sống động ý thức về sự hiện diện của Đức Giêsu Kitô Đấng Cứu Thế, đặc biệt trong việc cử hành
bí tích Thánh Thể, tưởng nhớ cái chết cứu độ và sự phục sinh vinh quang của Ngài. Các con cũng
phải giữ cho sinh động ký ức lời hằng sống Chúa đã phán, cũng như những kỳ công của lòng
thương xót và thánh thiện Ngài đã thực hiện. Các con phải thường xuyên nhắc nhớ thế gian về
quyền năng cứu độ của Tin Mừng.” (Rom 1:16).
Muối gia vị và tăng hương vị cho thức ăn. Khi theo Chúa Giêsu, các con phải thay đổi và cải tiến
hương vị của lịch sử nhân loại. Với lòng tin, cậy, mến, với trí thông minh, lòng can đảm và kiên
trì, các con phải nhân bản hóa thế giới chúng ta đang sống như ngôn sứ Isaiah đã nêu lên trong Bài
Đọc hôm nay: “Hãy bẻ gẫy xiềng xích bất công, chia cơm sẻ bánh với người đói loại trừ cử chỉ đe
dọa và lời nói độc ác. Khi đó ánh sáng của ngươi sẽ bừng lên trong tăm tối.” (Is 58:6-10).
Đức Thánh Cha đề cập đến vai trò của người trẻ đối với Giáo Hội, đặc biệt giữa lúc có những chao
đảo do gương mù của một số Linh Mục, tu sĩ gây ra. “Một ngọn lửa leo lét cũng cởi bỏ được chiếc
áo choàng nặng nề của đêm đen. Nếu tất cả các con gắn bó với nhau trong tình hiệp thông của
Giáo Hội, các con sẽ chiếu sáng mạnh mẽ hơn dường nào. Nếu các con yêu mến Chúa Giêsu thì
cũng hãy yêu mến Giáo Hội. Đừng nản chí trước những tội lỗi và sa ngã của một vài người con
của Giáo Hội. Sự thiệt hại do một vài Linh Mục và tu sĩ gây ra cho những người trẻ và bé bỏng
chất chứa trong tâm hồn chúng ta một cảm giác đau buồn vụ nhục nhã sâu xa. Nhưng các con hãy
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nghĩ đến đại đa số các Linh Mục và tu sĩ tận hiến và quảng đại, những vị mà chí nguyện duy nhất
là phục vụ và làm điều thiện! Có rất nhiều Linh Mục, chủng sinh và các tu sĩ sống đời thánh hiến
hiện diện nơi đây hôm nay; các con hãy gần gũi và nâng đỡ các vị ấy.”
Các bạn trẻ, kể cả nhiều Linh Mục, tu sĩ đã khóc. Sân vận động với trên 800.000 người trẻ đã đồng
thanh đứng lên vỗ tay tán thưởng Đức Giáo Hoàng bằng một tràng pháo tay dài đến 5 phút. Nhiều
người đã bật khóc lên vì hạnh phúc.
Đức Thánh Cha chỉ ra con đường: “Vào những lúc khó khăn trong đời sống Giáo Hội, theo đuổi
con đường nên thánh càng trở nên cấp bách hơn. Và nên thánh không phải là vấn đề tuổi tác. Đó là
vấn đề sống trong Thánh Thần, như Kateri Tekakwitha và vô số các bạn trẻ đã thực thi. Các con
còn trẻ và Giáo Hoàng này đã già và hơi mỏi mệt.”
Các bạn trẻ thi nhau gào lên:
“Giáo Hoàng còn trẻ. Giáo Hoàng còn trẻ.” Đức Thánh Cha mỉm cười, Ngài ứng khẩu nói đôi
điều, trong đó có câu: “2 không còn như 22, 23 đâu.” Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha khích lệ
các bạn trẻ: “Mặc dù, Cha đã sống qua nhiều đêm đen dưới những chế độ độc tài tàn bạo, Cha đã
thấy đủ bằng chứng để tin tưởng không lay chuyển rằng không khó khăn nào, không sợ hãi nào lớn
đến độ có thể hoàn toàn dập tắt hy vọng nhen nhóm khôn nguôi trong lòng người trẻ. Đừng để
niềm hy vọng đó chết đi. Các con hãy đặt đời mình trên đó. Chúng ta không phải là tổng số của
những yếu đuối và thất bại; chúng ta là tổng số hòa của tình yêu Chúa Cha dành cho chúng ta và
khả năng thực sự của chúng ta để trở nên giống hình ảnh Con Ngài.”
Sau bài giảng của Đức Thánh Cha là phần lời nguyện giáo dân nhắc nhớ các bạn trẻ rằng họ chia
sẻ trong sứ mạng tư tế của Đức Kitô, sẽ được đọc bằng các ngôn ngữ: Lithuanian, Inuktitut, Ả
Rập, Ba Tây, Bồ Đào Nha, Việt Nam và Ba Lan. Kinh Nguyện Thánh Thể là Kinh Nguyện Thánh
Thể Thứ Nhất cho việc cử hành có đông tín hữu.
Phần chúc bình an là phần rất cảm động. Các bạn trẻ trên thế giới bắt tay nhau và chúc bình an
bằng nhiều thứ tiếng khác nhau.
Cuối buổi cử hành Thánh Thể, khi đọc kinh Truyền Tin, hai bạn trẻ tiến lên bàn thờ mang theo ảnh
Đức Trinh Nữ Maria với Chúa Hài Đồng Giêsu và Ba Vua Kính Thờ. Bức ảnh, được vẽ bởi các nữ
tu dòng kín Bênêđíctô ở Núi Olives, đã được họa riêng đặc biệt cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ
Toronto. Hình ảnh Kinh Thánh của những người từ các miền đất xa xăm đến, do ánh sao soi
đường, để thờ lạy Chúa Kitô, (Mt 2:1-12) là một biểu tượng hùng hồn cho cuộc hành hương thực
hiện bởi những người trẻ tìm kiếm Thiên Chúa từ nhiều quốc gia đến Toronto, trong sự hiệp thông
với Đấng Kế Vị Thánh Phêrô, để xin Giáo Hội giúp họ gặp Chúa, Lời của Sự Sống, để đồng hành
với họ trong sự trưởng thành về nhân bản và Kitô Giáo, và nuôi dưỡng họ trong chứng tá hằng
ngày cho Tin Mừng.
Cuối buổi cử hành, trong nghi thức kết lễ, 12 bạn trẻ tiến lên chỗ Đức Thánh Cha để ngài trao phó
cho họ những Thánh Giá gỗ chứa đựng trong túi hành hương của ho, Ngài nói: “Các bạn trẻ thân
mến, giờ chia tay đã đến đến, giờ chúng ta phải trở về với con đường hàng ngày và, như muối
thêm gia vị, hãy mang hương vị của ngày nay cho gia đình và bạn bè chúng ta, cho công việc
chúng ta, cho việc học hành và nghỉ ngơi. Đến giờ chúng ta phải biến thông điệp hôm nay thành
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một phần của đời sống ta. Trong balô của các con, ai nấy đều có một cây Thánh Giá gỗ. Đến giờ
để đeo Thánh Giá lên: hãy nhìn vào đó, và các con sẽ là ánh sáng thế gian; hãy học từ Thánh Giá
đó trung tâm của đời sống Kitô Giáo, và các con sẽ nên muối đất. Khi các con tiến bước trong cuộc
đời hướng về Vương Quốc, Phép lành của Cha luôn ở bên các con.”
Mặc dù trời đổ mưa và lạnh, nhưng tình yêu của giới trẻ đã thắp sáng khung trời Toronto. Mọi
người đều can đảm dưới trời giông bão tuyên xưng Đức Tin vào Đức Kitô. Đức Giáo Hoàng công
bố cho ngày giới trẻ thế giới sẽ tổ chức tại Đức vào năm 2005 tại Cologne bên nước Đức. Ngài hứa
sẽ gặp lại các bạn trẻ tại đây.
Chiều thứ 2 ngày 29.7, Đoàn Hành Hương Việt Nam lên đường hướng về Paris thủ đô ánh sáng
của nước Pháp. Tham quan những di tích lịch sử và văn hóa của Pháp như Bảo Tàng Viện Le
Louvre, Tháp Eiffel, Sông Sein lịch sử, Ngục Bastille, Nhà Thờ Đức Bà Paris...Lòng chúng tôi xao
động trước những di tích lịch sử và văn hóa của Nước Pháp.
Ngày thứ 5 ngày 1.8.2002, chúng tôi lên đường hướng về Lộ Đức, nơi Mẹ hiện ra với Thánh Nữ
Bernadette năm 1858, qua phương tiện di chuyển hiện đại nhất với xe lửa tốc hành TGV (Train
grand vitesse) tốc độ 400 cây số giờ. Chúng tôi tới Lộ Đức vào buổi tối...Các phái đoàn Việt Nam
tại Anh, Pháp, Đức, ý, Đan Mạch, Thụy Điển, Bỉ, Thụy Sĩ, Na Uy, Nga Sô... của 15 nước Âu Châu
có mặt trong ngày Hội Ngộ Niềm Tin Âu Châu...tay bắt mặt mừng, chúng tôi vui mừng khôn tả
niềm vui gặp gỡ với những bất ngờ của những năm tháng dài xa cách. Sáng hôm sau, Đoàn Hành
Hương Úc Châu dâng cao lá cờ Tổ Quốc Việt Nam ngay tại hang đá Mẹ hiện ra , sốt sắng dâng
Thánh Lễ cầu bình an cho Thế Giới, cho Quê Hương Việt Nam, cho Cộng Đồng, và cho những
người nhờ chúng tôi cầu nguyện...
Chiều ngày thứ 7, Đoàn Hành Hương tham dự nghi thức cầu nguyện cho những bệnh nhân...Từng
đoàn xe lăn chở các bệnh nhân lần lượt tiến đi trong yêu thương trông cậy và yêu mến...Mọi người
xúc động trước niềm tin của những bệnh nhân...Già có, trẻ có, giầu có, nghèo có, Linh Mục, Giám
Mục...Tất cả mọi người đều nối đuôi nhau trong một niềm tin và yêu mến...Tối hôm ấy, Phái Đoàn
Việt Nam đi theo cuộc rước kiệu hoa đăng vĩ đại cả hàng chục ngàn người...Cờ Tổ Quốc tung bay
tại Lộ Đức...Những lời kinh Việt Nam dâng cao, và hàng 100,000 người đáp lại bằng ngôn ngữ
khác nhau phần Thánh Maria của kinh Kính Mừng thân thương...Chúng tôi nhớ nhiều về quê
hương dân tộc Việt Nam...
Kết thúc tại Lộ Đức, Hành trình tiến về Rôma trên chuyến hành trình dài 3 ngày đêm...Dừng lại
những thắng cảnh tuyệt vời tại Monpellier, Nice, vùng biển tuyệt vời của Pháp. Chúng tôi viếng
thăm Monaco và Monte Carlo, những nơi du lịch nổi tiếng trên thế giới... Phái Đoàn dừng chân tại
Avignon nước Pháp, quê hương của 9 vị Giáo Hoàng vào thế kỷ 13...Ôn lại lịch sử của Giáo Hội
Công Giáo vào thời khủng hoảng...Vẫn những dinh thự Giáo Hoàng, balcon nơi Ngài chúc lành,
Nhà Nguyện riêng biệt, thăm cây cầu Avignon nổi tiếng...
Xe bus đưa chúng tôi về Tháp Nghiêng nổi tiếng: Tháp Pisa. Tháp nghiêng Pisa với tiếng Ý là
Torre pendente di Pisa. Đây là một tòa tháp chuông tại thành phố Pisa được xây dựng năm 1173.
Toà tháp cao 55,86 m (183,27feet) từ mặt đất ở phía thấp nhất và 56,70 m (186,02 ft) ở phía cao
nhất. Chiều rộng những bức tường móng là 4,09 m (13,42 ft) và ở trên đỉnh là 2,48 m (8,14 ft).
Ước tính trọng lượng của nó khoảng 14.500 tấn. Tháp có 294 bậc. Ngay trong khi xây dựng, người
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ta đã phát hiện toà tháp bị nghiêng. Hiện nay các biện pháp địa kỹ thuật đang được tiến hành nhằm
đảm bảo độ ổn định cho tháp. Vẻ đẹp của tòa tháp cùng với độ nghiêng của nó cuốn hút khách du
lịch hàng năm tới Pisa. Gần đây, hai Nhà Thờ Đức đã cạnh tranh danh nghĩa của tháp là tòa nhà
nghiêng nhất trên thế giới: tháp hình vuông tại Suurhusen, từ thế kỷ 13, và tháp chuông tại Bad
Frankenhausen gần đây, từ thế kỷ 14. Tháp đứng 3,97 độ nghiêng, có nghĩa là nếu tháp đứng
thẳng, trần tháp sẽ cao hơn 3,9 m. Sách Kỷ lục Guinness đã tới Pisa và Suurhusen và đo độ
nghiêng của tháp Pisa là 3,97 độ.

Thăm viếng Tháp Nghiêng Pisa Italy.
Phái đoàn Hành Hương tiến về Assisi, quê hương Hòa Bình của Thánh Phanxicô Khó Khăn và
Thánh Nữ Clara vào thế kỷ 12. Nơi quy tụ trên 250 lãnh tụ các tôn giáo lớn vào năm 2001 cùng
với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô, để cầu nguyện cho Hòa Bình thế giới...Tại đây, trước phần mộ
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Thánh Phanxicô, trước thân xác của Thánh Nữ Clara, chúng tôi đã cầu nguyện rất nhiều cho Hòa
Bình Thế Giới, Việt Nam, Cộng Đồng, và các gia đình Việt Nam......
Phái Đoàn dừng chân tại Rôma, kinh thành ánh sáng của Giáo Hội...Sáng hôm sau, chúng tôi lũ
lượt kéo nhau về yết kiến Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô tại nơi Ngài Nghỉ mát Castel Gendofo.
Chúng tôi gặp gỡ người Cha khả kính với những ân tình đặc biệt...Ban chiều, chúng tôi vào viếng
thăm viện Bảo tàng Vatican nổi tiếng với những di tích lịch sử của văn hóa thế giới tập trung tại
đây...Viếng thăm điện Sixtine nổi tiếng với những tác phẩm đặc biệt nghệ thuật của Michelange,
Raphael, Fresco...với bức tranh Tạo Dựng và Ngày Tận Thế nổi tiếng...Điện Sixtine nơi chứng
kiến những cuộc bầu cử Giáo Hoàng và công nghị của Hồng Y Đoàn trên tòan thế giới...
Sáng hôm sau, ngày 8.8, phái đoàn dâng lễ rất sốt sắng và cảm động ngay tại mộ phần Thánh
Phêrô, nơi các Hội Đồng Giám Mục thế giới về Ad Limina...Sau đó, chúng tôi đi thăm Coliseum,
chứng tích của 300 năm tử đạo tại Rôma...Chúng tôi xuống hang Toại Đạo tại Priscilla, nơi chứng
kiến những chứng từ Tử Đạo tại Rôma thời các Tông Đồ...Đi thăm nơi Thánh Phaolô Tử Đạo tại
Tre Fontane...Được đụng chạm tới cột đá Thánh Phaolô Tử Đạo và quỳ chiêm ngắm 3 giếng nước
của Thánh Phaolô khi đầu Ngài bị chém và nhảy ba bước thành 3 suối nước...

Con đường Thánh Phaolô đã đi 2000 năm tại Tre Fontane Roma.
Chúng tôi đến thăm Đền Đức Bà Cả, Thánh Phaolô Ngoại Thành, Đền Thánh Phêrô, Đền Thánh
Gioan Latêranô...Đến hành hương tại Nhà Thờ Thánh Giá, nơi có Gỗ Thánh Giá thật của Chúa
Kitô từ Giêrusalem mang về do Thánh Hêlêna...Chứng kiến gỗ thật của Thánh Giá Chúa, một cây
gai trong mão gai, ngón tay của Thánh Tôma cứng lòng, cái đinh đóng đinh Chúa, Thập giá của
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người trrôm lành...Lòng chúng tôi dào dạt xúc cảm...Quỳ gối và lê đôi đầu gối trên Scala Sancta,
bậc thang Thánh Giá của Chúa từ Giêrusalem mang về...Nhìn thấy những chỗ ghi máu và nước
mắt của Chúa...Lòng tràn ngập yêu thương và niềm vui khôn tả...Đêm xuống tại kinh thành Rôma,
chúng tôi lần bước theo những con đường cổ Rôma để thăm viếng những nơi văn hóa như suối
Trevi, Công Trường Populo, Spanish Steps nơi biểu diễn thời trang thế giới...
Ngày về gói ghém bao nhiêu kỷ niệm chất chứa...Phi trường Sydney hiện rõ dần dần..Sydney trời
sáng mùa đông lạnh...Phi cơ đáp xuống...Gói ghém trọn vẹn những hình ảnh và tâm sự của chương
trình Hành Hương Dấu Chân Hòa Bình...
Tạ ơn Chúa, tạ ơn Mẹ, tạ ơn các Thánh, tạ ơn mọi người...Cuộc Hành Hương kết thúc, những bắt
đầu cuộc hành hương cuộc đời với lữ hành của niềm tin...Hôm nay và mãi mãi...
Linh Mục Văn Chi. Toronto. 28.7.2002 và Rôma 9.8.2002.
HÀNH TRÌNH THỨ 4: HÀNH HƯƠNG HỘI NGỘ NIỀM TIN 2003.
Hội Ngộ Niềm Tin năm 2003 đã đến. Bạn sẽ cùng với các người Việt Nam tại Úc, tại Mỹ, tại
Pháp, tại Đức, tại Thụy Sĩ, và các Châu Â, Châu Phi, Châu Úc, Châu Mỹ, đốt lên những ngọn lửa
yêu thương Việt Nam soi sáng vòm trời thế giới cho yêu thương và cho quê hương Việt Nam.
Hành Hương Hội Ngộ Niềm Tin sáng lên niềm hy vọng của người Việt Nam trên khắp năm châu
bốn bể trong hành trình nửa vòng địa cầu với những bước chân.
Bạn sẽ dừng chân tại Hoa Kỳ, đi thăm Los Angeles, Disneyland, Hollywood, thăm Little Sàigòn
và tạt qua Las Vegas.
Bạn sẽ hành trình với Mẹ Maria tại Fatima, dâng lễ trước Thánh Tượng rất đặc biệt, và lần chuỗi
Môi Khôi với cả trăm ngàn người để cầu cho quê hương Việt Nam.
Ngày 10.7.2003, khi tới Lisbon, Thủ Đô của Bồ Đào Nha, chúng tôi tới thăm viếng Nhà Thờ
Thánh Antôn hay làm phép lạ nổi tiếng, nơi Ngài sinh ra tại đây. Chúng tôi kính viếng pho tượng
Thánh Antôn nổi tiếng. Rất nhiều các bạn trẻ đến đây thắp nến để cầu nguyện cho tình yêu của họ
có được người yêu lý tưởng theo truyền thống của người Bồ Đào Nha. Sau đó, hành trình đến hải
cảng Lisbon, nơi xuất phát những con tầu tới Việt Nam để rao giảng Tin Mừng trước kia trong
những thế kỷ 15 và 16 từ đây. Chúng tôi nghỉ đêm tại Thủ Đô Lisbon.
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Dâng Lễ Tạ Ơn tại nơi Mẹ Fatima hiện ra với 3 Trẻ.
Sáng hôm sau, xe bus chở chúng tôi về Fatima gặp Mẹ. Gặp gỡ và cầu nguyện với Mẹ Fatima.
Đoàn chúng tôi được vinh dự kính mang Đức Mẹ ra bàn thờ, để cùng dâng Lễ ngay tại chính Bàn
Thờ Mẹ hiện ra.
Fatima là thành phố nhỏ nằm trong nước Bồ Đào Nha, dân số khoảng 3,464,000 người. Ngày
13.5.1917, Đức Mẹ hiện ra với 3 trẻ là Lucia, Giaxinta và Phanxicô tại đồi Cova da Iria. Sau khi
gặp Đức Mẹ hiện ra, các em đã bị nhiều mặt khó khăn về mặt Giáo quyền lẫn Chính quyền. Và
ngày 13 mỗi tháng, cho tới tháng 10, Đức Mẹ liên tục hiện ra với 3 em tại Fatima.
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Hội Ngộ Niềm Tin với Mẹ Fatima hiện ra ngày 19.8.1917.
Năm 1916 Thiên Thần hiện ra với 3 trẻ tại Loca do Cabeco và dạy các em cầu nguyện.
13.5.1917 Đức Mẹ hiện ra lần dầu tiên với 3 em tại Cova da Iria, và liên tục trong vòng 6 tháng
vào ngày 13.
1. 13.6.1917

Hiện ra lần thứ 2

2. 13.7.1917

Hiện ra lần thứ 3

3. 19.8.1917

Hiện ra lần thứ 4

4. 13.9.1917

Hiện ra lần thứ 5

5. 13.10.1917

Hiện ra lần thứ 6

Trong lần hiện ra sau cùng ngày 13.10.1917, có khoảng chừng 70,000 người tham dự và chứng
kiến phép lạ: Mặt trời nhảy múa và Mẹ đã truyền dạy 3 mệnh lệnh Fatima:
1) Ăn năn cải thiện đời sống
2) Lần hạt mân côi.
3) Tôn sùng Mẫu Tâm Mẹ.
Đoàn Hành Hương Hội Ngộ Niềm Tin thăm viếng:
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1) Ngọn Đồi Loco Da Cabeco nơi Thiên Thần hiện ra với 3 trẻ. Nơi đây, những Thánh Tượng
các Thiên Thần hiện ra với 3 em và cho các em rước lễ.
2) Aljustrel: Làng mạc nơi 3 em sinh sống. Chúng tôi thăm viếng những căn nhà kỷ niệm nơi
3 em sinh sống. Vào ngôi nhà của 2 em Giaxinta và Phanxicô kính viếng chiếc giường cũ
kỹ nơi Phanxicô nằm bệnh. Viếng thăm nơi Giaxinta sinh ra. Chúng tôi chụp hình chung
với Ông John, người bà con với Giaxinta. Ông vì say rượu, nên ông không tham dự ngày
Đức Mẹ hiện ra 17.10.1917.
3) Capelinha: Ngọn đồi Mẹ hiện ra với 3 em. Chúng tôi đứng chụp hình nơi Mẹ hiện ra tại
đây. Cùng nhau đọc kinh lần hạt để cầu nguyện với Mẹ Fatima.

Hội Ngộ Niềm Tin với Mẹ Fatima hiện ra ngày 19.8.1917.
Vào kính viếng Đại Giáo Đường Mân Côi, nơi có 2 mộ phần của Thánh Phanxicô và Giaxinta,
chúng tôi quỳ bên mộ phần của các Ngài và cầu nguyện tha thiết.
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Hành Hương Phần Mộ của Thánh Trẻ Phanxicô được Mẹ Fatima hiện ra.

Fatima, nơi Mẹ hiện ra với 3 trẻ: Lucia, Phanxicô, và Giaxinta.
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Buổi tối, với cuộc rước nến vĩ đại, đoàn chúng tôi cùng dâng kính Mân Côi bằng tiếng Việt Nam,
và cả trăm ngàn người đáp lại bằng nhiếu ngôn ngữ khác nhau. Chúng tôi vào thăm Bảo Tàng Viện
Fatima, được tận mắt chứng kiến viên đạn ám sát Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, mà Ngài
dâng kính Mẹ Fatima, được gắn trên triều thiên của Mẹ.
Chúa Nhật ngày 13.7.2003, chúng tôi vinh hạnh tham dự Đại Lễ kỷ niệm Mẹ hiện ra với cả trăm
ngàn tính hữu thế giới tham dự. Mọi người đều vẫy khăn mù soa mầu trắng, theo truyền thống tại
Fatima, để từ giã Mẹ và mong ngày tái ngộ. .
Sau đó, xe bus chở chúng tôi đi dọc theo Bồ Đào Nha và sang biên giới Tây Ban Nha. Chúng tôi
vào thăm thành phố Avila, quê hương của Thánh Nữ Terexa thành Avila. Chúng tôi nghỉ đêm tại
đây. Buổi sáng sớm hôm sau, chúng tôi kính viếng Tu Viện Thánh Terexa, nơi đây, Ngài sinh ra.
Vào thăm Nhà Thờ Chính Tòa Avila và Bảo Tàng Viện, được xây dựng từ thế kỷ 12. Nơi đây,
nhìn thấy những Thánh Tích của Chị Thánh và căn phòng nhỏ bé của Chị.
Buổi chiều, chúng tôi tới Madrid, thủ đô Tây Ban Nha. Chúng tôi thăm viếng Plaza De Espana,
Gran Via, Plaza De Toros và hoàng cung Royal Palace. Nghỉ đêm tại Madrid với Madrid by night
rất kỳ thú. Bạn sẽ đến Madrid thủ đô Tây Ban Nha, quê hương của những cuộc đấu bò nổi tiếng và
dòng âm nhạc Flamengo trữ tình. Bạn dừng chân nơi quê hương Thánh Tiến Sĩ Têrêxa Avila. Bạn
sẽ dừng chân cầu nguyện tại Zaragoza nơi mẹ hiện ra với Thánh James.

Hành Hương bên Nhà Thờ Mẹ hiện ra tại Zaragoza 2003.
Trong mấy ngày qua, chúng tôi đã đi qua các địa danh và thánh tích như thành Zaragoza. Thành
Zaragoza mang tên hòang đế Cesar Augustô, vì do chính hòang đế Augustô lập vào Năm 24 trước
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Công nguyên. Thành này nằm trên dòng sông Elbo, và đó là con đường giao thông chính trong
suốt 2000 năm lịch sử. Hiện nay dân số chừng 700,000 người, nhưng thành này bao gồm những di
tích tôn giáo, văn hóa và nghệ thuật quan trọng. Đặc biệt về kiến trúc mang dấu vết đặc trưng của 3
thời kỳ nối tiếp: Do thái, Kitô giáo, Hồi giáo và cuối cùng là Công giáo. Qua 3 thế kỷ bị Hồi giáo
xâm chiếm nên còn mang nhiều cách kiến trúc của khu Hồi giáo. Nhưng năm 1118 vua Alfonsô I
chiến thắng và dành lại thành này và biến thành thủ phủ của vương quốc Aragon. Từ đó, ông xây
cất các đền đài nhà thờ và dinh thự. Điểm quan trọng nhất là nhà Vua trọng dụng và cho nhà kiến
trúc Hồi giáo vẽ xây ngôi nhà thờ chính tòa của Zaragoza. Đây là kiến trúc rất đặc thù và đẹp vì
pha cả 3 và 4 lối kiến trúc khác nhau: Barock, Romanesque, Hồi giáo và Gothic.
Một đại thánh đường đồ sơ nguy nga nằm sát nhà thờ chính tòa là Vương Cung Thánh Đường Đức
Trinh Nữ trên Cột (Virgin of El Pilar) được khởi xây từ thế kỷ thứ 12. Thánh đường này được xây
trên chính nơi mà tương truyền kể Đức Mẹ Maria đã hiện ra với thánh Tông đồ Giacôbê đang khi
thánh Giacôbê trên đường đi truyền giáo trực chỉ hướng Bắc. Khi đó Đức Mẹ hiện ra với thánh
Giacôbê, có các thiên thần và đàn ca hân hoan trong ánh sáng linh thiêng. Đức Mẹ đã khuyến
khích thánh Giacôbê và các môn đệ của ngài tiếp tục hành trình truyền giáo. Cuộc hiện ra của Đức
Mẹ với thánh Giacôbê khác hẳn với các cuộc Đức Mẹ hiện ra khác, vì khi hiện ra cùng thánh
Giacôbê, Đức Mẹ hãy còn sống tại Jerusalem. Trong cuộc diện kiến này, Đức Mẹ đã ban cho thánh
Giacôbê một tượng ảnh nhỏ cao chừng 30cm, và chính tượng này đặt tại nhà thờ chính này. Đây
chính là lý do tại sao gọi là Đức Trinh Nữ trên Cột, vì tượng gỗ Đức Mẹ được đặt trên một cột trụ
cột bằng cẩm thạch. Đức Mẹ trên Cột chính là quan thầy của Tây Ban Nha cùng với thánh Giacôbê
cũng là quan thầy của quốc gia này.
Tiếp đến ngày thứ Sáu chúng tôi tới thủ đô Tây Ban Nha là Madrid. Chúng tôi đã đi thăm hòang
cung và viếng thăm Tòa Tổng giám mục Madrid và bên cạnh là nhà thờ chính tòa Madrid. Nhà thờ
có 2 tháp cao này được xây và thế kỷ thứ XVII cho các cha Dòng Tên. Tại cửa vào của thánh
đường có tượng ĐGH John Paul II kỷ niệm ngài đã tới đây, và trên 3 bức panô chính của cửa vào
thánh đường cũng có ghi lại sự tích khánh thành nhà thờ, rước kiệu và mừng lễ của dân Tây Ban
Nha được đúc bằng đồng rất nghệ thuật.
Chúng tôi dừng chân tưởng niệm Mẹ Maria hiện ra với Bernadette tại Lộ Đức. Dâng Lễ với Mẹ để
cầu cho quê hương Việt Nam, lấy nước Lộ Đức làm quà cho gia đình và bạn bè cũng như tắm
nước phép lạ tại đây. Tối nay, chúng tôi tham dự cuộc rước nến vĩ đại cả trăm ngàn người. Đoàn
Hành Hương chúng tôi đọc kinh Kính Mừng bằng tiếng Việt Nam, và cả đoàn rước đọc tiếp bằng
các loại ngôn ngữ khác nhau.
Về Paris, chúng tôi đi xe lửa tốc hành nhanh nhất thế giới TGV và dừng chân viếng thăm Paris
Thủ đô nước Pháp, sẽ đến thăm những chứng tích của 130,000 anh hùng Tử Đạo Việt Nam tại Rue
De Bac, và dâng lễ tại nơi trái tim Thánh Vincent de Paul còn nguyên vẹn và Thánh Nữ Catherine
Labouré, viếng tháp Eiffel nổi tiếng, dòng sông Sein trữ tình, thăm viếng Champs Elysée, Nhà Thờ
Notre Dame Paris, và Montmartre. Lênh đênh trên bateaux mouche của dòng sông Sein thơ mộng,
lòng tràn ngập niềm hân hoan nơi kinh thành ánh sáng.
Đoàn chúng tôi dừng chân tại Berlin, thủ đô nước Đức để cùng ôn lại lịch sử chiến tranh và bức
tường Berlin nổi tiếng. Đoàn thăm viếng và chụp hình Bức Tường Berlin lịch sử, thăm viếng cổng
Brandenburg Gate, Bảo Tàng Viện Pergamum Museum, và cung điện Charlottenburg Palace
(Knobellsdorff Wing). Chứng kiến những nấm mồ của những người vượt biên qua bức tường
Berlin. Hiểu được những cách thức người Đông Berlin vượt biên qua Bức Tường kinh hoàng.
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Bức Tường Bá Linh còn lại 2003.

Brandenburg Gate lịch sử bức tường Bá Linh.
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Ngày 23.7.2003, chúng tôi bay về Rôma tham dự ngày Hội Ngộ Niềm Tin với Cộng Đồng Công
Giáo Việt Nam Hải Ngoại cử hành đặc biệt. Tại đây, chúng tôi thăm viếng Đền Thờ Thánh Phêrô,
Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả, Vương Cung Thánh Đường Latêranô, Vương Cung Thánh
Đường Thánh Phaolô ngoại thành, Quo Vadis, Coliseum nơi Các Thánh Tử Đạo tiên khởi Rôma bị
hành quyết. Chúng tôi thăm viếng Catacombe phần mộ Hang Toại Đạo. Đặc biệt, thăm viếng
Thánh Đường Santa Croce và Holy Stairs để chiêm ngưỡng và cầu nguyện trước gỗ Thánh Giá
thật của Đức Kitô và gặp Đức Thánh Cha đặc biệt.
Sau đó, chúng tôi sang Hoa Kỳ, đi thăm Los Angeles, Disneyland, Hollywood, thăm Little Sàigòn
được mệnh danh là thủ đô người Việt Nam Tỵ Nạn và đến Las Vegas.
Đoàn cũng dừng chân tại Munich, Frankfurt, Lisbon, Bangkok, Berlin, và Osaka...
Hân Hoan đón chào bạn trong hành trình Hội Ngộ Niềm Tin để cùng theo Đức Kitô trên muôn nẻo
hành trình và đồng hành với Mẹ Maria trong Thiên Niên Kỷ mới.
Thân Chào Bạn.
Linh Mục Paul Văn Chi.
7.2003
HÀNH TRÌNH THỨ 5: HÀNH HƯƠNG DẤU CHÂN NIỀM TIN 2005.
FOOTPRINT OF FAITH VIETNAMESE PILGRIMAGE
ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI LẦN THỨ XX 2005 COLOGNE.
CHÚNG TÔI ĐẾN THỜ LẬY NGƯỜI. (Mt. 2:2).
Chúa Nhật ngày 24 tháng 7 năm 2005, Đoàn Hành Hương Dấu Chân Niềm Tin – Footprint of
Faith của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Úc Châu lên đường, từ giã phi trường quê hương
Sydney thân yêu. Phi cơ SQ222 ngừng lại tại Singapore Á Châu. Phái đoàn Sydney gặp gỡ phái
đoàn Melbourne, Adelaide, Perth. Cuộc hạnh ngộ vui sướng. Những cái bắt tay trìu mến. Tiếng
Cha Văn Chi hỏi các phái đoàn trong gia đình hành hương Dấu Chân Niềm Tin:
- Adelaide, Melbourne, Perth, có thiếu ai không…
Mọi người ổn định trong phòng chờ đợi lên chuyến phi cơ Singapore Airlines SQ492 sang Cairo,
thủ đô Ai Cập. Lòng phập phồng lo sợ, vì mới có vụ nổ khủng bố ngay bán đảo Sinai…Tất cả phó
dâng cho Chúa và Mẹ Maria. Hành Hương Dấu Chân Niềm Tin ghi dấu 30 năm xa quê hương Việt
Nam, đã phó thác trọn vẹn hành trình theo dấu chân Niềm Tin của Moisen, của Mẹ Maria, của
Thánh Tông Đồ Giacôbê, bổn mạng của các đoàn hành hương, của Thánh Gioan Tông Đồ, theo
bước đường Niềm Tin của Thánh Phaolô và Phêrô…
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Đợi chuyến bay từ Singapore đi Cairo
Đoàn Hành Hương tới Cairo thủ đô Ai cập vào buổi sáng tinh sương sau khi dừng chân tại Phi
trường Dubai giầu sang. Sau khi check in tại khách sạn Pyramisa Suites 5 sao của thủ đô Cairô, có
anh hướng dẫn Mohamed dễ thương giúp đỡ, đoàn vội vã lên đường đi thăm Pyramids – Kim Tự
Tháp tại Giza, để khám phá những nấm mồ các vị vua Pharaon tại đây. Nhìn thấy tận mắt công
trình kiến trúc đồ sộ của Kim Tự Tháp do các vua Ai Cập Cheops, Ramses…nổi tiếng thời Môisen
và trước nữa. Phái đoàn lần lũi vào sâu trong lòng Kim Tự Tháp, đến tận nấm mồ an nghỉ của
Pharaon. Đoàn vào tận bên trong xem mồ các Pharaon. Nhìn thấy những công trình đặc biệt và
thông minh của văn minh Ai Cập cổ. Sau đó, đoàn đi thăm Sphinx, tượng Đá đầu người mình sư
tử. Đây là kỳ quan thứ 7 của thế giới. Đoàn lần lũi vào tận nơi tắm xác và ướp xác của các vị vua
Pharaon. Nhìn tận mắt tượng Sphinx lớn nhất của Ai Cập thật tuyệt vời.
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Bụi Gai Môi Sen gặp gỡ Thiên Chúa.

Tượng Sphinx với đầu người, mình sư tử.
Sang ngày thứ Ba ngày 26 tháng 7, phái đoàn làm một cuộc Exodus tới Núi Thánh Sinai. Đòan rời
Cairô đi thăm Giếng Môisen qua ngả kinh đào Suez nổi tiếng. Giếng Môisen là nơi Môisen làm
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phép lạ nước vọt lên từ cát trong những doanh trại người Do Thái rời Ai Cập vượt qua Biển Đỏ.
Xe bus chạy ngoằn ngoèo giữa sa mạc nóng cháy, theo bước chân Môisen và dân Do Thái thoát
khỏi Ai Cập dọc theo Biển Đỏ với làn nước trong xanh tuyệt vời. Đoàn đến thăm Hamman Faraun
Malun, những phòng tắm của các vua Pharaon với nước nóng lưu huỳnh. Sau đó, đi thăm Wadi
Feran liên hệ đến nhiều trình thuật Thánh Kinh, và được nhận dạng nơi đây là Rafadim, nơi xẩy ra
những trận chiến giữa dân Do Thái và Dân Amalec. (Xh 17). Trước khi tới làng Thánh Katherine,
phái đoàn dừng tại Đồng Bằng El Raha (đồng bằng nghỉ ngơi) nơi xưa kia dân Do Thái dừng lại,
nhìn thấy núi thánh Sinai, và Nhà Nguyện Bò Vàng xây để tưởng niệm việc Aaron thành lập ngẫu
thần trong khi Môisen còn trên Núi Sinai. Phái đoàn Hành Hương nghỉ ngơi trong các căn phòng
bằng đá tuyệt vời giống như trong sa mạc. Tại đây, giữa đồng bằng El Raha, phái đoàn dâng lễ tạ
ơn và tưởng niệm thật sốt sắng với nghi thức sám hối và thanh tẩy tuyệt vời. Ai nấy cũng cảm
nghiệm được hành trình của Dân Tộc Do Thái đang chuẩn bị đón Bia Thánh Giao Ước Sinai với
10 Điều Răn do Môisen đón nhận trên Núi Thánh Sinai.

Giếng nước thuở Môisen.
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Làng Thánh Katherine dưới chân núi Sinai nơi Dân Do Thái đóng trại và chờ 10 Điều Răn.
Thứ Tư ngày 27 tháng 7, buổi sáng nay dậy thật sớm để hành trình lên Núi Thánh Sinai. 1 giờ
sáng, ai nấy đều thức dậy khăn gói sẵn sàng lên Núi Thánh Sinai của Giavê. Uống cà phê sơ sài, ăn
vài lát bánh sandwich, chiếc xe bus chờ sẵn…1.30 sáng lên đường. Tời điểm hẹn…Hàng hàng lớp
lớp các phái đoàn khác cũng xếp hàng lên Núi Thánh Sinai…An ninh được kiểm soát kỹ
lưỡng…Lục xét từng người…Mỗi người mang theo nước, đèn pin, trái cây…20 người trong phái
đòan mướn lạc đà cưỡi lên Núi Thánh…Số còn lại đi bộ leo trên những dốc đá cheo leo…Cha Văn
Chi đi lạc đà. Cha Thi đi bộ…Hành trình lên Núi Thánh Sinai gây nhiều xúc động…Đoàn lạc đà đi
trong thinh lặng…Đoàn đi bộ ồn ào…Những ánh đèn pin soi đường hoà với ánh trăng cheo leo
như tưởng niệm cuộc hành trình của Môisen xưa kia lên Núi Thánh Sinai nhận 10 Điều Răn Giao
Ước. Lạc đà khấp khểnh bước đi trong đêm tối do những người Bedouin dẫn đường…Những tấm
hình vội vã chụp cho nhau trên lưng lạc đà…Ghê quá, lạc đà cứ theo gần sườn núi thăm thẳm để
đi…Nhìn xuống chân núi sâu thăm thẳm… Lạc đà thủng thẳng bước đi… Nhồi lên nhồi
xuống…Đau lưng và sợ sệt…Chỉ sợ lạc đà ngã quỵ đưa mình về chầu Chúa sớm quá.
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Hành Trình Biển Đỏ
Đoàn đi bộ cũng lên theo…Mọi người cười nói khúc khích…Vang hát một hai bài thánh ca…Đến
nơi dừng chân…Người đi lạc đà, người đi bộ dừng lại kiểm tra dân số tại quán cà phê bên dọc
đường…Đi toilet phải bỏ tiền…Cuộc hành trình kế tiếp gian khổ của chặng đường còn lại lên đỉnh
Núi Thánh Sinai với cao độ 2500 mét… Đoàn người lầm lũi bước đi… Tiết kiệm sức lực…Leo
giốc thẳng đứng…Đèn pin trong tay nhấp nháy…Bờ đá giốc thẳng đứng…Đếm bậc lên với
khoảng trên 2000 bậc…Nửa chừng Núi Thánh, một số người mệt quá phải dừng lại, không lên tiếp
được…Phái đoàn tới đỉnh Núi Thánh Sinai lúc 4.30 sáng…Trời còn tối mênh mang…Những tiếng
reo hò:
- We conquered the Mount of Sinai – Chúng tôi đã chiến thắng trên đỉnh Núi Thánh Sinai…

Bên giếng Tiên Tri Elia trên núi Horeb-Sinai.
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Chiến thắng đỉnh núi Thánh Sinai và Bình minh trên đỉnh núi Sinai.
Rất đông người thuộc nhiều phái đoàn khác nhau cũng tới đỉnh Núi Thánh Siani…Gió lộng
quá…Trời bỗng nhiên lạnh lẽo khác thường…Mọi người ngồi nghỉ ngơi chờ hừng đông trên đỉnh
Núi Thánh…Một Nhà Nguyện cheo leo của Môisen trên đỉnh Núi Thánh… Trong đó, bức hình
Môisen đanh nhận Bia Thánh 10 Điều Răn rất đẹp…Phái Đoàn chụp hình…Cả đoàn bắt Cha Văn
Chi mang một tảng đá lớn theo hình ảnh Môisen giơ cao và cả đoàn đứng chung quanh chụp
hình…Đài Television của Cairo thấy đòan Việt Nam vui quá…Hò hét, vang cao lời ca…
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Đài Truyền hình Cairo và đòan Hành hương
Họ đã phỏng vấn Phái Đoàn trên Đài truyền hình…Và kìa, ánh sáng hừng đông ló dạng khoảng 6
giờ sáng…Huy Hoàng quá, tráng lệ quá…Các máy chụp hình nháy lia lịa… Hình ảnh hùng vĩ linh
thiêng của Núi Thánh Sinai như vẫy gọi lại những kỷ niệm xưa kia khi Môisen lên Núi Thánh
nhận Bia Thánh 10 Điều Răn linh động…Chúng tôi cùng cầu nguyện và vang hát Thánh Ca bên
hang nơi Môi-sen ẩn mình trước khi gặp Chúa…Tuyệt vời ôi Núi Thánh Sinai của Giavê…Núi
Thánh Sinai có những tên gọi: Núi Horeb thời Tiên Tri Elia, Núi Sinai, Núi Môisen, Núi Thánh
Giao Ước…
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Trên đường xuống núi Sinai.
Đường trở về cũng nhiều gian khổ, nhưng ai nấy đều vui tươi…Hành trình bước xuống cả 2000
bậc để tới điểm hẹn bốc một số người không lên được…Một số người tiếp tục đi lạc đà…Cha Văn
Chi và Sơ Linh đi lạc đà…Một số khác đi bộ, trong đó có Cha Thi… Đường đi xuống bằng lạc đà
gian khổ hơn…Vì lạc đà đi xuống thẳng đứng, gây nhiều những khó chịu cho những cái lưng và
bụng khách xuống núi…Có những người phải xuống nửa chừng để đi bộ…Không dám tiếp tục
ngồi trên lưng lạc đà…Phái đoàn đến thăm Giếng nước của Tiên Tri Elia thời đó gọi là Núi
Horeb…Trên đường xuống, giốc núi cheo leo nguy hiểm…Tạ Ơn Chúa, mọi người xuống Núi
Thánh Sinai bình an… Phái đoàn thăm Đan Viện Thánh Katherine xây từ những thế kỷ đầu công
nguyên, nơi có căn nhà nguyện làm ngay trên bụi cây bốc lửa từ đó Chúa nói với Môi-Sen. Đứng
chụp hình tại Bụi Gai cháy lửa…Thăm viếng giếng nước Môisen…Tất cả làm sống lại niềm tin
thời Môisen. Buổi chiều trở lại Cairo. Trên đường về, phái đoàn vào thăm các hình ảnh làm bia mộ
cho các Vua Pharaon cổ truyền trong các Kim Tự Tháp. Phái đoàn thăm viếng và học hỏi cách làm
giấy từ cây Papyrus thời Ai Cập Cổ trong vùng Trung Đông…Những cuốn sách Thánh Kinh đầu
tiên được viết trên giấy Papyrus…Tham quan dọc theo giòng sông Nile dài nhất thế giới và nổi
tiếng trong lịch sử Ai Cập và thế giới. Tối nay được ăn cơm Nhà Hàng Tầu rất ngon sau hành trình
Núi Thánh Sinai mệt mỏi…
Thứ Năm ngày 28 tháng 7, phái đoàn tiếp tục vãng cảnh Cairo ngang dọc giòng sông Nile. Đặc
biệt, phái đoàn thăm Nhà Thờ Treo – Hanging Church, có ảnh Đức Mẹ làm phép lạ. Nơi đây,
những ngày lụt lội kinh hoàng, chỉ còn Nhà Thờ lơ lửng trên mặt nước, nên được gọi là Nhà Thờ
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Treo – Hanging Church. Sau đó, phái đoàn đến thăm viếng khu vực cổ Cairo, nơi Gia Đình Thánh
Gia đến trú ngụ sang Ai Cập.

Nhà thờ treo tại Cairo Ai Cập nơi Chúa Hài Nhi Tỵ Nạn.
Dọc theo các phố xá cổ chật hẹp, với những di tích cổ xưa…Những con đường, những nhà cổ còn
cả chuồng nuôi chim và thú vật đời xưa, phái đoàn vào kính viếng Nhà Thờ, nơi Gia Đình Thánh
Gia cư trú khi đi tỵ nạn…Một hang sâu nằm dưới lòng đất ghi dấu nơi Mẹ Maria, Thanh Cả Giuse,
và Chúa Hài Nhi Giêsu trú ngụ trong những ngày tỵ nạn tại Ai Cập… Và rất sung sướng, phái
đoàn đến thăm Nhà thờ Đức Mẹ Hiện Ra tại Zeitun Ai Cập của Giáo Hội Coptic. Nơi đây từ
khoảng năm 1968-1971, hơn 250,000 người chứng kiến sự kiện Đức Mẹ hiện ra và đi vòng trên
vòm Nhà Thờ. Khách hành hương khá đông…Cả gia đình hành hương rưng rưng giọt lệ quỳ bên
Mẹ, dâng lên Mẹ tại Zeitun những lời cầu xin cho Quê Hương Việt Nam, cho Cộng Đồng Công
Giáo Việt Nam, đặc biệt danh sách các bệnh nhân và những người cao niên được nhắc tới nhiều
lần trong lời cầu nguyện. Phái đòan tiếp tục băng qua Thành Phố Chết tới Chợ Khan El Khaili nổi
tiếng từ những thế kỷ trước công nguyên. Chợ bán đủ mọi loại hàng…Những văn hoá vùng Trung
Đông được trình bày nơi đây…Nào Cà phê Thổ Nhĩ Kỳ, thuốc hút vùng Mesopotamia, thuốc hút
Thổ Nhĩ Kỳ, các kỷ vật thời xưa đầy tràn, làm sống lại những văn minh Ai Cập cổ và vùng
Mesopotamia. Buổi chiều, phái đoàn bay đi Frankfurt nước Đức và ở lại qua đêm.
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Đức Mẹ Zeitun Ai Cập.

Tranh ghi lại Thánh Gia khi sang Ai Cập
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Sáng ngày 29 tháng 7, phái đoàn bay chuyến bay Lufthansa của Đức bay tới thủ đô Lisbon Bồ Đào
Nha. Buổi sáng tới Lisbon, xe bus đi dọc bờ sông có những kỷ niệm của đất nước Bồ Đào Nha thời
thuộc địa, với những chiến thuyền và thương thuyền mạnh nhất thế giới đi chinh phục các nước
thuộc địa. Phái đoàn đi tới Nhà thờ Thánh Antôn Padua hay làm phép lạ, đặc biệt khi mất đồ người
ta cầu nguyện với Ngài. Phái đoàn dâng lễ tại đây. Điều cảm động nhất là phái đoàn được ôm
xương Thánh Antôn. Mọi người đều được đụng tới xương Thánh Nhân và cầu nguyện với Ngài tha
thiết. Phái đoàn chụp hình chung bên bức tượng Thánh Nhân cuối Nhà Thờ, nơi nhiều cặp nam nữ
đến cầu xin Ngài ban cho tình yêu lứa đôi hạnh phúc. Chị hướng dẫn Carla tâm sự:
- Cha Paul ơi, chính tình duyên của con cũng thành hình nơi đây khi con cầu với Thánh Antôn.
Ngài đã giúp cho con lấy được người chồng vừa ý.
Mọi người cười ồ lên thú vị.

Phái đòan chụp hình trước nhà thờ Thánh Antôn Lisbon Bồ Đào Nha.
Sau đó, xe bus đi ngang qua Bathala thăm ngôi nhà thờ gôtích vĩ đại. Rồi tiếp tục đi Fatima nơi
Đức Mẹ hiện ra với Ba trẻ Lucia, Phanxicô, và Giaxinta lần đầu vào ngày 13/05/1917 cho tới ngày
13/10/1917 với tất cả 6 lần tại đồi Cova Da Iria. Năm 1916, chuẩn bị sự kiện Mẹ hiện ra, Thiên
Thần đã hiện ra với 3 trẻ tại Loco Da Cabeco. Trong lần hiện ra sau cùng ngày 13/10/1917, có
khoảng chừng 30.000 người tham dự và chứng kiến phép lạ mặt trời nhảy múa. Tại Fatima, Mẹ
truyền cho nhân loại 3 Sứ Điệp:
1. Ăn Năn Cải Thiện Đời Sống.
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2. Lần hạt Mân Côi.
3. Tôn Sùng Mẫu Tâm Mẹ.
Fatima ngày nay chỉ là một thành phố nhỏ trong Bồ Đào Nha với dân số 3.464.000 người. Tại đây,
vào lúc 5.30pm, phái đoàn dâng Thánh Lễ trong Basilica Fatima bên Mộ Thánh Phanxicô và
Giaxinta. Phái đoàn sốt sắng cầu nguyện cho quê hương Việt Nam, cho Cộng Đồng Công Giáo
Việt Nam, đặc biệt cho các bệnh nhân và những người già nua tuổi tác. Phái đoàn vội vã đến một
mảnh của Bức Tường Bá Linh được dựng lên trong khuôn viên khu vực Đền Thánh, để tưởng
niệm lời hứa của Mẹ Fatima cho các Nước Cộng Sản Đông Âu và Nước Nga trở lại.

Một mảnh của bức tường Bá Linh tại Fatima.
Sáng thứ Bảy ngày 30 tháng 7, phái đoàn dậy thật sớm và lúc 6 giờ sáng, phái đoàn tha thiết dâng
Thánh Lễ tạ ơn ngay tại Nguyện Đường Hiện Ra trên đồi Cova Da Iria. Cảm động biết bao nhiêu
khi 50 tâm hồn sốt sắng quỳ dưới chân Mẹ Fatima bên gốc Cây Sồi để dâng lễ. Cờ Việt Nam và
Úc Đại Lợi tung bay trên bàn thờ. Những bệnh nhân, những người già nua, Quê Hương Việt Nam,
Quê Hương Úc Đại Lợi, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, được phái đoàn tha thiết dâng lên Mẹ
Fatima trong lễ nghi dâng hiến… Bữa điểm tâm ngon lành tại khách sạn Fatima, đoàn tiếp tục lên
đường vượt qua Đàng Thánh Giá tới Loco Da Cabeco nơi thiên thần hiện ra với 3 trẻ. Thăm ngôi
nhà của Lucia và giếng nước nơi Thiên Thần hiện ra với 3 trẻ. Đến khu Ajustrel, nơi nhà của
Phanxicô và Giaxinta. Thăm viếng giường của Phanxicô về trời và phòng của Giaxinta. Gặp gỡ
người thân của Phanxicô và Giaxinta để chụp hình chung. Sau đó, phái đoàn tiếp tục đi đồi
Valinhos nơi Đức Mẹ hiện ra vào tháng 8. Đến thăm khu vực Thiên Thần Micae hiện ra với 3 trẻ
và cho chịu Mình Thánh Chúa. Buổi chiều, tiếp tục thăm viếng Đền Thánh và Quảng Trường lớn
nhất thế giới Kitô giáo, trên đồi Cova Da Iria, nơi Đức Mẹ hiện ra, với Vương Thánh Đường Mân
Côi và Nhà Nguyện Thánh Thể. Sau đó, phái đoàn quyết định mua vé đặc biệt vào xem Bảo Tàng
Viện Fatima. Phái đoàn được nhìn thấy những di tích của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, đặc

165

biệt với vương miện của Mẹ Fatima có gắn viên đạn của Ali Agca ám sát Ngài vào năm 1981 tại
quảng trường Thánh Phêrô. Buổi tối, lúc 9.30, phái đoàn được mời tham dự Buổi Canh Thức Chầu
Thánh Thể với khách hành hương thế giới. Cùng đọc kinh Mân Côi với khách hành hương thế
giới. Phái đoàn Hành Hương Dấu Chân Niềm Tin đã đọc 5 kinh kính mừng bằng Việt Ngữ, và cả
ngàn người đọc kinh Thánh Maria bằng các ngôn ngữ khác nhau, để cầu cho Quê Hương Việt
Nam.

Thánh lễ sáng sớm tại nơi Đức Mẹ hiện ra
Sáng Chúa Nhật ngày 31 tháng 7, Thánh Lễ từ giã Mẹ lúc 5.30 sáng ngay tại Nhà Nguyện Hiện Ra
trên đồi Cova Da Iria bên gốc Cây Sồi. Đặc biệt và cảm động biết bao nhiêu khi Cha Văn Chi, anh
Nguyễn Hoàn và anh Đặng Sơn được bồng tượng Đức Mẹ Fatima trên tay. Tượng Mẹ Fatima này
không ai được đụng tới. Nhưng có lẽ, Mẹ Fatima yêu thương đặc biệt cho phái đoàn. Sau đó, Cha
Văn Chi còn xin cho 5 trưởng nhóm và các bệnh nhân trong phái đoàn được đến sát bên Mẹ, chạm
tay vào Mẹ để cầu nguyện. Tâm tình sốt sắng và cảm mến tri ân Mẹ Fatima tuyệt vời trong Thánh
Lễ tạ ơn đặc biệt này. Cờ Quê Hương Việt Nam và Úc Đại Lợi trên bàn thờ. Mọi người sốt sắng
dâng Lễ với Mẹ để cầu cho Quê Hương Việt Nam và Úc Đại Lợi. Phái đoàn dâng lên Mẹ Fatima
các bệnh nhân, những người cao niên, và cộng đồng Công Giáo Việt Nam trong nghi thức dâng
hiến rưng rưng giọt lệ. Tất cả 50 tâm hồn, gói ghém cả quê hương Việt Nam dâng lên Mẹ. Cha
Văn Chi và Cha Thi đặt tay lên tượng Mẹ, ngước nhìn Mẹ trìu mến để dâng hiến quê hương, phái
đoàn, và các ý nguyện dâng hiến. Từ giã Mẹ Fatima lên đường trong thương nhớ để hướng về
Coimbra ở phía bắc, nơi chị Lucia sống những ngày cuối cùng tại Tu Viện Carmen. Tại đây, phái
đoàn vào viếng xác Nữ Thánh Hoàng Hậu Elisabeth Bồ Đào Nha với những di tích và thắng cảnh
của thủ đô Coimbra cũ nước Bồ Đào Nha, do ông hướng dẫn Bruno dễ thương và tận tuỵ. Phái
đoàn vượt biên giới Bồ Đào Nha qua Tây Ban Nha. Dừng chân tại một số thắng cảnh tuyệt vời.
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Phái đoàn đến Santiago de Compostela, nơi có xác Thánh Giacôbê Tông Đồ vào buổi chiều, phái
đoàn dừng chân ngủ tại khách sạn Tryp San Lazaro tuyệt đẹp. Trong bữa cơm tối đầu tiên, khách
sạn đã cho ăn uống và rượu đỏ rất ngon lành.

Nhà thờ Thánh Gia-Cô-Bê. Santiago de Compostela.
Sáng thứ Hai ngày 1 tháng 8, phái đoàn đi thăm và cử hành thánh lễ tại Nhà Thờ Thánh Giacôbê,
một trong những tòa kiến trúc đẹp nhất Âu Châu. Nhiều người trong phái đoàn mua một gậy hành
hương theo truyền thống. Vì Santiago de Compostela là một trung tâm hành hương lớn, mỗi khách
hành hương thường mang theo một cây gậy có hình Thánh Giá, với biểu tượng thanh tẩy của
Thánh Gioan Tiền Hô, và một vỏ quả bầu nhỏ chứa nuớc. Chính tại Santiago de Compostela, đã
khai sinh Phong Trào Cursillo do các nhóm hành hương. Những hình Thánh Giá theo kiểu thức
Cursillo tràn ngập tại đây. Phái đoàn dừng chân thăm viếng nơi để xác Thánh Tông Đồ Giacôbê.
Sau đó, vào văn phòng hành hương, văn phòng cấp cho một chứng chỉ cổ truyền xác nhận đã tới
Santiago de Compostela. Theo truyền thống, những đoàn hành hương có chứng chỉ này được ơn
Toàn Xá khi vào Nhà Thờ Chính Toà Thánh Giacôbê.
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Bình xông hương đặc biệt botafumeiro dùng trong những ngày lễ lớn.
Tại đây, phái đoàn chiêm ngưỡng botafumeiro, một loại Bình Hương đặc biệt với nghi thức dâng
hương cổ truyền rất tuyệt vời. 4 người với phẩm phục cổ truyền đã dâng hương với bình hương
botafumeiro rất lớn. Họ kéo bình hương lên tận mái vòm Nhà Thờ Chính Toà. Hương nghi ngút
toả lan với một kỹ thuật sắc sảo không chỗ nào có. Phái đoàn cũng tham quan nhiều nghệ phẩm
Trung Cổ bên trong Nhà Thờ Chính Tòa, trước khi thăm bảng tàng viện có rào kín. Sau đó, cùng
dâng Thánh Lễ trọng thể tại Nhà Nguyện Đức Bà với Cây Cột của Thánh Giacôbê. Sau đó, theo
truyền thống tại Santiago de Compostela, phái đoàn cùng nhau leo các bậc thang phía sau Bàn thờ
chính và thăm phòng vòm chứa hài cốt Thánh Giacôbê, mỗi người ôm cột đá chính gọi là Portico
de La Gloria - Cửa Vinh Quang, để chỉ mình đã tới Santiago de Compostela và được lãnh ơn Toàn
Xá. Sau đó, đi bộ theo đuờng hành hương cổ điển Rua de San Petro, bên cạnh Tu Viện Bonaval và
Phiến Đá của đấng Thánh xuyên qua Cửa Đường. Rồi tới Phố Casa Reales Hoàng Thành, có Nhà
Thờ Thánh Martha Chỉ Đường, với Quảng Trường Cervantes, tên nhà văn nổi tiếng, và Quảng
Truờng Azabacheria, là nơi trước đây, các nhà buôn thường đứng đợi khách hành hương. Nhà Thờ
Chính Toà Thánh Giacôbê thật vĩ đại. Nhìn lại những con đường hành hương của khách hành
hương từ Pháp, Ý, Bồ Đào Nha, Anh Quốc đến hành hương tại Compostela, lòng chúng tôi thật
xúc động. Phái đoàn gặp nhiều sinh viên nghệ thuật múa, và chụp hình chung với họ. Buổi tối,
phái đoàn tham dự Santiago by night tuyệt vời đáng ghi nhớ suốt đời với những món ăn miền biển
Địa Trung Hải đặc thù của vùng Santiago de Compostela.
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Những cây gậy trên đường hành hương.

Chụp hình chung với các sinh viên nghệ thuật
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Đặc biệt, sáng thứ Ba ngày 2 tháng 8, phái đoàn từ giã Santiago de Compostela, đến thăm thăm
ngôi nhà thờ nhỏ El Cebero nổi tiếng về Phép Lạ Thánh Thể xẩy ra năm 1300. Rất cảm động khi
nhìn những chứng tích bánh và rượu biến thành Thịt Máu Chúa thực sự, được chứa trong lồng
kính. Ai nấy cũng đều chụp hình tại đây. Phái đoàn sốt sắng dâng Thánh lễ tạ ơn rất sốt sắng, để
cầu nguyện cho quê hương Việt Nam, Cộng Đồng Việt Nam, các bệnh nhân…

Phép Lạ Mình và máu Chúa Ki-tô tại El Cebero Tây Ban Nha.
Đi tiếp đến Astorga có tường thành bao quanh. Nơi đây là nơi dừng chân nổi tiếng dành cho khách
hành hương thập phương về Santiago de Compostela. Tại đây, phái đoàn thăm Dinh Giám Mục do
Gaudi xây, nơi có Bảo Tàng Viện Hành Hương. Đi tiếp về hướng tây tới Leon viếng Nhà thờ chính
tòa nổi tiếng được xây năm 1221, và chiêm ngưỡng 182 cửa sổ kính mầu tuyệt vời của nó.
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Dinh Đức Tổng Giám Mục.
Xe bus tiếp tục đưa phái đoàn hành hương tới ngôi làng nhỏ Garabandal trên đỉnh đồi cao hẻo lánh
miền bắc Tây Ban Nha, nơi Đức Mẹ Carmelô hiện ra nhiều lần với 4 thiếu nữ trong các năm 19611965, kêu gọi thế giới ăn năn trở lại qua thống hối, hy sinh, tham dự Bí Tích Thánh Thể, và cầu
nguyện.
Sáng thứ Tư ngày 3 tháng 8, phái đoàn được nhân viên trong làng hướng dẫn đi xem làng. Đến
thăm nhà của 4 em gái nhỏ là Conchita, Loli, Giaxinta, và Mary Cruz. Những em gái nhà quê chất
phác được nhìn thấy Mẹ hiện ra. Đứng trước ngôi nhà của Conchita, nơi Thiên Thần cho em rước
Mình Thánh Chúa cách đặc biệt. Mẹ đã trao cho nhân loại 4 Sứ Điệp đặc biệt tại Garabandal:
1.
2.
3.
4.

Ăn năn trở lại bằng thống hối.
Hy sinh trong cuộc sống.
Tham dự Bí Tích Thánh Thể.
Cầu Nguyện không ngừng.

Phái đoàn đến thăm nơi Mẹ hiện ra và cùng nhau cầu nguyện với những tảng bia đá khắc ghi
những sứ điệp của Mẹ Maria. Sau đó, phái đoàn leo lên Đồi Thông “The Pines” nơi Mẹ hiện ra
nhiều lần và là nơi người ta tin Đức Mẹ sẽ ban dấu lạ. Theo ước tính, Mẹ Maria đã hiện ra tại
Garabandal từ năm 1961 đến năm 1965 khoảng trên 3000 lần, nhất là trên Đồi Thông, và tại Nhà
Thờ, cũng như nhiều nơi trong làng Garabandal. Phái đoàn lầm lũi leo lên Đồi Thông với đá cheo
leo gập ghềnh, nơi Mẹ hiện ra nhiều nhất cho 4 trẻ.
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Cây thông nơi Đức Mẹ hiện ra nhiều lần.
Nhiều cây thông còn đứng đó. Nơi một cây thông đặc biệt, nơi Mẹ hiện ra nhiều lần, những hình
ảnh, thư từ của các bệnh nhân để đầy dưới gốc cây. Phái đoàn quỳ cầu nguyện sốt sắng, dâng lên
Mẹ nhưng lời kinh Mân Côi và dâng những bài Thánh Ca Dâng Mẹ. Đường trở về theo lối khác dễ
dàng và bớt dốc hơn. Đặc biệt nhất, phái đoàn dâng Thánh Lễ tạ ơn ngay trong Thánh Đường nơi
Mẹ hiện ra nhiều lần. Thánh Đường nhỏ hẹp, đơn sơ. Thánh Lễ tạ ơn rất cảm động sốt sắng. Phái
đoàn dâng lên Mẹ Quê Hương Việt Nam dấu yêu, dâng lên Mẹ Úc Đại Lợi, Cộng Đồng Cộng Giáo
Việt Nam, các bệnh nhân và những người cao niên, dâng lên Mẹ những ý chỉ cầu nguyện của
những người nhờ phái đoàn xin khấn.
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Chúng con nguyện cầu dưới chân Mẹ.
Sáng hôm sau, thứ Năm ngày 4 tháng 8, phái đoàn từ giã Mẹ Garabandal. Cha Văn Chi cố gắng
dâng Thánh Lễ chót từ giã Mẹ với một ít người thôi, vì mọi người còn mệt. Nhưng lạ lùng quá,
mọi người trong phái đoàn đều thức hết và có mặt tất cả trong nhà thờ lúc 6 giờ sáng. Cảm động và
tha thiết biết bao nhiêu của những người con Việt Nam xa xứ của Mẹ. Tạ ơn Mẹ.
Sau thánh lễ buổi sáng tại nhà thờ xứ, phái đoàn băng qua đồng quê tới một làng thung lũng yên
tĩnh Loyola, quê hương Thánh Inhaxiô, Thánh sáng lập Dòng Tên. Con đường đẹp tuyệt vời của
vùng quê Tây Ban Nha bên những núi đồi và những giòng sông nhỏ quanh co. Phái đoàn thăm
viếng Cung Thánh nơi Vương Cung Thánh Đường nối liền với Nhà Tháp thế kỷ 13, nơi thánh
nhân sinh ra và sau này hồi tâm. Nhà Tháp thế kỷ 13 là ngôi nhà của Dòng Tộc Loyola quý phái.
Cả một lâu đài nguy nga sừng sững, làm ngạc nhiên khách hành hương tự hỏi: Tại sao thời gian đó
với những vật dụng thô sơ, mà Dòng Tộc Loyola lại có thể xây dựng Nhà Tháp vĩ đại đến thế.
Bước vào bên trong Nhà Tháp Dòng Tộc Loyola, Nhà Tháp với nhiều tầng lầu vĩ đại…Nơi đây là
căn phòng khách…Kia là nhà bếp với những đồ đạc từ thế kỷ 13…Những vũ khí thời chàng trai
Inhaxiô là sĩ quan tài giỏi…Lên lầu trên, khách hành hương nhìn thấy ngôi Nhà Nguyện tuyệt đẹp
có trưng hình Đức Mẹ Maria mà Thánh Inhaxiô yêu mến. Phái đoàn vào tận căn phòng nơi Thánh
Nhân sinh hạ. Tấm hình Mẹ Con tuyệt đẹp. Sau đó, phái đoàn đến thăm một căn phòng đặc biệt
nơi Thánh Inhaxiô hồi tâm sau khi bị thương tại chiến trường Pamplona. Tư tưởng dằn vặt về sự
chọn lựa tương lai cho cuộc đời. Trong đó, người ta trang trí một cán cân: một bên là các cô đẹp
đẽ, vì Inhaxiô là một sĩ quan hào hoa, một bên là Thiên Chúa. Chàng đã chọn Thiên Chúa sau
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những ngày hồi tâm. Chàng Inhaxiô quyết tâm dâng trả vũ khí và tất cả cho Đức Bà Đen – Notre
Dame, và lên đường sống đời tu đức. Ngài bôn ba đi nhiều nơi như Thánh Điạ Israel, Roma…Sau
đó, thành lập Dòng Tên. Tượng Đức Bà Đồng Đen – Notre Dame mà Ngài dâng vũ khí được trang
hoàng đơn sơ ngay tại phòng khách chính thật lôi cuốn và đầy ý nghĩa. Phái đoàn cũng được xem
những khung hình trình diễn - diorama về cuộc đời của thánh nhân rất công phu và mỹ thuật.
Từ giã Thánh Inhaxiô, xe bus đưa phái đoàn qua biên giới Tây Ban Nha vào miền Nam nước Pháp
trên đỉnh dãy núi Pyrénées tuyệt vời. Đoàn dừng chân trên lưng đèo Pyrénées để ăn trưa. Khung
cảnh hùng vĩ của núi đồi bao la biên giới Pháp và Tây Ban Nha. Xe bus phăng phăng tiếp tục tới
Lộ Đức nằm giữa dẫy Pyrénées hùng vĩ, nơi Đức Mẹ hiện ra với Thánh Nữ Bernadette vào ngày
11 tháng 2 năm 1858 đến ngày 16 tháng 7 năm 1858 với tất cả 18 lần. Lộ Đức có dân số khoảng
17.425.000 người. Mỗi năm khoảng 2 triệu người hành hương. Sứ Điệp Lộ Đức Mẹ kêu gọi nhân
loại siêng năng lần hạt và làm việc đền tội thay cho các tội nhân. Nhất là Mẹ mạc khải Mẹ là Mẹ
Vô Nhiễm Nguyên Tội. Theo Văn Phòng Y Tế Lộ Đức, có tới 1200 phép lạ Mẹ thực hiện tại đây..
Vừa đặt chân đến Lộ Đức, nhìn thấy ngọn tháp của Nhà Thờ Chính Toà, lòng xôn xao xúc động.
Đúng 6.00 chiều, phái đoàn dâng Thánh Lễ tại Crypt của Nhà Thờ Chính Toà, nơi cất giữ xương
Thánh Nữ Bernadette. Tại đây, trong Thánh Lễ tạ ơn đặc biệt này, phái đoàn dâng lên Mẹ Quê
Hương Việt Nam dấu yêu và Úc Đại Lợi, dâng lên Mẹ Lộ Đức các bệnh nhân, những người già
nua, các gia đình, và những ý khấn nguyện của những người nhờ đoàn xin khấn hứa. Lá cờ tổ quốc
Việt Nam và Úc Đại Lợi trên bàn thờ yêu mến. Hai bên tường của Crypt, ngàn ngàn những tấm bia
đá tạ ơn của những người được ơn Mẹ nâng đỡ. Mẹ ơi, chúng con tạ ơn Mẹ.
Sáng thứ Sáu ngày 5 tháng 9, vào hồi 6.45 sáng, Cha Văn Chi chủ tế, Cha Thi và nhiều Quý Cha,
Đức Ông các quốc gia khác đồng tế ngay tại Hang Lộ Đức, dưới nơi Mẹ Lộ Đức Hiện ra với
Thánh Nữ Bernadette. Phái đoàn hát tiếng Việt Nam giữa rừng người ngạc nhiên thích thú, đang
lắng nghe một ngôn ngữ lạ tại đây. Lá cờ Tổ Quốc Việt Nam và Úc Đại Lợi lại tung bay bên bàn
thờ. Những ý chỉ câù nguyện cho Quê Hương, các gia đình, các bệnh nhân, những ý nguyện lại
được nhắc nhở tới. Phái đoàn lần lũi nối đuôi nhau sờ chạm vào tảng núi đá Mẹ hiện ra, nhìn thấy
giếng nước Mẹ Lộ Đức chỉ cho Bernadette vẫn tiếp tục chảy liên tục không ngừng… Sau đó, phái
đoàn được hướng dẫn đi bộ tham quan toàn bộ khu Lộ Đức: Hai Vương Cung Thánh Đường Trên
và Dưới, Hang Đá Hiện Ra và Nhà Tắm. Rồi đi thăm Boly Mill, nơi thánh Bernadette sinh ra vào
năm 1844. Căn nhà nghèo nàn thô sơ với cối xay lúa bằng nước thời thế kỷ 19 của gia đình
Bernadette. Căn phòng nơi Bernadette sinh ra thời cùng khổ. Phái đoàn đi thăn ngôi nhà thờ xứ
nguyên thủy. Vào tận Nhà Giam - Cachot, nơi gia đình thánh nữ buộc phải sống cực khổ với cơn
bệnh xuyễn hành hạ Thánh Nữ, và cũng là nơi thánh nữ sống trong thời gian Đức Mẹ hiện ra vào
tháng 2 năm 1858.
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Xin dâng hai quê hương của chúng con lên Mẹ.
Buổi chiều đuợc tự do, đa số phái đoàn đến thăm và cầu nguyện cho bệnh nhân tại Nhà Tắm và
cùng nhau tắm và lấy Nước Lộ Đức. Trong lần thứ chín hiện ra, Đức Mẹ nói với Thánh
Bernadette: “Con hãy đến uống và tắm nơi suối nước này.” Buổi chiều, vào hồi 5 giờ, phái đoàn
tham dự Kiệu Thánh Thể và Ban Phép Lành cho Bệnh Nhân tại Nhà Thờ Hầm Thánh Piô X, có thể
chứa tới 10.000 người. Hàng ngàn bệnh nhân theo kiệu Thánh Thể, được ngồi trên xe lăn do hàng
ngàn người tình nguyện giúp đỡ đẩy xe. Theo truyền thống, nhiều bệnh nhân được phép lạ chữa
lành trong giờ rước kiệu và Chầu Thánh Thể này. Buổi tối, phái đoàn vội vã ra quảng trường Đức
Mẹ Lộ Đức, tham dự cuộc rước nến vĩ đại cả chục ngàn người. Phái đoàn cùng vang hát điệp khúc
Ave Maria thân thương theo nét nhạc cổ truyền, và câu tiểu khúc bằng tiếng Việt Nam thân yêu.
Sau đó, phái đoàn Việt Nam đã đại diện đọc 5 kinh Kính Mừng bằng tiếng Việt Nam thân yêu, để
hàng chục ngàn người sốt sắng đọc kinh Thánh Maria bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau để cầu
nguyện cho Quê Hương Việt Nam.
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Đòan xe lăn kiệu Thánh Thể trên đường vào nhà thờ hầm.
Sáng hôm sau thứ Bảy ngày 6 tháng 8, vào lúc 6.00 sáng, phái đoàn dâng Thánh Lễ Việt Nam của
nhóm ngay tại hang Lộ Đức. Thật là xúc động khi nhìn thấy lá cờ Tổ Quốc Thân Yêu, cờ vàng 3
sọc đỏ và cờ Úc Đại Lợi ngay trên hang đá Lộ Đức, và mọi người đều cầu nguyện cho quê hương
Việt Nam thân yêu. Sau đó, phái đoàn đi thăm Thành Phố Nghèo, nơi chào đón nhiều khách hành
hương túng thiếu. Rồi đi Bartres, nông trại nơi Bernadette được nuôi dưỡng. Nhìn lại chuồng
chiên, nơi Bernadette ở để cùng chăn chiên và cầu nguyện, thật là lý thú. Đi theo con đường của
Bernadette xuống làng Bartres với ngôi Nhà Thờ nghèo nàn, với giếng nước thô sơ nơi các phụ nữ
giặt quần áo cho gia đình thời đó, giếng nước uống, căn phòng của Bernadette trú ngụ…Tất cả như
sống lại những ngày xa xưa của Thánh Nữ Bernadette ở với người mẹ nuôi. Phái đoàn vào thăm
nhà thờ xứ, nơi thánh nữ cầu nguyện nhiều giờ nhất là trước ảnh Đức Mẹ Đen mà Bernadette sùng
kính đặc biệt. Phái đoàn từ giã Mẹ Lộ Đức, đáp xe bus đi Toulouse buổi chiều để lấy máy bay đi
Berlin, thủ đô Đức thống nhất.
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Cùng dâng lên Chúa và Mẹ Lộ Đức với các đòan Hành Hương khác.
Buổi sáng Chúa nhật ngày 7 tháng 8, phái đoàn đi thăm các nơi nổi tiếng của Berlin. Đi dọc theo
Bức Tường Bá Linh ngăn cách đôi bề, bức tường ô nhục ngày nào. Phái đoàn đã đứng hai hàng,
một bên là Đông Đức, một bên là Tây Đức, hồi tưởng về quê hương Việt Nam còn đang đau
thương dưới ách Cộng Sản. Phái đoàn thăm viếng Nhà Thờ Chính Toà Berlin.
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Hai chân ở hai miền Đông Berlin và Tây Berlin.
Bên cạnh là chứng tích của công trường, nơi Hitler đốt trên 20.000 cuốn sách. Thăm viếng Cổng
Brandenburg nổi tiếng song song với Bức Tường Bá Linh. Du khách thập phương rất đông ngay
trên khuôn viên Cổng Brandenburg, trước kia tại đây chỉ là khu vực hoang vu, không nhà cửa, do
Cộng Sản Đông Đức gây nên.
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Cổng Brandenburg Berlin.
Phái đoàn còn đi thăm toà nhà Quốc Hội nổi tiếng, nơi mà Hitler đã tập trung quân Đức trong
những ngày Đệ Nhị Thế Chiến kinh hoàng. Phái đoàn còn thăm viếng trụ sở chính phủ Cộng Sản
Đông Đức trước đây. Nhìn thấy sừng sững tháp truyền hình cao cả trăm thước do Cộng Sản xây
dựng. Nhưng khi xây xong, họ thấy thất bại, vì trong những khung cửa sổ bằng kim loại, hình cây
Thánh Giá do ánh mặt trời phản chiếu sừng sững rõ nét, là một chua cay cho nhà cầm quyền Cộng
Sản Đông Đức.
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Thánh lễ với cộng đồng Công Giáo Việt Nam ở Berlin.
Vào khoảng 2 giờ chiều, phái đoàn dâng lễ Việt Nam với Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại
Berlin. Anh chị em tốt quá, cứ năn nỉ phái đoàn ở lại và tiếp đãi phái đoàn quá nồng hậu. Nào là
thịt bò kho bánh mì, nào là bia Đức, nào là bánh ngọt, nào là trái cây…Ôi chao sao nhiều
quá…Tình thương máu đỏ da vàng Việt Nam thật đậm đà quý báu nơi khung trời hải ngoại…Cùng
hát vang bài Việt Nam tại thủ đô Berlin viễn xứ…Buổi tối, phái đoàn đi tham quan Berlin by night
lý thú, mặc dù khá mệt mỏi. Phái đoàn cùng những bạn bè Việt Nam mới tại Berlin uống cà phê,
nghe nhạc, chia sẻ tâm tình, cùng nhau xem những tiến bộ kỹ thuật tân tiến của Đức, như đồng hồ
nước, các kỹ thuật mới của trung tâm thương mại lớn nhất Berlin.
Từ giã Berlin thứ Hai ngày 8 tháng 8, trên chuyến máy bay Lufthansa LH 215 và LH 3370 qua ngả
Munich tới Thành Phố Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đây, phái đoàn bước vào thế giới Tân Ước, nơi
Thánh Phaolô và các đồng hành thiết lập ra các cộng đoàn Kitô giáo đầu tiên. Từ Thành Phố Izmir,
phái đoàn tiếp tục hành trình xe bus dài 2 giờ đi tới hải cảng Kusadasi ngay. Mặc dù nghe tin
Kusadasi mới bị nổ vì khủng bố, nhưng tin vào sự quan phòng và đồng hành của Chúa và Mẹ
Maria, phái đoàn vững tin.
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Bãi biển Kusadasi nhìn từ sân thượng của khách sạn.
Hôm nay thứ Ba ngày 9 tháng 8, phái đoàn trực chỉ đi Êphêsô, nơi nổi tiếng nhất trong 7 giáo đoàn
của Sách Khải Huyền. (Kh 2:1-7). Tại đây, Thánh Phaolô sống hơn 2 năm trong hành trình truyền
giáo lần thứ 3. Ngài gửi cho Giáo Đoàn này một bức thư đầy thách thức và Ngài đã thành công
trong việc làm nhiều người từ bỏ thần Artemis trở về Đạo Thiên Chúa. Nơi đây cũng là Thành Phố
ghi nhận Công Đồng Êphêsô vào năm 431, công bố Tín Điều Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Phái
đoàn tham quan Bảo Tàng Viện Êphêsô và Nhà Tù Thánh Phaolô. Đi bộ qua các đường phố xưa,
lát đá hoa cương từ mãi thế kỷ thứ 10 trước Công Nguyên. Đây là một thành phố có tính La Mã
bậc nhất, nhờ thế hiểu rõ La Mã thời đế quốc. Nhìn tận mắt những đền thờ thần Artemis, những
cổng thành công phu, thư viện nổi tiếng thuở xưa, Forum Romanum, nơi phố xá và hội họp của
người Êphêsô thời La Mã, những dãy phố buôn bán của nhà giầu thượng lưu..
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Dâng lễ nơi theo tương truyền Đức Mẹ sống trước kia.
Tất cả đều lát bằng đá hoa cương tuyệt đẹp vẫn còn nguyên vẹn…Nhìn tận mắt những toilets đời
xưa với 48 toilets được thiết kế công phu bằng cẩm thạch và có hệ thống nước nóng nước lạnh cho
khách thương mại, với nhà điếm sang trọng thuở xưa, và nhất là, cách quảng cáo đầu tiên của
Êphêsô thời xa xưa…Thành phố Êphêsô thật tuyệt vời…Sau đó, phái đoàn đi lên Nhà Đức Mẹ, nơi
tương truyền Đức Mẹ sống những ngày cuối đời tại đây. Phái đoàn dâng lễ với Mẹ Maria bên căn
nhà nơi Mẹ hấp hối. Sốt sắng dâng lên Mẹ quê hương Việt Nam, những lời khấn xin tha thiết cho
các bệnh nhân, các gia đình…Trời nắng chang chang, phái đoàn tiếp tục thăm viếng Vương Cung
Thánh Đường Thánh Gioan đã được tân trang tại Celcuk, nơi trước đây có một nhà thờ nhỏ nguyên
thủy xây trên mộ Thánh Gioan Tông Đồ.
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Trước phần mộ Thánh Gio-an.
Phái đoàn đã cùng nhau quỳ gối cầu nguyện bên mộ Thánh Gioan giữa trời nắng gắt, bên tấm bảng
khắc tên Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đến cầu nguyện nơi đây. Những buổi tối trong
bữa ăn tối, phái đoàn được thưởng thức những món ăn thuần tuý của Thỗ Nhĩ Kỳ với những trái cà
tím. Tuyệt đối không được ăn thịt heo, vì là đất nước của Hồi Giáo. Buổi tối, phái đoàn đi thăm
Kusadasi by night, vào thăm phố phường và khu chợ trời đặc biệt…
Sáng ngày 10 tháng 8, phái đoàn tham gia với các giám mục, linh mục, và khách hành hương khác
từ các địa phận ở Úc và Tân Tây Lan đi du ngoạn bằng cruise từ giã Thổ nhĩ Kỳ đến Nhã Điển
Athens nước Hy Lạp. Cruise nổi tiếng có phòng riêng cho du khách như khách sạn tuyệt đẹp.
Cruise có hồ bơi, shopping center, casino, restaurant…Lênh đênh trên biển Aegean, tới đảo
Patmos, nơi Thánh Gioan viết Sách Khải Huyền. Tại đây, giữa 2 đảo Leros và Ikaria, là ‘hình dạng
khổ tu’ của Patmos, được coi là Giêrusalem của Aegea. Thánh Gioan được thị kiến Khải Huyền
trong một cái hang trên đảo. Một đan viện đồ sộ dâng kính thánh nhân được xây cao hơn hết các
nhà và biệt thự. Những nhà này trông giống như treo vào rễ đan viện. Phái đoàn dừng chân lại và
vào trong hang Khải Huyền, nơi Thánh Gioan Tông Đồ được thị kiến và viết sách Khải
Huyền…Nhìn thấy cái bệ đá, nơi Thánh Gioan dùng để viết sách, thấy một lỗ nhỏ, nơi Thánh
Gioan tỳ tay lên để đứng thẳng, lòng mọi người chùng xuống và tạ ơn trọn vẹn. Sau đó, phái đoàn
đồng tến với các giám mục và linh mục trong các phái đoàn khác bên hang Khải Huyền.
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Thánh lễ với các phái đòan Úc và Tân Tây Lan.
Sau khi được hướng dẫn đi xem vài nơi nổi tiếng trên đảo tuyệt đẹp của hòn đảo trong biển
Aegean nối liền với Địa Trung Hải, phái đoàn lên Đan Viện Thánh Gioan Yêu Dấu. Phái đoàn từ
giã đảo Patmos và qua đảo Creta nổi tiếng.
Lênh đênh qua một đêm trên đại dương Aegean, phái đoàn tới cảng Heraklion, thủ phủ đảo Creta.
Lên bờ xem Tu Viện Capuchin và một vài thắng cảnh khác trong một vòng quanh đảo. Buổi chiều
tiếp tục hải hành tới đảo Santorini có nhiều ngôi làng chót vót trên cao dọc một thế đất dốc thẳng
đứng. Thăm Nhà Thờ Chính Tòa Gioan Baotixita và có dịp thả bộ dọc theo các con phố hẹp, hít
thở bầu khí tuyệt vời. Từ trên cao chót vót của đảo Santorini, nhìn thấy những núi lửa còn vương
phủ khói đen…Phái đoàn lên núi cao bằng telepherique…Ngồi uống bia và ăn hải sản của đảo
tuyệt vời. Tầu rời đêm đi Piraeus, điểm đầu hết của Nhã Điển.
Sáng ngày 12 tháng 8, phái đoàn đến hải cảng Piraeus, theo hướng tây đi Côrintô, nơi thánh Phaolô
sống và giảng đạo trong 5 năm, làm nhiều người trở lại với Lời Chúa. Thuở xưa, Côrintô là một
trong những thị trấn giầu có nhất. Những di tích còn lại đủ chứng minh điều ấy, như Agora (chợ),
Rostrum từ đó thánh Phaolô giảng Phúc Âm và đền thờ Apollo xây thế kỷ thứ 6. Tại đây, Thánh
Phaolô cùng dân trong vùng làm nghề làm lều. Có cả những phố ăn chơi xa xỉ và khu vực điếm
xây chót vót trên đỉnh núi…Những di tích Corintô đầy tràn những di tích, những tấm đá cẩm
thạch, những cây cột Corintô, những di tích của thời phồn hoa còn đọng lại. Phái đoàn cùng phái
đoàn Perth dâng Thánh Lễ chung tại đây. Phái đoàn tiếp tục đi Kechreai, hải cảng xưa Thánh
Phaolô lên bờ. Buổi chiều, trở lại Nhã Điển nghỉ đêm. Phái đoàn đi thăm Nhã Điển phố đêm, rất
đông người du khách trong khu chợ đầy dẫy những shopping, những trò chơi, những di tích…Phái
đoàn đi thăm viếng khá nhiều tại Nhã Điển Athens.
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Thành phố Nhã Điển mờ mờ phía dưới Acropolis.
Thứ Bảy ngày 13 tháng 8, phái đoàn dùng xe bus tham quan toàn bộ thành phố Nhã Điển. trung
tâm điểm thành phố là Acropolis, trung tâm sinh hoạt và hành chánh thuở xưa, với khu chợ Agora Cổ và Đền Thờ Parthenon. Tất cả được xây dựng trên một ngọn núi tuyệt đẹp. Những dinh
thự, đền thờ, với những cây cột mỹ thuật và kỹ thuật tuyệt hảo thời xa xưa. Rất nhiều du khách
thăm viếng…Khi Thánh Phaolô tới đây, đại đa số Nhã Điển thờ thần ngoại giáo. Ngài bị triệu đến
trước hội đồng thành phố, tức Aeropagus. Cũng từ đó, ngài rao giảng Phuc Âm cho người Nhã
Điển. Tham quan hý trường tuyệt vời với kỹ thuật âm thanh acoustique trọn hảo, có thể chứa hàng
chục ngàn người. Phái đoàn chúng tôi đến thăm Aerogapus và cùng nhau cầu nguyện tại đây. Đi
tham quan thành phố với những bảo tàng viện, với các vị thần quen thuộc trong thần thoại như
Zeus, Jupiter, Mars, Venus, Olympic, Artemis, Hercoles… Cùng gần gũi với 2 triết gia nổi tiếng:
Platon và Aristote. Từ giã Athens - Nhã Điển phái đoàn lên đường với chuyến bay Áo Quốc OS
802 và 503 tới thủ đô Vienna nước Áo và qua Roma - La Mã Ý Đại Lợi.
Vào lúc 7.20 tối thứ Bảy ngày 13 tháng 8, phái đoàn tới Rôma - La Mã, Thành Đô Đời Đời, là nơi
quen thuộc của khách hành hương thập phương. Với một lịch sử lâu đời thoát thai từ kinh nghiệm
tôn giáo, Rôma - La Mã đã trở thành triều thiên của một đế quốc rộng lớn khắp thế giới. Thời Kitô
giáo, Rôma - La Mã trở thành trái tim của Giáo Hội và 2000 năm sau vẫn trẻ trung. Sức sống và vẻ
đẹp của nó đọc thấy ở mỗi đền đài, công trình nghệ thuật, nhà thờ chính tòa và vương cung thánh
đường nơi chờ đón chúng ta trên bước đường hành hương. Từ Công Trường Thánh Phêrô tới Bảo
Tàng Viện Vatican, từ Michelangelo và Bernini tới các hang toại đạo, Rôma - La Mã cho mọi
người nghe một câu chuyện kỳ thú về đức tin xuyên suốt bao thời đại qua.
Sáng Chúa Nhật ngày 14 tháng 8, Thánh lễ riêng buổi sáng tại Vương Cung Thánh Đường Thánh
Phêrô. Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô là một công trình kiến trúc đồ sộ huy hoàng và
rộng lớn nhất thế giới. Được xây dựng đầu tiên vào năm 324 do Hoàng Đế Constantinô. Sau đó,
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được xây dựng lại và thêm bớt xuyên suốt thời kỳ Phục Hưng, Baroque, cùng với hàng trăm các
nghệ sĩ thế kỷ XVI và XVII. Sau đó, Đức Giáo Hoàng Phaolô III trao cho Michelangelo tiếp tục
công trình. Mãi đến năm 1626, mới hoàn thành như ngày nay. Diện tích Vương Cung Thánh
Đường Thánh Phêrô là 15.160 mét vuông. Bàn thờ chính có Ngai Toà của Thánh Phêrô, trong đó
có cái ghế của Thánh Phêrô. Bàn thờ chính nằm ngay trên phần mộ của Thánh Phêrô. Bên phải
Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô là Điện Vatican, người ta có thể nhìn thấy cửa sổ phòng
Đức Giáo Hoàng. Quảng Trường Thánh Phêrô dài 340m rộng 240m, với 280 cây cột lấy từ các đền
thờ ngoại giáo, và 140 tượng các Thánh. Giữa công trường, một cột Obelisque từ Ai Cập mang về,
trên có hình Thánh Giá. Rất cảm động khi phái đoàn dâng Thánh Lễ bên Mộ Phần Thánh Phêrô
dưới hầm mộ các Đức Giáo Hoàng. Phái đoàn vang tiếng hát Việt Nam cầu nguyện cho quê hương
Việt Nam, cho các gia đình, những bệnh nhân, những người già nua, và gia đình hành hương, cùng
các ý nguyện khác. Sau khi đi viếng phần mộ các Đức Giáo Hoàng, đặc biệt, phái đoàn viếng mộ
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, mới qua đời tháng 4 năm 2005, với rất nhiều đoàn hành
hương khác thăm viếng và cầu nguyện. Phái đoàn đến chạm tới chân Thánh Phêrô bằng đồng đen,
mà vì quá nhiều người chạm tới, bàn chân của Ngài mòn đi chỉ còn một nửa. Phái đoàn còn chiêm
ngưỡng xác Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII còn nguyên vẹn. Đứng trước Thánh Tượng Pieta của
Michelangelô sống động ở cuối Vương Cung Thánh Đường, lòng rộn ràng niềm vui trước nghệ
thuật tuyệt vời của Thiên tài Michelangelo. Sau đó, ban chiều, phái đoàn đi viếng Catacombs –
Hang Toại Đạo Thánh Callisto nằm sâu dưới lòng đất.

Xác một phụ nữ lâu hàng chục thế kỷ còn nguyên trong quan tài.
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Hang Toại Đạo – Catacombs là nơi chôn cất những người Công Giáo từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ
thứ 4. Có khoảng 52 Hang Toại Đạo, trải dài tổng cộng khoảng 876 km và sâu có nơi tới 25m.
Hang Toại Đạo có khi tới 5 tầng với nhiều hộc đá an táng người chết. Có nhiều Hang Toại Đạo nổi
tiếng như Hang Toại Đại Thánh Sabastianô, Hang Toại Đạo Thánh Callistô, Hang Toại Đạo
Domitilla…Trong Hang Toại Đạo Thánh Sebastianô, có phần Mộ của Thánh Phêrô và Phaolô
chôn cất tại đây. Trong Hang Toại Đạo Thánh Callistô, có phần mộ của Thánh Cecilia và nhiều vị
Giáo Hoàng Tử Đạo.

Thánh Phê Rô bị dóng đinh ngược.
Trong Hang Toại Đạo này, du khách còn nhìn thấy xương cốt của một phụ nữ còn nguyên trong
quan tài. Dọc theo đường Appia cổ xưa, phái đoàn dừng chân lại nơi Nhà Nguyện Quo Vadis? –
Lậy Thầy, Thầy Đi Đâu? Diễn tả lại câu chuyện Thánh Phêrô thời kỳ bắt đạo, định trốn bỏ Thành
Rôma. Ngài gặp Chúa Giêsu vác Thập Giá đi vào Thành Rôma. Ngài hỏi Chúa: “Quo Vadis? –
Lậy Thầy, Thầy Đi Đâu?” Chúa trả lời: “Ta trở lại Thành Rôma chết thay con lần thứ 2.” Phêrô
hiểu ý Chúa và Ngài trở lại Rôma để chịu Tử Đạo đóng đinh ngược vào năm 64.
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Bàn thờ nơi thánh Phao Lô bị chém đầu.
Trong Nhà Nguyện còn một hòn đá ghi lại chỗ mà Thánh Phêrô gặp Chúa. Sau đó, phái đoàn đến
thăm viếng Tre Fontane – 3 Giếng Nước, nơi Thánh Phaolô Tử Đạo bị chặt đầu vào năm 67, và
đầu Ngài nhảy 3 lần thành 3 Giếng Nước. Trong Nhà Thờ, còn cây cột đá lý hình để đầu Thánh
Phaolô để chặt đầu Ngài với 3 Giếng Nước được tôn kính tại đây. Phái đoàn còn vào thăm căn
phòng đá nới Thánh Phaolô bị giam giữ trước khi hành hình. Sau đó, thăm viếng Vương Cung
Thánh Đường Thánh Phaolô Ngoại Thành. Phái đoàn còn được đến Castelo Gandolfo, nơi Đức
Giáo Hoàng Benedictô nghỉ hè để thăm viếng Ngài tại đây.
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Hòn đá ghi lại chỗ Thánh Phê Rô gặp Chúa Quo Vadis?
Buổi tối, phái đoàn đi Rôma by night, qua các ngả đường của Rôma cổ xưa. Đến công viên Piazza
Navona ăn kem Rôma và xem vẽ chân dung. Phái đoàn thăm Đền Thờ Pantheon xây dựng vào
năm 27 BC, thăm quan suối Trevi với nước Trinh Nữ nổi tiếng thơ mộng và rất đông du khách, và
xem quảng trường Spanish, nơi thường tổ chức những buổi trình diễn thời trang.
Ngày Lễ Mẹ Lên Trời, thứ Hai ngày 15 tháng 8, vào lúc 8.15 sáng, phái đoàn đến Vương Cung
Thánh Đường Đức Bà Cả - Nhà Thờ Đức Mẹ xuống tuyết. Tại đây phái đoàn dâng Thánh Lễ trọng
thể kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Cờ tổ quốc Việt Nam và Úc Đại Lợi tung bay trên bàn thờ.
Một buổi tĩnh tâm tuyệt vời của phái đoàn, ôn lại những hồng ân của Chúa và Mẹ Maria trong suốt
lịch sử 30 năm ly hương với những hồng ân nhận lãnh khi đi vượt biên, những gian khổ, và những
ngày tha hương. Dâng lên Chúa qua Mẹ Maria quê hương Việt Nam, Úc Đại Lợi, Cộng Đồng, các
gia đình, nhựng bệnh nhân, những người già nua, các ý khấn nguyện thật cảm động và sốt sắng.
Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả theo truyền thuyết vào năm 352 ngày 4 tháng 5, Đức Mẹ
hiện ra với nhà quý tộc Giovanni và Đức Giáo Hoàng Liberio và truyền xây một Thánh Đường
dâng kính Mẹ trên đỉnh đồi có tuyết phủ. Tại bàn thờ chính, có hòm bằng gỗ chứa gỗ Máng Cỏ
Chúa Hài Nhi được đưa từ Bethlem về và có xương Thánh Mathias và các Thánh khác được giữ
nơi đây. Sau đó, phái đoàn thăm viếng Vuơng Cung Thánh Đường Gioan Lateranô, nơi cư ngụ đầu
tiên của các Đức giáo Hoàng và là Nhà Thờ Chính Toà Rôma xuyên suốt 10 thế kỷ. Bên trong
Vương Cung Thánh Đường có 12 bức tượng cao 7m của Chúa Giêsu, Thánh Gioan Tông Đồ và
Gioan Tiền Hô cùng các Thánh Tiến sĩ Giáo Hội. Vương Cung Thánh Đường dài 130m. Gian giữa
có tượng của 12 Tông Đồ. Bàn thờ chính là Bàn Thờ Giáo Hoàng có chứa đựng bàn thờ của Thánh
Phêrô xưa kia. Bên trên bàn thờ, còn có một trang trí đặc biệt như cái tán chứa đựng xương sọ
Thánh Phêrô và Phaolô. Sau đó, phái đoàn đến viếng thăm Nhà Thờ Cầu Thang Thánh – Scala
Santa. Theo truyền thuyết, đây là những bậc Thang Thánh gồm 28 bậc trong dinh Philatô và có
những điểm còn bọc đồng theo tương truyền là nơi ghi lại những giọt máu của Chúa Giêsu.
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Hai mươi tám bậc thang Thánh.

Hôn một gịot máu của Chúa trên bậc thang.
Chúa Giêsu đã bước đi trên đó, do Vua Constantinô mang về từ Giêrusalem. Khách hành hương
quỳ và đi bằng đầu gối để cầu nguyện. Nhà Nguyện này là Nhà Nguyện tư của Đức Giáo Hoàng
xưa kia. Trước Vương Cung Thánh Đường Latêranô, hình Thánh Phanxicô Assisi được dựng kỷ
niệm việc Ngài đến triều yết Đức Giáo Hoàng và đề nghị canh tân Giáo Hội. Phái đoàn còn thăm
viếng Nhà Thờ Thánh Giá thật của Chúa Giêsu.
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Các Thánh Tích cuộc khổ nạn của Chúa.
Nhà Thờ được xây dựng theo yêu cầu của Thánh Nữ Helena, mẹ Vua Constantinô để chứa đựng
Thánh Giá thật của Chúa Giêsu và các di tích khác. Bên trái là Nhà Nguyện cất giữ Thánh Tích
cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu và các Thánh Tích: Cây Thập tự của người trộm lành, Tấm Bảng
INRI trên Thánh Giá thật của Chúa, một miếng Gỗ Thánh Giá, một cái đinh, 2 cái gai từ Mão Gai,
và ngón tay của Thánh Tôma. Ngoài ra còn có hòm chứa đựng những cát đưa từ Giêrusalem về.
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Trang trí trong Nhà Thờ bằng những bức hình ghi lại việc tìm thấy Thánh Giá thật của Chúa từ
Giêrusalem thời Nữ Thánh Hoàng Hậu Helena. Những giờ kế tiếp, phái đoàn đến thăm Hí Trường
Colosseum là công trình kiến trúc vĩ đại nhất của Rôma cổ xưa. Hí trường do Hoàng Đế
Vespasianô xây dựng năm 72 sau công nguyên và Hoàng Đế Titô khánh thành năm 80. Tất cả
những sinh hoạt lễ lạc, vui chơi, tiêu khiển của Rôma đều tổ chức tại đây. Những cuộc đấu kiếm,
săn bắn, thuỷ chiến, đua vật với những thú dữ đều diễn ra nơi đây. Bên cạnh có bức tượng khổng
lồ cao 30m của Vua Nêrôn. Theo truyền thuyết Kitô, có nhiều vị Tử Đạo tại Hí Trường này. Năm
1957, một Cây Thánh Giá dựng lên trong Hí Trường và Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã đích thân
tham dự Chặng Đàng Thánh Giá vào Thứ 6 Tuần Thánh tại đây và vẫn tiếp tục cho tới ngày nay.
Hí Trường Colosseum chu vi 527m, dài 188m, cao 50m gồm 4 tầng, có 4 cử chính dẫn vào Hí
Trường và 80 cửa cho quan khách. Hí Trường có thể chứa tới 70.000 khán giả. Hoàng Đế, triều
đình, và các khách quý ngồi hàng danh dự đặc biệt. Hí Trường còn có các cửa thông trực tiếp cho
các võ sĩ tiến ra thi đấu. Bên cạnh Hí Trường Colosseum, qua Khải Hoàn Môn của Vua
Constantinô, Circa Maxima là trường đua ngựa lớn nhất Rôma với 100.000 khán giả, nơi đóng
phim Ben Hur nổi tiếng. Sau cùng, phái đoàn ghé thăm Forum Romanum – Khu Sinh Hoạt và
Nghị Viện La Mã nổi tiếng thuở xưa. Phái đoàn còn hăng say lên Mái Vòm – Cupola của Vương
Cung Thánh Đường Thánh Phêrô cao tới 119m. Buổi tối tiếp tục Rôma by night.
Thứ Ba ngày 16 tháng 8, phái đoàn được hướng dẫn viên địa phương dẫn đi một vòng Bảo Tàng
Viện Vatican, thư viện lớn nhất thế giới, được xây dựng từ thế kỷ VI. Thư viện khi vào có
Pinacoteca với 15 phòng trưng bày các tranh ảnh qua các thời đại. Rồi tiến tới phòng thư viện
Gregoriano Egilio chứa đựng các báu vật Ai Cập với 10 phòng tràn ngập những tác phẩm, văn
minh Ai Cập, với cả Mummy cổ xưa gồm xác ướp của hoàng hậu Hetepheres, Mẹ Vua Cheops và
4 xác ướp khác của Ai Cập qua các thời đại. Những quan tài cổ Ai Cập gồm cả những quan tài đá
rất cổ xưa. Sang khu Bảo Tàng Pio Clementino với những tác phẩm điêu khắc của Hy Lạp và
Roma cổ với 12 phòng. Sang khu Bảo Tàng Chiaramonti gồm các bức tượng và tranh vẽ. Phòng
Bảo Tàng Gregoriano Etrusco với các bộ sưu tầm bình cổ Hy Lạp và Ý cũng như các đồ gốm
Rôma trong 16 phòng. Sau đó, khu Bảo Tàng chứa đựng các chân đèn – Galleria Delle Candelabri
với 6 phòng rộng chứa các chân đèn và tranh vẽ trên trần tuyệt đẹp. Bảo Tàng trình bày các tranh
vẽ - Galleria Degli Arazzi, bao gồm các thảm, tranh vẽ của các thời đại, đặc biệt của trường phái
Raffaello. Sau đó, các phòng triển lãm về địa lý, các bức thảm, các bức tranh khổng lồ, các sắc
lệnh của Giáo Hoàng, các tranh ảnh diễn tả cuộc đời Chúa Cứu Thế và Cựu Ước…Tiếp theo là
Phòng Trưng Bày Nghệ Thuật Tôn Giáo Tân Thời do Đức Giáo Hoàng Phaolô VI sáng lập bao
gồm hội hoạ, điêu khắc… . Tham qua qua các phòng thư viện rộng lớn dẫn tới Nhà Nguyện
Sistine, là viên ngọc quý thời Phục Hưng, để chiêm ngưỡng các danh phẩm của Michelangelo về
Cựu Ước và Tân Ước. Nhà Nguyện Sistine dài 40m rộng 13m và là nhà nguyện riêng của Đức
Giáo Hoàng, nơi diễn ra các lễ nghi quan trọng, và đặc biệt là các cuộc bầu cử Giáo Hoàng. Trên
các bức tường bên trái, các bức tranh diễn tả Cựu Ước. Bức tường bên phải trang trí các tranh vẽ
cuộc đời Chúa Giêsu. Trên trần Nhà Nguyện Sistine, Bức Tranh Sáng Tạo tuyệt tác của
Michelangelo và Bức Tranh Ngày Phán Xét Chung tuyệt vời của thiên tài. Sau đó, thư viện trưng
bày các áo lễ, các đơn từ của Giáo Hội từ xa xưa. Sang phần Bảo Tàng Gregoriano Profano với các
tác phẩm điêu khắc từ những thế kỷ đầu tiên của Hy Lạp, các bia mộ, các quan tài đá…Rồi Bảo
tàng Pio Cristiano, trưng bày tác phẩm nghệ thuật khảo cổ, với nhiều quan tài đá khắc hình Thánh
Kinh. Bảo Tàng Viện Truyền Giáo – Museo Missionario, trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của
các xứ Truyền Giáo: Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn, Mông Cổ, Ấn Độ, Tây Tạng, Đông Dương,
Indonesia, Phi Luật Tân, Polynesie, Melanesie, Australia, Phi Châu, Ethiopi, Madagascar, Trung
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Phi, Nam Phi, Phi Châu Kitô, Nam Mỹ, Trung Mỹ, Bắc Mỹ, Ba Tư, Trung Đông, và các xứ truyền
giáo. Sau cùng là Bảo Tàng Viện Lịch Sử, trưng bày các phương tiện di chuyển, quân trang quân
dụng của quân đội Vatican, các vũ khí đời xưa…

Phái đòan kính viếng Thánh Andrê Phú Yên.
Buổi chiều, phái đoàn tự do đi mua sắm kỷ vật Rôma. Đặc biệt, Cha Văn Chi và Cha Thi cùng một
số anh chị em vào thăm trụ sở Dòng Tên, nơi đây, có chứa giữ Đầu của Thánh Trẻ Anrê Phú Yên,
người chứng thứ nhất của thời Tử Đạo Việt Nam. Cha Văn Chi và Cha Thi đã ôm đầu Ngài vào
lòng, các bạn khác được chạm tới và cùng nhau cầu nguyện rất tha thiết. Buổi tối sau cùng, Rôma
by night đến Lầu Đài các Thiên Thần, là lăng tẩm của Hoàng Đế Adrianô được xây dựng vào năm
135. Lầu Đài các Thiên Thần cao 50m. Thời Trung Cổ, Lầu Đài các Thiên Thần trở thành pháo đài
và là nơi trú ẩn của Các Đức Giáo Hoàng. Từ Lầu Đài các Thiên Thần có đường nối liền với Điện
Vatican.
Sáng thứ Tư ngày 17 tháng 8, phái đoàn bay đi Cologne (Köln) tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới
trên chuyến bay Lufthansa LH 3877. Tới Düsseldorf lúc 2.40 chiều. Đăng ký Đại Hội Giới Trẻ
xong xuôi, xe bus chở phái đoàn về trường học Giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu – Herz Jesu tại
Düsseldorf, nơi Cha Nguyễn Ngọc Long phụ trách. Mỗi người đều đeo vào người thẻ bài của Đại
Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 20, với 18 phần ăn, thẻ đi xe miễn phí cho Đại Hội.
Sáng thứ Năm ngày 18 tháng 8, phái đoàn dìu dắt nhau đi thật sớm ra ga xe lửa Düsseldorf đẻ hành
trình về Thủ Đô cũ Bonn cách xa khoảng 80 cây số. Phái đoàn đến kịp Thánh Lễ với Giới Trẻ Việt
Nam từ muôn phương họp mặt tại Trường Học Moritz. Thánh Lễ Đồng Tế do 2 Đức Giám Mục
Việt Nam và khoảng hơn 100 Linh Mục Việt Nam đồng tế. Cha Văn Chi điều khiển Thánh Ca.
Sau Thánh Lễ, cuộc hội ngộ gặp gỡ giữa các bạn trẻ Việt Nam với nhau đượm tình thân ái, cùng ăn
trưa với nhau tại khuôn viên trường học. Sau đó, phái đoàn di chuyển bằng xe lửa về Cologne để
đón Đức Giáo Hoàng Benedictô đến tham dự Đại Hội. Ngài đi dọc giòng sông Rheine để chào
thăm bạn trẻ thế giới. Tại khu vực Nhà Thờ Chính Toà Dom của Cologne hay Köln, cả 500,000
bạn trẻ đứng chật ních chung quanh khu vực Nhà Thờ Chính Toà. Cờ của trên 200 quốc gia tham
dự, trong đó có cờ vàng ba sọc đỏ của tổ quốc Việt Nam thân yêu. Chúng tôi hò hét khản cả tiếng,
để chào đón Vị Giáo Hoàng thương mến. Chiều đến, phái đoàn tiếp tục hành trình trở về
Düsseldorf.
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Chờ đón Đức Giáo Hòang trước nhà thờ Dom tại Cologne.
Sáng thứ Sáu ngày 19 tháng 8, phái đòan tiếp tục hành trình bằng xe lửa đến Bonn để sinh hoạt
chung với giới trẻ Việt Nam. Trời chuyển mưa nặng hạt, phái đoàn không thể đi được, đành phải
chờ đợi. Buổi chiều tại Bonn, chặng đàng Thánh Giá trọng thể được cử hành. Ban Tổ Chức Đại
Hội đã chọn 14 Nhà Thờ để cử hành chặng đàng Thánh Giá. Trời mưa khá nặng hạt.
Sáng thứ Bảy ngày 20 tháng 8, phái đoàn hành trình xe lửa tới Bonn tham dự Thánh Lễ chia tay
của Giới Trẻ Việt Nam tại Nhà Thờ Elizabeth. Cả ngàn bạn trẻ Việt Nam tham dự Thánh lễ rất sốt
sắng và yêu thương. Sau Thánh Lễ là nghi thức chia tay Giới Trẻ Việt Nam. Những tràng pháo tay,
những chia sẻ, những kỷ niệm trao nhau thắm thiết rất xúc động…Từ giã nhau lên đường về hoạt
động tông đồ. Hẹn năm 2008 tại Đại Hội Giới Trẻ Sydney Úc Châu.
Buổi chiều, hàng hàng lớp lớp các bạn trẻ lên đường bằng mọi phương tiện tới vùng Marienfeld
Fretchen tham dự Đêm Canh Thức với Đức Giáo Hoàng. Ga xe lửa Cologne chật cứng người. Các
chuyến xe lửa di chuyển tới Marienfeld chật ních. Đêm Canh Thức tại Marienfeld diễn ra thật cảm
động. Cả 800.000 người tham dự với những bài hát, điệu vũ, chứng từ…Tạo thêm sức mạnh của
tuổi trẻ thế giới.
Sáng Chúa Nhật ngày 21 tháng 8, lúc 6 giờ sáng, phái đoàn đi xe bus tới Marienfeld tham dự lễ bế
mạc Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Cả triệu người đứng chật khu vực Marienfeld. Trên khán đài là một
ngọn đồi lớn thiết kế thành bàn thờ. Thánh Lễ Bế Mạc với Đức Giáo Hoàng Bênêdictô với 800
Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục và khoảng 10 ngàn Linh Mục đồng tế. Khi Đức Giáo Hoàng
tới khu vực hành lễ, chiếc xe popemobile chở Ngài đi qua khu vực các Linh Mục đồng tế, niềm
phấn khởi trào dâng. Thánh Lễ khai mạc lúc 10 giờ sáng. Lá cờ Việt Nam mầu vàng 3 sọc đỏ tung
bay ngay trên Lê Đài đằng sau Đức Giáo Hoàng thật ý nghĩqa. Trước khi kết lễ, khi long trọng
tuyên bố Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần kế tiếp sẽ tập trung tại Sydney Úc Châu vào năm 2008, cả
trên 2400 bạn trẻ từ Úc Châu nhảy lên sung sướng. Những lá cờ Úc tung bay vui mừng.
194

Thánh Lễ kết thúc, cả rừng người ra về. Những chiếc xe bus không thể di chuyển được vì quá đông
người, phái đoàn phải đi bộ cả 10 km đến chỗ dậu xe riêng và di chuyển về trường học để chuẩn bị
lên đường.
Sáng thứ Hai ngày 22 tháng 8, phái đoàn trở lại phi trường Düsseldorf trong chuyến bay LH 803 đi
qua ngả Frankfurt tới thành phố Split tuyệt đẹp của Croatia. Tại đây, cô Anna và xe bus hướng dẫn
phái đoàn và chở đi Medjugorje. Chuyến đi vượt qua những làng mạc ven duyên hải tuyệt vời để
đến Medjugorje. Phái đoàn cư ngụ tại Hotel Marben ngay bên Đền Thánh. Lúc 7 giờ tối, phái đoàn
cùng dâng Thánh Lễ Quốc Tế với nhiều quốc gia tại Nhà Thờ Thánh Giacôbê, nơi Mẹ hiện ra với
6 em nhỏ vào những năm 1981 đến 1984. Medjugorje là một làng nhỏ năm trong nước Bosnia
chiến tranh đau thương. Đức Mẹ đã hiện ra tại đây với 6 em nhỏ: Ivanska, Miriana, Vicka, Ivan,
Milka, Jacob. Mẹ hiện ra lần đầu tiên vào ngày 24 tháng 6 năm 1981, với tước hiệu là Nữ Vương
Hoà Bình. Sau 6 ngày hiện ra liên tục với 6 em tới ngày 36 tháng 6 năm 1981, Mẹ Medjugorje trao
cho các em 5 Sứ Điệp:
1.
2.
3.
4.
5.

Dâng Thánh Lễ kính Thánh Thể Chúa Giêsu.
Lần Hạt Mân Côi.
Ăn Chay hãm mình.
Đọc và suy niệm Kinh Thánh.
Sám Hối trở về qua Bí Tích Hoà Giải.

Sau đó, Mẹ vẫn tiếp tục hiện ra với các em cho tới năm 1985. Ngày nay, rất nhiều khách hành
hương từ muôn phương đổ về kính viếng và cầu nguyện với Đức Mẹ Medjugorje với Tước Hiệu
Nữ Vương Hoà Bình.
Sáng thứ Ba ngày 23 tháng 8, phái đoàn dậy sớm cùng đến dâng lễ tại Nhà Nguyện đặc biệt, nơi
Mẹ hiện ra nhiều lần với các em. Thánh Lễ sốt sắng và cảm động. Mọi người cầm tay nhau cùng
hát kinh Lạy Cha và câu cho quê hương Việt Nam, cho các gia đình, cho cộng đồng, những bệnh
nhân và những người già nua, cũng như các ý khấn nguyện. Sau đó, phái đoàn đến thăm Tượng
Chúa Giêsu đóng đinh rất đẹp và nhiều khách hành hương đến kính viếng.
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Tượng chịu nạn được dâng hiến sau khi chấm dứt chiến tranh tại Bosnia.
Sau đó, phái đoàn vào nghe chứng từ của anh Ivan, một trong 6 em được thị kiến thấy Mẹ hiện ra.
Anh nhắc lại những Sứ Điệp của Mẹ và cùng cầu nguyện với mọi người. Cha Văn Chi đứng chụp
hình bên Ivan. Buổi chiều, phái đoàn cùng nhau trèo lên ngọn đồi cao nơi Mẹ hiện ra rất nhiều lần
tại đây.

Anh Ivan, một trong 6 em thấy Đức Mẹ và Cha Văn Chi.
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Phái đoàn dừng chân lại nơi cây Thánh Giá Xanh – Blue Cross, nơi Ivan ẩn núp thời kỳ công an
Cộng Sản đòi truy lùng anh khi nghe tin Mẹ hiện ra với anh. Nơi đây, khách hành hương tận hiến
cho Mẹ. Cả phái đoàn đã cùng nhau dâng hiến cho Mẹ quê hương Việt Nam, và các gia đình cũng
như các bệnh nhân. Tiếp tục hành trình trèo lên ngọn đồi cao dọc theo những chặng đàng Thánh
Giá Núi Krizevac.

Thánh giá xanh.

Nhiều phái đoàn vừa đi vừa Lần Hạt Mân Côi. Đến chặng thứ 5, phái đoàn rẽ vào nơi Mẹ hiện ra
nhiều lần…Các thư từ, các hình ảnh bệnh nhân để đầy dưới bức tượng Mẹ Medjugorje, nơi Mẹ
hiện ra. Cha Văn Chi và phái đoàn cùng quỳ gối cầu nguyện và dâng lên Mẹ Medjugorje danh sách
của các bệnh nhân Cộng Đồng…Thánh Tượng Mẹ Medjugorje bằng cẩm thạch trắng sừng sững
oai nghiêm trên đồi cao, bên kia là Thánh Giá Chúa Giêsu chịu nạn…Cả ngàn khách hành hương
thành khẩn từ các quốc gia lại đây cầu nguyện với Me, Nữ Vương Hoà Bình. Trên đường đi
xuống, khách hành hương vẫn tiếp tục đọc kinh cầu nguyện…Buổi chiều tối, nhiều người trong
phái đoàn tiếp tục trèo lên ngọn đồi Hiện Ra để cầu nguyện…
Sáng thứ Tư ngày 24 tháng 8, phái đoàn đi nghe chị Vicka, 1 trong 6 em được thị kiến. Rất đông
người từ khắp nơi đổ dồ về nghe chị nói. Chị thao thao bất tuyệt chia sẻ về Mẹ Medjugorje. Chị
mời gọi mọi người cầu nguyện chung. Cha Văn Chi đứng ngay bên chị xin chị cầu nguyện cho quê
hương Việt Nam và các bệnh nhân. Cha Văn Chi đưa cho chị danh sách các bệnh nhân của cộng
đồng. Phái đoàn tiếp tục hành trình xe bus đi tham quan các di tích của Medjugorje. Đặc biệt đến
thăm Thánh Đường có trên 30 Linh Mục và Chủng Sinh bị Cộng Sản sát hại vì Đức Tin thật cảm
động. Dâng Thánh Lễ tại đây để xin ơn bình an. Sau đó, trở về khách sạn và chuẩn bị cho buổi
Chầu Thánh Thể ban đêm. Hàng chục ngàn khách hành hương sốt sắng quỳ gối cầu nguyện trước
Thánh Thể Chúa, trong bầu không khí trang nghiêm và thinh lặng.
197

Sáng thứ Năm ngày 25 tháng 8, phái đoàn từ giã ngôi làng của Đức Mẹ Medjugorje, du hành dọc
theo bờ biển Adriatic có dốc thẳng đứng với những phong cảnh hùng vĩ và tuyệt vời. Phái đoàn có
nhiều cơ hội để chụp hình trên đường tới Dubrovnik. Thành phố Dubrovnik cổ xưa, được xây dựng
vào thời Trung Cổ, với những bức tường đá tuyệt diệu vây quanh, với những ngôi nhà thờ, cung
điện và quảng trường. Phái đoàn vào thăm viếng Nhà Thờ Thánh Phanxicô với nhiều di tích cổ.
Viếng thăm Nhà Thờ Chính Toà có xương Thánh Blaise, là bổn mạng của Thành Phố Dubrovnik.

Trong thành cổ Dubrovnik.
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Bên trong một nhà thờ trong thành cổ Bubrovnik.
Người ta còn giữ tại đây cái đầu và 2 cánh tay của Ngài. Thánh Blaise còn được khấn xin để chữa
lành cổ họng theo truyền thống xa xưa. Vào thăm viếng một nhà thờ cổ, phái đoàn còn viếng thăm
xác Thánh Trẻ còn nguyên vẹn. Phái đoàn tham quan những cảnh sắc tuyệt vời và thú vị trong
khuôn viên thành phố cổ Dubrovnik với nhiều di tích xa xưa.Từ giã thành phố cổ Dubrovnik, phái
đoàn tiếp tục đường bay Croatia bay đi Zagreb và nghỉ đêm tại đây.
Thứ Sáu ngày 26 tháng 8, phái đoàn từ Zagreb, qua Munich tới thành phố Los Angeles, và theo xe
bus trở về khách sạn Radisson tại Anaheim nghỉ đêm để chuẩn bị cho hành trình tại Hoa Kỳ.
Thứ Bảy ngày 27 tháng 8, phái đoàn hành trình tham quan phim trường Hollywood và Beverly
Hills gồm luôn phim trường Universal Studios. Tại đây, phái đoàn đi tour vòng quanh phim
trường, chứng kiến những hình ảnh đóng phim. Mọi người trầm trồ khen ngợi kỹ thuật phim ảnh
qua hình ảnh mưa nhân tạo, cảnh đóng phim Biển Đỏ trong phim 10 Điều Răn, cảnh đóng phim
the Jaw, hình King Kong vĩ đại cả 20.000 tấn, Cảnh phim Mummy nổi tiếng, và lý thú hơn hết là
sống trong cảnh động đất đến 7 độ richte với cảnh như hình ảnh thật lý thú. Sau đó, tham dư các
cảnh như Water World, Mummy Ride, Splash Mountain....
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Trạm cuối của chuyến Hành hương tại Hollywood Los Angeles USA.
Sau đó, phái đoàn đi vòng qua đại lộ Hollywood, được thiết kế nhiều ngôi sao ghi danh các minh
tinh nổi tiếng, và người ta gọi đây là thành phố các vì sao… Buổi chiều trở về Anaheim. Phái đoàn
cùng nhau dâng Thánh Lễ Chúa Nhật để tạ ơn và kết thúc chuyến hành hương Dấu Chân Niềm Tin
với 38 ngày đêm cùng nhau chia sẻ ngọt bùi, gian khổ, hạnh phúc...Mọi người trong gia đình hành
hương bùi ngùi xúc động… Muốn cùng nhau nói lên tiếng xin lỗi và cám ơn nhau…Ngày mai mỗi
người một phương trời…Đẹp quá gia đình hành hương Dấu Chân Niềm Tin…Tình yêu thương
chia sẻ nâng đỡ nhau trong suốt hành trình…Ai cũng muốn níu kéo lại những giờ phút thần
tiên…Nhưng Dấu Chân Niềm Tin phải kết thúc… Nhưng Dấu Chân Niềm Tin phải bắt đầu lại và
tiếp tục hành trình Niềm Tin trong cuộc sống…
Hành Hương Dấu Chân Niềm Tin không phải là chấm dứt, nhưng khai mào một hành trình Dấu
Chân Niềm Tin trong suốt cuộc đời…
Hãy cho nhau Niềm Tin, Tình Yêu, và Hy Vọng…
Mãi mãi bên nhau trong lời cầu nguyện…
Mến chào gia đình Hành Hương Dấu Chân Niềm Tin 2005.
Linh Mục Paul Văn Chi và Vũ Văn An.
Quang Khanh và Đỗ Soi hình ảnh.
15 Tháng 9 năm 2005.
Ngày Lễ Mẹ Sầu Bi.
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ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI LẦN THỨ XX 2005 COLOGNE.
CHÚNG TÔI ĐẾN THỜ LẬY NGƯỜI. (Mt. 2:2).
Qua chặng hành trình theo Dấu Chân Niềm Tin, Phái Đoàn gặp gỡ giới trẻ thế giới tại Ngày Giới
Trẻ Thế Giới WYD lần thứ 20 tại Cologne (Koln) Đức Quốc.
Những cử hành sơ khởi của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ đã diễn ra hôm 11.8.2005 tại các giáo phận
của Đức. Hàng trăm ngàn bạn trẻ trên khắp thế giới đã tập trung tại các thành phố của Đức để bắt
đầu chương trình làm quen với các giáo phận địa phương. Những cử hành sơ khởi này đã được đưa
vào chương trình chính thức của Đại Hội Quốc Tế Giới Trẻ từ năm 1997 trong Đại Hội Quốc Tế
Giới Trẻ ở Paris, Pháp Quốc.
Trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2005, chương trình kéo dài 5 ngày sẽ cho các bạn trẻ có dịp học hỏi
và tham gia các sáng kiến mục vụ của Giáo Hội địa phương. Một sáng kiến quan trọng của Công
Giáo Đức mà các bạn trẻ được mời gọi tham gia là ngày Dấn Thân Xã Hội được cử hành vào thứ
Sáu ngày 12.8.2005. Các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ từ khắp nơi trên thế giới sẽ có
dịp tham dự với các giáo phận địa phương của Đức trong 620 đề án. “Ngày Dấn Thân Xã Hội năm
nay sẽ là cơ hội cho các bạn trẻ trên thế giới làm một điều gì đó để chống lại chủ nghĩa khủng bố
và xây dựng một thế giới công chính hơn.” Cha Georg Austen, thư ký ngày Quốc Tế Giới Trẻ của
Hội Đồng Giám Mục Đức cho biết như trên. Cha Austen cho biết khẩu hiệu Ngày Dấn Thân Xã
Hội tại Đức năm nay là “Đang xây dựng - xin giúp chúng tôi kiến tạo một thế giới công chính
hơn.” 620 đề án sẽ lôi kéo các bạn trẻ của 160 quốc gia chú ý đến những vấn đề đa dạng của thế
giới hôm nay như bảo vệ môi trường, mậu dịch công bằng, các dịch vụ xã hội, truyền thông và
mục vụ giới trẻ. Để nhấn mạnh đến khát vọng xây dựng một thế giới công chính hơn và cũng để kỷ
niệm Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, các giáo phận sẽ mang một tảng đá dựng tại trước trung tâm thanh
niên Haus Altenberg của thành phố Cologne.

Lễ khai mạc tại Cologne.
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Ngày khai mạc chính thức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ là ngày 16.8.2005. Sau buổi lễ ban sáng, các
bạn trẻ tham dự liên hoan giới trẻ. Buổi chiều ngày 16.8 thánh lễ khai mạc được cử hành đồng thời
tại 3 thành phố lớn để chính thức khai mạc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Đức Hồng Y Joachim Meisner
của Cologne, Đức Hồng Y Karl Lehmann, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Đức, và Đức Cha FranzJosef Bode, Giám Mục giáo phận Osnabruck, giám đốc mục vụ giới trẻ của Hội Đồng Giám Mục
Đức sẽ chủ tế các thánh lễ. Những người trẻ nôn nóng chờ đợi buổi lễ chính thức khai mạc Ngày
Giới Trẻ Thế Giới vào hồi 5 giờ chiều thứ 3 ngày 16.8.2005. Ba buổi lễ được cử hành tại 3 thành
phố lớn của Tổng Giáo Phận, nơi mà phần đông khách hành hương hiện diện. Hơn 50.000 khách
hành hương sẽ quy tụ tại Rheine Emergie Cadion ở Cologne dự buổi Thánh lễ khai mạc với Đức
Tổng Giám Mục của Cologne, Đức Hồng Y Joachim Meiser. 51.000 khách hành hương khác sẽ
tham dự thánh lễ khai mạc với Đức Hồng Y Karl Lehmann, chủ tịch Hội đồng Giám Mục Đức, ở
Dusseldorf một đô thị phía bắc Cologne, tại vận động trường LTU. Thánh lễ khai mạc thứ 3 tại
Hofgarten ở Bonn, nằm phía nam Cologne, sẽ được cử hành bởi Đức Giám Mục Franz-Josef Bode,
chủ tịch Ủy Ban Giám Mục Đức phụ trách giới trẻ với trên 50 ngàn người. Khoảng 405.000 khách
hành hương đã ghi danh ở trong và chung quanh 3 đô thị lớn. Nhiều người tạm trú tại những gia
đình hiếu khách, phần đông ở trong các trường học, Tu Viện, hội trường Nhà Thờ và những nơi
khác cho tới hết cuối tuần.

Lễ khai mạc tại Bonn.
Ban tổ chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ cho biết, ngay những ngày đầu tiên của Đại Hội, con số đăng
ký chính thức là hơn 405,000 bạn trẻ. Đây là con số kỷ lục từ trước đến nay. Theo kinh nghiệm của
các kỳ Đại Hội Quốc Tế Giới Trẻ trước, số lượng bạn trẻ thật sự tham dự trong những ngày cao
điểm sẽ tăng ít nhất gấp đôi số đăng ký chính thức. Để có chỗ ăn ở cho các bạn trẻ, hiện nay, ban
tổ chức đã phải trù liệu xử dụng những gia cư tại các thành phố lân cận như Bonn và Dusseldorf.
Tính đến 8 giờ sáng thứ 3 ngày 16.8.2005, ban tổ chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ cho biết đã có
405,000 các bạn trẻ từ 170 quốc gia chính thức đăng ký tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại
Cologne. Đây là con số đăng ký cao nhất trong lịch sử các Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Với con số ghi
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danh chính thức này, ban tổ chức phải dự trù có đến cả triệu bạn trẻ sẽ tham dự đêm canh thức và
Thánh Lễ bế mạc với Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI.
Đức Hồng Y Joachim Meisner, Tổng Giám Mục Cologne đã công bố thống kê cuối cùng này trong
buổi họp báo tại Cologne. Đức Hồng Y cũng cho biết, con số ghi danh đã tăng lên rất nhiều trong
tuần qua. Tại thời điểm diễn ra cuộc họp báo, số bạn trẻ Đức ghi danh tham dự đã lên đến 105,000
bạn trẻ. Do đó, Đức trở thành nước có số bạn trẻ đông nhất tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ.
Số các Linh Mục hiện diện tại Ngày Quốc Tế Giới Trẻ kỳ này cũng đạt đến mức kỷ lục. Ban tổ
chức dự trù sẽ có khoảng 5.000 Linh Mục tham dự. Đức Hồng Y Meisner cho biết con số chính
thức ghi danh là 9.805 vị. Đức Hồng Y tiết lộ rằng ban tổ chức đang chới với vì không đủ dây
Stola và áo lễ cho số đông đảo Linh Mục tham dự như thế. Trong tổng số hơn 6000 ký giả đăng ký
đưa tin về Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, ban tổ chức đã cấp thẻ chính thức cho 2700 ký giả quốc tế.
Phái Đoàn Việt Nam Úc Châu đăng ký Đại Hội Giới Trẻ xong xuôi, xe bus chở phái đoàn về
trường học Giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu – Herz Jesu tại Dusseldorf, nơi Cha Nguyễn Ngọc
Long phụ trách. Mỗi người đều đeo vào người thẻ bài của Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 20, với
18 phần ăn, thẻ giao thông miễn phí cho Đại Hội.

Cha Long và cha Văn Chi trong sân trường Herz Jesu.
Sáng thứ 5 ngày 18 tháng 8, phái đoàn dìu dắt nhau đi thật sớm ra ga xe lửa Dusseldorf để hành
trình về Thủ Đô cũ Bonn cách xa khoảng 80 cây số. Phái đoàn đến kịp Thánh Lễ với Giới Trẻ Việt
Nam từ muôn phương họp mặt tại Trường Học Moritz. Từ Việt Nam, phái đoàn do Đức Giám
Mục Giuse Nguyễn Chí Linh dẫn đầu cũng đã có mặt cùng với 25 phái đoàn đại diện nhiều cộng
đoàn giáo dân Việt Nam hải ngoại đã tề tựu chung tại Bonn, trung tâm sinh hoạt chính của Mục Vụ
Việt Nam. Thánh Lễ Đồng Tế do 2 Đức Giám Mục Việt Nam là Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống và
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Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, với khoảng hơn 100 Linh Mục Việt Nam đồng tế. Cha Văn Chi
điều khiển Thánh Ca. Sau Thánh Lễ, cuộc hội ngộ gặp gỡ giữa các bạn trẻ Việt Nam với nhau
đượm tình thân ái, cùng ăn trưa với nhau tại khuôn viên trường học. Sau đó, phái đoàn di chuyển
bằng xe lửa về Cologne để đón Đức Giáo Hoàng Benedictô đến tham dự Đại Hội. Ngài đi dọc
giòng sông Rheine để chào thăm bạn trẻ thế giới. Tại khu vực Nhà Thờ Chính Toà Dom của
Cologne, cả 500.000 bạn trẻ đứng chật ních chung quanh khu vực Nhà Thờ Chính Toà. Cờ của
trên 197 quốc gia tham dự, trong đó có cờ vàng ba sọc đỏ của tổ quốc Việt Nam thân yêu. Chúng
tôi hò hét khản cả tiếng, để chào đón Vị Giáo Hoàng thương mến.

Thánh lễ với giới trẻ Việt Nam.
Chiều đến, phái đoàn tiếp tục hành trình trở về Dusseldorf. Nhìn thấy 2 bên bờ sông Rheine, hàng
hàng lớp lớp những người trẻ và khách hành hương đứng chờ đợi đón Đức Giáo Hoàng chưa kịp ra
khỏi nơi đây vì quá đông người. Ga xe lửa Cologne chật ních, đông nghẹt người, không có chỗ
chen chân…Người ta phải nắm chặt tay nhau để khỏi bị lạc rời xa đoàn…Trong buổi lễ hôm
18.8.2005, các bạn trẻ trong giáo phận Magdeburg được chọn dâng lên Đức Giáo Hoàng hòn đá
Ngày Dấn Thân Xã Hội của giáo phận này, sau khi tham dự Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời hôm
15.8.2005 với các giáo phận địa phương, các bạn trẻ vội vã di chuyển về Cologne.
Thành phố Cologne Đức Quốc trong những ngày Đại Hội tràn ngập các bạn trẻ Công Giáo nhiệt
thành, vui tươi, và đầy nhiệt huyết đến từ khắp nơi trên thế giới. Ngày đón Đức Giáo Hoàng với
tổng số lên đến khoảng 500.000 bạn trẻ. Khách hành hương ở khắp mọi nơi trong thành phố
Cologne Đức, họ ở ngoài đường phố, công viên, trạm xe điện, xe lửa, các trường học, và các nhà
thờ mừng Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2005 diễn ra từ ngày 16 tháng 8 tới ngày 21 tháng 8 năm
2005. Sáng nay, trên đường các trạm xe lửa và điện ngầm của thành phố, đông đúc các khách hành
hương ca hát, hô hào, chào hỏi nhau trong bầu khí nhộn nhịp vui tươi. Sự phấn khởi này kéo dài
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cho tới hết tuần. Tại trạm xe lửa trung tâm thành phố Cologne, một nhóm khoảng 25 người Namibi
nhảy múa vòng tròn và ca hát hòa nhịp trong khi khách hành hương đứng chụp hình và quay phim.
- Chúng tôi phải tới đây. Một người hành hương Namibi giải thích tại sao nhóm của cô khoảng
100 người trẻ quyết định làm chuyến du hành từ Châu Phi tới Cologne.
- Chúng tôi phải tới tham dự biến cố quốc tế này để mừng tính cách toàn cầu của Giáo hội.
Ở một vệ đường khác, những khách hành hương người Pháp hô to Alleluia. Ngoài trạm xe, người
hành hương Peru và Argentina vui mừng khi họ thay phiên nhau ca hát. Những Phái Đoàn giới trẻ
Italia rất đông với trên 100.000 người, luôn hô khẩu hiệu “Viva Italia.”
Chúng tôi cũng hô khan cả cổ: “Viva Vietnam and Italia.” Nhộn nhịp nhất có lẽ phái đoàn giới trẻ
từ Tây Ban Nha, luôn vang hát và nhảy múa…
Sự nhiệt tâm dâng cao trong suốt cả tuần lễ. Trong buổi họp báo sáng sớm hôm nay, Đức Ông
Heiner Koch nói rằng, cảnh sát cho Ngài biết mọi việc tiến hành êm xuôi trong thành phố vào ngày
hôm qua và mọi sự rất êm đềm. Ngài vui tươi nói với các cảnh sát:
Các ông chưa tới nhà thờ ư?
Nhóm Taizé cũng không kém phần sinh động, họ chiếm lĩnh Nhà Thờ Chính Toà Bonn và tổ chức
rất nhiều sinh hoạt sinh động.
Nhóm trẻ Úc Châu và New Zealand khoảng 2400 bạn trẻ, với mầu xanh tuyệt đẹp và các mầu cờ
Úc Đại Lợi cũng như cờ New Zealand, các bạn nhảy múa, hát, và hô to những lời chào nhau trong
niềm hy vọng sẽ dành Đại Hội Giới Trẻ lần sau về Australia.
Trên những chuyến xe lửa di chuyển chung quanh 3 thành phố lớn, Cologne, Bonn, Dusseldorf,
chúng tôi gặp nhóm trẻ từ Rumania, các em vui tươi nhí nhảnh. Tôi hỏi một em:
Các em có bao nhiêu người?
Đoàn Rumania đông lắm, riêng đoàn chúng em có khoảng 50 người, đi bằng xe bus tới
đây. Năm nay trời lạnh quá, không mang đủ quần áo, một số chúng em bị đau…Nhưng các em vẫn
vui tươi lộ trên nét mặt dầu mệt mỏi vì di chuyển và trời lạnh bất ngờ của mùa hè tại Đức.
Gặp một số bạn trẻ Đức chủ nhà, chúng tôi hỏi đường đi, hỏi chuyến xe lửa nào về Bonn,
Dusseldorf…Các em đều niềm nở chỉ đường…Nhóm pilot của chúng tôi lại ngồi xuống bàn bạc
hướng đi và chọn xe lửa nào nhanh nhất và tốt nhất, lên các phương án di chuyển để khỏi bị
lạc…Niềm vui tràn đầy trong sự hân hoan huynh đệ tuyệt vời với tinh thần tương thân tương ái và
trẻ trung của Ngày Giới Trẻ Thế Giới.
Sáng thứ 6 ngày 19 tháng 8, tất cả các tụ điểm sinh hoạt Giáo Lý cho các ngôn ngữ khác nhau như
English, French, Đức Ngữ, Italian, Spanish, Việt Nam…đều chật ních các bạn trẻ tham dự…Có
trung tâm Giáo Lý lên đến 10.000 người…Phái đòan Việt Nam tiếp tục hành trình bằng xe lửa đến
Bonn để sinh hoạt chung với giới trẻ Việt Nam. Trời chuyển mưa nặng hạt, phái đoàn không thể đi
được, đành phải chờ đợi. Buổi chiều tại Bonn và Cologne, chặng đàng Thánh Giá trọng thể được
cử hành. Ban Tổ Chức Đại Hội đã chọn một kỹ thuật đặc biệt để cử hành 14 chặng Đàng Thánh
Giá. Các màn cảnh được diễn tả do nhóm trẻ Cologne chia sẻ Đàng Thánh Giá qua 400 địa điểm
của Tổng Giáo Phận Cologne để mời mọi người tham dự Chặng Đàng Thánh Giá của Chúa Giêsu
qua hình ảnh và âm nhạc lồng với hình ảnh cuộc Thương Khó Chúa Kitô với hình ảnh Đàng Thánh
Giá của Thế Kỷ 19, dàn dựng bởi Johannes Lange tại Nhà Thờ St Marien’s Bonn. Trời mưa khá
nặng hạt. Nhóm trẻ của Tây Ban Nha với Ban Nhạc và dàn trống vĩ đại nhảy múa và hát xướng
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ngay tại vòi nước lớn bên khuôn viên Nhà Thờ Chính Toà Bonn, lôi kéo nhiều nhóm trẻ khác…Họ
chào nhau, cuời nói, trao gửi kỷ vật cho nhau rất vui nhộn…
Sáng thứ 7 ngày 20 tháng 8, phái đoàn Việt Nam Úc Châu hành trình xe lửa tới Bonn tham dự
Thánh Lễ chia tay của Giới Trẻ Việt Nam tại Nhà Thờ Elizabeth do Đức Cha Dominico Mai
Thanh Lương chủ tế và Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh cùng các Linh Mục Việt Nam đồng tế.
Cả ngàn bạn trẻ Việt Nam tham dự Thánh lễ rất sốt sắng và yêu thương. Sau Thánh Lễ là nghi thức
chia tay Giới Trẻ Việt Nam. Những tràng pháo tay, những chia sẻ, những kỷ niệm trao nhau thắm
thiết rất xúc động…Từ giã nhau lên đường về hoạt động tông đồ. Hẹn năm 2008 tại Đại Hội Giới
Trẻ Sydney Úc Châu. Sau đó, phái đoàn Việt Nam Úc Châu trở về Cologne…Đâu đâu cũng thấy
người là người…Nhóm trẻ nằm la liệt trên sân Ga…Trên sân Nhà Thờ Chính Toà Dom của
Cologne, Ngôi Nhà Thờ vĩ đại xây từ thời Trung Cổ. Hai cột tháp cao ngất trời…Phái đoàn và bên
trong Nhà Thờ Chính Toà, theo bước chân của đoàn người tiến về hướng thánh tích của Ba
Vua…Hài cốt của Ba Vua được đựng trong một hộp bằng vàng…Chúng tôi quỳ cầu nguyện và tạ
ơn Chúa cho chúng tôi có cơ hội đặc biệt này…Ra khỏi Nhà Thờ Dom Cologne, đoàn người lũ
lượt…đứng chật cả sân Nhà Thờ Chính Toà rộng lớn…Chỗ này hát, chỗ kia dancing…Một nhóm
trẻ New-Catechumen với biểu ngữ trên tay vừa đi vừa hát những bài Thánh Ca…Nhóm Tây Ban
Nha nhộn hơn, vừa đi vừa đánh trống và hát xướng…

Thánh lễ chia tay tại nhà thờ Elizabeth.
Buổi chiều, hàng hàng lớp lớp các bạn trẻ lên đường bằng mọi phương tiện tới vùng Marienfeld
Fretchen tham dự Đêm Canh Thức với Đức Giáo Hoàng. Ga xe lửa Cologne chật cứng người. Các
chuyến xe lửa di chuyển tới Marienfeld chật ních. Trong khi đó, các chuyến xe bus, xe hơi, xe điện
đang liên tục đổ người xuống. Cánh đồng Đức Mẹ Marienfeld, nơi sắp sửa diễn ra đêm Canh
Thức, cách thành phố Cologne 25km. Nơi đây trước kia là một khu vực mỏ và đã được các công
nhân công chánh Đức kiến thiết gần 50km đường lộ. Các công nhân cũng thiết lập một ngọn đồi
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nhân tạo gọi là Đồi Giáo Hoàng cao 10m để làm bàn thờ cử hành Thánh Lễ và Lễ Đài. Đêm Canh
Thức tại Marienfeld diễn ra thật cảm động. Cả 800.000 người trẻ tham dự với những bài hát, điệu
vũ, chứng từ…Thánh Giá Giới Trẻ sừng sững trên đồi, như một biểu tượng của Niềm Tin và Hy
Vọng của Ngày Giới Trẻ Thế Giới…Hàng ngàn ngàn ánh nến trên khu vực lễ đài…Cả trăm ngàn
ánh nến lung linh toả lan khắp vùng Marienfeld như những vì sao tuyệt diệu…Những điệu vũ từ
Phi Châu, những vũ điệu dân gian về phụng vụ, những điệu vũ dân gian Đức, những bài hát Thánh
Ca vang dội…Tất cả tạo thêm sức mạnh niềm tin, tình yêu, niềm vui, và hy vọng của tuổi trẻ thế
giới.
Được biết, trong tháng 7 vừa qua, tại cánh đồng Đức Mẹ đã được các chuyên viên vũ khí dọn dẹp.
Họ đã tìm được 32 trái bom và 2200 quả đạn chưa nổ còn sót lại từ thời Thế Chiến Thứ Hai đến
nay. Chính quyền địa phương cho biết ngoài số bom đạn kể trên còn có 31 bom xăng, 15 quả bích
kích pháo, 73 kílô đạn dược và 13.5 tấn súng máy đã được tìm thấy trong khu vực này. Phí tổn dọn
dẹp khu vực này lên đến 770,000 Euro.
Công ty Hỏa Xa Đức cho biết sẽ có hơn 140 chuyến xe lửa phụ trội để chở các bạn trẻ và các tín
hữu hành hương từ 12 địa điểm khác nhau đến khu vực cánh đồng Đức Mẹ Marienfeld. Nghiệp
đoàn giao thông đường bộ nước Đức cho biết các chuyến xe bus từ Cologne đến Marienfeld khởi
hành từ Trung Tâm Triển Lãm, Christoph St, Schonhauser St, Gummersbacher St, Emdender St,
Sud-stadium, và Rheinenergie-Stadium cũng như các chuyến xe bus từ Bonn đến Marienfeld khởi
hành từ trạm xe bus trung ương Bonn đã bắt đầu chạy liên tục từ 9 giờ sáng ngày thứ Bẩy cho đến
6 giờ chiều, liên tục chuyên chở người đế khu hành lễ Marienfeld.

Tòan cảnh lễ bế mạc với 1 triệu bạn trẻ.
Sáng Chúa Nhật ngày 21 tháng 8, lúc 6 giờ sáng, phái đoàn chúng tôi đi xe bus tới Marienfeld
tham dự Thánh lễ bế mạc Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Hàng đòn xe bus phải đậu rất xa, có khi cả
hàng chục cây số phía ngoài xa lộ…Chỉ có các xe bus đặc biệt chuyên chở vào khu vực hành
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lễ…Cả triệu người đứng chật khu vực Marienfeld rộng lớn cả hàng trăm mẫu tây. Trên khán đài là
một ngọn đồi lớn thiết kế thành bàn thờ. Thánh Lễ Bế Mạc với Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI và
800 Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục, và khoảng 10 ngàn Linh Mục đồng tế. Khi Đức Giáo
Hoàng tới khu vực hành lễ, chiếc xe popemobile chở Ngài đi qua khu vực các Linh Mục đồng tế,
niềm phấn khởi trào dâng. Thánh Lễ khai mạc lúc 10 giờ sáng. Lá cờ Việt Nam mầu vàng 3 sọc đỏ
tung bay ngay trên Lễ Đài đằng sau Đức Giáo Hoàng thật ý nghĩa. Những bài Thánh Ca tuyệt diệu,
những nghi thức Thánh Lễ sinh động, bầu không khí trang nghiêm huy hoàng tráng lệ, như hớp
hồn cả rừng người 1.000.000 linh hồn…Trước khi kết lễ, những lời long trọng tuyên bố Đại Hội
Giới Trẻ Thế Giới lần kế tiếp sẽ tập trung tại Sydney Úc Châu vào năm 2008, cả trên 2400 bạn trẻ
từ Úc Châu trong đồng phục mầu xanh nhảy lên sung sướng. Những lá cờ Úc tung bay vui mừng
hân hoan chào đón quyết định của Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Úc Châu..
Trong lần gặp gỡ đầu tiên trong Thánh Lễ Bế Mạc với giới trẻ toàn thế giới tưng bừng của Ngày
Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới, trước hơn 1.02 triệu các bạn trẻ, 10.000 linh mục và 800 Hồng Y,
Tổng Giám Mục, Giám Mục tại cánh đồng Đức Mẹ Marienfeld, Fretchen, Đức Giáo Hoàng
Bênêđíctô XVI lại một lần nữa chứng tỏ khả năng ngoại thường của Ngài khi trình bày những vấn
đề được coi là gay go nhất nơi người trẻ. Ngài nhắc tới việc tôn thờ Thiên Chúa, Bí Tích Thánh
Thể, dự lễ Ngày Chúa Nhật, học hỏi giáo lý để biết Chúa, vâng phục các vị chủ chăn, thái độ trước
những chỉ trích nhắm vào Giáo Hội, cỏ lùng trong Giáo Hội, và tình hiệp thông trong Giáo
Hội…Những vấn đề lớn lao, gai góc như thế đã được Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI trình bày
trong hai bài giảng đầy lôi cuốn với một giáo huấn rõ ràng và đầy thuyết phục.
Trong Thánh Lễ bế mạc đặc biệt này, trời Marienfeld vần vũ mây âm u như muốn trút nước xuống
bất cứ lúc nào. Nhưng thời tiết đã không làm giảm sút lòng nhiệt thành của các bạn trẻ. Tại đây,
800,000 bạn trẻ đã thâu đêm tham dự Đêm Canh Thức, đã tham gia chầu Mình Thánh Chúa. Đa số
chỉ chợp mắt chút xíu trước khi trời sáng, cộng thêm với trên 200.000 người đến khu vực hành lễ
sáng Chúa Nhật, đâu đâu cũng thấy người là người với cả một tấm thảm 1.000.000 người với rừng
cờ các quốc gia tưng bừng như ngày hội lớn của Thế Giới …Chỗ này nhóm Đức, chỗ kia nhóm
Hoa Kỳ, chỗ nọ nhóm Úc Châu, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý Đại Lợi, Ba Lan, Hungary,
Rumania…Tất cả đều sẵn sàng dấn thân sống niềm tin… Những giờ phút sau cùng, Đức Giáo
Hoàng chính thức công bố ngày Quốc Tế Giới Trẻ sắp tới sẽ diễn ra tại Sydney, Australia. Đức
Giáo Hoàng nói:
“Các bạn trẻ thân mến,
Chúng ta đã đến lúc kết thúc buổi cử hành tuyệt diệu này và cũng là kết thúc Ngày Quốc Tế Giới
Trẻ lần thứ 20. Trong tâm hồn cha trào dâng một ý nghĩ duy nhất: “Cám ơn các bạn.” Cha chắc
rằng ý nghĩ này vang vọng trong mỗi người chúng ta. Chính Thiên Chúa đã gieo điều đó trong
lòng chúng ta và đóng ấn điều đó bằng bí tích Thánh Thể mà nghĩa đen có nghĩa là “tạ ơn.” Vâng
chính thế, các bạn trẻ thân mến, lòng biết ơn của chúng ta, nảy sinh từ đức tin, được thể hiện qua
những ca khúc tán tụng Ngài, Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Thần, Đấng đã ban cho chúng ta
thêm một dấu chỉ nữa về tình yêu vô biên của Ngài.
Những lời tạ ơn của chúng ta dâng lên Thiên Chúa vì ân sủng là cuộc gặp gỡ không thể quên được
này, giờ đây được gởi đến tất cả những ai đã dự phần vào việc chuẩn bị và tổ chức. Cha muốn lặp
lại lòng biết ơn đặc biệt đến Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân, dưới quyền Đức Tổng Giám
Mục.
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Stanisław Ryłko, và vị phụ tá là Đức Cha Josef Clemens, tổng thư ký; và đến các hiền huynh trong
Hội Đồng Giám Mục Đức, trước hết là Đức Hồng Y Joachim Meisner, Tổng Giám Mục Cologne.
Tôi biết ơn các giới chức chính trị và chính quyền đã bảo đảm cho mọi diễn biến tiến hành suông
sẻ. Cha cám ơn những thiện nguyện viên từ các giáo phận Đức và từ các nước khác. Một lời cám
ơn chân thành cũng xin gởi đến các cộng đoàn chiêm niệm đã nâng đỡ chúng ta bằng lời cầu
nguyện trong suốt Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Và giờ đây, vì sự hiện diện sống động của Chúa Kitô
Phục Sinh giữa chúng ta sẽ nuôi dưỡng đức tin và hy vọng của chúng ta, cha hân hoan công bố
rằng, Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần tới sẽ được tổ chức tại Sydney, Australia vào năm 2008. Chúng
ta phó thác cho sự hướng dẫn từ mẫu của Mẹ Maria chí thánh, con đuờng tương lai của giới trẻ
toàn thế giới.”
Sau đó, Đức Giáo Hoàng đã ban phép lành cho các bạn trẻ bằng tiếng Pháp. tiếng Anh, tiếng Tây
Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tagalog, tiếng Swahili, và tiếng Đức.
Bài hát chủ đề Ngày Giới Trẻ vang lên: “Venimus Adorare Eum…” như một làn sóng dây
chuyền…Bạn trẻ cùng vang hát…Rừng cờ các nước vẫy gọi…Cả vùng Marienfeld như dậy
sóng…Các bạn trẻ nhảy lên sung sướng…Cùng hát vang và cùng vẫy cờ cao hơn nữa…Niềm vui
thật trọn vẹn…
Thánh Lễ Bế Mạc Ngày Giới Trẻ Thế Giới kết thúc, cả rừng người ra về. Những chiếc xe bus
không thể di chuyển được vì quá đông người, phái đoàn phải đi bộ cả 10km đến chỗ dậu xe riêng
và di chuyển về trường học để chuẩn bị lên đường.
Sau Ngày Giới Trẻ lần thứ 20, Báo chí Đức, kể cả những tờ xưa nay không mấy thiện cảm với
Giáo Hội Công Giáo nói chung, với Rôma, và cá nhân Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI nói riêng,
đã bày tỏ sự kinh ngạc trước thành công vĩ đại của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, và từ kinh ngạc đã
chuyển qua nhiều bài báo ca ngợi Đức Giáo Hoàng.
“Benissimo!...und tscho” là tít lớn trên trang nhất tờ Cologne's Express số ra thứ Hai 22.8. Đây là
kiểu nói nửa Italia nửa Bavaria của tờ báo này có nghĩa là “Tuyệt vời và rất dài.” Kế bên là hình
Đức Giáo Hoàng đang ban phép lành cho các bạn trẻ tại cánh đồng Đức Mẹ Marienfeld hôm Chúa
Nhật. Bên dưới là dòng chữ đập vào mắt độc giả “Một Triệu Người Hành Hương Trong Ngày
Quốc Tế Giới Trẻ.”
Tương tự, nhật báo Kolner Stadt Anzeiger trình bày nơi trang bìa một bức ảnh Đức Giáo Hoàng
thật lớn. Trong ảnh, Đức Giáo Hoàng đang ban phép lành cho các bạn trẻ. Kèm theo tấm ảnh cũng
là dòng tít thật lớn: “Một Triệu Người Với Đức Thánh Cha.” Tờ báo ghi nhận rằng người ta đông
đến mức sau khi lễ xong, giao thông trong khu vực hoàn toàn tắc nghẽn.
Tờ Kolnische Rundschau cũng đưa ra những hình ảnh tương tự với hàng tít: “Một Triệu Người Dự
Lễ Với Đức Thánh Cha.” Tờ báo cho biết các bạn trẻ mệt nhoài và tựa vào nhau ngủ tại nhà ga
trung ương Cologne. Tờ báo cũng chụp ảnh 6 bạn trẻ hành hương Dariusz Rottau, 20 tuổi, Ba Lan;
Elena Torta, 19 tuổi, Ý; Marc Hofmann, 19 tuổi, Thụy Sĩ, sơ Magdalene Vytuyska, 20 tuổi, trong
áo dòng Ukraine; Nesphory Nkondora, 26 tuổi, người Tanzania, và Flor Ortega, 29, tuổi của
Guatemala đang vẫy tay chào tạm biệt người dân Đức.
Trong khi đó tờ Weltkompakt dùng tiếng Ý để làm tít lớn trên trang nhất “Ciao Benedetto.”
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Bên trong, tờ Weltkompakt đã đăng nhiều chứng từ của các bạn trẻ với tựa đề “Tôi không cô đơn
trong đức tin.”
Trong khi đó, nhật báo Die Welt phát hành trên toàn nước Đức chạy một hàng tít thật lớn: “Đức
Giáo Hoàng giảng trước Một Triệu Người.” Tờ báo cũng có một bài nhan đề “Dù thời tiết xấu họ
đã đến tham dự thánh lễ.”
Tờ Frankfurter Allgemeine, cũng phát hành trên toàn nước Đức, trịnh trọng đưa lên trang bìa:
“Đức Thánh Cha chúc nước Đức Hòa Bình và Thống Nhất.”
Trong khi đó, tờ Die Zeit đặt câu hỏi thật lớn: “Ai còn lắng nghe Giáo Hoàng?” và trả lời bằng
hằng loạt những tấm hình trong đó Đức Giáo Hoàng cười tươi cùng với hàng triệu bạn trẻ đang
lắng nghe bài giảng của ngài trong Thánh lễ bế mạc. Die Zeit cũng trình bày chứng từ của các bạn
trẻ, lòng nhiệt thành, đức tin, và lòng yêu mến Giáo Hội của họ.
Tờ báo USA Today của Hoa Kỳ thứ 2 ngày 22.8.2005, dành nửa trang 2A trình bày về Ngày Giới
Trẻ Thế Giới tại Cologne. Đức Giáo Hoàng Benedicto đã cử hành Thánh Lễ cho 1 triệu bạn trẻ
Công Giáo tại Cologne nước Đức trong ngày kết thúc. Cả ngàn người thức đêm trong đêm canh
thức. Họ chơi guitare, trống, vũ điệu, và hát xướng…
Trong tờ báo Financial Times, dành cả trang báo nói về sự kiện Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại
Cologne. Bài báo viết: “ Đức Giáo Hoàng Benedicto kêu gọi giới trẻ xây dựng một thế giới tốt đẹp
hơn…Hãy xây dựng hiệp nhất và trung thành với Giáo Hội…”
Tờ báo Herald Tribune đã dành cả trang đầu và trang 3 để trình bày biến cố Ngày Giới Trẻ Thế
Giới lần thứ 20 với sự thán phục. Bài báo viết: “ Trước Thánh Lễ, cả triệu người hô lớn
“Benedetto” và hăng say. Đây là cuộc kinh lý đầu tiên triều đại Giáo Hoàng của Đức Giáo Hoàng
Benedictô trong hoàn cảnh Giáo Hội đang đứng trước những khủng bố của thế giới và ước mơ
sống tinh thần đại kết với các tôn giáo bạn…” Bài báo đã tán dương sự thành công của Ngày Thế
Giới Giới Trẻ lần thứ 20 này.
Riêng cảm nghiệm của Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI, lúc 9.15 tối Chúa Nhật 21.8.2005, Ngài
đã về tới phi trường Rôma. Tại Castel Gandolfo, hàng ngàn bạn trẻ Italia và anh chị em giáo dân
đã chào đón ngài trong tiếng hoan hô nhiệt liệt về thành quả ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Sáng thứ Tư
ngày 22.8.2005, Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI đã có buổi tiếp kiến chung với hơn 7000 tín hữu
hành hương tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục. Trong số khách hành hương này, có không ít các
bạn trẻ vừa ở Cologne về và đang viếng thăm Tòa Thánh trên đường trở về quốc gia của mình.
Thay vì tiếp tục loạt bài suy niệm về Thánh Vịnh, Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI đã nhân dịp
này chia sẻ các tâm tình của ngài liên quan đến ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Đức Giáo Hoàng
Benedictô XVI nhận định rằng ngày Quốc Tế Giới Trẻ đã được “tổ chức ngay giữa lòng Châu Âu
bị tàn phá bởi những cuộc chiến tương tàn và những chế độ độc tài phi nhân trong thế kỷ 20. Các
bạn trẻ thế giới đã đưa ra cho thời đại chúng ta một thông điệp hy vọng vì thông điệp này xây dựng
trên Lời Chúa.”
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Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI ghi nhận tại Cologne, hàng triệu người trẻ “đã gặp gỡ và thờ lạy
Đấng Emmanuel trong mầu nhiệm Thánh Thể, và đã gặt hái được một hiểu biết rõ ràng hơn về
Giáo Hội như một đại gia đình qua đó Thiên Chúa hình thành một sự hiệp thông và hiệp nhất bao
trùm các đại lục, các nền văn hóa, và các chủng tộc.”
Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI đã đề cập chủ yếu đến các bạn trẻ mà ngài đã gặp tại cánh đồng
Đức Mẹ Marienfeld. Tuy nhiên, ngài cũng ghi nhận rằng: “hàng triệu bạn trẻ khác từ khắp cùng
trái đất cũng đã theo dõi biến cố này qua truyền hình.” Được biết, đài truyền hình quốc gia Đức
cho hay họ ước lượng rằng có đến 250 triệu người trên thế giới theo dõi qua truyền hình đêm Canh
Thức và Thánh Lễ Bế Mạc. 79 đài truyền hình trên thế giới đã trực tiếp phát sóng của đài truyền
hình Đức. Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI cũng cho biết ngài hết sức xúc động khi đứng trước đài
tưởng niệm các nạn nhân Do Thái bị giết theo chính sách diệt chủng người Do Thái của Quốc Xã.
Ngài cũng đã đề cập đến cuộc gặp gỡ với người Hồi Giáo và ngài giải thích rằng vì tôn trọng
những người Hồi Giáo “là những tín hữu thờ phượng một Chúa duy nhất.” Ngài cảm thấy cần
nhấn mạnh rằng: “Cuồng tín và bạo lực cần phải được nhổ tận gốc.” Ngài kết thúc buổi triều yết
chung bằng việc tạ ơn Chúa “vì hồng ân nNgày Quốc Tế Giới Trẻ” và cám ơn những ai đã giúp tổ
chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Ngài cũng cám ơn những người đau yếu đã dâng đau khổ của mình
như lời cầu nguyện cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ được thành công.
Thỉnh thoảng, Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI cũng lộ vẻ mệt mỏi sau cuộc hành trình và một
chương trình làm việc dày đặc. Tuy nhiên trông ngài rất vui với nụ cười thường xuyên nở trên môi.
Ngài đã ban bình an cho các tín hữu bằng tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hung
Gia Lợi, Lithuani, Slovak và Ý. Ngài đặc biệt nhắc đến các bạn trẻ Ba Lan đông đảo tại Cologne
và một số cũng có mặt trong buổi triều yết này trước khi về lại Ba Lan. Các bạn trẻ Ba Lan cũng
chào lại ngài với lời chào hoan hô bằng tiếng Ba Lan.
Riêng về Úc Châu, nước sẽ tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2008, Đức Hồng Y George Pell,
Tổng Giáo Phận Sydney, có mặt trên lễ đài trong thánh lễ bế mạc, đã đầy xúc động, khi các vị
Hồng Y và Giám Mục bắt tay chúc mừng ngài, sau khi Đức Giáo Hoàng chính thức công bố
Sydney sẽ là nơi tổ chức ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2008.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Australian, Đức Hồng Y Pell cho biết việc xin đăng ký ngày
Quốc Tế Giới Trẻ 2008 là “một cố gắng mạch lạc và chuẩn bị kỹ lưỡng với sự giúp đỡ to lớn của
chính quyền liên bang và tiểu bang. Đó là cuộc cử hành của người Công Giáo, nhưng nó sẽ mở
rộng cho những ai, đặc biệt là những người không có một xác tín tôn giáo và đang tìm kiếm một
định hướng cho đời mình.”
Được biết, chính quyền của thủ tướng John Howard đã phái 4 chuyên viên tham gia soạn thảo với
Đức Hồng Y đơn xin Tòa Thánh cho phép tổ chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ và 4 vị này đã sang tận
Rôma để gặp gỡ các viên chức Tòa Thánh tại Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân.
Đức Hồng Y Pell nhận định rằng vấn đề gay go nhất của Úc là lục địa này xa xôi, tiền vé máy bay
cao và chính sách di trú của Úc rất khắt khe. Tuy nhiên, Đức Hồng Y cho biết ngài đã nói chuyện
với chính phủ và hai bên đồng ý chính phủ Úc sẽ nới lỏng chính sách di trú như đã từng làm hồi
Thế Vận Hội 2000. Bên cạnh đó, những cơ sở đã dùng trong Thế Vận Hội 2000 sẽ được trưng
dụng cho ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2008. Úc Châu đang trải qua những vấn đề trầm trọng về giới
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trẻ. Do đó, các nhà lãnh đạo quốc gia ủng hộ tối đa Giáo Hội Công Giáo trong vấn đề ngày Quốc
Tế Giới Trẻ.
Tuy nhiên, hiện nay tại Úc có nhiều nhóm chống đối ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Nhóm AIDS, mang
danh là Công Giáo, nhưng chống Tòa Thánh ra mặt. Ngay sau khi có tin đồn Úc sẽ được đăng cai
Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, nhóm này tổ chức cuộc họp báo và tuyên bố Đức Giáo Hoàng nên tổ chức
Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2008 tại Phi Châu, vì nơi đó cần hơn và không nên ưu đãi Úc Châu quá
đáng như thế.
Được hỏi về những lời tuyên bố của nhóm này, Đức Hồng Y Pell cho biết chỉ có mấy kẻ
“scrooges” mới càm ràm về chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Chủ đề của ngày Quốc Tế
Giới Trẻ 2008 chưa được chính thức công bố. Tuy nhiên, tại Úc đã có những chuẩn bị theo chủ đề:
“Hãy vác thánh giá và theo Thầy.” Một nhà đạo diễn phim người Úc, ông Mel Gibson, người đã
làm cuốn phim nổi tiếng “Cuộc thương khó Đức Kitô” cho biết là sẽ diễn cảnh thương khó Chúa
Giêsu Kitô ngay trên đường phố Sydney.
Liên quan đến việc tổ chức ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Sydney cũng cần nói thêm rằng, cộng đồng
Công Giáo Việt Nam tại Sydney trong những năm qua đã miệt mài chung lưng xây dựng những cơ
sở rất to lớn và khang trang. Quý cha và anh chị em trong nước và hải ngoại chưa từng đến Úc
Châu bao giờ hãy quyết tâm tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2008 tại Úc Châu. Nhân ngày Quốc
Tế Giới Trẻ 2008 nên đi một chuyến sang Úc Châu. Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại Sydney
và các tiểu bang khác hân hoan chào đón chu đáo. Nên hoạch định chương trình ngay từ bây giờ.
Nhìn tổng quát, Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 20 được tổ chức rất công phu và thành công tại
Cologne Đức Quốc, mặc dù có nhiều hạn chế. Một số những ghi nhận quan trọng trong Ngày Giới
Trẻ Thế Giới năm 2005 do Ban Tổ Chức Trung Ương ghi lại như sau:
1. Số người tham dự: 415.178 người đăng ký, trong tổng số 1.002.000 người tham dự Thánh
Lễ bế mạc. Có 280.404 người tuổi từ 18-27 đăng ký.
2. Các quốc gia tham dự: 197 quốc gia khác nhau đến tham dự. Âu châu: 79.2 % trong số đó
20.7% ở Đức, Á châu : 3.0%, Phi châu: 2.3%, Bắc mỹ: 8.9%, Trung mỹ: 1.8%, Nam mỹ:
3.4%, Vùng Úc Châu: 0.8%.
3. Năm quốc gia có đông người tham dự nhất: Ý 101.174, Đức 83.929, Pháp 38.549, Tây ban
nha 31.908, và Hoa kỳ 24.237.
4. Ban Tổ Chức phân phát 500.000 túi đeo lưng (backpacks).
5. Thiện Nguyện Viên: 27.000 thiện nguyện viên từ 120 quốc gia.
6. Tạm trú: 350.000 trú trong các trung tâm thể dục và trường học, 91.024 tại các nhà hoặc
phòng thuê, 30.000 tại các gia đình địa phương, một số lớn khách hành hương tạm trú tại
các văn phòng quản lý, siêu thị, tiệm bán bàn ghế, trung tâm văn hoá Hồi Giáo Thổ Nhĩ
Kỳ, lâu đài, nhà kho, nhà ươm trồng cây....
7. Phụng vụ: gồm 804 Hồng Y và Giám Mục với 54 hồng Y, 750 giám mục, 10.000 Linh
Mục, 3000 thừa tác viên thánh thể, 500 linh muc giải tội, 248 giáo lý viên, 3000 điã thánh,
400.000 cây nến, 1000 người phục vụ bàn thánh, 2450 ca viên và nhạc sĩ, 480 lít rượu lễ,
2.8 triệu bánh lễ.
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8. Y tế: 30 bác sĩ, 4 giường hồi sinh, 70 giừơng bệnh, 2000 xe cứu thương, 40 trạm cứu
thương, 5 trạm y tế lưu động cho mỗi 35 ngàn người, mỗi trạm gồm một bác sĩ và 20 người
phục vụ.
9. Vệ sinh: Trên 9000 phòng vệ sinh lưu động tại Marienfeld, 12.000 phòng vệ sinh lưu động
dọc trên đường, 105 tháp nước uống, 1600 địa điểm nước uống.
10. Trang trí: Trên 3000 lá cờ trên khắp tổng giáo phận Cologne, 40 màn ảnh lớn, gồm 32 màn
ảnh tại Marienfeld.
11. Chuyên chở: 1200 xe bus nhỏ, 900 xe bus lớn (coaches).
12. Xe điện: 1250 xe địa phương và phụ cận, 142 xe xuyên bang và liên quốc gia, 19 chiếc từ
Ý, 12000 người di chuyển mỗi giờ tại nhà ga Horrem, và trên 200 xe lửa, với 1010 tài xế xe
lửa thay vì 480 tài xế ngày thường.
13. Thực phẩm: 5000 tấn thực phẩm, 6 triệu bữa ăn, 130 địa điểm nhận đồ ăn trưa và chiều,
320 vạc nấu ăn và bếp hâm đồ ăn (ovens), 388 xe chuyên chở thực phẩm, 3000 ký cà phê,
35.000 người tình nguyện phụ giúp, 300.000 lít sữa mỗi ngày, 700.000 bữa ăn mỗi ngày,
900.000 ổ bánh mì mỗi ngày, 1 triệu bộ muỗm dĩa dao, 1.8 triệu trái cây, 3.6 triệu túi rác,
5.7 triệu hộp đựng đồ ăn.
14. Chương trình: Hơn 1000 các buổi lễ và sinh hoạt, hơn 500 chỗ hội họp, hơn 80 sân khấu,
7 sân khấu lớn tại 3 thành phố, gần 4000 nghệ sĩ tham gia.
15. Truyền thông: Hơn 7000 phóng viên đăng ký, 160 đài tiếp vận quốc gia, 6900 phút phát
thanh, 400 đài phát thanh, 41 đài truyền hình và phát thanh ngoại quốc, 109 máy quay hình,
1000 kilô mét giây cáp, 1.2 megawatt điện. 250 triệu người thế giới theo dõi trên 79 đài
truyền hình tiếp vận trên thế giới.
Nhìn chung, Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 20 tại Cologne Đức Quốc là một sứ điệp Giới Trẻ gửi
Thế Giới hôm nay: “Chúng tôi đến thờ lậy Người. Chúng tôi vẫn còn đây với hành trình niềm tin,
đồng hành với Đức Kitô, cùng với Giáo Hội, loan truyền Tin Mừng Phục Sinh.”
Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2005, là một chứng từ sống động về Đức Kitô đã chết và sống lại.
Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2005 là một bản trường ca Đức Tin vững mạnh của người trẻ hôm nay.
Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Cologne là một khẳng định cho niềm tin tuổi trẻ thời đại.
Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2005 còn là tiền đề để tuổi trẻ tiếp tục dấn thân trong mọi môi trường
cuộc sống.
Hãy cầu nguyện cho tuổi trẻ.
Hãy đồng hành với tuổi trẻ.
Hãy cùng dấn thân với tuổi trẻ lên đường loan báo Sứ Điệp Tin Mừng của Đức Kitô cho toàn thể
Thế Giới hôm nay.
Linh Mục Văn Chi tổng kết.
Sydney ngày Lễ Sinh Nhật Mẹ Maria 8.9.2005.
Tài Liệu Tham Khảo:
Vietcatholic.
wjt2005.de website.
Người Tín Hữu.
USA Today.
Frankfurter Allgemeine.
Financial Times.
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Herald Tribune.
DHGT-2005.net.
Observano Romano.
Zenith.
Hành Hương Dấu Chân Niềm Tin – Footprint of Faith Pilgrimage.
HÀNH TRÌNH THỨ 6: HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ BIỂN ĐÔNG.
Chiều ngày Chúa Nhật mùng 7 tháng 9 năm 2008, tôi ra phi trường từ giã Sydney trực chỉ bay về
Kuala Lumpur, thủ đô của nước Malaysia. 10 giờ đêm cùng ngày, chiếc phi cơ hang Malaysia hạ
cánh xuống phi trường Kuala Lumpur…Tất cả đều lạ lẫm với tôi, vì tôi tỵ nạn tại
Philippines…Vội vã đổi tiền và lien lạc với khách sạn để chuẩn bị nhập với phái đoàn Văn Khố
Thuyền Nhân do anh Trần Đông và Lưu Dân báo Dân Việt hướng dẫn…
Đêm đầu tiên ở Kuala Lumpur không ngủ được…Sáng sớm hôm thứ 2 ngày 8.9.2008, taxi chở tôi
ra phi trường đi tiếp một hành trình khác về lại đảo Pulau Bidong…Chuyến bay Malaysia cất cánh
từ Kuala Lumpur trực chỉ về phi trường Terengganu, danh địa nổi tiếng cho các thuyền nhân tỵ
nạn Việt Nam táp đảo Pulau Bidong và Malaysia…Tôi telephone cho Trần Đông để xem đi tới
Pulau Bidong thế nào.
- Anh Đông ơi, tôi chẳng biết phải đi thế nào.
-

Cha đừng sợ, cứ tới Terenngganu sẽ có người đón…

Tôi an tâm trên chuyến máy bay để đấn Terengganu…Máy bay đáp xuống…Một người Malaysia
đến đón tôi tại phi trường…Tôi lên xe để anh chở ra bến tầu đi Laguna Redang Beach…Đường
Malaysia tốt quá…Tôi chạnh nhớ tới Việt Nam yêu thương…Giá mà không Cộng Sản thì đất nước
tôi chắc phải đẹp hơn Malaysia nhiều…Tôi chờ tại bến tầu từ 11 giờ sang…Vào quán nước bên
đường…Câu đầu tiên tôi học được là tiếng “terimacasi-cám ơn”…Tôi nói với mấy người
Malaysia…Họ cười hiền và hiểu tôi cám ơn họ…
12.30 trưa, tôi trở lại bến tầu…Rất nhiều du khách ngoại quốc…Tôi nghe có tiếng người Việt
Nam…Thì ra anh chị Hoàng Bé từ Melbourne đi chung đoàn đến sau cùng với cô Lê Trang Đài
của đài truyền hình ABC từ Sydney…Chúng tôi nhập bọn cười nói vui vẻ…Chúng tôi xuống
tầu…Con tầu lướt sóng nhanh nhẹn và nhẹ nhàng rời khỏi bến đến Laguna Redang Beach…
Tàu cặp bến Laguna Redang Beach Resort…Anh Trần Đồng và Lưu Dân đón chúng tôi…Bữa
cơm trưa vội vàng ăn theo đồ ăn Malaysia…
Đoàn chúng tôi chuẩn bị đi thăm bãi biển san hô với nhiều loại sinh vật biển miền nhiệt đới…Tôi
gặp Bác Nguyễn Thuyên, nhà văn và chủ bút Chuông Sàigòn trước kia, bác còn là tác giả của tác
phẩm nổi tiếng “Bô Mặt thật Hồ Chí Minh”. Tay bắt mặt mừng…
- Cha Văn Chi cũng đi với đoàn mình.
Tôi nhận ra Bác Nguyễn Ngọc Tần và phu nhân mỉm cười và bắt tay tôi…Bác Nguyễn Ngọc Tần
nguyên là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Adelaide…Niềm vui nơi xứ người dâng
cao…Tôi lại được dịp làm quen với chị Nguyễn Thị Tâm và Trần Thị Thanh Hà từ Sydney dễ
thương. Hai chị là người Hướng Đạo Sinh rất giỏi…Anh Phan Tấn Dũng hoạt bát, nói cười luôn và
hay giúp đỡ mọi người, anh cũng là Hướng Đạo sinh khá nhạy bén…Anh Diệp Văn Ngành thon
nhỏ, vui tươi, thân tình và dễ mến. Anh Chị Nguyễn Hữu Trình và Nguyễn Thị Hoa Sen hoạt bát
làm thủ quỹ cho đoàn. Anh chị rất dễ thương và chúng tôi thường gọi đùa là “ông bà trùm” làm
nhớn lắm…bên Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney…Anh Nguyễn Ngọc Long, người đi du
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lịch và kiến thức khá nhiều…Anh vui vẻ và chia sẻ rất nhiều với đoàn…Đặc biệt 3 chị em Mã
Thảo từ Hoa Kỳ, Mã Phương Hạnh và Mã Phượng Hoa từ Việt Nam đi trong phái đoàn. 3 chị em
đi đưa cốt người em trai vượt biên, tên là Mã Quốc Lộc, đã ra đi trên đảo Pulau Bidong ngày
16.5.1984…Anh Chị Trương Thanh Việt và Trương Thị Bạch Yến từ Sydney…Anh là cựu sĩ quan
Hải Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà…Anh Chị Việt dễ thương và vui tươi, luôn tạo những
niềm vui cho đoàn…Và anh chị Hoàng Bé từ Melbourne trong đoàn, và luôn là tài tử đóng phim
cho TV ABC, vì anh là thuyền trưởng chiếc tầu Trà Vinh 148. Nhưng không may, khi gần tới bờ
Malaysia, lính Malaysia bắn không cho cập bến…Tầu anh bị bão lớn…Tầu chìm…Chúng tôi đến
thăm ngôi mộ tập thể 123 thuyền nhân Việt Nam được chôn tập thể nơi gần Terengganu
này…Đoàn chúng tôi còn anh Nguyễn Tấn Hùng nhỏ tuổi nhất đoàn…Chúng tôi gọi anh là Út
Hùng…Anh Hùng từ Thuỵ Điển, một thanh niên hiền hoà dễ mến, yêu Dân Tộc Việt
Nam…Chúng tôi cứ đùa là làm mai cho Hùng người Việt Nam tại Úc, nhưng anh ngần ngừ chưa
chịu…Còn anh Trần Đông trưởng đoàn, lúc nào cũng lo lắng cho đoàn…Nhiều khi thấy anh thật
tội nghiệp và rất dễ thương…Anh Lưu Dân nhà báo Dân Việt như nhà ngoại giao đại tài, luôn lo
lắng càc vấn đề ngoại giao cho đoàn…Riêng cô Trang Đài và toán quay phim của truyền hình
ABC lúc nào cũng kè kè theo chúng tôi để lấy hình…
Con tầu lênh đênh trên vùng biển Malaysia, làm tôi tưởng nhớ đến đồng bào thuyền nhân của tôi
các đây hơn 20 năm…Đã từng vượt đại dương trên những con tầu nhỏ bé nguy hiểm chơi vơi trên
vùng biển Malaysia…Chúng tôi tới một bãi biển đẹp…và du khách xuống tắm để thám hiểm đáy
biển…Chiều tối, lững thững đi trên bãi biển vùng nhiệt đới của Malaysia…Laguna Redang Beach
theo người địa phương kể lại, đây là nơi nghỉ mát của hoàng gia Malaysia, bây giờ dành cho du
khách nghỉ mát…
Sáng thứ Ba ngày 9.9.2008, đoàn chúng tôi đi tầu đến đảo Pulau Bidong…Con tầu lướt sóng…Xa
xa, hình đảo Pulau Bidong mờ trong biển xanh…Tầu càng đến gần, chúng tôi càng hồi hộp, sống
lại những tâm tình của thuyền nhân cách đây hơn 20 năm khi gần táp đảo…Cái khác xa là bây giờ
chúng tôi đi trên con tầu thật tiện nghi, so với những thuyền nhân trên những con thuyền không gọi
là tầu vượt biển…Tầu chúng tôi “táp đảo” Pulau Bidong. Anh Trần Đông Giải thích:
- Đây là cầu Jetty, nơi đồng bào thuyền nhân của mình xưa kia cập bến, hay từ giã nhau để
lên đường đi định cư. Bây giờ, cầu Jetty mới thay thế cho cầu Jetty cũ xa xưa…
Một câu vè nổi tiếng nhớ lại cả một khung trời tỵ nạn Pulau Bidong: “Bidong có list thì dông”.
Một con tầu nhỏ chở chúng tôi từ ngoài khơi vào tới bờ cát Bidong…Cả đoàn hăng hái bước theo
sự hướng dẫn của anh Trần Đông và mấy người Malaysia địa phương, trong đó có anh Alex, người
Malaysia có tình thương mến với người Tỵ Nạn Việt Nam dẫn đường…
- Đây là phòng Cao Uỷ…Đây là bãi cát mà mỗi buổi sáng hoặc chiều chúng tôi ra đi dạo.
Bác Tần kêu lên…Chúng tôi lầm lũi đi về phía khu A phía bãi cát…Cỏ và cây cối mọc um
tùm…Không còn nhận ra hình dáng trại cách đây hơn 20 năm…Đầu tiên chúng tôi thấy những
nấm mồ đơn sơ cỏ mọc um tùm của những thuyền nhân xấu số tại đây…Khu A khoảng chừng hơn
12 nấm mồ hiu quạnh…Người dẫn đường dùng giao phát cỏ hướng dẫn chúng tôi đi sâu vào
những toà nhà Cao Uỷ và những nhà của các ban làm việc khác nhau…Tất cả chỉ là hoang
dã…Anh Lưu Dân hô lên:
- Thấy di tích gì của thuyền nhân, mình lượm lấy đưa về làm kỷ niệm.
Đoàn lấy được khúc ống nước rỉ xét từ lâu đời…Một chiếc dép Sài Gòn đời xưa…Chúng tôi đi
tiếp…Mọi người nhận ra cây cổ thụ cao mỗi khi chờ có list hay đi phỏng vấn…
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Văn Phòng Cao Ủy Tỵ Nạn tại Pulau Bidong.
Đi sâu vào khu B, khu C, khu D, khu E…Dẫy nhà thương vẫn còn những di tích…Dãy nhà kho
còn sót lại cả một thùng nước mắm dành cho thuyền nhân còn lại…
- Ai dám ăn nước mắm này không…

Chai nước mắm thời kỳ tỵ nạn còn sót lại tại Pulau Bidong.
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Đoàn có người hỏi vang lên…Chúng tôi cười vui vẻ nhớ lại những tháng ngày tỵ nạn tại
Bidong…Chúng tôi đi theo bãi biển lên Đồi Tôn Giáo…Chiếc tầu nhiều huyền thoại bây giờ đã rỉ
sét và mất đi hình dạng thời xưa…Từng đàn cá ôi chao là nhiều…Một số người chép miệng:
- Giá mà đời tỵ nạn cá vào nhiều thế này thì dân mình sung sướng quá.
Chúng tôi leo lên Đồi Tôn Giáo tuyệt đẹp…Ngôi Nhà Thờ của trại hoang tàn…Bàn thờ chẳng còn
gì…Cuốn sách Kinh Thánh làm bằng tôn chúng tôi gỡ ra và đưa về trưng bày trong Nhà Truyền
Thống Thuyền Nhân…Phiá cuối Nhà Thờ, một đài kỷ niệm với những cánh buồm để tưởng nhớ
đến các thuyền nhân hy sinh trên đường tìm tự do vẫn sừng sững tách đố cùng sương gió và thời
gian…Núi Đá Đức Mẹ với rất nhiều bảng tạ ơn của thuyền nhân vẫn còn nhiều di tích…Chúng tôi
lấy một tấm bảng tạ ơn để trưng bày mai sau…

Tượng Đài Tạ Ơn tại Trại Tỵ Nạn Pulau Bidong Malaysia.
Đoàn chúng tôi hướng về Chùa của trại…Tuợng Phật bị điêu tàn…Chùa hướng ra mặt biển khá
đẹp…Chúng tôi còn thấy những tên của Thuyền Nhân đã chết được ghi trên những tấm gỗ trong
Chùa để cầu siêu…
Từ khu vực Chùa, chúng tôi tiến về khu F nghĩa trang của nhiều mộ phần, trong đó có hàng trăm
phần mộ nơi đây và khoảng 30 phần mộ khác tại khu A…Theo con số cho biết có khoảng 2000
Thuyền Nhân đã chết trong vùng Bidong…Chúng tôi cử hành Lễ Nghi tưởng niệm đến các
Thuyền Nhân đã ra đi…Bác Nguyễn Thuyên Niên trưởng rưng rưng giọt lệ…tay cầm bó nhang
quỳ gối trước các nấm mộ của Thuyền Nhân, tôi rưng rưng giọt lệ. Bác xúc động nói lên:
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-

Hôm nay những người may mắn sống sót chúng tôi tới đây, để cám ơn đất nước Malaysia
đã đón chúng tôi. Chúng tôi dâng những nén hương để cầu cho quý vị Thuyền Nhân đã ra
đi được siêu thoát…

Tiếp theo, anh Trình giúp tôi chuẩn bị bàn thờ và dụng cụ dâng Thánh Lễ…Tất cả đều xúc động
nhớ tới những đồng bào ruột thịt Thuyền Nhân không may mắn như chúng tôi, đã bỏ xác tại khung
trời này khi đi vượt biên tìm tự do…Sau Thánh Lễ, chúng tôi chia nhau những nén hương cắm vào
mỗi phần mộ của đồng bào tôi đang an nghỉ…

Nghĩa Trang Khu F tại Pulau Bidong.
Chúng tôi về lại khu vực hành chánh và điều hành của trại Pulau Bidong để dùng cơm trưa nhẹ do
những người Malaysia khoản đãi. Bữa trưa đơn sơ và thân tình…
- Chúng mình ăn cơm như những ngày vừa táp đảo. Nhưng cơm này ngon quá, không bù lại
cho những ngày táp đảo xa xưa.
Chúng tôi đi thăm “Ông Già Bidong” với nhiều huyền thoại. Nào là câu chuyện một ông già đã
cứu một cô gái ngoài biển khơi…và ông đã bị chết…Ông rất thiêng…Nhiều người đến cầu nguyện
với ông…Một số tấm bảng tạ ơn “Ông Già Bidong” rêu phủ phong sương.
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Tượng Ông Già Bidong.
Chúng tôi rời Bidong và trực chỉ về Primula Beach. Khách sạn khá đẹp bên bờ biển nhiệt đới.
Chúng tôi cùng chia sẻ bữa ăn tối tại nhà hàng Chinese rất ngon tối hôm nay…
Sáng ngày 10.9.2008, sau khi điểm tâm, chúng tôi lên đường đi thăm các nghĩa trang khu A, B, C,
và D với những nấm mồ tập thể và cá nhân của Thuyền Nhân bị chết tại Malaysia…Chiếc xe bus
de luxe chở chúng tôi đến cửa sông Terengganu, nơi chiếc tầu tỵ nạn bị chìm năm 1978 tại cửa
sông Terengganu với 137 thuyền nhân bị chết được chôn tập thể tại nghĩa trang khu D trong đất
liền Terengganu…Chúng tôi ăn ice cream ngay tại khu du lịch trên cửa sông Terengganu để tưởng
nhớ đến đồng bào thuyền nhân xấu số này…
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Một nấm mộ tập thể tại Terengganu Malaysia.
Sau đó, đoàn còn thăm viếng nấm mồ tập thể của 123 người chết của con tầu Trà Vinh. Đoàn tiếp
tục đi thăm nghĩa trang khu A và B có một số phần mộ của thuyền nhân Việt Nam. Tại nghĩa trang
khu C, khoảng 153 phần mộ của thuyền nhân Việt Nam và 30 phần mộ rải rác đó đây…Khi bước
chân vào nghĩa trang khu D, tấm bia tưởng nhớ do Cộng Đồng Người Việt tại Adelaide dựng nên
kỷ niệm và tưởng nhớ đến những thuyền nhân xấu số…Đoàn chúng tôi được hướng dẫn đi thăm
viếng các phần mộ tập thể…Chúng tôi dừng lại tại phần mộ tập thể đông nhất với 137 thuyền nhân
được an táng chung với nhau…Chúng tôi rưng rưng giọt lệ…Đồ lễ được bày biện trước phần mộ
tập thể này…Bác Nguyễn Thuyên với nghi thức cầu nguyện và dâng hương, sau đó, tôi cùng phái
đoàn dâng Thánh Lễ cầu nguyện tại nơi đây…Nước mắt chúng tôi tuôn trên đôi má vì thương nhớ
cho những thuyền nhân xấu số…Đôi mắt nhoà lệ nhớ thương…Lời cầu xin thật sốt sắng và cảm
động…Sau Thánh Lễ, chúng tôi lại chia nhau đi dâng những nén hương tưởng nhớ đến mọi phần
mộ. Đây là phần mộ tập thể của 39 thuyền nhân trên con tầu bị nạn vào năm 1980. Kia là ngôi mộ
tập thể của con tầu MH 3012-Minh Hải với 53 người được an táng chung vào năm 1987. Chúng tôi
còn thấy ngôi mộ tập thể của 19 người bị nọc độc của rắn khi ăn cháo cùng với nhau trước khi lên
đường định cư vào năm 1977. Một ngôi mộ tập thể khác của 33 thuyền nhân trong một con tầu bị
chìm…Rất nhiều ngôi mộ cá nhân do Văn Khố Thuyền Nhân đã sửa sang lại…Lòng chúng tôi
chùng xuống, những giọt nước mắt tiếc thương cho đồng bào tôi xấu số…
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Nấm mộ tập thể của tầu Minh Hải 3012.
Sau khi ăn trưa xong, đoàn chúng tôi tiếp tục hành trình dọc theo Malaysia để đến Genting.
Genting là một thành phố cao nguyên tuyệt đẹp của Malaysia với độ cao khoảng 1500 mét như Đà
Lạt ở Việt Nam. Trên thành phố này có trung tâm giải trí đặc biệt đủ mọi loại trò chơi cho trẻ em
và mọi người…Ngôi Chùa thật vĩ đại và công trình do một người Trung Hoa xây dựng cùng với cả
thành phố Genting và Ngôi Chùa này…
Chúng tôi ở lại đây để chuẩn bị sang Indonesia…Được biết, Malaysia có 26 triệu dân với 60% là
người Malai, 40% là người thuộc các sắc dân khác. Đa số dân chúng theo Đạo Hồi Giáo, nên ít
được ăn thịt heo trong thời kỳ thuyền nhân ở trại Bidong…Tuy thế, bây giờ chính quyền rộng rãi
hơn và cho phép tự do hơn trước.
Trước khi đến Indonesia, chúng tôi qua biên giới Singapore, một đất nước khá văn minh với nhiều
nhà cao tầng…Đoàn chúng tôi tới bến tầu đi đảo Batam, một đảo lớn của Indonesia để dễ dàng
sang đảo Galang.
Đất nước Indonesia có khoảng 250 triệu dân, đa số là Hồi Giáo. Đây là đất nước có dân số Hồi
Giáo lớn nhất thế giới. Indonesia có 14.000 hòn đảo lớn nhỏ.
Chúng tôi tới thành phố Batam, một thành phố lớn với 730.000 người. Tại đây, chúng tôi được ăn
một bữa cơm tối giống như cơm tại Việt Nam rất ngon lành.
Sáng ngày Thứ Bảy 13.9.2008, chúng tôi đi trên một xe van sang đảo Galang. Đảo Batam đã nối
liền với đảo Galang với 6 cây cầu mới, nên không phải đi tầu như thời tỵ nạn…
Đoàn chúng tôi đã tới cổng trại Tỵ Nạn Galang…Út Hùng người ở Galang trước kia vui quá, em
hướng dẫn chúng tôi:
- Chúng ta sẽ đi qua một cổng trại lớn đấy nha.

221

Chúng tôi vui với niềm vui của Hùng, người từ đảo Galang trước đây và có về thăm Galang năm
ngoái. Một chị em hăng say kể lại những câu chuyện đẹp về Galang. Chị Tâm đọc câu thơ rất hay
về Galang:
Galang cửa ngõ tình xù
Anh đi anh để cái dù cho em.
Mọi người cười ồ vui vẻ và thích thú cùng với câu tục ngữ về Bidong: “Bidong có list thì dông.”
Đoàn đi về hướng cầu Jetty, nơi thường xuyên những con tầu chở thuyền nhân đến và rời đảo đi
định cư. Galang đã tiếp nhận tới trên 250.000 thuyền nhân đến và đi định cư.
Xe di chuyển qua một con tầu vượt biên khá cũ còn nằm trên bãi cát…Chúng tôi cố gắng chụp
hình và quay phim hình ảnh còn lại của những ngày vượt biên kinh hoàng, qua hình ảnh con tầu
nhỏ như chiếc thuyền nan của đồng bào thuyền nhân, trong đó có cả chúng tôi trong số những con
tầu nhỏ mong manh ngày vượt biên xa xưa…
- Đây là cầu Jetty, con đã đến đây biết bao nhiêu lần để đón người tới và tiễn người đi.
Út Hùng reo lên khi xe chúng tôi dừng lại bên cầu Jetty được xây dựng từ lâu thời tỵ nạn, và đã
được tu bổ nhiều lần. Chúng tôi bước lên cầu Jetty chụp hình quay phim…Nhớ lại cả những thước
phim cuộc đời tỵ nạn tại Galang và các đảo tỵ nạn của thuyền nhân Việt Nam trước đây. Anh Chị
Trình Sen chạy như bay lên cầu…Cả đoàn ai nấy đều hăng hái ghi lại những hình ảnh như sợ
không còn thời cơ để ghi lại những hình ảnh xúc động này… Đoàn chúng tôi gặp một số người
Indonesia đã từng làm việc trong trại tỵ nạn Galang trước kia…Một anh đã làm cho nhà máy điện
của trại đang đèo con trên xe gắn máy vui tươi chào đón chúng tôi…Út Hùng hăng say chuyển
những quần áo tặng cho dân chúng địa phương tại đây, những người đã giúp tỵ nạn Việt Nam
trước kia…Chúng tôi cũng chia sẻ một ít tài chánh cho đồng bào này…Chúng tôi xuống nhà sàn
gần với con tầu vượt biên trước kia còn nằm tại đó…Ai cũng cố gắng chụp những tấm hình kỷ
niệm với con tầu thô sơ và nhỏ bé của thuyền nhân còn sót lại…
Rời khu vực cầu Jetty, chúng tôi vào trại…Tạt vào ngôi Thánh Đường thô sơ ngoài cổng
trại…Những hình ảnh tỵ nạn ùa về…Tượng Chúa Giêsu, tượng Đức Mẹ Maria từ thời tỵ nạn được
trưng bày trong Thánh Đường…Chúng tôi cùng cầu nguyện…Sau đó, tiếp tục lên xe vào cổng trại
Galang.
Đầu tiên là Ngôi Chùa đấy ắp kỷ niệm…Út Hùng và anh Ngành, những người ở Galang trước đây
hướng dẫn chúng tôi vào Chùa…Đây là Ngôi Chùa trước kia của Thuyền Nhân Việt Nam, bây giờ
họ đã sửa sang lại cho những anh chị em Giáo Hội Phật Giáo Galang xử dụng…Những hình ảnh
xa xưa từ năm 1978 còn ghi đầy những dấu tích thuyền nhân xưa kia đến Chùa để cầu nguyện
khấn vái…Chúng tôi cầu nguyện khấn vái trong Chùa cho các thuyền nhân đã bỏ mình trên các
đảo và biển cả bao la…Những nén hương tưởng nhớ như ấm lại khung trời tỵ nạn xa xưa…
Đây là lối cũ vào Chùa trước kia với cổng Chùa rêu phong và thô sơ…Đoàn chúng tôi dừng lại ghi
hình ảnh kỷ niệm…Đây là khu Nhà Thờ…Chúng tôi lội bộ đi vào khu Nhà Thờ mà trước kia rất
sầm uất…Bên này là chợ của thuyền nhân…Chỗ kia là nơi làm nước đá cho trại, xưởng làm tầu hủ
của người Việt Nam…Tất cả đều gợi nhớ cả một khung trời tỵ nạn gian lao xa xưa…Chúng tôi đi
bộ lên khu vực Nhà Thờ thời Cha Diminici Đỗ Minh Trí giúp đỡ tỵ nạn Việt Nam…Ngôi Nhà Thờ
đã sụp đổ….Chỉ còn những khung gỗ…Đặc biệt, đài Đức Mẹ vẫn sừng sững, trơ gan cùng tuế
nguyệt…Tượng Đức Mẹ vẫn giơ đôi bàn tay đón nhận đoàn con Việt tỵ nạn đau khổ về Galang…2
hàng đèn nến vẫn còn trước Đức Mẹ…Sau bức tường của Đài Đức Mẹ là tấm bản đồ Việt Nam do
một nghệ nhân tỵ nạn vẽ rất đẹp…Chúng tôi cùng nhau ghi lại những tấm hình lưu niệm tại đây…
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Rời khu vực Nhà Thờ, đoàn chúng tôi đi tới khu Galang 2…Trên những đường đi trong trại, bây
giờ người ta đã trải nhựa đẹp lại…Những tấm biển chỉ đường được sơn và thiết kế lại… Đây là
Galang 3, nơi dành cho những thuyền nhân an nghỉ vĩnh viễn…Họ là những người được định cư
mãi mãi và trước tiên tại Indonesia. Khu vực nghĩa trang tại Galang người tỵ nạn Việt Nam đặt tên
là Trại Galang 3. Nơi đây có 530 phần mộ của thuyền nhân Việt Nam…
Chúng tôi tụ họp và chuẩn bị những lễ vật: Nhang, trái cây, bánh, bia, rượu, tiền mã…Bác Nguyễn
Thuyên Niên Trưởng cử hành lễ nghi cầu nguyện cho các hương hồn thuyền nhân:
- Chúng tôi là những người thuyền nhân sống sót và may mắn, hôm nay về đây, để cám ơn
đất nước Indonesia đã giúp đỡ chúng tôi…Chúng tôi thành khẩn cầu nguyện cho anh chị
em thuyền nhân đang an nghỉ nơi đây được siêu thoát…
Anh Trình chuẩn bị phần phụng vụ cho tôi dâng lễ tại nghĩa trang…Trong cơn cảm xúc tột độ giữa
530 phần mộ của thuyền nhân xấu số…Những giọt nước mắt nhớ thương chảy dài trên khuôn mặt
của mọi người trong đoàn…Tôi xúc động và dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho các thuyền nhân an
nghỉ trong nghĩa trang Galang 3 và an nghỉ trên nghĩa trang mênh mông của Đại Dương Biển
Đông, nấm mồ tập thể vĩ đại nhất của thế giới với khoảng gần 400.000 người đã ra đi vĩnh viễn…
Trong nước mắt lưng tròng, chúng tôi sau khi xem Lễ xong, toả ra muôn hướng để dâng những nén
hương trước mộ phần của từng người tại đây…Tôi đọc được những hàng chữ: “Nhớ thương Cao
Thị Ánh Tuyết…Gia Đình lập mộ cho Nguyễn văn Hùng…Bạn bè lấp mộ…Anh Em tù nhân
chính trị lập mộ…” Tôi càng xúc động khi đứng trước những nấm mồ trẻ thơ ra đi vội vã nơi
đây… Những người địa phương và một số du khách Indonesia cũng tụ tập chung quanh chúng tôi
và tham dự lễ nghi với chúng tôi…
Tiếp tục hành trình về Galang 2…Ngôi Nhà Thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm vẫn còn khang trang…Qua
cây cầu, chúng tôi bước vào Nhà Thờ…Vẫn Bàn Thờ đó…Vẫn những kỷ niệm đó đời tỵ nạn như
sống lại trong tôi…Tôi và phái đoàn cùng nhau cầu nguyện trong âm thầm để tạ ơn Thiên Chúa và
Mẹ Maria đã cho trên 3 triệu người Việt Nam tới bến bờ tự do, để cầu cho trên 1 triệu thuyền nhân
đã tức tưởi ra đi…Một số di tích với những tấm bảng được thuyền nhân Việt Nam thực hiện vẫn
giữ lại trong Nhà Thờ…Phiá bên hông phải Nhà Thờ, Tượng Đức Mẹ Việt Nam trên con tầu Vượt
Biên vẫn uy nghi…Trước ngôi nhà cũ kỹ xa xưa, một tượng Đức Mẹ khác với áo dài Việt Nam
vẫn nhân từ đón đoàn con Việt ly hương trong những đau thương buồn tủi…Chúng tôi xuống phía
Ngôi Chùa của Galang 2 được bảo trì khá tươm tất…Chúng tôi niệm kinh và sau đó dùng bữa cơm
trưa thanh đạm tại đây trong trại…Chúng tôi gặp một phái đoàn du lịch người Indonesia có cả mấy
Sơ Công Giáo…Tay bắt mặt mừng…Chúng tôi cám ơn dân tộc Indonesia đã đón tiếp chúng tôi tại
Galang…
Sau đó, chúng tôi đến miếu Ba Cô, nơi tương truyền là ba cô gái Việt Nam đã tự vẫn tại đây vì
tuyệt vọng của đời tỵ nạn…Chúng tôi thắp hương tưởng nhớ và cầu cho họ…Chúng tôi vội vã tiến
vào Ngôi Chùa thứ 2 tại Galang…Ngôi Chùa vẫn được bảo trì khá tốt…
Phái đoàn tiếp tục hành trình đến museum thuyền nhân…Những xác của những con tầu vượt biên
hiện rõ…Những con tầu khá lớn của thuyền nhân Việt Nam đang được lưu giữ tại đây…Chính
quyền Indonesia đang cho chỉnh trang và bảo trì khu vực này thành museum cho một thời tỵ
nạn…Chúng tôi đau buồn thấy tấm bảng ghi ơn Indonesia và tưởng nhớ đến thuyền nhân Việt
Nam đã ra đi…Tấm bảng này bị nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đập vỡ tan tành, cùng số
phận với tấm bảng ghi ơn tại trại Bidong…Chúng tôi buồn đến phát khóc…Đoàn thi nhau ghi hình
quay phim lưu niệm bên những con tầu đã chuyên chở những thuyền nhân Việt Nam xưa kia…
- Con xin cha và phái đoàn cho con và anh Ngành tắm biển Galang luyến nhớ…
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Út Hùng và anh Ngành đề nghị…Đoàn chúng tôi chấp thuận và xe van ra bãi biển Galang, nơi
thuyền nhân Việt Nam ra chơi khá đông trước kia. Bãi biển vẫn như xưa, nhưng nhiều nhà dân
được dựng lên…Chúng tôi xuống bãi biển…Hùng và Ngành thay đồ và nhảy xuống biển
xanh…Ngụp lặn trong những kỷ niệm thời tỵ nạn…Chúng tôi mua một số dừa tươi uống tại chỗ,
nhớ lại khung trời tỵ nạn xa xăm lãng đãng…
Sau khi thăm viếng trại Galang, đoàn chúng tôi trở về Singapore…Cố gắng tìm lại trại Transit tại
Singapore, nhưng tìm mãi không thấy…Chỉ thấy một nhà tù lớn mà theo tài xế, đó là một trại
Transit cho đồng bào thuyền nhân trước kia…
Tình cờ, đoàn chúng tôi được biết có một nhóm thuyền nhân mới với 25 người Việt Nam từ vùng
lục tỉnh miền tây Việt Nam tới Indonesia và đang trong trại cấm chờ đợi…Chúng tôi được vào
thăm hỏi họ và tặng họ một số tài chánh trong lúc bơ vơ…
Tối nghỉ tại thành phố Singapore…Đau thương lại oà vỡ khi nhìn thấy các thiếu nữ và trẻ em Việt
Nam làm nghề mãi dâm tại Singapore, khi phong trào lao động nước ngoài của Cộng Sản Việt
Nam dựng nên, để bán những người con gái và trẻ em Việt Nam cho ngoại nhân…Lòng chúng tôi
xót xa và buồn tủi…Dân Tộc Việt Nam còn bị đoạ đày cho tới khi nào dưới chế độ Cộng
Sản…Tôi âm thầm khóc thương cho đồng bào tôi…
Chúng tôi cũng vội vã đi thăm vùng Malacca, nơi gắn liền với lịch sử Đạo Công Giáo tại Việt
Nam. Malacca là một di tích truyền thống lâu đời, khi các nhà truyền giáo vào Việt Nam, Trung
Hoa, Ấn Độ, Nhật Bản, Ma Cao…Nơi đây có ngôi mộ của Thánh Phanxicô Xavie an nghỉ 9 tháng
tại Malacca rất sung túc vào thế kỷ 14. Hiện nay, Malacca có khoảng 800.000 dân và khá nhiều
những di tích lịch sử qua nhiều thăng trầm và các chủ nhân khác nhau.
Chiếc xe bus chở chúng tôi trở lại Malaysia…Thăm viếng Kuala Lumpur…Đi thăm khu Tháp Đôi
nổi tiếng tại Kuala Lumpur Center…Những shop hàng rất nhiều…Du khách khá đông…Tôi lại
thương cảm cho Việt Nam dưới chế độ Cộng Sản, đã nhận chìm sự tiến bộ của Việt Nam thua xa
Malaysia…Chúng tôi lên ăn trưa tại chóp đỉnh của Kuala Lumpur Tower, cao 450 mét, đứng hàng
thứ 4 trên thế giới…Chúng tôi nhìn thấy toàn bộ quang cảnh của thủ đô Kuala Lumpur từ trên
cao…Chiều thứ Ba ngày 16.9.2008, đoàn chúng tôi một số chia tay nhau…Người thì về Úc
Châu…Một nhóm 7 người tiếp tục hành trình Biển Đông về Philippines…
Chiếc phi cơ chao nhẹ, mang phái đoàn 7 người chúng tôi: Bác Thuyên, Anh Đông, Anh Lưu Dân,
Cha Văn Chi, Chị Tâm, Chị Hà, và Út Hùng về phi trường Clark, căn cứ không quân của Hoa Kỳ
trước đây tại Philippines…
Cha Đoàn Sĩ Thục, Đài Radio Veritas đón chúng tôi tại phi trường. Ăn bữa trưa thô sơ tại
shopping vùng căn cứ Clark…Chúng tôi hành trình về trại tỵ nạn Bataan, một trại chuyển tiếp khá
đông của thuyền nhân Việt Nam…
Chiếc xe van của Radio Veritas chở chúng tôi vào cổng trại Bataan…Chúng tôi đến văn phòng
điều hành của trại…Chúng tôi gặp Cô Daisy Fernando, người chịu trách nhiệm thực hiện museum
thuyền nhân Việt Nam tại Bataan…Trại Bataan được gọi là trại PRPC-Philippine Refugee
Processing Center. Trại được thành lập do Cao Uỷ Tỵ Nạn và chính quyền Philippines từ những
năm 1980 đến 1994. Tại đây, theo thống kê của Cao Uỷ Liên Hiệp Quốc đã đón nhận 400.000
thuyền nhân Việt Nam, Lào và Cambodia tỵ nạn…Ngày nay, Trại Bataan đã biến thành Bataan
Techno Park…
Chị Daisy đã lịch sự hướng dẫn chúng tôi thăm toàn bộ khu trại tỵ nạn Bataan…Chị hướng dẫn và
trình bày cho chúng tôi về museum tỵ nạn PRPC, nơi lưu giữ khá nhiều kỷ vật của thuyền nhân
Việt Nam…Một con tầu rất lớn của thuyền nhân Việt Nam được trưng bày chính giữa
museum…Con tầu này đã cập bến trực tiếp vào vùng Morong, và người ta đã đưa về đây trưng
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bày…Ban điều hành còn cho xây dựng lại các “bunk house”, những nhà dài cho thuyền nhân mà
các trại khác gọi tên là “long house (Bidong), barrack (Galang)…” và dựng lại các khu vực khác
như nhà tù, nơi giam giữ các thuyền nhân quậy phá… Chúng tôi thay phiên nhau lên chiếc tầu
vượt biên để chụp hình kỷ niệm…
Chị Daisy tiếp tục dẫn chúng tôi đi thăm công viên Freedom Plaza, nơi xưa kia đồng bào thuyền
nhân hội họp, gặp gỡ, cử hành các lễ nghi Việt Nam tại đây…Đường xá đã được chỉnh trang khá
đẹp mắt với những tấm biển tên đường ghi lại từ thời còn là trại tỵ nạn…
Chúng tôi tới khu vực Nhà Thờ thời tỵ nạn…Ngôi Nhà Thờ cũ không còn, chỉ còn Đài Đức Mẹ,
nhưng tượng Đức Mẹ đã di chuyển về khu Nhà Thờ mới đẹp và khang trang…Tôi nhớ lại 2 mái
trường do CĐ Công Giáo Việt Nam hiến tặng năm 1995 với kinh phí 12.000 Úc Kim đời Linh
Mục Vũ Đảo…Ngôi trường chỉ còn là nền đất hoang sơ…
Chúng tôi vào khu vực Chùa Vạn Hạnh Việt Nam…Tượng Đức Phật vẫn còn oai nghiêm sừng
sững, như nhắc nhớ cả một thời đông đúc đồng bào thuyền nhân tại Bataan…Ngôi Chùa của đồng
bào Lào và Cambodia vẫn cò nguyên hình với tượng đài Đức Phật khá đẹp…Sau đó, Chị Daisy
dẫn chúng tôi tới nghĩa trang của trại Bataan…Cỏ cao khá nhiều phủ lấp hầu hết các mộ
phần…Chúng tôi phải đi theo các anh an ninh để họ dẫn đường và vạch cỏ cho chúng tôi đi…Bác
Thuyên và tôi cũng như Cha Đoàn Sĩ Thục đã cầu nguyện cho anh chị em thuyền nhân an nghỉ nơi
đây…Chúng tôi sẽ cố gắng vận động để sửa sang lại khu nghĩa trang này trong tương lai…
Đoàn chúng tôi trở về khu museum chính…Chúng tôi đã xin được một số kỷ vật thời tỵ nạn như:
bình dầu ăn của Thuỵ Sĩ tặng đồng bào thuyền nhân, những cuốn sách học, danh sách nguyên thuỷ
của các thuyền nhân…Chị Daisy đã vui vẻ gửi tặng chúng tôi…
Rời khỏi trại tỵ nạn Bataan, chúng tôi trở về Manila qua ngã đi vịnh Subic Bay, là nơi khá nhiều
thuyền vượt biên Việt Nam “táp đảo”. Những tên gọi các group của trại Palawan thường lấy tên
đảo mà tầu cập bến lại hiện ra trong chúng tôi. Chị Tâm và Chị Hà đã ở trại Palawan nhắc nhở
chúng tôi. Những nhóm “45 Subic Bay, nhóm 70 Mary Ship Kingstown, nhóm Cap Anamur, nhóm
18 Lubang, nhóm 80 Balabac, nhóm 25 Luzon…” Tất cả như hiện rõ trong ký ức những ngày tỵ
nạn gian khổ…
Vượt qua vùng Subic Bay tuyệt đẹp, nơi căn cứ Hải Quân của Hoa Kỳ trước đây, đã từng giúp đỡ
chiến tranh Việt Nam khá nhiều, gợi nhớ lại chiều dài quá khứ lịch sử Việt Nam…Chúng tôi dừng
lại ăn tối tại một restaurant để ôn lại thời kỳ xa xưa đời tỵ nạn tại Philippines…
Sáng thứ Năm ngày 18.9.2008, đoàn chúng tôi được chở ra phi trường về tập trung tại trại tỵ nạn
Palawan PFAC-Philippine First Asylum Center như những ngày đầu mới nhập trại…
Chiếc phi cơ hạ cánh xuống phi trường Palawan…Phi trường đã thay đổi nhiều lắm, khác xa với
thời tỵ nạn…Anh Lê Văn Công, manager của Vietville-Làng Việt Nam, đã có mặt và đón chúng
tôi…Chúng tôi đề nghị đến thẳng trại PFAC tỵ nạn cũ…Cổng do lính Philippines canh
gác…Chúng tôi được phép vào thăm.
- Đây là trường học, đây là chỗ phát thực phẩm, đây là Ngôi Chùa Phật Giáo, đây là Nhà
Thờ Tin Lành, đây là Nhà Thờ Công Giáo…
Chị Tâm và Chị Hà cũng như Cha Văn Chi hướng dẫn…Chúng tôi ghi hình nơi cổng Chùa cũ, chỉ
còn lại khung cổng…Khu Nhà Thờ Tin Lành…Đài Đức Mẹ vẫn còn với những bia đá tạ ơn khi
xưa…Nơi đây, những thổn thức đau thương của đời tỵ nạn…Những tuyệt vọng khi bị các phái
đoàn đá…Nhũng đau thương mất mát những người thân, bạn bè trên đường vượt biên, được thổ lộ
và cầu nguyện tha thiết, trong những buổi tối đầy ưu sầu và cô đơn, mênh mang vô định…Người
tỵ nạn Việt Nam mất tất cả…Chỉ còn Tự Do và Niềm Tin…
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Chúng tôi vào khu vực Nhà Thờ. Tháp chuông vẫn còn sừng sững với thời gian…Mái tháp chuông
đã bị hư hại…Đài Đức Mẹ của Thuyền Nhân mà chúng tôi xây dựng để tạ ơn năm 1988, với 4 mũi
tầu về 4 hướng đã hư hại nhiều, chỉ còn 4 mũi tầu rạn vỡ…Tượng Đức Mẹ đã được di chuyển về
Làng Việt Nam…Khu vực hành chánh của trại chỉ còn là bãi hoang với một số khung nhà còn sót
lại…Đây văn phòng cao uỷ…Vài cây cao vươn lên…
- Dưới cây nầy chúng tôi nhận những tấm giấy báo định cư hay bị từ chối.
Chị Hà kêu lên khi đến gần một cây khá to từ xưa còn sót lại.
Khu vực phát thực phẩm, nơi chiếu phim, coffe shop, nơi giải trí…Các khu 1, khu 2, khu 3, khu 4,
khu 5, khu 6, khu 7, khu 8…gần bên đường bay…Về sau có thêm khu 9, khu 10…Bên kia đường
bay là trại Westcom…Ngững giếng nước ngọt xây dựng từ hồi 1988…42 cầu tiêu nước thời chúng
tôi xin tiền xây dựng năm 1988 hư hao hầu hết…Một bức tường bên quán ăn xa xưa vẫn còn dòng
chữ nghuệch ngoạc “Cấm đái bậy…” Trại PFAC có lúc chứa tới 14.000 thuyền nhân.
Tôi nhớ lại những cảnh thuyền nhân táp đảo…Khi có thông báo một tầu tỵ nạn mới tới, tôi cùng
phái đoàn bác ái chuẩn bị đi mua các đồ cần thiết để giúp đỡ…Khi vào barrack thăm hỏi thuyền
nhân mới tới, chúng tôi gửi họ loong coca, rau muống, thịt heo, cá hộp…Họ sung sướng đón
nhận…Tôi nhớ mãi, khi con tầu Mary Ship Kingstown của nhóm tôi vào barrack, loong coca mấy
bạn bè tôi cho tôi…Tôi khát quá và uống sạch…Cảm thấy mình đang ở một thiên đường nào
đó…Cảm nhận được như thế, chúng tôi đã cung cấp cho những người mới nhập trại những đồ cần
thiết…Tôi đón khá nhiều nhóm khác nhau…Có nhóm cả tầu chết hết chỉ còn 5 người sống
sót…Có nhóm chỉ còn 1 người…Có nhóm đói quá, tạo nên những hình ảnh tang thương và kinh
hoàng…
Ngoài cổng trại, hình ảnh chiếc xe lôi tricycle thương mến gần gũi với đồng bào thuyền nhân tại
Palawan…Chúng tôi hay rủ nhau ra phố Puerto Princesa City để mua sắm, vui chơi…Những ngày
êm đềm nhưng đầy đau thương của kiếp tỵ nạn Việt Nam…
Phái đoàn chúng tôi được chở đến Honda Bay rất đẹp, nơi ngôi làng Việt Nam được xây
dựng…Chúng tôi tới cổng Làng Việt Nam khá đẹp mắt…Ngay khi vào cổng Làng Việt Nam, bên
trái là ngôi Nhà Thờ Việt Nam, bên phải là Restaurant Việt Nam…Xe chúng tôi đậu ngay phiá bên
cổng. Làng Việt Nam Vietville được xây dựng do công sức của đồng bào Việt Nam Hải ngoại
đóng góp để cho những thuyền nhân tỵ nạn bị từ chối định cư được ở lại. Làng Việt Nam được xây
dựng vào những năm 1995-1996 với cả hơn 1 triệu Mỹ Kim từ đồng bào Việt Nam tại California,
Houston, và Hoa Kỳ gửi về và 75.000 Úc Kim do đồng bào Việt Nam Úc Châu gửi tặng qua các
buổi trình diễn văn nghệ “Bên Em đang có Ta” hay “Tiếng hát yêu thương” góp lại… Những dãy
nhà san sát bên nhau như một ngôi làng Việt Nam trước kia tại quê hương…Trước đây, cả ngàn
thuyền nhân cư trú nơi đây…Nhưng bây giờ, sau khi Canada, Hoa Kỳ, Úc Châu đón nhận những
thuyền nhân còn lại, chỉ còn có 2 gia đình Việt Nam và anh Nguyễn Phong, người bị bệnh tâm
thần, sau khi mất tất cả trong chuyến vượt biên định mệnh. Anh phải ở lại nơi làng cùng với một
số người Philippines làm việc trong Làng…
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Nhà Nguyện tại Trại Tỵ Nạn Palawan Philippines.
Chúng tôi đi thăm đài Hùng Vương Quốc Tổ…Thăm các dẫy nhà cho đồng bào mình trước
kia…Anh Lê Văn Công dẫn chúng tôi vào thăm khu hành chánh nơi chứa đựng khá nhiều những
di tích xa xưa của đồng bào tỵ nạn…Những chồng hồ sơ của Cao Uỷ với đầy những tên người tới
mang số PA. Đó là những người đến Palawan trước ngày Cut-Off Day vào tháng 3 năm 1989.
Danh sách những người đến sau Cut-Off Day mang số PS, phải trải qua thanh lọc để được quyết
định đi định cư hay phải hồi hương…Những tài liệu của CADP, cơ quan giúp đỡ thuyền nhân của
Sơ Pascal Lê Thị Tríu…Những cuốn Thánh Kinh, Lịch Sử Việt Nam, cùng các sách về kiến thức
và giáo khoa còn lại rất nhiều…Những tài liệu hình ảnh có từ những năm 1978 trong các album
còn lưu lại…Đây là những tờ danh sách các thuyền nhân…Chúng tôi xin được một số các tài liệu
và di tích để thành lập museum Văn Khố Thuyền Nhân…
Chúng tôi được chở ra phố Puerto Princesa…Những chiếc xe tricycle luyến nhớ thuở nào…Phố
phường Puerto Princesa vẫn thế…Hàng cá tươi, hàng thịt, hàng rau, shop quần áo, máy móc…Cả
khung trời Palawan lại hiện rõ trong tôi…Chúng tôi nóng quá, cùng nhau vào uống nước dừa
tươi…Chao ôi, nước dừa ngon và gợi lại cả một khung trời kỷ niệm…Đoàn chúng tôi cũng ghé
thăm nghĩa trang Palawan, nơi một số thuyền nhân Việt Nam an nghỉ nơi đây…Tôi nhớ nhất câu
chuyện của anh Bình, khi anh được tin đi định cư tại Canada. Ngày trước khi lên đường định cư,
anh bị cơn đau tim bất ngờ và từ giã cuộc đời tại đây…Tôi đau xót theo anh tiễn ra nghĩa trang
này…Chúng tôi im lặng và cầu nguyện cho những thuyền nhân xấu số…
Chiều tối, sau Thánh Lễ tạ ơn và cầu nguyện cho những thuyền nhân xấu số trong ngôi Nhà Thờ
của Làng Việt Nam, Bác Nguyễn Thuyên cũng xá hương và cầu nguyện đặc biệt cho các thuyền
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nhân Việt Nam đã ra đi trước chúng tôi. Còn chúng tôi là những người may mắn sống sót. Các
nhân viên restaurant Việt Nam dọn bữa cho chúng tôi…Các chị mà tôi gặp trước kia tại trại PFAC
tiếp tục phục vụ trong quán ăn Việt Nam rất tuyệt vời…Nhiều khách du lịch cũng vào ăn trong
restaurant đặc biệt của Làng Việt Nam.
Sáng Thứ Bảy ngày 20.9.2008, đoàn chúng tôi đi mua và tặng cho làng máy scanner, một số vật
dụng…Chúng tôi cũng giúp đỡ cho quán ăn Việt Nam tại Làng…Sau đó, chúng tôi ăn bữa sáng
sau cùng tại đây…Chúng tôi mạo muội vang lên 3 hồi 9 tiếng chiêng trống để tưởng niệm các
thuyền nhân đã ra đi trong nhà hàng. Sau đó, bữa điểm tâm là cháo gà tươi, “gà đi bộ” mà ai cũng
sung sướng thưởng thức…Tôi kể lại câu chuyện tiếng gà gáy sớm quá tôi ngủ không được, nên xin
nhân viên nhà hàng giết chú gà gáy để ăn gà tươi như ở Việt Nam. Chị Hà chọc chúng tôi:
- Bất cứ gà nào gáy, chúng mình đều đề nghị làm thịt để ăn gà tươi.
Mọi người cười ồ thú vị…Chúng tôi đến thăm Ngôi Chùa tuyệt đẹp của làng, và thầm cầu nguyện
cho Chị Liễu, một phụ nữ Việt Nam mới qua đời tại đây…Sau đó, chúng tôi mang hành lý lên x
era phi trường về Manila…Chúng tôi tạt qua trại quân đội Westcom, nơi có nhà thương mà đồng
bào thuyền nhân Việt Nam được chũa bệnh rất nhiều tại đây trong thời tỵ nạn…Chị Tâm nhắc nhở:
- Nơi đây, tôi đã sinh hạ một người con tại trại Palawan…
Phi cơ cất cánh từ phi trường Palawan, chúng tôi từ giã trại tỵ nạn PFAC Palawan luyến nhớ và
yêu thương…Chúng tôi từ giã ngôi Làng Việt Nam, hẹn có ngày trở lại…
Tới phi trường Manila, Cha Đoàn Sĩ Thục đón chúng tôi…Chúng tôi đi thăm một số thắng cảnh tại
Manila, vùng núi lửa, vùng quê Philippines…Buổi tối, chúng tôi thăm viếng khu vực trung tâm
Makati nổi tiếng của Manila…Những khách sạn, những nhà cao tầng, trung tâm thương mại tài
chánh với các toà Đại Sứ…Tôi lại thương cảm cho Việt Nam Quê Hương tôi…Bây giờ thua xa
bạn bè, kể cả Philippines mà trước kia thua xa Sài Gòn, hòn ngọc viễn đông…
Mải mê suy nghĩ về những đau thương cho dân tộc Việt Nam qua chuyện thuyền nhân, quá nhiều
thuyền nhân bỏ xác trên đường tìm tự do, nước Việt Nam lạc hậu, nghèo nàn, thua xa các nước bè
bạn chung quanh, do chính sách độc tài của Cộng Sản gây nên…Tôi không ngủ được…Sáng sớm,
chúng tôi lên đường về Malaysia để chuẩn bị về Sydney Australia.
Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây…Ngày nào Việt Nam hoà bình, chúng con sẽ trở về, mang
theo hình ảnh đạo đầy của đồng bào con từ khắp nơi trên thế giới…Mang theo tình thương của
mình đối với những thuyền nhân đã ra đi…Xin các anh linh thuyền nhân hãy cầu nguyện và độ trì
cho Việt Nam yêu dấu…
Linh Mục Paul Văn Chi ghi chép.
Sydney 7.10.2008.
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HÀNH TRÌNH THỨ 7: HÀNH HƯƠNG HÀNH TRÌNH NIỀM TIN 2009.
PILGRIMAGE OF FAITH JOURNEY 2009.
Chiều thứ 2 ngày 29 tháng 6 năm 2009, đúng ngày Đại Lễ Kính Thánh Phêrô và Phaolô, đoàn
Hành Hương Hành Trình Niềm Tin lên đường Hành Hương theo bước Chân của Chúa Giêsu Kitô
và bước chân của các Thánh Tông Đồ, đặc biệt 2 Thánh Tông Đồ Cả là Phêrô và Phaolô.
Đoàn hành hương chúng tôi trên chuyến bay Airbus 380 SQ 222 lớn nhất thế giới của hãng Hàng
Không Singapore đáp xuống Phi Trường Singapore, dừng chân theo bước chân đoàn người Việt
Nam Tỵ Nạn để tìm về hình ảnh gian nan của Người Việt Nam tỵ nạn trên đường vượt biên và tạm
trú tại Singapore nhớ về những ngày truân chiên trong thời Tỵ Nạn xa xưa.
Đoàn Hành Trình Niềm Tin bay từ Singapore sang Bangkok Thái Lan, để chuẩn bị nhập cuộc theo
Hành Trình của Chúa Giêsu Kitô cách đây hơn 2000 năm. Tại Phi Trường Bangkok, 49 người
trong đoàn Hành Hương trải qua một cuộc kiểm tra của chuyến bay Israel rất kỹ lưỡng. Những
nhân viên an ninh Israel xét từng người một, và đóng dấu an ninh vào các vật dụng cũng như
passport vì lý do an ninh.
KHÁI NIỆM VỀ NƯỚC DO THÁI
a)
Địa dư: Diện tích nước Do thái là 20.850 km2. Dài 416 km, rộng từ 15km đến 66km. 50%
đất đai là những cánh đồng hoang vu. Ranh giới Do thái nằm sát với Libăng, Syria, Jordan và Ai
Cập, phía tây giáp với Địa trung Hải.
b)
Khí hậu: có 2 mùa rõ rệt, mùa hè khô ráo và mùa đông ôn hòa nhưng hay mưa.
c)
Dân số: Dân số ngày nay tại Do Thái là 4,472,000 người, gồm 633.000 Do Thái, 633.000
Hồi giáo Ả Rập, 105.000 Công Giáo, và 78.000 người theo các Tôn Giáo khác.
d)
Ngôn ngữ: Tiếng Do Thái được đổi mới, toàn dân đều học và nói tiếng Do Thái. Báo chí
bằng tiếng Do Thái mỗi ngày một gia tăng.
e)
Tôn giáo: Do thái có nhũng tôn giáo chính: Do Thái giáo, Hồi giáo, Kitô giáo theo nghi lễ
Đông phương và La Tinh.
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Sáng ngày 2 tháng 7, đoàn đáp xuống Phi Truờng Tel Aviv và người hướng dẫn đón chúng tôi lên
xe bus về Bethlehem. Mọi người quên hết sự mệt mỏi, đã cùng nhau lên đường kính viếng Đại
Giáo Đường Giáng Sinh ngay buổi chiều. May mắn quá, Đại Giáo Đường Giáng Sinh chiều nay
khá vắng người...Đoàn chúng tôi được Johny, người hướng dẫn đưa chúng tôi vào Đại Giáo
Đường Giáng Sinh.
Đại Giáo Đường Giáng Sinh với hình Thánh Giá dài 170 feet và rộng 80 feet. Đại Giáo Đường
Giáng Sinh được chia làm 5 cánh với 4 hàng cột lớn bằng đá đỏ của Đất Thánh. Những miếng
trang trí bằng đá mosaics từ thế kỷ thứ 4 được khám phá ra năm 1936. Phần trên của Đại Giáo
Đường và các tường, những miếng trang trí mosaics hiện rõ và do Đạo Binh Thánh Giá trang trí
lại. Ca Đoàn Chính Thống Hy Lạp thường đứng hát Thánh Ca trên Hang Đá Giáng Sinh được trạm
trổ bằng tay trên gỗ bá hương từ Lebanon. 2 cửa chính vào Đại Giáo Đường dẫn tới Hang Đá
Giáng Sinh hình vuông với 35 feet dài và 10 feet rộng.
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Ngôi Sao Giáng Sinh, nơi Chúa Giêsu hạ sinh tại Belem.
Hang Đá Giáng Sinh được trang trí bằng 48 ngọn đèn. Một Ngôi Sao bằng bạc đặt ngay nơi Đức
Giêsu Giáng Sinh có ghi bằng tiếng La Tinh: “Hic de Maria Virgine Jesus Christus Natus Est.”
(Nơi đây Đức Giêsu Kitô đã Giáng Sinh bởi Mẹ Maria Đồng Trinh). Máng Cỏ được đặt bên phải.
Những tảng đá nguyên thuỷ đen sạm vì nến và khói nằm phía trên Máng Cỏ. Mái nguyên thuỷ của
Hang Đá được làm từ thế kỷ thứ 4. Những bức tường của hang được bảo quản bằng vật liệu chống
lửa cháy do Tổng Thống Pháp Mac Mahon tặng năm 1874.Sau khi hôn kính Ngôi Sao Giáng Sinh
và chụp hình bên Máng Cỏ Chúa Giêsu, đoàn chúng tôi dâng Thánh Lễ trong một hang ngay phía
sau bên Máng Cỏ Chúa.
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Nhà Thờ Giáng Sinh nhìn từ bên trái.
Sáng hôm sau, đoàn chúng tôi tiếp tục lên đường thăm viếng Cánh Đồng Mục Tử. Những mục
đồng canh giữ đoàn chiên ngoài đồng ban đêm, họ thấy các thiên thần của Thiên Chúa đứng hát
chung quanh họ và loan tin: “Đừng sợ, ta báo cho các ngươi một tin mừng trọng đại, hôm nay,
Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta. Ngài là Đức Kitô Con Thiên Chúa.” (Luke 2). Mặc dù
các Phúc Âm không nói rõ vị trí chính xác của các mục đồng, nhưng theo truyền thống xa xưa, nơi
này là cánh đồng nằm vào khoảng 2 dặm về phía đông của Belem.

Cánh Đồng Mục Tử.
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Đoàn chúng tôi dâng Thánh Lễ tại đây, vang hát những bài ca Giáng Sinh của các Thiên Thần loan
báo cùng với các Mục Đồng năm xưa: “Gloria in Excelsus Deo – Vinh Danh Thiên Chúa trên các
Tầng Trời.”
Sau đó, đoàn đến thăm Ein Karem, nơi Thánh Gioan Tẩy Giả Giáng Sinh, và hành hương Thánh
Đường Đức Mẹ thăm viếng Bà Thánh Elisabeth tại đây. Ngôi làng xinh xắn Ein Karem không xa
Jerusalem bao nhiêu. Làng được bao bọc bằng những ngọn đồi với nhiều vườn cây olive và nho.
Làng này được tin tưởng là nơi Thánh Gioan Tẩy Giả sinh hạ. Nơi đây, Mẹ Maria từ Nazareth đến
thăm viếng người chị họ tên là Isave (Elizabeth), mẹ của Thánh Gioan Tẩy Giả, theo Phúc Âm
Luca (Luke 1: 39-46). Phúc Âm không chỉ định rõ nơi Mẹ Maria gặp Thánh Isave hay chỉ rõ nơi
Thánh Gioan Tẩy Giả sinh hạ. Phúc Âm chỉ trình thuật: “Mẹ Maria vội vã tiến về vùng núi của
Judah.”
Nơi này phải là nơi gần Jerusalem để Zacharias là cha của Thánh Gioan Tẩy Giả phục vụ trong
Đền Thờ. Theo truyền thống và qua các nhà khảo cổ cùng với những tài liệu quý giá, Ein Karem
được nhận là nơi Mẹ Maria thăm viếng và là nơi hạ sinh Thánh Gioan Tẩy Giả. Ngôi làng xinh xắn
này với nhiều suối nước phù hợp với tường thuật của Thánh Sử Luca, là nơi quy tụ nhiều người từ
thuở xa xưa. Ngôi Nhà Thờ mang tên Thánh Gioan Tẩy Giả được xây dựng vào thế kỷ thứ 5 ngay
trên ngôi nhà của ông Zacharias và là nơi sinh hạ của Thánh Gioan Tẩy Giả. Nhà Thờ bị phá huỷ
rồi được xây dựng lại thời Đạo Binh Thánh Giá. Ngôi Nhà Thờ hiện nay được quý Cha Phanxicô
xây dựng vào năm 1885. Nhà Thờ Thăm Viếng với 2 tầng được xây dựng trên khu vực Thánh
Isave mang thai Gioan Tẩy Giả và Mẹ Maria đến thăm viếng Bà. Từ những ngày đầu tiên, Nhà
Thờ này được xây dựng vào thế kỷ thứ 5. Sau đó, nhiều lần được sửa chữa lại và đến năm 1938,
các cha Phanxicô mới xây dựng Nhà Thờ phía trên. Trên bức tường hướng về Nhà Thờ, bản kinh
Magnificat (Linh Hồn tôi ngợi khen Chúa) của Mẹ Maria được viết bằng 41 ngôn ngữ khác nhau.
Ngày 3 tháng 7, đoàn hành hương tiến về Nazareth nơi Chúa Giêsu sống ẩn dật 30 năm. Nazareth
là một trong những thành phố chính của Đất Thánh với độ cao 1,230 feet trên mặt nước biển.
Thành phố này nằm giữa những ngọn đồi và được chọn là nơi Truyền Tin cho sự kiện sinh hạ
Đấng Cứu Thế. Nơi đây, “Ngôi Lời đã biến thành nhục thể và cư ngụ giữa chúng ta.” (John 1:14).
Đức Kitô đã sống thời kỳ ẩn dật tại đây giống như các trẻ em Nazareth khác. Ngài đã làm thợ mộc
với Thánh Cả Giuse và Thánh Sử Luca đã gọi Ngài là người thợ mộc. Nazareth là một thành phố
nhỏ không có tiếng tăm, bên cạnh làng Cana. Tại đây, Nathanael đã nghe nói về Đức Kitô. Ngài
cũng không được đón tiếp tại quê hương Nazareth khi Ngài khẳng định: “Quả thật ta nói cho
chúng con hay, không một tiên tri nào được đón tiếp nơi quê hương của mình.” (Luke 4:24).
Chúng tôi vào thăm Hội Đường Do Thái, nơi dân Nazareth đã không tiếp nhận Ngài. Chúa Giêsu
đã rời bỏ Nazareth để xuống Capharnaum để rao giảng. Tại Nazareth có một giòng suối nhỏ vẫn
tiếp nước cho giếng nước của Mẹ Maria (Mary’s well). Năm 66 A.D. Thành phố này bị tàn phá do
Vespasian. Vào năm 629, người Do Thái bị trục xuất khỏi Nazareth do lệnh của Heraclius. Trong
thời kỳ Đạo Binh Thánh Giá, thành phố sống lại và phồn thịnh hơn. Ông Tancred, Hoàng Tử của
Galilê xây dựng lại nhiều Nhà Thờ và tu viện. Năm 1187, thành phố bị Saladin xâm chiếm. Năm
1263 thành phố bị tàn phá do Beybars, sau đó rơi vào tay người Hồi Giáo kéo dài 400 năm. Năm
1620, nhiều gia đình Công Giáo về lập nghiệp nơi đây. Ngày nay, Nazareth phát triển lên và
khoảng 35,000 dân gồm người Ả Rập và phần đông là người Công Giáo.
Nazareth là nơi cư trú của người Do Thái xưa kia. Người Công Giáo khởi công xây dựng vào thế
kỷ thứ 4. Khoảng thế kỷ thứ 5, Nhà Thờ Truyền Tin được xây dựng tại hang đá Truyền Tin. Năm

233

614, Nhà Thờ bị phá huỷ do người Ba Tư. Tancred xây dựng lại tu viện và Nhà Thờ theo kiểu
Roman. Năm 1263, Nhà Thờ Đạo Binh Thánh Giá bị phá huỷ do Beybars. Năm 1730, Tu Sĩ
Phanxicô được phép xây một Nhà Thờ nhỏ và được làm lớn hơn vào năm 1877. Tu Sĩ Phanxicô
luôn luôn muốn xây dựng một ngôi Nhà Thờ lớn xứng đáng với Mầu Nhiệm Truyền Tin. Ước mơ
của họ được thực hiện vào năm 1960-1968. Một Nhà Thờ nguy nga được xây dựng tại đây. Nhà
Thờ này trở thành lớn nhất trong vùng Trung Đông. Trước khi xây dựng, họ khai quật toàn bộ khu
vực. Nhiều di tích đời xưa được khám phá.

Thánh Lễ tại Hang Đá Truyền Tin.
Sau khi kính viếng Thánh Đường Truyền Tin và hôn kính nơi Sứ Thần Truyền Tin cho Mẹ Maria.
Đoàn kính viếng xưởng thợ Thánh Giuse và Gia Đình Thánh Gia, hành hương nơi Giếng Đức Mẹ
đã thường xuyên múc nước hằng ngày cho sinh hoạt Gia Đình Thánh Gia. Hành Trình Niềm Tin
cũng còn đến thăm viếng làng Naim, nơi Chúa Giêsu cho chàng thanh niên con một bà goá sống
lại. Đêm nay,đoàn chúng tôi nghỉ đêm tại làng Nazareth.
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Nghi Thức Hôn Nhân tại Nhà Thờ Cana.
Tiếp theo, Hành Trình Niềm Tin viếng thăm Cana, nơi Chúa Giêsu làm phép lạ đầu tiên tại đây.
Đoàn dâng lễ Hôn Nhân đặc biệt cho 13 cặp Hôn Nhân tham dự nghi thức Lễ Nghi Hôn Nhân
Truyền Thống tại Cana, và được cấp chứng chỉ Hôn Nhân tại Cana, để nhớ lại Bí Tích Hôn Nhân.
Cana nằm vào khoảng 4 miles trên đường từ Nazareth tới Tiberias. Cana là nơi Chúa Giêsu làm
phép lạ đầu tiên hoá nước thành rượu trong một tiệc cưới. (John 2:1-11). 2 Nhà Thờ được xây
dựng tại đây để kính nhớ phép lạ đầu tiên này.
Buổi chiều, đoàn hành hương tiến lên Núi Tabor, nơi Chúa Biến Hình với 3 môn đệ: Phêrô,
Giacôbê, và Gioan. Núi Tabor sừng sững vươn cao giữa các đồng bằng trên 1,900 feet cao hơn
mực nước biển. Đây là một khung cảnh tuyệt đẹp trong vùng núi miền Galilê. Trong Thánh Vịnh
89, David hát lên: “Núi Tabor và Hermon sẽ mừng vui trong danh Thiên Chúa.” Trong thời xa
xưa, nơi đây là biên giới giữa bộ lạc miền bắc và miền nam. Núi Tabor được nhận là Núi Thánh
của Do Thái, vì nơi đây, vinh quang Thiên Chúa được thể hiện qua chiến thắng của Barak, với lời
tiên tri Deborah, đánh bại quân đội Canaan dưới quyền Sisera (Judges 4:6). Làng Ả Rập dưới chân
núi có tên gọi là “Daburieh” để vinh danh Nữ Tiên Tri Deborah. Đối với người Thiên Chúa Giáo,
núi Tabor là Núi Thánh vì nơi đây Chúa Giêsu đã biến hình trước 3 môn đệ của Ngài (Luke 9:28 –
36). Đỉnh Núi Tabor dài 1,300 yards và rộng 450 yards, vây quanh với những di tích của thành luỹ
cũ xây dựng vào thế kỷ 13 do người Hồi Giáo. Năm 1924, quý cha Phanxicô đã xây Nhà Thờ Chúa
Biến Hình tại đây với những di tích của các Nhà Thờ trước kia. Bên cạnh những di tích của Nhà
Thờ Byzantine thế kỷ thứ 6 và 12, người ta còn thấy được những di tích của những thành luỹ và tu
viện xa xưa. Từ đỉnh cao của Núi Tabor, du khách có thể xem thấy khung cảnh huy hoàng và tuyệt
mỹ của cả vùng chung quanh.
Ngày thứ 7, Hành Trình Niềm Tin theo bước chân của Chúa Giêsu viếng thăm Biển Hồ Galilea.
Thăm viếng Nof Ginosaur Kibbutz, nơi con thuyền nguyên thuỷ từ thế kỷ thứ nhất trong thời Chúa
Giêsu hoat động Truyền Giáo tại đây. Đoàn hành hương cùng Chúa Giêsu lênh đênh trên Biển Hồ
Galilea sóng nước chập chùng. Buổi trưa đoàn thưởng thức món Cá Thánh Phêrô truyền thống.
Biển Hồ Galilê dài 13 miles rộng 7 miles và sâu từ 130 đến 157 feet. Biển Hồ thấp hơn mặt nước
biển là 686 feet. Biển Hồ có nhiều tên gọi khác nhau như Biển Hồ Galilê, Biển Hồ Tiberias, hay
Biển Hồ Kinneret. Biển Hồ có hình giống như cây đàn harp và có nhiều cá như cá chép, cá mullet,
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cá trê, cá mòi...Giống như thời gian xa xưa, hiện nay, người ta vẫn còn bắt cá bằng lưới. Nước
Biển Hồ trong và yên tĩnh. Thời Chúa Giêsu, Biển Hồ là trung tâm dẫn đến các phương hướng
khác nhau. Nơi đây, với sự thông thương thuận lợi, thung lũng phì nhiêu, sự tươi đẹp của vùng, và
suối nước nóng của Tiberias, đã lôi cuốn số đông dân cư về sinh sống. Biển Hồ Galilê bao quanh
bởi 9 thành phố. Với nước ngọt, nhiều cá và mặt hồ xanh thắm, Biển Hồ Galilê đã trở thành lý
tưởng cho cuộc sống. Trong thung lũng đầy tràn sinh động, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng về Nước
Thiên Chúa. Nơi đây, Ngài đã trải qua cuộc đời công khai khá lâu cũng như giảng dạy và làm
nhiều phép lạ. Trên bờ Biển Hồ, Chúa Giêsu đã chọn Thánh Phêrô, Andrê, Giacôbê, và các Tông
Đồ khác (Mathew 4:18- 20, Luke 5:1- 11). Ngài chữa lành người cùi (Mathew 8: 1-4). Ngài
truyền cho sóng biển im lặng (Matthew 14: 22- 23) và chữa lành nhiều bệnh nhân khác (Matthew
15: 19- 21). 12 Tông Đồ được Ngài truyền lệnh lên nơi thanh vắng và cầu nguyện tại nơi gần Biển
Hồ (Mark 3:13- 19). Đêm nay, đoàn chúng tôi được nghỉ đêm tại ngay Biển Hồ Galilê.
Ngày hôm sau, Hành Trình Niềm Tin viếng thăm Capharnaum – Capernaum, Trung Tâm hoạt
động Truyền Giáo của Chúa Giêsu. Kính viếng ngôi nhà của Nhạc Phụ Thánh Phêrô và Hội
Đường Do Thái nguyên thuỷ tại đây. Buổi tối sẽ có dịp tắm nước Biển Hồ Galilea.
Capharnaum nằm khoảng 2 dặm rưỡi từ nơi sông Jordanô chảy vào Biển Hồ Galilê. Nơi đây có
trạm canh thuế vụ trên đường tới Damascus và là nơi đông đảo những quan quyền Roma. Đây là
thành phố bận bịu khá nhiều do các thương gia vận chuyển lụa là và gia vị từ Damascus, rồi mang
về cá khô, cây trái, từ vùng Gennessaret. Sau khi rời bỏ Nazareth, Ngài đến Capharnaum và biến
nơi này thành nơi cư trú và giảng đạo. Thành phố này biến thành trung tâm hoạt động của Ngài.
Tại đây, Ngài giảng dạy rất nhiều, đồng thời, Ngài thực thi nhiều phép lạ. Capharnaum là quê
hương của Thánh Phêrô. Đức Giêsu rao giảng trong Hội Đường (Mark 1:21, Like 4:31 – 33). Ngài
chữa lành một người quỷ ám và chữa lành mẹ vợ của Thánh Phêrô (Matthew 8:17 – 17, Mark 1:21
– 34, Luke 4:31 – 41). Ngài chữa lành người đầy tớ của viên bách quan đội trưởng (Matthew 9:1 –
8, Mark 2:1 – 12, Luke 5:17 – 20). Ngài cho con gái ông Jarô sống lại (Matthew 9:18 – 26, Mark
5:22 – 43, Luke 8:41 – 56). Ngài chữa lành người đàn bà hoại huyết (Matthew 9:20 – 22, Mark
5:25 – 35, Luke 8:43 – 48). Ngài chữa lành 2 người mù (Matthew 9:27 – 35). Làm phép lạ cho con
trai người giầu có (John 4:46 – 54). Chữa lành kẻ bại tay (Matthew 12:10 – 14, Mark 3:1 – 6, Luke
6:6 – 11) và chữa lành nhiều người được mang đến cầu khấn Ngài (Matthew 8:16 – 17; 9:36 – 38).
Ngài lên án Capharnaum (Matthew 11:23 – 24). Lời tiên tri của Đức Giêsu về Capharnaum đã xảy
ra. Ngày nay, Capharnaum đổ nát bên bờ hồ. Năm 1905, 2 nhà khảo cổ người Đức bắt đầu khai
quật tại đây và được quý Cha Phanxicô hoàn thành vào năm 1926. Họ đã khám phá ra Hội đường
nổi tiếng tại đây. Hội đường này được xây lại vào thế kỷ thứ 3 trên những di tích của Hội Đường
mà Đức Giêsu đã chữa lành người đầy tớ của viên bách quan đội trưởng (Luke 7). Những biểu
tượng của người Do Thái và Roma được trạm trổ trên các tảng đá. Những di tích của người Do
Thái bao gồm Ngôi sao Vua David, Menorah-Chân Đèn 7 ngọn, Hòm Bia Giao Ước, và lá
dừa...Người Công Giáo tôn kính Hội Đường Capharnaum vì là nơi Chúa Giêsu tôn thờ Chúa Cha,
giảng dạy, và làm phép lạ. Quý Cha Phanxicô còn khai quật thấy nhà của Thánh Phêrô với những
di tích của Nhà Thờ cổ từ thế kỷ thứ 5.
Đoàn Hành Trình Niềm Tin theo dấu chân của Chúa Giêsu đến làng Korazin và hành hương viếng
thăm Thánh Đường Thánh Phêrô tuyên tín và được Chúa Giêsu đặt làm Giáo Hoàng đầu tiên.
Đoàn chúng tôi đặt tay trên tảng đá Thánh Phêrô tuyên tín để cầu nguyện cho Giáo Hội và Quê
Hương Việt Nam. Nhà Thờ Primacy-Quyền Giáo Hoàng của Phêrô được xây năm 1934 trên một
tảng đá lớn gọi là “Mensa Christi -Bàn của Đức Kitô.” Theo truyền thống, đây là nơi Chúa Giêsu
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hiện ra với các Tông Đồ sau khi sống lại. Ngài chuẩn bị bữa ăn cho các ông và trao quyền Giáo
Hoàng cho Thánh Phêrô khi Ngài tuyên bố: “Hãy chăn các chiên ta.” (John 21: 9).
Đoàn thăm viếng Tabgha, nơi Chúa Giêsu làm phép lạ hoá bánh và cá ra nhiều nuôi sống 4000
người. (Mt. 14:20). Tên Tabgha này do từ tiếng Hy Lạp Heptapegon với nghĩa 7 giòng suối. Nơi
đây có nhiều nguồn nước. Theo truyền thống, nơi đây Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều
với 5 chiếc bánh và 2 con cá nuôi sống 5000 người (Mark 6:36- 44, Matthew 14:13- 21, John 16:16). 2. Nhà Thờ kiểu Byzantine được xây dựng tại đây vào thế kỷ thứ 4 và thứ 5. Năm 1942, những
di tích của Nhà Thờ này được khám phá ra với nghệ thuật mosaic còn rất đẹp. Trên tảng đá làm
bàn thờ, còn bức tranh mosaic vẽ lại hình của giỏ bánh và 2 con cá. Sàn Nhà Thờ trang trí bằng mỹ
thuật mosaic với hình chim, cá, thú vật, và hoa cỏ trong vùng. Năm 1934, một Nhà Thờ mới được
xây dựng trên nền Nhà Thờ kiểu Byzantine cũ.
Chúa Nhật ngày 5 tháng 7, đoàn Hành hương kính viếng Thánh Đường 8 Mối Phúc Thật – Hiến
Chương Nước Trời. Núi Tám Mối Phúc Thật theo tương truyền là nơi Chúa Giêsu giảng về hiến
chương Nước Trời gồm Tám Mối Phúc Thật và những nguyên tắc của đời sống vĩnh cửu. “Phúc
cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.” (Matthew 5). Năm 1937, quý cha
Phanxicô đã xây dựng trên núi này và hướng về mặt hồ. Nhà Thờ này được gọi là Nhà Thờ Tám
Mối Phúc Thật.

Đoàn Hành Hương Trước Nhà Thờ 8 Mối Phúc Thật.
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HÀNH TRÌNH SÔNG JORDAN – JERICHO – NÚI CÁM DỖ.
Đoàn dừng chân tại Giòng Sông Jordan nơi Chúa Giêsu chịu Phép Rửa và hướng về Jericho, thành
phố cổ với 10,000 năm lịch sử. Giòng sông Jordanô chảy qua vùng đồi núi Hermon và chảy vào
Biển Chết. Sông Jordanô ngoằn nghoèo dài khoảng 160 miles, bắt nguồn từ núi Hermon, với độ
cao khoảng 3000 feet, và chảy vào Biển Chết. Sông sâu khoảng 100 feet. Sông Jordanô là di tích
Thánh trong cả Cựu Ước lẫn Tân Ước. “Gioan Tẩy Giả mặc áo lông lạc đà, ăn châu chấu và mật
ong, rao giảng, và làm phép rửa tại vùng sông Jordanô . Chúa Giêsu đến từ Galilê và được Gioan
làm phép rửa tại đây. Khi vừa chịu phép rửa xong, Chúa Giêsu lên khỏi nuớc và Chúa Thánh Linh
với hình chim bồ câu trên Ngài và tiếng Chúa Cha phán: “Đây là con ta yêu dấu rất đẹp lòng ta.”
(Matthew 3, Mark 1, Luke 3). Theo truyền thuyết, nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa cách xa thành
phố Jericho về hướng đông khoảng 5 dặm. Vì sự kiện này, sông Jordanô trở nên nơi Thánh và
khách hành hương đã đến đây để tắm trong nước này tưởng nhớ sự kiện Chúa Giêsu chịu phép rửa.
Gần nơi này, dưới quyền chỉ huy của Gioxuê, dân Do Thái vượt qua sông và chiếm được Đất
Thánh (Joshua 3:13 – 17). Cũng tại giòng sông Jordanô, Tiên Tri Êlia về trời (II Kings 2:11) và
Naaman được chữa lành bệnh phong cùi khi tắm nước giòng sông Jordanô (II Kings 5:10 - 14).

Hành Trình Jericho – Cây Giakêu.
Trên đường đi Jericho, đoàn chúng tôi dừng lại thăm viếng Cây Giakêu. Thành Jericho: Nằm
trong thung lũng sông Jordan gần biển chết, đất đai phì nhiêu, có khoảng 20,000 dân. Đây là thành
phố cổ nhất của nhân loại, từ 7000 năm trước Chúa Giáng Sinh với những biến cố trong Cựu Ước
và Tân Ước:
i.
Dân Do thái đã qua đây và chiếm thành này sau 7 ngày vây hãm (Josuê 6).
ii.
Tiên tri Elia và Elisê đã đi tại nơi đây.
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iii.
Chúa Giêsu đã chữa 1 người mù tại đây. (Lc 18:35-43).
iv.
Ông Giakêu đã đón Chúa tại thành này (Lc 18:1-10).
Sau đó, đoàn thăm viếng Núi Chúa Bị Cám Dỗ: Núi bốn mươi ngày. Núi này bao quanh Jericho
trong hoang địa Juda. Nơi đây Chúa ăn chay 40 ngày đêm và ma quỉ cám dỗ Chúa (Mt 4:1-11).
Trên đỉnh núi Simeon Macabê bị giết năm 135 trước công nguyên. Chúa Giêsu chịu cám dỗ ngay
sau những ngày Ngài chịu phép rửa tại sông Jordanô. “Và Chúa Giêsu đầy ơn Chúa Thánh Thần
rời khỏi sông Jordanô và được hướng dẫn bởi thần khí, Ngài vào sa mạc.” (Luke 4:1-13, Mark
1:12-13). Không có Phúc Âm hay tài liệu nào cho thấy chính xác nơi Chúa Giêsu ăn chay 40 đêm
ngày và chịu cám dỗ. Sau này, theo truyền thuyết, nơi Đức Giêsu chịu cám dỗ là núi Bốn Mươi “Mount of Qarantel.” Núi này nằm phía sau thành Jericho cổ. Đỉnh núi là nơi Ngài chịu cám dỗ lần
sau cùng khi ma quỷ chỉ cho Ngài tất cả vương quốc trần gian. Sườn núi phía đông, một Nhà Thờ
được xây dựng vào thế kỷ 16 ngay trên hang đá Chúa chịu cám dỗ. Nhà Thờ này bị bỏ hoang vào
thế kỷ 13 và năm 1874, Giáo Hội Chính Thống Hy Lạp đã thiết lập một tu viện tại đây.

Đoàn Hành Trình Niềm Tin nơi Núi Cám Dỗ.
Hành Trình Niềm Tin thăm viếng Phần Mộ của Lazarô tại Betania. Bêtania nằm vào khoảng 2 dặm
phía đông Jerusalem và sườn phía tây của Núi Cây Dầu trên đường đi Jericho. Vào thế kỷ thứ 4,
làng này lấy tên của Lazarô và là nơi Lazaro với 2 chị em cư ngụ là Maria và Matta. Ngài thường
thăm viếng làng này khi thăm gia đình Lazaro. Nơi đây, Đức Kitô giảng dạy về con đường tốt nhất
khi nói với Matta: “Matta, Matta, con lo lắng về quá nhiều chuyện. Chỉ có một điều cần thiết mà
Maria đã chọn phần tốt hơn, không ai có thể lấy lại phần đó.” (Luke 10:38 – 42). Đặc biệt, Đức
Kitô đã làm phép lạ cho Lazaro sống lại. (John 11:1 – 44). Trong ngôi nhà của Simon người phong
cùi, Maria đã xức dầu thơm cho Ngài. (Matthew 26:1 – 13, Mark 14:3 – 9, Luke 7:36 – 50, John
11:1 – 44).
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HÀNH TRÌNH THÀNH ĐÔ JERUSALEM – GIỆTXÊMANI - CALVARY
Hành Trình Niềm Tin hành hương Jerusalem, Thành Đô của Thiên Chúa. Thăm viếng Núi Thánh
Đền Thờ Jerusalem với Đền Thờ hoang tàn đổ nát. Thăm viếng Dome of the Rock, Đền Thờ Hồi
Giáo, nơi trung tâm Đền Thánh xa xưa, và là nơi truyền thống Abraham sát tế Isaac. Kinh Thành
Jerusalem trên cao và giữa những ngọn đồi trong vùng đồi núi Judea. Nơi đây được Thiên Chúa
chúc phúc và chọn làm nơi thờ phượng Ngài. Từ nơi đây, các triết gia, tiên tri, và Đức Kitô đã
tuyên ngôn về luật luân lý vĩnh cửu và tình yêu thương đồng loại. Cũng tại nơi đây, ngọn lửa đức
tin thiết lập những luật lệ về tôn giáo, nền công chính, và niềm tin cho nhân loại. Đây là thủ đô tôn
giáo của một nửa nhân loại. Đối với người Do Thái, Jerusalem là biểu tượng của vinh quang quá
khứ và kỳ vọng trong tương lai. Đối với người Kitô hữu, đây là kinh thành nơi Đức Giêsu hoạt
động, đồng thời là nơi Ngài chịu chết và sống lại. Đối với người Hồi Giáo, đây là nơi họ tin tưởng
tiên tri Mahomed về trời. Jerusalem, nguồn gốc của niềm tin và hoà bình, thành thánh của thế giới,
cũng là thành phố của sự sợ hãi, chiến tranh, và máu đổ. Đã có nhiều cuộc chiến tranh trong kinh
thành. Bước đi trong kinh thành Jerusalem là bước đi trên máu đào của nhân loại qua những cuộc
chiến tranh trải dài trong lịch sử. Jerusalem bị bao vây tới 50 lần, bị chiếm đóng 36 lần, và bị phá
huỷ 10 lần. Những nguyên thuỷ của Jerusalem bị mất mát. Kinh thành được nhắc tới trong Thánh
Kinh thời Abraham với tên gọi là Salem có nghĩa là hoà bình: “Và Melkisêđê, Vua Salem dâng
bánh rượu lên Thiên Chúa, Ngài là linh mục của Thiên Chúa Tối Cao.” (Gen. 13:18). Vào thế kỷ
10 trước Chúa Giáng Sinh, Vua David chiếm lại kinh thành từ tay người Jebusites. Sau đó, kinh
thành biến thành thủ đô, và là nơi đặt để Hòm Bia Giao Ước.
Tường thành Jerusalem hiện nay được kiến trúc và xây dựng qua nhiều niên đại khác nhau. Mô
hình hiện nay được xây dựng từ thời người Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng dưới thời Suleiman the
Magnificent vào năm 1542 A.D. Tường thành cao 40 feet và dầy 2 feet 5, có tất cả 34 tháp canh và
8 cửa: New Gate, Damascus Gate, Herod Gate, St. Stephen Gate, Golden Gate, Dung Gate, Zion
Gate, và Jaffa Gate.
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Bên tường Thành Jêrusalem. Dưới Tường Thành Jerusalem.
Đoàn chúng tôi cùng dừng lại và cầu nguyện tại Bức Tường Than Khóc Phía Tây, chứng kiến Dân
Do Thái hằng năm vẫn về đây than khóc và cầu nguyện. Bức Tường Phía Tây hay Bức Tường
Than Khóc (Western Wall or Wailing Wall) là Thánh Địa quan trọng nhất của người Do Thái.
Đó là di tích duy nhất còn lại của Đền Thờ Jerusalem. Bức Tường Phiá Tây là một phần của bức
tường. Đền Thờ thứ 2 do Vua Herod xây dựng vào năm 20 B.C. Titus vào năm 70 A.D. đã dùng
khu vực này biểu dương sự vĩ đại của quân lính Roma. Họ đã phá huỷ tất cả Đền Thờ. Trong thời
đế Quốc Roma, người Do Thái không được đến Jerusalem. Tuy nhiên, vào thời Byzantine, người
Do Thái được phép đến mỗi năm 1 lần vào ngày kỷ niệm Đền Thờ bị phá huỷ, để họ tưởng nhớ,
khóc than, và đau thương trên những di tích của Đền Thờ. Do đó, phần này còn được gọi là Bức
Tường Than Khóc (Wailing Wall). Phong tục người Do Thái cầu nguyện và than khóc tại Bức
Tường Phía tây kéo dài nhiều thế kỷ. Từ năm 1948 – 1967, người Do Thái không được phép thăm
viếng Bức Tường vì nó thuộc về lãnh thổ của người Jordan. Sau cuộc chiến 6 ngày, Bức Tường
Than Khóc trở thành nơi thăm viếng và thờ phượng. Khung cảnh này có thể chứa tới cả ngàn
người đến đây hành hương.
Hành Trình Niềm Tin hành hương Thánh Đường Thánh Anna, Mẹ của Đức Mẹ Maria, nơi Thánh
Anna sinh hạ Đức Mẹ. Khi Đạo Binh Thánh Giá rút khỏi Jerusalem, họ để lại khoảng 30 Nhà Thờ
do họ xây dựng. Nhà Thờ Thánh Anna là một trong những Nhà Thờ đẹp nhất được xây dựng vào
năm 1100 A.D. do người vợ của Baldwin I theo kiểu Romanesque. Nhà Thờ này được xây dựng
trên nơi hạ sinh của Mẹ Maria và là ngôi nhà của Thánh Joakim và Bà Thánh Anna. Sau khi chiến
thắng Đạo Binh Thánh Giá, Saladin đã biến Nhà Thờ này thành viện thần học của Hồi Giáo. Năm
1856, Sultan Abdul Majid đã dâng hiến khu vực này cho Hoàng Đế Napoleon III. Nhà Thờ được
sửa chữa lại và trao cho quý Cha Dòng Trắng.
Sau đó, đoàn viếng thăm Hồ Bethesda nổi tiếng có 5 cửa, Chúa Giêsu chữa lành người bất toại. Hồ
Bethesda nằm về hướng cửa thành Thánh Stêphanô bên trong tường thành Jerusalem. Hồ này là
nơi tụ tập các người bệnh tật ước mong được chữa lành. Tại đây, Đức Kitô đã chữa lành một người
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tàng tật suốt 38 năm (John, 5). Hồ chứa đựng những đồ phế thải hàng ngàn năm và được khôi phục
lại do quý Cha Dòng Trắng. Hồ dài khoảng 350 feet và rộng khoảng 200 feet với chiều sâu là 25
feet. Hồ có 5 cửa theo đúng Phúc Âm của Thánh Gioan tường thuật. Một trong 5 cửa này dùng vào
việc tẩy rửa những con chiên được mang lên Đền Thờ hy tế. Đạo Binh Thánh Giá đã xây dựng lại
một Nhà Nguyện nằm trên di tích của Đại Giáo Đường thời Byzantines vào thế kỷ thứ 5 bị phá huỷ
vào năm 614 do người Ba Tư. Tiền đường Nhà Nguyện hướng về phía hồ.
Đoàn thăm viếng Núi Cây Dầu nổi tiếng nơi Chúa Giêsu lên trời. Sách Tông Đồ Công Vụ (1:9 –
12) diễn tả sự kiện Đức Giêsu đưa các Tông Đồ lên Núi Olivet – Núi Cây Dầu. Sau khi chúc lành
cho họ, Ngài lên trời. Trên đỉnh Núi Cây Dầu được nhìn nhận là nơi Chúa lên trời. Tông Đồ Công
Vụ thuật lại sự kiện các Tông Đồ rời bỏ Núi Cây Dầu, khoảng cách với Jerusalem ước chừng một
ngày đi đường trong ngày Sabbath, khoảng 1000 yards. Một Nhà Thờ kiểu Byzantine được xây tại
đây vào thế kỷ thứ 4, sau đó, bị phá huỷ năm 614 do người Ba Tư. Đạo Binh Thánh Giá đã xây
dựng Nhà Thờ khác vào thế kỷ 12. Nhà Nguyện nhỏ hiện nay được Đạo Binh Thánh Giá xây ngay
nơi tảng đá có dấu chân Đức Kitô lên trời. Những người Hồi Giáo vẫn còn cai quản khu vực này
và họ thực hiện xây tường cũng như xây thêm một mái vòm như hiện nay.
Đoàn cùng nhau đọc Kinh Lạy Cha nơi chính Chúa Giêsu đã dạy các Tông Đồ Kinh Lạy Cha.
Đoàn sẽ thăm viếng Nghĩ Trang Do Thái trên cánh đồng Josaphat, theo truyền thuyết của Người
Do Thái, đây là nơi mọi sẽ sống lại và chịu Phán Xét chung. Đoàn thăm viếng các phần mộ rất cổ
xưa của Tiên Tri Haggai, Malachi, và Zacharia, và dừng chân cầu nguyện tại Nguyện Đường
“Dominus Flevit – Chúa Giêsu khóc thương” Thành Jerusalem.

Cầu Nguyện nơi Tảng Đá ướp xác Chúa Giêsu.
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Đỉnh cao của đoàn hành hương thăm viếng Vườn Giệtxêmani với 8 cây dầu 3 ngàn năm và cùng
Dâng Thánh Lễ chung quanh tảng đá Chúa Giêsu Hấp Hối. Khu vườn Giệtxêmani là một trong
những điạ điểm lôi cuốn nhất của Đất Thánh, nằm dưới chân Núi Cây Dầu. Vườn này vẫn còn
nguyên vẹn từ 2000 năm nay. Đối diện với kinh thành ngăn cách do thung lũng Kidron, Vườn
Giệtxêmani vẫn còn nguyên vẹn như thời Chúa Giêsu, kể cả một số cây dầu cổ xưa còn lại. Thánh
Gioan kể lại: “Đây là nơi Chúa Giêsu thường đến để hồi tâm và cầu nguyện.” (Luke 22:39). Tại
đây, Chúa Giêsu đã trải qua đêm buồn thương sau cùng của cơn hấp hối. Ngài chấp nhận đau khổ
và cái chết trên Thập Giá để cứu độ nhân loại: “Lạy Cha, nếu được, xin cất chén này khỏi con,
nhưng xin đừng theo ý con, một theo ý Cha trọn vẹn.” (Luke 24:42). Juda đã đến cùng với những
quan quân của Thầy Cả Thượng Tế và Juda trao nộp Ngài cho họ. (Matthew 26:47, Mark 14:44,
Luke 22:47, John 18:23). Tất cả Tông Đồ đều chạy trốn để lại mình Ngài ứng nghiệm với lời tiên
tri: “Ta sẽ đánh chủ chiên và đoàn chiên tan tác.” Chúa Giêsu bị bắt tại đây và bị điệu tới dinh
Caipha. Sau đó, bị kết án tử hình chết trên Thập Giá. Trong khu vườn Giệtxêmani còn 8 cây dầu
với khoảng 3000 năm tuổi. Josephus nói tới sự kiện Titus đã chặt bỏ hết cây cối quanh vùng
Jerusalem vào năm 70 A.D. Những cây dầu này có lẽ đã chứng kiến sự kiện Chúa Giêsu đã cầu
nguyện và hấp hối tại đây như Pliny đã viết: “Những cây dầu này đã không chết.” Và nó vẫn còn
mang hoa trái.

Những Cây Dầu 3000 năm và Đoàn Hành Hương thăm viếng.
Đoàn sẽ thăm viếng Núi Zion. Hành hương Nhà Tiệc Ly, nơi Chúa Giêsu Lập Phép Thánh Thể và
cũng là nơi Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Hành hương Đại Giáo Đường Dormition

243

Thăm Viếng Phần Mộ Vua David.
nơi Đức Mẹ an nghỉ, truyền thuyết Đức Mẹ Lên Trời Hồn Xác nơi đây. Sau đó, đoàn sẽ dừng chân
kính viếng “St Peter in Gallicantu – Nhà Thờ Gà Gáy Thánh Phêrô” nơi Phêrô chối Chúa Giêsu 3
lần. Nhà Thờ Thánh Phêrô Gà Gáy được xây dựng vào năm 1931 bên thung lũng Kidron do quý
cha Assumptionist, bên cạnh ngôi nhà của Thầy Cả Thượng Tế Caiphas. Đức Giêsu bị bội phản và
bị bắt tại Vườn Giệtxêmani và bị điệu đến nhà này. Nơi đây, Ngài trải qua đêm kinh hoàng của sự
kết án đầu tiên (Matthew 26:57 – 63, Mark 14:53 – 65, Luke 22:63 – 71, John 18: 12 – 14). Tại
đây, Thánh Phêrô đã khóc lóc thảm thiết lúc gà gáy khi những lời tiên báo về sự chối Chúa của
Phêrô ứng nghiệm: “Này Phêrô, Thầy nói cho con biết, hôm nay, gà chưa kịp gáy, thì 3 lần con đã
chối là không biết Thầy.” Quả thật, Phêrô đã chối Ngài 3 lần khi gà gáy lần thứ 2 (Matthew 26:34,
Mark 14:66 – 72, Luke 22:54 – 62, John 18:15 – 18). Do kết quả của những lần khai quật, quý cha
Assumptionist xác định Nhà Thờ Thánh Phêrô Gà Gáy nằm trên khu vực dinh Thầy Cả Thượng
Tế Caiphas. Tại đây, toàn bộ những di tích cũ được tìm thấy như cối xay bằng đá, hầm nhốt tù
nhân, sân xét xử, nơi ở của gia nhân...Di tích của một Nhà Thờ đời xưa kiểu Byzantine đuợc tìm
thấy. Những sỏi đá và đường đi bên cạnh sườn đồi còn giữ nguyên vẹn giống như thời Đức Kitô
chịu hành hình. Vì đây là con đường ngắn nhất từ vườn Giệtxêmani lên Đền Thánh. Có thể những
bước chân của Đức Kitô đã đi trên những viên đá này. Trong thời Đức Giêsu, nơi này nằm trong
khu vực nội thành Jerusalem. Đoàn thăm viếng nơi Chúa Giêsu bị giam giữ với những di tích
nguyên thuỷ. Đoàn được nhìn tận mắt Con Đường Chúa Đã Đi Qua các đây 2000 năm. Đoàn thăm
viếng phần mộ Vua David và Tháp Ngà David.
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HÀNH TRÌNH NIỀM TIN.
ISRAEL-CONSTANTINOPLE- HY LẠP-EPHÊSÔ-BALAN-RÔMA

Trên Đường Thập Tự - Con Đường Chúa Đã Đi Qua.
Đoàn hành hương đặc biệt Con Đường Chúa Đã Đi Qua từ chặng Thứ Nhất: Lithostrotos, nơi
Chúa bị kết án tại gần Vòm Ecce Homo, nơi Philatô giới thiệu “Này Là Người” cho dân thấy mà
thương hại Chúa Giêsu. Hành hương kính viếng nơi Chúa bị xỉ nhục, chứng kiến những tấm đá từ
thế kỷ Thứ Nhất với những dấu tích nguyên thuỷ của Quân Lính Roma hành hạ Chúa Giêsu. Hành
hương kính viếng Nguyện Đường Chúa Giêsu bị đánh đòn và Kết Án Tử Hình. Tiếp nối theo Con
Đường Thập Tự tới Đỉnh Đồi Calvariô – Calvary. Đoàn dâng lễ ngay nơi An Táng của Chúa
Giêsu. Khi vào thăm viếng Tu viện quý Sơ Sion được thành lập do một người Pháp, cha Alphonse
Ratisbone từ Strasbourg. Ngài đến Jerusalem năm 1855 và mua miếng đất này bên cạnh vòm
“Ecce Homo – Này Là Người.” Những đổ nát được di chuyển đi vào năm 1859 – 1864 và ngài xây
tu viện quý Sơ Sion tại đây. Năm 1931 – 1937 Bà mẹ Bề Trên Godeleine và cha Vincent của Đại
Học Kinh Thánh Jerusalem đã khai quật khu vực này. Khu vực Nền Đá Thánh Sử Gioan ghi lại
trong Phúc Âm được khám phá: “Philatô đặt Ngài ngồi trên toà xét xử gọi là Nền Đá (John 19:13).
Khu vực Nền Đá này được gọi là “Lithostrotos” là nơi Đức Giêsu bị kết án. Tại đây, Philatô di
chuyển toà án đến gần đám đông hung hãn đang chờ đợi ngoài cửa Đồn Luỹ Antonia. Philatô đã
dẫn Đức Giêsu máu me đầy người cho dân chúng và tuyên bố: “Ecce Homo – Này Là Người.” Sau
đó, ông rửa tay và kết án tử hình Đức Giêsu chết trên Thập Giá. Nền Đá này đời xưa thời Chúa
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Đoàn Hành Trình Niềm Tin tại Istanbul - Constantinople - Turkey.
Giêsu là mặt đất bằng của thành đô. Nơi Đồn Luỹ Antonia Đức Giêsu bị kết án tử hình và bắt đầu
Chặng Đàng Thánh Giá từ đây. Những viên đá tại đây đã ghi dấu những dấu chân của Đức Kitô.
Những viên đá này khá lớn và được đục đẽo những đường nhỏ trên đá để tránh cho ngựa chiến
không bị trượt chân. Nhiều ống dẫn nước bằng đá dẫn nước mưa vào một hồ nước dự trữ phía dưới
có thể chứa cả triệu gallons nước mưa. Đoàn được tận mắt nhìn những bàn cờ của Trò Chơi Cờ
Vua do binh sĩ Roma giải trí được khắc trên những tấm đá thời Đức Giêsu vẫn còn nguyên vẹn.
Trò Chơi Cờ Vua truyền thống này do các quân lính trong cơ đội hành hình Đức Giêsu chơi lúc
hành hạ Ngài (Matthew 27:27 – 30, Mark 15:16 – 20). Quân lính chọn Ngài là vua giả để xỉ nhục
Ngài, hành hạ Ngài, và đem Ngài đi tử hình. Nền Đá này là một nơi quan trọng, giá trị, và lôi cuốn
nhất trong Đất Thánh. Hành Trình Niềm Tin thăm viếng làng Emmaus nổi tiếng, nơi Chúa Giêsu
Phục Sinh gặp gỡ 2 môn đệ là Luca và Cleopas sau khi Ngài sống lại.
Rời Israel, Hành Trình Niềm Tin thăm viếng Istanbul, Thành Phố Constantinô xa xưa của nhiều
Công Đồng Chung tại đây nơi quốc gia Turkey-Thổ Nhĩ Kỳ theo dấu chân của Thánh Phaolô.
Đoàn thăm viếng Topkapi Palace, cung điện của hoàng đế Ottaman sultans. Rất uy quyền và hùng
mạnh. Đoàn thăm viếng vườn ngự uyển vĩ đại, khu vực nhà bếp rất lớn có thể cung cấp thực phẩm
cho 5000 người ăn với những ống khói đồ sộ...Đặc biết nhất,đoàn vào thăm phòng báu vật được
trưng bày với nhiều ngọc quý...những Di tích của Tổ Phụ Abraham, Di tích của Môi Sen, Di tích
của Thánh Gioan Tẩy Giả được các triều đại Ottaman thu góp về đây. Đoàn còn được diễm phúc
thăm viếng Blue Mosque nổi tiếng, nơi trước kia là 1 Thánh Đường Công Giáo, nay biến thành nơi
cầu nguyện của anh chị em Hồi Giáo. Đức Giáo Hoàng Benedictô đã đến viếng thăm Blue Mosque
này... Đặc biệt hơn nữa,một số anh chị em trong đoàn đã sờ vào chú mèo đặc biệt tại đây. Chú mèo
này đã được Đức Giáo Hoàng Benedictô sờ vào khi Ngài thăm viếng nơi đây. Sau đó, đoàn thăm
viếng khu chợ Spice Market đặc biệt của Istanbul trước khi ra phi trường đi Hy Lạp.
Hành Trình Niềm Tin theo chân Thánh Phaolô sang Hy Lạp, nơi Ngài thiết lập những Giáo Đoàn
Tiên Khởi. Hành Hương Hành Trình Niềm Tin đã hành trình theo con đường Loan Báo Tin Mừng
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của Thánh Phaolô tại Nhã Điển-Athens Hy Lạp. Đoàn cùng Thánh Phaolô tại trung tâm hoạt động
Acropolis và đ8ạc biệt, Ngài raogiảng tại Aeropagus, nơi Thánh Phaolô đặt tên Thần Không Tên là
chính Thiên Chúa. Phái Đoàn đến thăm Corinhtô Giáo Đoàn nổi tiếng của Thánh Phaolô, và là nơi
Ngài sinh sống và truyền giáo tại đây.

Đền Parthenon tại Acropolis, Trung Tâm Sinh Hoạt Văn Hóa của Hy Lạp.
Hành Hương Dấu Chân Niềm Tin trong niềm hân hoan tột cùng đã lênh đênh trên Biển Aegean và
đến thăm Tinos và Syros.
Tầu của Hành Trình Niềm Tin đã cập bến đảo Patmos. Hành Hương đã có dịp Gặp Gỡ Thánh
Gioan Tông Đồ tại đảo Patmos này khi Ngài viết cuốn sách Khải Huyền. Đoàn thăm viếng Hang
Khải Huyền, nơi đây Thiên Chúa mạc khải cho Thánh Gioan viết tác phẩm Tân Ước sau cùng này.
Chúng tôi hôn kính và chạm tới nơi tay Thánh Gioan tỳ lên để viết sách Khải Huyền. Đoàn chứng
kiến nơi Thánh Gioan gối đầu để nghỉ ngơi trong hang Khải Huyền. Chúng tôi xúc động đến phát
khóc khi nhìn thấy những chứng tích của Thánh Gioan cách đây 2000 năm.
Hành Trình Niềm Tin thăm viếng Hải Cảng Kusadasi tại Thổ Nhĩ Kỳ-Turkey. Hành Trình Niềm
Tin với Thánh Phaolô thăm viếng Ephêsô. Tại Ephêsô, chứng tích của Công Đồng Ephêsô xưa kia
tuyên bố tín điều Mẹ Thiên Chúa. Những đổ nát của cácdi tích thời Thánh Phaolô chợt ùa
về...Những phố phường, tiệm buôn, các khu vực giải trí trong Êphêsô hiện ra trước mắt. Đoàn
thăm viếng Nhà Tù của Thánh Phaolô. Đặc biệt, Hành Hương Hành Trình Niềm Tin đến thăm
viếng ngôi nhà của Mẹ Maria tại Ephesô và Phần Mộ của Thánh Gioan Tông Đồ. Hành Trình
Niềm Tin xuống thăm Đảo Santorini nổi tiếng, nơi trung tâm du lịch tuyệt vời với ngọn núi lửa
kinh hoàng vẫn còn lên khói ngoài khơi.
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Thăm viếng Một Hý Trường Vĩ Đại tại Ephêsô.
Từ Athens, Hành Trình Niềm Tin theo chân Thánh Phêrô về Roma, Kinh Thành Ánh Sáng.
Theo sử liệu, Roma được thành lập vào ngày 2.4.753 trước công nguyên, thăng trầm qua các thời
đại, và tồn tại cho tới hôm nay. Câu chuyện huyền thoại về Tổ Tiên Người Roma từ 2 anh em
Romus và Remulus. Roma được phân chia thành nhiều phần khác nhau:
A. Roma Cổ Xưa bao gồm:
1.
Hí trường Coliseum: Được xây dựng vào năm 72 A.D. do Vespasiano. Coliseum cao
185 feet, chứa được từ 50.000 đến 70.000 người.
2.
Đền nữ thần Venus: xây dựng vào năm 121 và 136 B.C.
3.
Cổng thành Constantino: Xây dựng vào thế kỷ thứ 3 và cao 60 feet.
Dinh điện các Vua Chúa Roma (The Roman Forum): Được xây dựng từ trước Công
4.
Nguyên với những công trình Arch of Septimus Severus, Basilica Aemilia, Curia,
Đền thờ Romulus...
5.
Pantheon: Đền thờ các Thần Linh được xây dựng vào năm 27 B.C.
B.
Roma Thời Các Đức Giáo Hoàng:
Vatican: Thánh Phêrô tử Đạo tại đây vào năm 67. Vatican có từ thế kỷ thứ nhất.
1.
2.
Đền Thờ Thánh Phêrô:Được xây dựng vào năm 324. Đền thờ ngày nay được trang trí
do Họa sĩ trứ danh Michelange vào năm 1547. Đền Thờ được xây dựng trên Phần Mộ
của Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ.
3.
Quảng trường thánh Phêrô: Có tất cả 284 cây cột và 96 tượng Thánh vòng quanh trên
tường.
4.
Điện Sixtine, nơi bầu cử ngôi vị Giáo Hoàng: Được xây dựng vào năm 1473-1480.
Đây là một nguyện đường chữ nhật dài 131 feet và rộng 42 feet. Khoảng năm 1508-
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C.

D.

E.

1512 Michelange trang trí vòm của Điện Sixtine với Bức Tranh Tạo Dựng, Tận Thế
nổi tiếng và các Bức Tranh khác như Đại Hồng Thủy, Ông Noe, Tiên Tri Jona,
Zacaria, Jeremia...
5.
Đỉnh đền thờ thánh Phêrô.
6.
Hầm mộ các Đức Giáo Hoàng.
7.
Thăm viếng nội cung ĐGH.
8.
Lâu đài thiên thần (Castel Angelo).
9.
Bảo tàng viện Vatican: Bảo Tàng Viện Vatican được thiết kế do Luca Beltrami vào
những năm 1930s. Có rất nhiều những di tích và tranh ảnh nghệ thuật trong Bảo Tàng
Vatican.
10. Hôn chân tượng thánh Phêrô.
11. Tượng Pieta: Được tạc vào năm 1498, và có chữ ký của Michelange.
Roma Thơ Mộng – Roma By Night:
1. Trung tâm thành phố Andrea Church.
2. Đền Pantheon, xây năm 27 trước Chúa Giesu.
3. Suối Trevi nổi tiếng, nước từ nơi này gọi là nước Trinh Nữ, được dẫn về Roma vào
năm 19 trước Chúa Giesu. Suối Trevi được hoàn thành vào năm 1762.
4. Spanish Steps,nơi trình diễn thời trang thế giới.
Roma Cổ Xưa và Di Tích:
1. Hang Toại Đạo (Catacombs): Hang Toại Đạo là nơi chôn cất những Người Công Giáo
từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ bốn. Có tất cả 52 Hang Toại Đạo khác nhau và trải
dài tới 373 miles trong Roma. Những Hang Toại Đạo nổi tiếng như St Callistus, St
Sebastian, St Domitilla ...
2. Hồ tắm Diocletiano.
3. Đền thờ Đức Bà Cả Santa Maria Maggiore được xây dựng vào những năm 1700s. Tuy
nhiên, Đền thờ Đức Bà Cả có nguồn gốc từ thời ĐGH Liberius (352-366).
Roma Vùng Biển – Appia và Ostia:
1. Con đường cổ xưa Appia: Nhiều miếng đá lát đường có từ hồi cổ xưa.
2. Nhà thờ Gioan Laterano: Nhà Thờ Cổ nhất thế giới.
3. Nhà thờ Thánh Giá của Chúa, nơi có gỗ Thánh Giá của Chúa Giêsu, một cái đinh và 2
cái gai trong mão gai của Chúa, bảng viết chữ INRI của Philatô, ngón tay của Toma và
Thập giá của người trộm lành.
4. Thăm bậc thang thánh nơi Chúa Giêsu bị xử tại Jêrusalem và được đưa về Jerusalem do
Bà Thánh Helena đưa về đây. Thang gồm 28 bậc, Chúa Giêsu đã đi trên những bậc
thang này.
5. Nhà thờ Quo Vadis, nơi Phêrô gặp Chúa khi trốn ra khỏi Roma, có tảng đá in vết chân
Phêrô.
6. Hang toại đạo Thánh Callisto và Thánh Sebastiano. Nghĩa trang này thuộc thế kỷ thứ 1
đến thế kỷ 4 thời Roma tử đạo. Hang toại đạo có khi cao tới 5 tầng, với các hộc chôn
xác người chết. Hang toại đạo sâu chừng 7m tới 8m dưới lòng đất, cò nơi sâu tới 22m
và 25m. Chiều dài tổng cộng là 876km. Hang toại đạo Callisto chôn cất thanh nữ
Cecilia, và là nơi chôn cất các ĐGH đời tử đạo.
7. Hang toại đạo thánh Sebastiano có phần mộ của Thánh Phêrô và Phaolô được chôn cất
tại đây.
8. Ostia cổ xưa.
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9.

Đền thờ Thánh Phaolô tử đạo thế kỷ 5, có 3 suối nước, tương truyền rằng Thánh Phaolô
nhảy 3 lần và 3 suối nước thành hình tại đây.
10. Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành.
Đoàn chúng tôi thưởng ngoạn Roma by Night để thăm viếng Suối Trevi thơ mộng về đêm và
những thắng cảnh di tích đặc biệt của Roma thơ mộng từ thuở xa xưa.Đoàn đi dọc theo con sông
Tavere nổi tiếng về lịch sử thời hoàng kim của Đế Quốc La Mã.
Cùng hành trình Niềm Tin với Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ trên các nẻo đường Rôma. Hành
Hương Hành Trình Niềm Tin thăm viếng 4 Đại Vương Cung Thánh Đường chính tại Rôma:
Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả, Vương Cung
Thánh Đường Latêranô, nơi Đức Giáo Hoàng cư ngụ trước kia, và Vương Cung Thánh Đường
Thánh Phaolô Ngoại Thành.
Hành Hương Hành Trình Niềm Tin thăm viếng Hí Trường Colosseum nơi Tử Đạo của Các Thánh
Tử Đạo Rôma, sẽ gặp gỡ Đức Kitô tại Quo Vadis, nơi Phêrô gặp gỡ Thầy mình. Thăm viếng và
nhìn xem Thang Đá Thánh từ Giêrusalem, ghi dấu những bước chân Chúa Giêsu tử nạn với những
giọt máu đào. Hành Hương Hành Trình Niềm Tin nhìn xem Thánh Giá thật của Chúa Giêsu với
bảng INRI, và ngón tay của Thánh Tôma. Đoàn chúng tôi nhìn thấy mũi đinh và gai nhọn trên đầu
của Chúa Giêsu. Thăm viếng cây thập tự của tên trộm lành. Đoàn thăm viếng Vatican Museum và
Điện Sixtine, nơi bầu cử Đức Giáo Hoàng. Đoàn dâng Thánh Lễ bên Phần Mộ Thánh Phêrô tại
Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô. Chúng tôi được vinh dự dâng Thánh Lễ ngay trên xác
Thánh Giáo Hoàng Gioan 23.

Thánh Lễ Tại Mộ Thánh Phêrô.
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Hành Hương Hành Trình Niềm Tin còn thăm viếng nơi Tử Đạo của Thánh Phaolô với 3 giếng
nước (Tre Fontane) khi đầu Ngài rơi xuống và là nơi mới khai quật Quan Tài bằng đá của Thánh
Phaolô. Sau đó, Hành Hương Hành Trình Niềm Tin chứng kiến gương anh hùng Tử Đạo tại Hang
Toại Đạo (Catacombs). Đoàn thăm viếng và cầu nguyện với Thánh Tử Đạo Anrê Phú Yên với
chiếc Xương Sọ của Ngài tại Roma.Chúng tôi sung sướng mỗi người chạm tới Xương Sọ của Ngài
và cầu nguyện với Ngài.
Hành Trình Niềm Tin thăm viếng Venice, thành phố nổi thơ mộng và nổi tiếng nhất thế giới.
Thăm viếng công trường Thánh Marcô về đêm và các đường phố bằng sông rạch và thăm viếng
linh hài của các Thánh. Đoàn thưởng ngoạn du thuyền trên các con sông của Venice tuyệt vời. Từ
Venice nổi tiếng, đoàn hành hương thăm viếng Padua, quê hương của Thánh Antôn hay làm phép
lạ. Hành hương kính viếng Phần Mộ và Linh Hài của Thánh Antôn để cầu nguyện tại đây.Nhìn
thấy những di tích, chiếc áo choàng của Ngài, Xương của Ngài, chữ viết của Ngài, lòng chúng tôi
xúc động tột cùng.
Rời Venice, Hành Trình Niềm Tin hành hương Krakow Ba Lan, thành phố nổi tiếng thế giới, với
nhiều phần mộ của vua chúa Ba Lan. Krakow còn là nơi ĐGH Gioan Phaolô II làm lễ mở tay và
thi hành sứ vụ Linh Mục tại đây. Krakow, Lâu đài các vua Ba Lan được dựng trên đồi Wawel nhìn
xuống dòng sông Wisla. Thành phố này nằm trên con đường thương mại giữa Tây Âu và châu Âu
từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 16, bảo tàng Wawel là một trong những bảo tàng nguy nga, phong phú bậc
nhất châu Âu. Trong nhiều phòng Hoàng gia ngày nay còn trưng bày nhiều tấm thảm Flamăng vô
cùng giá trị cùng các thứ như: vương miện, vũ khí và những hiện vật nghệ thuật của Đông phương.
Nhà thờ kiểu Gothique Wawel là một di tích nổi tiếng thế giới. Trong đó có để tro xác của vua Ba
Lan. Và cũng tại nhà thờ này còn có một kiệt tác điêu khắc: hậu bổ lớn bằng gỗ đa sắc do Veit
Stose sáng tạo năm 1477.
Thành phố cổ Krakow cũng là một bảo tàng mệnh mông chứa đầy những bảo vật của nền kiến trúc
cổ. Đáng chú ý là toà nhà kiểu Gothique của Cônlegium Maiut, có bảo tàng của trường Đại học
Jagiellonia. Trường đại học Jagiellonia do Casimir Đại đế sáng lập năm 1364 là một trung tâm hội
tụ của đời sống trí thức Đông Âu từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 17. Ngày nay, để chống lại sự hư hại của
di tích lịch sử này do môi trường sinh thái bị ô nhiểm, xả khói, bụi than, chấn động rung do xe cộ
đi lại, nước mặn... nên các nhà chức trách Ba Lan đã ra sức giảm bớt nguồn gây ô nhiễm bằng cách
đóng cửa một nhà máy nhôm gần đó. Và dùng khí đốt than. Đồng thời Ba Lan đã tiến hành một
chương trình tổng thể phục hồi các công trình cổ.
Ở Uylika, cách Krakow 13km, xưa kia có một mỏ muối. Nó được khai thác liên tục từ thế kỷ 12.
Giờ đây, nó là một công trình nghệ thuật hiếm có. Xuống tham quan sâu dưới lòng mỏ đoàn Hành
Hương gặp nhiều bức tượng to nhỏ với các kích cỡ khác nhau và cả những nhà nguyện khắc tạc
bằng muối mỏ. Ở đây còn có những hồ ngầm, một phòng nhảy kỳ diệu. Theo thang máy xuống sâu
225 mét, có một khu an dưỡng. Tại đó các thầy thuốc còn tận dụng môi trường muối để điều trị
bệnh hen, suyễn và các bệnh dị ứng.
Do giá trị về văn hoá, nghệ thuật, khu di tích lịch sử Krakow được ghi vào danh sách di sản thế
giới năm 1978.
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Đoàn chúng tôi hành hương Trung Tâm Devine Mercy – Lòng Chúa Thương Xót, nơi Chúa Giêsu
hiện ra với Thánh Faustina, để phổ biến Lòng Chúa Thương Xót. Đoàn Hành Hương hôn kính
xương Thánh Faustina và chiêm ngưỡng khung cửa sổ nơi Thánh Faustina nhìn thấy Chúa hiện ra
với Trái Tim phát xuất các ánh sáng với mầu sắc đặc biệt.
Hành Trình Niềm Tin sẽ thăm viếng Thủ Đô Prague Tiệp Khắc, được mệnh danh là Thủ Đô của
cả Âu Châu, Thành Phố Vàng của Âu Châu và hiểu được phong tục của Dân Tộc Lãng Du
Bohemian. Prague còn là thành phố của đá quý nổi tiếng thế giới.

HÀNH TRÌNH TIỆP KHẮC-NGA-LỘ ĐỨC-PARIS.
THỦ ĐÔ PRAGUE TIỆP KHẮC.

Chúng tôi đi Praha - thủ đô của Cộng hoà Tiệp Khắc - Séc (Czech Republic), vì nghe nói Praha là
một đô thị đẹp nhất của Âu châu, như nhiều sách hướng dẩn du lịch khẳng định như vậy.
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t
Trung Tâm Praha Tiệp Khắc.
Tiệp Khắc là tên tiếng Việt của Czechslovakia. Thành phố Praha có khoảng 1,2 triệu dân. Thành
phố này được xây dựng từ nửa sau thế kỷ thứ 10, chưa từng bị chiến tranh tàn phá nên còn nguyên
vẹn những kiến trúc nguyên thủy. Trên diện tích 500 km2 ở độ cao 177m đến 391m so với mặt
biển nhìn xuống sông Vltava, Praha được mệnh danh là “thành phố nạm vàng” hay “thành phố 100
ngọn tháp” với nhiều tu viện, giáo đường theo kiểu Roman và Gothic cùng nhiều ngôi nhà cổ.
Praha có tất cả 347 tháp, là thành phố du lịch thu hút rất nhiều du khách cả khi còn thuộc khối
Cộng sản. Trước đây thì du khách phần đông là những sinh viên học sinh nhưng sau cuộc “cách
mạng nhung” 1989 thì số du khách tăng vọt mỗi năm lên đến khoãng 20 triệu, và đặc biệt mùa Thu
là mùa mà thu hút những cặp tình nhân đến với Praha vào những ngày cuối tuần.Từ thế kỷ thứ 9,
một lâu đài tên Praha đã được xây trên 45 hécta bãi bồi gần cầu Manesuw bây giờ và đến thế kỷ
thứ 10, một pháo đài được xây dựng. Praha đã có từ năm 965 và một thương gia Ả Rập, Ibrahim
Ibu Yakub đã viết ca ngợi vẻ đẹp và sự buôn bán sần uất của Praha. Trào vua Wenceslas I đã cho
xây những tường thành (1700m) quanh thị trấn cổ Praha, lúc ấy rộng 140 hécta, với nhiều ngôi nhà
cổ kiểu Roman quí tộc mà ngày nay vẫn còn mà tầng trệt là những quán rượu. Quận 2 của Praha
cũng có tường thành bao bọc, được vua Charles IV nới rộng gấp đôi từ năm 1360, như khu Hungry
Wall trên đồi Petrin. Quận 3 được xây từ năm 1320 thời vua John Luxembourg và vua Charles IV,
con của John, mở rộng hơn. Quận 4 cũng được vua Charles IV xây từ năm 1348 và được gọi là
Praha mới với diện tích 360 hécta với 3500m tường thành, lớn hơn Paris, nhỏ hơn Roma. Các khu
phố được thiết kế vuông vức bên những quảng trường lớn như quảng trường Charles rộng
80.500m2 và nhiều tu viện, nhà thờ rải rác. Mỗi bên bờ sông Vltava là 2 thị trấn, mỗi thị trấn có
tòa thị sảnh và huy hiệu riêng với tường thành bao bọc và chỉ hợp nhất từ năm 1784 với vua
Joseph. Một vài thắng cảnh nổi tiếng của Praha mà đoàn chúng tôi thăm viếng:
a. Lâu đài Praha: Hòang cung này được vua Vladislav Jagellon xây từ năm 1492 -1502, thường tổ
chức những lễ nghi chính thức; kể cả việc bầu cử và tấn phong Tổng thống. Trong khu này còn có
nhà thờ Chư Thánh, do KTS Peter Parler xây, kế bên là nhà thờ Thánh George. Tu viện nữ tu
Benedictine là 1 trong những tu viện lâu đời nhất vào thế kỷ 10 nằm trong khu này và nay là viện
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bảo tàng hội họa quốc gia. Đáng kể nhất là cung điện thứ 3 là phần cổ kính nhất (xây từ thế kỷ thứ
9).
b. Nhà thờ Praha: Nơi đây, vương miện của vua Tiệp được cất giữ tại nhà nguyện St Wenceslas và
nhiều ông vua Tiệp cũng an nghỉ tại đây.
c. Phủ Tổng Thống là 1 trong những lâu đài cổ trên đồi Stranov. Du khách chỉ được xem một phần
lâu đài, phần bên kia là nơi làm việc của Tổng thống và bộ tham mưu. Trước cửa lâu đài, 2 lính
gác mặc quần áo hiệp sĩ cầm kiếm đứng gác im lìm y như bên Anh, cứ 30 phút đổi gác.
Praha, thành phố vàng của châu Âu, hàng năm đón cả chục triệu lượt khách du lịch về đây tham
quan. Một trong những địa chỉ không thể bỏ qua ở thành phố trăm ngọn tháp này là chiếc cầu nối
giữa phố cổ Staré Město, Old Town, và khu Malá Strana ở phía bên kia bờ sông Vitara.
Đoàn chúng tôi đến Praha và đi thăm Cây Cầu Trữ Tình. Tên cầu được gắn liền với tên của vị
hoàng đế Charles IV. Được xây dựng năm 1357 theo kiến trúc gothic của kiến trúc sư Petr Parler,
người xây dựng nhà thờ St.Vitus vĩ đại trong khuôn viên lâu đài. Cầu Charles được làm hoàn toàn
bằng đá.Theo truyền thuyết, khi xây dựng cầu họ đã cho thêm lòng đỏ trứng vào vữa để nó thêm
chắc chắn. Do đó, cây cầu vẫn đứng vững sau hơn 650 năm trải qua bao mùa mưa lũ, kể cả trận lũ
lớn nhất trong lịch sử 500 năm gần đây vào năm 2002.

Cầu Charles tuyệt vời.
Cầu Charles không phải là cây cầu đầu tiên bắc qua sông Vltava ở Praha. Tại địa điểm mà nó hiện
tọa lạc, cầu Judith đã đứng đó từ năm 1172-1342 thì bị sụp xuống sông sau một trận lụt. Nhưng
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hiện tại Charles vẫn là cầu đá lâu đời nhất châu Âu còn được sử dụng.Cầu dài 520m, rộng 9m, hai
đầu cầu phía hai bờ sông là tháp Staroměstská ở phía phố cổ và tháp Malostranská ở phía Malá
Strana. Dọc hai thành cầu là 30 bức tượng mang kiến trúc barocque được dựng lên từ thế kỷ 17.
Phần lớn những tượng hiện được đặt trên cầu là những bản copy, những bức tượng gốc được trưng
bày ở Bảo tàng Lapidarium. Bức tượng nổi tiếng nhất trên cây cầu này có lẽ là bức tượng Thánh
John of Nepomuk. Thánh Nepomuk là Linh Mục của Praha. Trên cương vị này Ngài đã không
đồng tình với vua Vaclave IV trong việc cử người cho chức danh tu viện trưởng vùng Kladruby.
Vì lý do đó Ngài bị bắt, tra tấn và bị thả trôi sông đến chết. 400 năm sau khi chết, (1729), Ngài
được Đức Giáo hoàng Benedict XIII phong thánh và được người đời mến mộ. Truyền thuyết kể
rằng vua Vaclave cho bắt Cha John of Nepomuk vì muốn biết vợ ông đã xưng tội như thế nào. Tất
nhiên Nepomuk không tiết lộ nên bị tra tấn, bị giết và ném xuống sông. Ngày nay Thánh Nepomuk
được dựng tượng khắp nơi. Ngài là Vị Thánh bảo hộ của những cây cầu, của các Cha Xứ, của sự
bảo mật xưng tội và của cả Bohemia. Có lẽ vì lẽ đó mà ai đi qua cây cầu này cũng đều sờ tay vào
bức tượng để cầu may mắn và mong một ngày sẽ trở lại Praha.

Tòa tháp ở đầu cầu nổi bật giữa các công trình mái đỏ của thành phố cổ Praha.
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Khi đèn đêm tỏa sáng trên cầu Charles.

Các Tượng Thánh bằng đá xếp dọc 2 bên cầu Charles.
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Tượng Thánh Nepomuck luôn đem lại may mắn cho
lữ khách nếu sờ vào chân tượng và chắc chắn sẽ
thỏa nguyện mong muốn quay lại Praha.
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Cầu Charles vươn dài trên sông.
Cầu Charles là một cây cầu đẹp, lãng mạn bậc nhất, do đó, các đôi tình nhân hay vợ chồng mới
cưới đua nhau đến đây chụp ảnh kỷ niệm. Cầu chỉ dành cho người đi bộ và cũng như mọi lần cây
cầu vẫn ngày đêm nhộn nhịp du khách, các quầy bán quà lưu niệm và những nghệ sĩ đường phố.
Họ đàn, hát, vẽ và tất nhiên là không thể thiếu những nghệ sĩ diễn kịch rối. Trong khung cảnh lãng
mạn như thế du khách có thể bỏ tiền mua đủ thứ mà bình thường chắc cũng chẳng mấy khi để ý
tới.

Dạo chơi trên cầu Charles là thú vui không thể bỏ qua của bất kỳ khách du
lịch nào khi đến Praha.
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Cầu Charles về đêm.

Tháp ở đầu cầu Charles.
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Sắc thu vàng trên cầu Charles.
Lãng mạn nhất là khi chính mình được hưởng những giây phút ngọt ngào trên cây cầu, khi bạn
đồng hành với người bạn yêu thương, được cùng người ấy tay trong tay lang thang từ đầu cầu bên
này đến đầu cầu bên, thi thoảng dừng lại cùng nhau thưởng thức lâu đài Praha và cả thành phố
lung linh soi bóng xuống dòng sông Vltava.
Và đừng quên cùng người bạn đồng hành chạm một lần vào tượng Thánh Nepomuk để cầu mong
hạnh phúc, may mắn và hẹn ngày trở lại Praha cũng như trở lại cây cầu này.
d. Quảng trường "con gà trống" là nơi mà du khách có thể nghe gà trống gáy vào lúc 12 giờ trưa từ
chiếc đồng hồ lớn, Astronomical clock, đặt trên tòa nhà Thị Chính, Town Hall, ở giữa quảng
trường. Không chỉ vậy, du khách còn được ngắm những cô gái zigane ngồi đánh bím tóc cho nhau
trong khi nghe hòa nhạc hay xem xiếc rong như ngày xưa.
Sau đó, chúng tôi đến thăm tu viện St George, tháp Vysehrad Citadel gần Corinthia Towers Hotel
cao 200m và Quốc Hội. Cách đó 500m là nhà thờ St Peter và St Paul. Đi thêm 2 km là rạp hát quốc
gia National Theatre và Charles Square, gần đó là Metro station Vysehrad. Đoàn thăm viếng
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Vương cung thánh đường St. Vitus, St. Vituskatedralen, được xây cất ròng rã trong 580 năm và lâu
đài Hradcany Prague Castle là 2 thắng tích nổi danh.
Praha còn có tháp chuông cổ Orloi, Cung điện mùa hè hoàng gia Tiệp "Belle Villa". Đây là tòa nhà
đẹp nhất thời phục hưng, xây từ năm 1538, với đài phun nước ngay giữa cung điện là đài phun
nước đẹp nhất Praha và những di tích của các triều đại Bohemia - Charles - Hapsburg -Rudolf II,
như cây cầu Charles, cổ xưa nhất Praha và cầu Juditin Most. Đây là cầu đá lớn thứ 2 ở Trung Âu.
Nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng như trường đại học Charles xây từ năm 1348, Bảo tàng quốc
gia National Gallery, hay thánh đường Do Thái Jerusalem Synagogue, xây từ 1906 -1907 bởi
Wilhelm Stiassny/ Bratislava, hoặc Milunic và Gehry's Dancing House. Praha có một cộng đồng
Do Thái rất đông và lâu đời. Praha ở trung tâm Châu Âu nên đây là vị trí thuận lợi cho giao thương
và du lịch. Từ trên đỉnh đồi Stranov nhìn xuống Praha với dòng sông Vltava mới thấy Praha là một
bức tranh tuyệt đẹp. Hàng chục cầu đá, biết bao tượng đài, các khu phố cổ với nhiều tầng cao thấp
bên những biệt thự nằm cheo leo bên sườn đồi và những con đường uốn lượn quanh những thung
lũng xanh. Praha có sinh hoạt văn hóa rất phong phú, những nhà hát thành phố, nhà nhạc kịch quốc
gia Nationalteatre. Nhà thờ St. Nicholaus church cung ứng nhiều buổi trình diễn nhạc kịch opera,
hòa nhạc và còn rất nhiều những bảo tàng viện ở Praha. Phương tiện di chuyển công cộng của
Praha gồm có xe buýt, xe tram, xe lửa rất thuận tiện và rẻ tiền.
Đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam ở Tiệp gồm những du học sinh và công nhân thuộc diện
trao đổi lao động nay được thường trú ở Tiệp, khoảng gần 100,000 người. Bên cạnh đó còn có
những người từ Việt Nam xin sang kinh doanh. Đoàn chúng tôi viếng một trong những khu doanh
nghiệp của người Việt là khu chợ SAPA ở Libuse. Đây là khu chợ bán sỉ, quần áo, giày dép và các
thứ linh tinh nhập từ các nơi khác rồi phân phối cho bạn hàng người Tiệp lẫn Việt. Trong khu chợ
này có những hàng quán bán thức ăn Việt Nam, giống như một Little Saigon ở California thu nhỏ.
Nơi này còn được gọi là “Tiểu Hà Nội-Little Hanoi.” Tại đây có đủ thứ hết: bánh cuốn, cơm tấm,
tiết canh, cháo lòng, bún chả, thịt nướng, nghe nói có cả thịt “cầy”, cà phê Trung Nguyên, nhiều
thứ khác nữa. Có những tiệm làm đẹp cho các cô, như tiệm uốn tóc, làm móng tay, cho thuê áo và
trang điểm cô dâu. Đủ thứ dịch vụ, từ tiệm băng nhạc, sách báo, dịch vụ dạy lái xe, dạy vi tính, dạy
tiếng Tiệp, tiếng Hoa… đến du lịch, giấy tờ. Đó là một chút sinh hoạt của một khu kinh doanh lớn
nhưng cũng tìm thấy rải rác những tiệm ăn hoặc cửa hàng bán quần áo do người Việt Nam làm
chủ. Nhiều nhà hàng Tàu Bắc Kinh mà trong menu cũng có chả giò, phở, hủ tiếu, cháo... Ăn uống
ở đây rất rẻ so với giá sinh hoạt ở Tây Bắc Âu và có lẽ rẻ hơn cả ở Mỹ nữa. Xe buýt đi về hướng
khu phố cổ Staré Mesto, rẽ vào con đường lớn Wilsonova, vượt qua sông Vltava đi về hướng
Prague Castle, rồi từ đây theo hướng Bắc mà rời khỏi thủ đô Praha. Càng xa ngoại ô, nhà cửa càng
thưa vắng, chỉ còn những căn nhà nhỏ cô đơn, trơ trọi giữa cánh đồng. Một lúc sau đó thì chỉ là núi
đồi thoai thoải, kéo dài xa tắp ngút ngàn tới tận chân trời. Con đường số 7 này có từ xa xưa, có lẽ
đến hàng ngàn năm rồi, nó chạy theo hướng Tây Bắc nối Praha đến thị trấn từng là đế đô
Chomutov gần biên giới Ðức mà rặng núi Krusne là biên giới thiên nhiên giữa Tiệp và Ðức.
PETERSBURG VÀ MOSCOW- NGA SÔ
Đoàn chúng tôi viếng thăm Petersburg, vùng cực Bắc của quả địa cầu gần Phần Lan, đoàn chúng
tôi chứng kiến những đêm dài không ngủ vì mặt trời vẫn toả sáng đặc biệt của vùng Bắc Bán cầu
này. Petersburg còn là Thủ đô của Vua Chúa Nga Sô. Với nhiều Bảo Tàng Viện. Thăm viếng các
di tích lịch sử từ thời Sa Hoàng đến thời kỳ Cộng Sản chiếm đóng. Đoàn thăm viếng các tranh vẽ
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của Leonardo da Vinci, Rembrandt, Picasso. Sau đó, Hành Trình Niềm Tin đi xe lửa về Moscow.
Thăm viếng Quảng Trưởng Đỏ với Điện Cẩm Linh, trung ương của thế giới Cộng Sản xưa kia.
Thăm viếng các di sản văn hoá của Nga Sô và thời kỳ Cộng Sản Đông Âu.
Nước Nga là quốc gia rộng nhất thế giới trải dài từ miền đông châu Âu, qua trên phía bắc châu Á,
sang đến bờ Thái Bình Dương. Phần lớn đất đai Nga là các đồng bằng rộng lớn, ở cả châu Âu và
châu Á. Các đồng bằng này chủ yếu là thảo nguyên về phía nam và rừng rậm về phía bắc, với các
tundra-lãnh nguyên, dọc theo bờ biển phía bắc. Các dãy núi chủ yếu nằm ở biên giới phía nam,
chẳng hạn như Caucasus ở đây có đỉnh Elbrus, là điểm cao nhất thuộc Nga và châu Âu với cao độ
5.633m và dãy Altai, cũng như ở phần phía đông, chẳng hạn như dãy Verkhoyansk hoặc các núi
lửa trên Kamchatka. Dãy Ural, là một dãy núi chạy theo hướng bắc-nam, tạo ra sự phân chia cơ
bản giữa châu Âu và châu Á cũng là một dãy núi nổi tiếng. Nga có đường bờ biển dài trên 37.000
km dọc theo Bắc Băng Dương và Thái Bình Dương, cũng như dọc theo các biển mang tính trong
nội địa ít hay nhiều như Baltic, biển Đen và biển Caspi. Khí hậu thay đổi từ mát mẻ dọc theo bờ
biển Đen cho đến lạnh giá ở Siberia.

Cung Điện tại Petersburg Nga Sô.
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Từ miền Nam tới Trung và kéo lên phía Bắc, trong thành phố hay mênh mang thảo nguyên, thiên
nhiên dường như chỉ bao trùm một làn khí nhẹ, trong và hòa trộn đủ hương vị của đất trời. Đã xa
rồi thời của những luống cây nông trang trong các trang sách của Mirkhain
Solokhop, cũng đã lùi vào lịch sử những bó lúa được nàng Emilia nặng nhọc vác trên vai, rung
rinh theo bước chân trên tấm ván gỗ chênh vênh thời chiến tranh vệ quốc, song trong tâm trí chúng
tôi, mùi oải hương, ngải và mùi đất vỡ hoang bốc hơi nghi ngút vẫn như lẩn quất xung quanh. Tất
cả nhưng ai đã từng biết tới đất nước rộng mênh mông này đều có thể khẳng định về vẻ đẹp không
gì sánh nổi của mùa thu. Mỗi khoảnh khắc nhẹ như hơi thở, một thời điểm giao mùa nhanh như
cánh chim câu lướt trên quảng trường, đất trời bồng đói khác đến kỳ diệu. Chỉ trong một đêm
tháng 10, có lẽ cũng chỉ trong một vài giây, con người bước ra khỏi cửa bỗng sẽ bắt gặp lá vàng
rụng đầy trên các thảm cỏ, còn hai bên đường ngoại ô, phóng tầm mắt xa tít tắp, nơi nào cũng bao
bọc một mầu vàng xanh. Chưa thể nhuộm vàng ngay một lúc, người hoạ sĩ thiên nhiên đành pha
trộn hai sắc vàng - xanh vào nhau để tô điểm những cánh rừng.
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Thảo nguyên Nga Sô.
Rừng ở nước Nga bọc quanh thành phố, dù đó là Moscow, St. Petecburg hay Riga… Ngay cả
trong thành phố, xen lẫn những khối nhà đá xám nặng nề là hàng cây thẳng tắp, thiên đường của
chim câu, chim sẻ, quạ đen, quạ khoang… Cũng vào bình minh, nhưng trong mùa hạ chúng cãi cọ
điếc tai, nhưng khi tiết trời đã chớm thu, dường như giọng cãi vã của bầy chim bỗng như nhẹ hơn,
êm tai hơn. Hoặc chúng cũng lo sợ về tấm chăn tuyết vĩ đại mùa đông sắm trùm lên cảnh vật mà
bớt cãi vã, mải miết đi tìm nơi trú ẩn? Cũng đâu chỉ bầy chim đông vô kể đó, mà bước chân người
cũng như ngập ngừng hơn trong mùa thu. Trên các đại lộ dọc ngang Moscow, xe hơi vẫn nối nhau
tạo thành dòng rì rầm bất tận, còn trên hè đường, trên đồi Lênin, khoảng trời trước Đai học
Lômônôxốp bỗng vụt cao vời vợi bởi hàng cây hai bên như vươn thẳng lên và thảm lá trên cỏ bỗng
dầy hơn. Đất nước đã trải qua những đổi thay chóng mặt, song bước chân người thiếu phụ ôm chó
vẫn như cách đây hàng chục năm. Hai bên đường, hình như lúc nào cũng đầy ắp nét lãng mạn của
những thiếu phụ ôm chó bông và váy thiếu nữ tung bay trước gió. Mùa thu, tiết trời chưa giá lạnh,
và tà váy của thiếu nữ Nga vẫn còn bay trong một góc công viên.
Lớp trẻ nước Nga ngày nay vẫn xứng đáng được coi là tầng lớp tiên phong của đất nước, và tính
khí vui nhộn của những chàng trai cô gái mắt xanh, mắt nâu, mắt đen huyền vẫn không hề suy
giảm sau một thay đổi trong Viện Duma Quốc gia. Trong công viên, người Nga thích tới ngồi trên
ghế gỗ, đọc sách và ngẫm nghĩ. Thật khó ai lý giải nổi vẻ buồn phảng phất trong ánh mắt sâu thẳm
của người phụ nữ Nga. Họ đã từng buồn như vậy trong biết bao năm? Vẻ sâu thẳm trong cặp mắt
Nga từ xưa tới nay cũng hút hồn người hệt như sắc vàng lá vương vãi trên mỗi thảm cỏ quanh
thành phố.
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Đoàn Hành Hương tại Điện Cẩm Linh Cremlin Thủ Đô Moscow.
Đoàn Hành Hương dạo bước trong công viên của Cung điện Mùa Thu, chúng tôi đã gặp réo rắt
trong không gian tiếng saxophone của người đàn ông đơn độc. Ông đơn độc trong khoảng đất
trống đơn độc trong tiếng kèn bởi thính giả duy nhất lúc đó chỉ là một thiếu nữ suy tư trên ghế.
Ngay cả khi đã rời xa, tiếng saxophone vẫn như níu kéo bước chân, để thảm lá dưới chân vàng hơn
và hồ nước trong cánh rừng nhỏ lặng lẽ hơn. Mặc dầu vậy, nhưng trái tim nước Nga vẫn rung theo
nhịp dịu dàng của thiên nhiên tươi đẹp. Trong cánh rừng ven ngoại ô St. Petersburg, nơi nắng
chiều xiên qua hàng ngàn thân cây tạo thành tấm đan ánh sáng tràn trề trên thảm cỏ, những bà mẹ
trẻ đã đặt đứa con của mình vào dòng lá vàng, đệm lá dầy như bàn tay thiên nhiên nâng đỡ bầy trẻ.
Cùng trong rừng - nắng - vàng - xiên, đám thanh niên ồn ào tìm lá cài lên tóc, lá vàng tạo nên hàng
trăm vương miện rực rỡ tô điểm vầng trán trong trẻo.
Ðến với nước Nga, đoàn Hành Hương chúng tôi thấy thiên nhiên đất nước này sẽ khiến cho chúng
ta luôn có cảm giác ngây ngất như trước sự hùng vĩ, mênh mang, đa dạng, huyền diệu và pha lẫn
một nỗi buồn bi tráng, dịu ngọt... Bắt đầu từ tháng Tư, mùa xuân của đất nước này đã về, cây cối lá
mọc xanh dần, trong các mảnh vườn, bãi cỏ, những bông hoa cuống ngắn giống như cúc dại, mọc
từng đôi nở bừng. Khoảng 10 ngày đầu tháng Năm là kỳ đẹp nhất của mùa xuân.
Nắng sậm vàng, ấm áp, nắng và đất trời dường như thôi thúc cỏ mọc xanh mướt và nếu bước vào
bất cứ khu rừng nào ở ngoại ô các thành phố lớn Moscow, Saint Petersburg, hay ở nông thôn, sẽ
thấy sức sống thiên nhiên thật vĩ đại: bạch dương, thông, phong, tùng... khoác áo mới và đung đưa
hát trong gió nhẹ, những bông hoa linh lan trắng muốt khoe sắc tinh khiết, hoa bướm mỏng mảnh
nhiều màu, hoa bồ công anh vàng rực... tất cả dệt thành một tấm thảm kỳ diệu. Các nhà ga xe lửa
như Belorutskaia, Kurxkai, Abramsevo ở Moscow, ga ở Tula, ở St Petersburg, Saratov... bắt đầu
đông đúc và trong số đó du khách đến với nước Nga rất đông. Từ tháng Sáu đến hết tháng Tám,
mùa hè ngự trị. Mùa hè có hoa tầm xuân dại nhiều màu nở rộ, các bà cụ Nga rất thích hái hoa này
về ướp chè để uống cho thơm. Mùa hè ở Nga nóng vừa phải, nhưng thỉnh thoảng cũng có những
ngày hơn 30 độ C. Đoàn chúng tôi đi du ngoạn trên sông Moscow, Vonga...
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Levintan thì dùng cây cọ vẽ nên bức “Mùa Thu Vàng” bất tử. Tháng Mười có vài tuần lá vàng rực,
sáng bừng khắp những nơi có cây cối. Mùa Thu Nga là mùa của thi ca, mùa của tình yêu. Sau khi
chiêm ngưỡng cảnh mùa thu vang để hãy dành một giây lát ngước lên nhìn trời ngắm những đàn
chim di cư đang bay ngang về vùng khí hậu ấm để tránh mùa đông Nga đang tới gần. Ðứng trước
thiên nhiên Nga, con người ta, nhất là những người con người có tâm hồn nhạy cảm con người rất
dễ xuất khẩu thành thơ.

ST PETERSBURG.
Thành phố St Petersburg xinh đẹp nằm cạnh vịnh Phần Lan thuộc biển Baltic này hiện có 5 triệu
dân. Trước năm 1918, St. Petersburg là thủ đô của nước Nga được Pierre Ðại đế, vị vua nổi tiếng
trong lịch sử nước Nga xây dựng vào năm 1703. Ðến nay, nó vừa tròn 300 năm tuổi. Với tuổi đời
đó, St. Petersburg mang trên mình sức nặng của lịch sử, văn hóa và cả những cảnh quan thiên
nhiên tuyệt đẹp. Mỗi năm, thành phố phương Bắc này có đến 8 tháng mùa đông. Vì thế, nếu muốn
tới đây vào cuối tháng 5, đôi khi vẫn được thưởng thức những trận tuyết đổ nhẹ vào tháng của mùa
hè, nhưng cũng vẫn nhìn thấy những cây sồi, cây phong đứng đầy trên những lối đi hoặc trong các
công viên đẹp như những khu rừng giữa phố chỉ vừa kịp khoác lên mình chiếc áo choàng xanh nõn
của mùa xuân. Màu xanh mượt mà của lá vừa mới nhú đẹp đến nao lòng. Tháng 5 cũng là tháng
bắt đầu của những đêm trắng ở St. Petersburg.

Những cô gái Nga và áo truyền thống.
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Những building đón du khách về đêm trong những white nights.
Ðêm trắng White Nights nước Nga là hiện tượng kỳ lạ diễn ra vào mùa hè ở nước Nga, đặc biệt là
St. Petersburg. Vào những lúc như vậy, đến tận nửa đêm ánh sáng mới tắt và 4 giờ sáng lại bừng
lên. Hàng ngàn người Nga, hàng trăm ngàn du khách đã thức suốt đêm, đổ ra đường để vui chơi và
chiêm ngưỡng cảnh tượng độc đáo này, những đêm trắng kỳ diệu, khách du lịch như đi lạc vào một
thế giới hoàn toàn khác lạ, thực thực hư hư. Và họ thức suốt đêm để tận hưởng những khoảnh khắc
kỳ diệu mà thiên nhiên đã ban tặng cho nước Nga. Đoàn Hành Hương chúng tôi đi thuyền trên
sông Nê-va, thức trắng với đêm trắng tại St Petersburg, nhìn ngắm ánh nắng vàng nhạt vương trên
mái vòm bằng vàng của nhà thờ Thánh Isaac ở phía bên kia sông. Nhà thờ Thánh Isaac là một bảo
tàng kiến trúc nghệ thuật nổi tiếng của St. Petersburg. Ðây là nhà thờ cao thứ 4 trên thế giới với độ
cao từ chân đến đỉnh tháp là 101m.
Nhà thờ được coi là bảo tàng kiến trúc và hội họa lớn của nhân loại với khoảng 3.000 bức họa
được làm bằng cách ghép từng mảnh đá nhỏ vào với nhau, với mái vòm được dát bằng vàng thật
ước khoảng gần 100kg và ở độ cao gần 100m, với 112 cây cột lớn, cao vút rất điển hình của kiến
trúc châu Âu thế kỷ 18-19. Peterholf, Bảo tàng Cung điện Mùa Hè và Hermitage, Bảo tàng Cung
điện Mùa Ðông, cũng là những bảo tàng nổi tiếng vì những bộ sưu tập hội họa vĩ đại và những nét
kiến trúc tuyệt vời được tạo nên bởi bàn tay và khối óc của con người. Ở cung điện Mùa Ðông, chỉ
những bức tượng tạc bằng đá đặt trước các cửa phòng thế này thôi cũng đã cho thấy nét tinh xảo
của người làm ra nó. Không như Cung điện Mùa Ðông nằm trong nội ô, Cung điện Mùa Hè nằm ở
ngoại ô Tây Nam của thành phố.
Nó được xây dựng năm 1721, 18 năm sau khi thành phố St. Petersburg ra đời. Có người bảo Cung
điện Mùa Hè có bóng dáng của Cung điện Véc-xây ở Pháp. Còn người Nga tự hào cho rằng Cung
điện Mùa Hè của mình đẹp hơn Cung điện Versaille vì Cung điện Mùa Hè có nhiều đài phun nước
lộng lẫy. Một vài nét gọi là phác họa. Vẻ đẹp St. Petersburg quả thật còn nhiều. Ðể nói cho hết,
thật không dễ. Cung điện mùa Ðông được hoàn thành năm 1762 là nơi trị vì đất nước Nga của các
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triều đại vua chúa. Ngày nay được đổi thành Viện bảo tàng Hermitage, trong đó cất giữ những bộ
sưu tập tranh vô cùng quí giá. Viện Smolny do Nữ hoàng Catherine xây năm 1700 để làm trường
nội trú cho con em giới quý tộc.
Khi Cách mạng tháng Mười thành công, nơi đây là trụ sở chính phủ Xô-viết đầu tiên. St.
Petersburg có hai công viên lớn và đẹp nhất nhì thế giới, đó là Công viên Hoàng gia, Palace
Square, được xây dựng năm 1905, như một biểu trưng của vương triều Nga. Nhưng chính nơi đây
đã xảy ra biến cố Ngày Chủ nhật đẫm máu, Bloody Sunday, khi hàng ngàn công nhân biểu tình
dâng kiến nghị với Nga Hoàng Nicolas II đã bị binh sĩ nổ súng, tạo tiền đề cho cuộc cách mạng vô
sản 1917.
Công viên tháng Chạp, Decembrists Square, là công viên lớn thứ nhì ở St. Petersburg, được đặt tên
theo biến cố xảy ra ngày 14-12-1825. Một nhóm sĩ quan theo chủ nghĩa cải lương đã tụ tập tại đây
dự định lật đổ Sa Hoàng Nicolas II, nhưng thất bại. Hầu hết họ đã bị thủ tiêu hoặc bị đi đày. Pháo
đài Peter và Paul xây năm 1703 với thánh đường cùng tên, bên trong là nơi chôn cất thi hài các Sa
Hoàng. Cột trụ Alexandre, The Alexander Column, được dựng vào năm 1833 như khải hoàn môn
cho chiến thắng Napoleon (1812). Ðược vẽ bởi Auguste de Montferrand, bằng đá vùng Karelia
trong hai năm.
Bộ Tư lệnh Hải quân, The Admiralty, xây dựng năm 1823, do Andreyan Zakharov thực hiện
Tượng Peter vĩ đại, Peter the Great Statue, hay còn gọi là Tượng Ðồng Kỵ Sĩ, The Bronze
Horseman. Tượng này do điêu khắc gia người Pháp Etienne Falconet tạo mẫu. Năm 1833, nhà thơ
vĩ đại Puskin đã làm tượng đồng này trở nên bất tử khi viết bài thơ “The Bronze Horseman.” Và
còn rất nhiều, như nhà hát Mariinskim, viện đại học St. Petersburg. Hơn nữa, St. Petersburg đã là
niềm cảm hứng sáng tác cho các văn thi sĩ như Aleksandr Pushkin, Fyodor Dostoyevsky, Ivan
Turgenev, Nicolai Gogol. Bạn phải mất cả ngày để thăm hàng trăm gian phòng trưng bày những
tác phẩm hội họa, điêu khắc nổi tiếng để cảm nhận về một nước Nga hùng mạnh với ánh hào
quang văn minh vẫn còn lấp lánh.
MOSCOW VÀ ĐẤT NƯỚC NGA TƯƠI ĐẸP.
Sau khi được chiêm ngưỡng thành phố thành phố St Petersburg tuyệt vời với Đêm Trắng tại đây,
đoàn Hành Hương chúng tôi lên xe lửa tốc hành hạng business di chuyển về Moscow xinh đẹp với
khoảng cách 600 km. Đoàn chúng tôi xuống mê cung dưới lòng đất “Moscow Metrol” hay tàu điện
ngầm Metro. Tới Moscow, đoàn chúng tôi du ngoạn trong hệ thống tàu điện ngầm hiện đại và nổi
tiếng nhất thế giới. Đoàn chúng tôi bước vào thang máy đi sâu xuống lòng đất có khi sâu tới 70
mét, người ta có cảm giác như đang đi vào tận trung tâm lòng đất. Chúng tôi tham quan hết những
địa điểm nổi tiếng một cách dễ dàng bằng hệ thống tàu điện ngầm.
Hệ thống metro Moscow được xem là đẹp nhất thế giới. Hàng loạt các nhà ga của nó thực sự là
những cung điện ngầm dưới đất. Tham gia tạo lập và trang trí cho chúng, có những hoạ sỹ và nhà
điêu khắc nổi tiếng của Liên bang Xô-viết cũ, trong số đó, có các tên tuổi đã lừng danh như Pavel
Korin, Alecsandr Deineka, Vera Mukhina. Việc xây dựng hệ thống metro đã không bị ngừng trệ,
ngay cả trong những tháng năm ác liệt của Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai.
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Hôm nay, dưới nền thành phố Moscow đã có cả một thành phố ngầm khổng lồ, với 11 tuyến
đường. Ông Ðmitri Gaev đã cung cấp mấy số liệu thú vị mới nhất: 170 nhà ga, 276 km, đó là
chặng dài đường metro, trong những ngày làm việc, thủ đô ngầm dưới đất Moscow chuyên chở từ
8.5 đến 9 triệu lượt người trong ngày. Vào những ngày cuối năm 2004 khi trận bão tuyết xảy đến
lưu lượng vận chuyển của metro trong một ngày đêm lên tới 10 triệu lượt người. Metro Moscow
được coi là ưu việt nhất trong các đường metro trên thế giới về độ an toàn và tần xuất các chuyến
tàu, đặc biệt vào những giờ cao điểm.
Theo cách nhìn hệ thống điều khiển giao thông, thì có thể khẳng định metro của Moscow là độc
đáo nhất, không có gì tương tự trên thế giới. Ðộc đáo về hệ thống bảo vệ trật tự công cộng, độc
đáo về di chuyển nhanh. Khoảng cách giữa các đoàn tàu chỉ có 80 giây, ngắt quãng ngắn như vậy
giữa các chuyến tàu đến và đi, thì ngoài Moscow, không ở đâu có được. Nó không đơn giản là
phương tiện giao thông phổ biến, mà còn là công trình văn hóa - khoa học - nghệ thuật độc đáo và
là niềm tự hào của mỗi người dân Nga. Ga metro đầu tiên của Nga được khởi công vào cuối những
năm 20 của thế kỷ XX trong những năm 1929-1933, cách đây hơn 70 năm.

Toàn Bộ Điện Cẩm Linh Moscow Nga Sô.
Do có hệ thống thông gió tốt, bản thân tàu chạy đã thông gió rất mạnh, lại sâu trong lòng đất nên
mùa hè trong metro rất mát, còn mùa đông thì ấm áp. Metro Nga là sự kết hợp một cách hài hòa
giữa hiện đại và cổ kính, và không phải ngẫu nhiên mà hầu hết các tour du lịch của Nga đều dành
chương trình đi tham quan các ga metro. Hầu như ngày nào người ta cũng bắt gặp du khách chụp
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ảnh, quay video và miệng luôn thì thào thán phục. Trước hết, mỗi ga metro thực sự là một công
trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo mang tính lịch sử và rất Nga.
Bàn tay, khối óc của các nhà bác học, kỹ sư, công nhân và cả nghệ nhân Nga đã tạo nên nhiều
công trình nghệ thuật về kiến trúc. Những bức họa khổng lồ trên trần ga, các pho tượng, biểu
tượng, hoa văn, họa tiết cả cổ kính lẫn hiện đại, đan xen cùng màu sắc hài hòa. Người ta có cảm
tưởng đây là một góc của bảo tàng nghệ thuật chứ không phải công trình giao thông công cộng.
163 ga là 163 kiến trúc khác nhau và mang rõ nét từng chặng đường lịch sử hào hùng của nước
Nga và Liên bang Xô Viết trước đây, đặc biệt lịch sử cận, hiện đại: Puskinskaia, Komsomolskaia,
Park-Kultur, Cách mạng Tháng Mười, Thư viện Lenin...
Các quầy sách, báo, tạp chí và quầy hoa tươi càng làm cho metro thêm phần đẹp rực rỡ. Có thể nói
rằng tàu điện ngầm là phương tiện công cộng sạch nhất ở Nga. Người ta thường xuyên lau chùi,
quét dọn, không bao giờ thấy rác, bụi bặm ở đây. Ðể giữ được sự sạch, đẹp như thế, ngoài công
sức của các nhân viên phục vụ, còn phụ thuộc vào ý thức cao của hành khách. Người ta ví rằng
trúng xổ số độc đắc còn dễ hơn bắt được ai đó hút thuốc lá khi bắt đầu vào cửa Metro. Bắt đầu từ
nhà ga xây dựng đầu tiên ngay trên mặt đất trước khi xuống tàu điện ngầm bạn cũng được chiêm
ngưỡng tu viện Zagorsk và rửa tội bằng dòng suối linh thiêng Zagorskdu.

Điện Cẩm Linh - Một pháo đài vững chắc.
Quảng trường Đỏ là trung tâm văn hóa và chính trị đã trải qua nhiều mốc lịch sử, cho đến nay nó
vẫn đứng sừng sững và nguy nga giữa thủ đô của nước Nga. Chữ "Đỏ" ở đây đã xuất hiện từ thế kỷ
16 và trong tiếng Nga cổ, chữ Đỏ có nghĩa là Đẹp...
Quảng trường Đỏ là trung tâm văn hóa và chính trị đã trải qua nhiều mốc lịch sử, cho đến nay nó
vẫn đứng sừng sững và nguy nga giữa thủ đô của nước Nga. Chữ "Đỏ" ở đây đã xuất hiện từ thế kỷ
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16 và trong tiếng Nga cổ, chữ Đỏ có nghĩa là Đẹp. Sở dĩ có tên như vậy là vì nó nằm ngay trước
một Đại Giáo Đường có kiến trúc đẹp nhất nước Nga.
Đại Giáo Đường này được xây dựng từ thế kỷ 16. Nga Hoàng đã cho thiết kế 8 đỉnh tháp để tượng
trưng cho 8 cuộc chiến thắng lớn của quân Nga và cũng là lúc thoát khỏi ách đô hộ hơn 300 năm
về trước. Bên cạnh Quảng Trường Đỏ là một bức tường cao sừng sững của điện Kremlin cũng
được xây dựng từ thế kỷ 16. Còn phải kể đến ông tổ đã xây dựng tòa thành đầu tiên ở vị trí này
hơn 850 năm trước là Penkaruki. Nhưng tòa thành ngày nay không phải được xây dựng từ thời đó,
mà được xây dựng lần thứ 3 toàn bằng gạch đỏ.
Còn tòa thành xây dựng đầu tiên là bằng gỗ, lần thứ hai là bằng đá trắng... nhưng đã bị tàn phá.
Điện Kremlin cũng là một pháo đài kiên cố và còn là nơi dừng chân của Nga Hoàng khi đến
Moscow. Từ khi giành được cách mạng, Điện Kremlin vừa là nơi làm việc của các lãnh đạo cấp
cao, vừa là nơi đón tiếp, gặp gỡ đối ngoại. Cho đến nay, Kremlin vẫn còn nguyên vẹn từ những
nghi thức cũ cho tới nguyên hình của bên trong Cung điện.

Phía trong khuôn viên của Điện Kremlin có rất nhiều toà Đại Giáo Đường và những giá chắn.
Còn trong Viện Bảo Tàng của Hoàng Gia, du khách có thể chiêm ngưỡng những cỗ xe ngựa lớn
bằng vàng, những bộ quần áo rát kim cương và muôn vàn những tạo vật làm bằng vàng và đá quý
của Đế chế Nga trước đây. Trong Cung Điện, du khách có thể nhìn thấy chiếc "chuông vua" cao
như một toà nhà 3-4 tầng, thật là một kỳ quan của nghệ thuật đúc đồng từ thế kỷ 16-17. Bên cạnh
"chuông vua" còn có một "tháp chuông" với khoảng vài chục quả chuông lớn nhỏ đang ngân vang
hàng ngày hàng giờ như bao thế kỷ trước đây.
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Có rất nhiều "cỗ pháo" được đúc với những hoa văn tinh vi, bởi vì trước đây Kremlin như một toà
thành vững chắc cho nên vẫn còn những "pháo đài", những đài quan sát, những giếng hút nước
ngay trong Thành. Phía dưới chân Thành có những đường hầm thông thẳng ra sông Moscow và có
một toà Đại Giáo Đường Cứu Thế để đề phòng khi có giặc bao vây. Người ta còn đồn rằng trong
những đường hầm này còn cất giấu cả một thư viện đồ sộ của Nga Hoàng Ivan và hiện nay người
ta vẫn đang tìm kiếm kho báu này.
Văn phòng làm việc của Tổng Thống Nga Putin cũng nằm trong khuôn viên của Điện Kremlin. Du
khách không được vào bên trong phòng làm việc của Tổng Thống, nhưng ai cũng có thể đứng từ
phía ngoài để ngắm nhìn. Trước đây trong Cung điện này Chính phủ đã cho xây thêm một công
trình, đó là "Cung Đại Hội", nơi diễn ra các kỳ Đại hội Đảng của Đảng Cộng Sản Liên Xô. Đến
nay "Cung Đại hội" này vẫn tồn tại nhưng đã bị rạn nứt một vài chỗ. Thế mới biết công trình xưa
của ông cha thật kiên cố và vững chắc, mà Điện Kremlin là một trong những công trình vĩ đại một kỳ quan - một pháo đài vững chắc "bất khả xâm phạm" của nước Nga.
Hành Trình Dấu Chân Niềm Tin cùng Mẹ về Lộ Đức. Hành Hương Hành Trình Niềm Tin cùng
Mẹ dâng Thánh lễ tại Hang Lộ Đức, nơi Mẹ hiện ra với Thánh Bernadette ngày 11 tháng 2 năm
1858. Có dịp tắm suối Lộ Đức và cầu nguyện tại đây với trung tâm của nhiều phép lạ do Mẹ Lộ
Đức yêu thương con cái loài người. Theo sử liệu, Lộ Đức, một thành phố nằm gần dãy núi Pyrénée
nước Pháp, dân số khoảng 17,425,000 người. Mỗi năm có tới 2,000,000 người đến đây hành
hương. Đức Mẹ hiện ra tại đây với Bernadette từ ngày 11.2.1858 đến ngày 16.7.1858 tất cả 18 lần.
Sứ điệp của Mẹ tại đây kêu gọi nhân loại siêng năng lần hạt và làm việc đền tội thay cho các tội
nhân. Theo văn phòng Y tế Lộ Đức, có tới 1200 phép lạ xảy ra tại Lộ Đức.
Sau đó, Hành Trình Niềm Tin tiến về Paris, Kinh Thành Ánh Sáng của thế giới. Đoàn thăm viếng
Tháp Eiffel nổi tiếng, Giòng sông Sein muôn thuở.Đoàn cùng nhau thưởng ngoạn du lịch trên sông
Sein bằng Bateaux Mouche, với nhiều di tích như Bảo Tàng Viện Le Louvre, Đại Học Sorbonne,
Các Cung Điện Vua Chúa của nước Pháp, nơi chôn cất Hoàng Đế Napoléon. Đoàn thưởng ngoạn
Paris by night với Arc de Triomphe, Champs Elysées nổi tiếng, công trường Concorde chứng kiến
những lịch sử thăng trầm của Nước Pháp. Đoàn chúng tôi lên núi Montmartre và dâng lễ tại Nhà
Thờ Sacré Coeur Thánh Tâm, kỷ niệm những đau thương mất mát của nhânloại sau những trận thế
chiến. Montmartre, một khung cảnh vĩ đại nhìn về toàn thành phố Paris với lịch sử oai hùng. Đoàn
viếng thăm Nhà Thờ Đức Bà của “Thằng Gù” và thưởng ngoạn những kỹ thuật và mỹ thuật xây
dựng tinh xảo từ thời Trung Cổ. Hành Trình Niềm Tin thăm viếng hành hương kính nhớ Thánh
Vincent de Paul với trái tim nguyên vẹn của Ngài và kính viếng Thánh Nữ Catherine Labouré với
xác còn nguyên vẹn. Kính viếng các di tích của các Thánh Tử Đạo Việt Nam anh hùng tại đây với
nhiều di tích lịch sử như gông cùm, hình ảnh, xương Thánh của các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Những di tích nhu chén lễ, giây thừng hành hình, gươm đao chém Đầu các Tiền Nhân Tử Đạo Việt
Nam anh dũng...Tất cả như làm sống lại thời Tử Đạo, làm chúng tôi thật xúc động. Đoàn cùng
nhau lên tháp Eiffel với niềm mong đợi tột cùng. Đoàn lên tới tầng cao nhất của Tháp cao tới gần
300 mét.
Tháp EIFFEL cao 320 mét được xây dựng vào năm 1889, làm toàn bằng sắt, do kỹ sư Eiffel kiến
trúc, để kỷ niệm cho cuộc hội chợ lớn tại Paris. Tháp này nặng 8090 tấn, có 1792 bậc lên.
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So sánh Tháp Eiffel với những tháp cao nhất trên thế giới.
1. Tháp CN Tower Toronto Canada
2. Ostankino Tower Moscow
3. Sears Tower Chicago USA
4. Twin Tower New York USA
5. Empire State Building New York USA
6. Tokyo Tower Japan
7. Eiffel Tower France
8. Sydney Tower Australia
9. Transco Tower Houston USA
10. Donauturm Holland

cao 553m.
cao 540m
cao 476m
cao 448m
cao 443m
cao 333m
cao 320m
cao 308m
cao 277m
cao 252m

Sau 33 ngày đêm Hành Hương Hành Trình Niềm Tin theo với 33 năm hoạt động của Chúa Giêsu,
Đoàn Hành Trình Niềm Tin trở về Hoa Kỳ USA Los Angeles, để cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa và
Mẹ Hiền Maria cho những chuỗi ngày xa quê hương Việt Nam, nhưng được hưởng sự tư do an
bình.Giờ đây, mọi người đã về với gia đình, nhưng hồng ân và tình thương của Chúa, của Mẹ Hiền
Maria, và tình thương đại gia đình hành hương vẫn còn trào dâng trong mỗi trái tim, để cùng nhau
sống và thắp sáng Niêm Tin trong cuộc sống, và chia sẻ Tin Yêu cho mọi người, với những hồng
ân đã lãnh nhận.
TẠ ƠN CHÚA,
TẠ ƠN MẸ HIỀN MARIA,
CÁM ƠN MỌI NGƯỜI.
TẤT CẢ LÀ TẠ ƠN.
Linh Mục Paul Văn Chi.
HÀNH HƯƠNG HÀNH TRÌNH NIỀM TIN 2009.
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HÀNH TRÌNH THỨ 8: HÀNH HƯƠNG BƯỚC THEO THẦY 17.10.2011-8.11.2011.
PILGRIMAGE FOLLOWING JESUS – BƯỚC THEO THẦY
PHẦN NHẤT - BƯỚC THEO THẦY.
Chiều thứ 2 ngày 17 tháng 10 năm 2011, đoàn Hành Hương Bước Theo Thầy lên đường Hành
Hương theo bước Chân của Chúa Giêsu Kitô và bước chân của các Thánh Tông Đồ, đặc biệt 2
Thánh Tông Đồ Cả là Phêrô và Phaolô.
Đoàn hành hương chúng tôi trên chuyến bay Boeing 777 của hãng hàng không Emirate lên đường
tới Bangkok, sau đó, chuyến bay Boeing 777 lại đưa chúng tôi tới Dubai và tiếp tục hành trình bay
tới Amman nước Jordan. Xe bus đón Đoàn Hành Hương Bước Theo Thầy theo dấu chân của Môi
Sen và Gioxuê qua khu vực dân Moab, nơi Moisen cầu nguyện khi giang tay thì thắng trận, khi
mỏi tay buông xuống thì dân Do Thái thua trận...Đi qua dẫy núi Nebo nơi Môisen qua đời nhìn về
Thánh Địa và Môisen qua đời tại đây và không được vào Hứa Địa Israel. Qua dẫy núi Moab và
hướng về Jericho theo con đường Gioxuê dẫn dân Do Thái về Hứa Địa. Xe bus dẫn đoàn qua
thung lũng sông Jordan nhìn về Biển Chết và vùng Jericho. Qua biên giới Jordan và Israel, binh
lính Israel kiểm soát rất khắt khe....Đoàn khá mệt mỏi vì phải đi bộ từng người qua trạm, vả lại ai
cũng sợ mất passport...Phái đoàn Hành Hương tiến vào hoang địa Judea và hướng về Jerusalem.
Phái Đoàn vào Jerusalem đúng và dịp Lễ Lều Sukot, những lều tạm người Do Thái dựng lên để
nhớ về những ngày gian khổ xa xưa trong hoang địa 40 năm trên đường về Hứa Địa Israel.

Hành trình Núi Moab Jordan về Hứa Địa Israel.
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Hành Hưong Bước Theo Thầy nhập cuộc theo Hành Trình của Chúa Giêsu Kitô cách đây hơn
2000 năm theo chủ đề: "Bước Theo Thầy.".
KHÁI NIỆM VỀ NƯỚC DO THÁI
a)
Địa dư: Diện tích nước Do thái là 20.850 km2. Dài 416 km, rộng từ 15km đến 66km. 50%
đất đai là những cánh đồng hoang vu. Ranh giới Do thái nằm sát với Libăng, Syria, Jordan và Ai
Cập, phía tây giáp với Địa trung Hải.
b)
Khí hậu: có 2 mùa rõ rệt, mùa hè khô ráo và mùa đông ôn hòa nhưng hay mưa.
c)
Dân số: Dân số ngày nay tại Do Thái là 7,700,000 người, gồm 5,802,000 người Do Thái,
và 1,573,000 người Ả Rập, và khoảng 160,000 người du mục Bedouins. Về Tôn Giáo, Do Thái có
5,802.000 theo Đạo Do Thái, 633.000 Hồi giáo Ả Rập, 105.000 Công Giáo, và cón lại là những
người theo các Tôn Giáo khác.
d)
Ngôn ngữ: Tiếng Do Thái được đổi mới, toàn dân đều học và nói tiếng Do Thái. Báo chí
bằng tiếng Do Thái mỗi ngày một gia tăng.
e)
Tôn giáo: Do thái có những tôn giáo chính: Do Thái giáo, Hồi giáo, Kitô giáo theo nghi lễ
Đông phương và La Tinh, Tin Lành...
Sáng ngày 18 tháng 10, đúng ngày Lễ Sukot, Lễ Lều của người Do Thái với 8 ngày nghỉ. Đoàn
hành hương hưóng về Belem. Nghỉ đêm tại Belem nơi Hotel Golden Park. Ngày 19.10, đoàn đã
cùng nhau lên đường kính viếng Ein Kerem Thánh Đường Gioan Tẩy Giả, Thánh Đường Mẹ
Thăm Viếng, Giếng Đức Mẹ.
Hành Hương đến thăm Ein Karem, nơi Thánh Gioan Tẩy Giả Sinh Hạ tại đây, đồng thời hành
hương Thánh Đường Đức Mẹ thăm viếng Bà Thánh Elisabeth xảy ra xưa kia. Ngôi làng xinh xắn
Ein Karem không xa Jerusalem bao nhiêu. Ein Karem theo nguyên ngữ Do Thái là “Spring of the
Vineyard-Suối của vườn nho”, Làng được bao bọc bằng những ngọn đồi với nhiều vườn cây olive
và nho. Làng này được tin tưởng là nơi Thánh Gioan Tẩy Giả sinh hạ. Nơi đây, Mẹ Maria từ
Nazareth đến thăm viếng người chị họ tên là Isave (Elizabeth), mẹ của Thánh Gioan Tẩy Giả, theo
Phúc Âm Luca. (Luke 1: 39-46). Phúc Âm không chỉ định rõ nơi Mẹ Maria gặp Thánh Isave hay
chỉ rõ nơi Thánh Gioan Tẩy Giả sinh hạ. Phúc Âm chỉ trình thuật: “Mẹ Maria vội vã tiến về vùng
núi của Judah.”
Nơi này phải là nơi gần Jerusalem để Zacharias là cha của Thánh Gioan Tẩy Giả phục vụ trong
Đền Thờ. Theo truyền thống và qua các nhà khảo cổ cùng với những tài liệu quý giá, Ein Karem
được nhận là nơi Mẹ Maria thăm viếng và là nơi hạ sinh Thánh Gioan Tẩy Giả. Ngôi làng xinh xắn
này với nhiều suối nước phù hợp với tường thuật của Thánh Sử Luca, là nơi quy tụ nhiều người từ
thuở xa xưa. Ngôi Nhà Thờ mang tên Thánh Gioan Tẩy Giả được xây dựng vào thế kỷ thứ 5 ngay
trên ngôi nhà của ông Zacharias và là nơi sinh hạ của Thánh Gioan Tẩy Giả. Nhà Thờ bị phá huỷ
rồi được xây dựng lại thời Đạo Binh Thánh Giá. Ngôi Nhà Thờ hiện nay được quý Cha Phanxicô
xây dựng vào năm 1885. Nhà Thờ Thăm Viếng với 2 tầng được xây dựng trên khu vực Thánh
Isave mang thai Gioan Tẩy Giả và Mẹ Maria đến thăm viếng Bà. Từ những ngày đầu tiên, Nhà
Thờ này được xây dựng vào thế kỷ thứ 5. Sau đó, nhiều lần được sửa chữa lại và đến năm 1938,
quý cha Phanxicô mới xây dựng Nhà Thờ phía trên. Trên bức tường hướng về Nhà Thờ, bản kinh
Magnificat (Linh Hồn tôi ngợi khen Chúa) của Mẹ Maria được viết bằng 41 ngôn ngữ khác nhau.
Đoàn chúng tôi xuống lầu dưới Nhà Thờ Thăm Viếng để cùng cầu nguyện trước Giếng Đức Mẹ.
Giếng này còn khá nguyên thủy được rào vây rất cẩn thận. Nơi đây, Mẹ Maria đã từng múc nước
giúp đỡ Bà Elisabeth trong lúc mang thai Gioan Tẩy Giả. Trên hành trình xuống núi, rừng xanh,
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vườn nho, cây cối tươi tốt chung quanh, tạo cho con người một tâm hồn thanh thoát. Đoàn Hành
Hương dừng chân nơi một giếng Đức Mẹ khác nữa dưới chân núi, người ta để tấm bảng "Mary's
Well - Giếng Đức Mẹ."
Sau đó, trên đường thăm viếng mô hình Kinh Thành và Đền Thánh Jerusalem. Mô hình Kinh
Thành và Đền Thánh Jerusalem được xây dựng rất vĩ đại và công phu phản ảnh trọn vẹn Kinh
Thành Jerusalem thời Chúa Giêsu. Hình ảnh Đền Thánh Jerusalem hùng vĩ oai nghiêm do Vua
Herode xây dựng vào năm 20 BC. Đây là Kinh Thành David. Xa xa phía góc kia là Đồn Lũy
Antonia Fortress. Cả mô hình Kinh Thành Jerusalem. Mô hình Đền Thờ thứ 2 của Kinh Thành
Jerusalem thời vua Herode được phỏng dựng lại cho khách du lịch và hành hương tham quan.
Công trình này kéo dài 7 năm sau khi nghiên cứu, thực hiện, và xây dựng một cách công phu.
Công trình này chiếm khoảng ¼ acre. Những nhà thiết kế đã thực hiện lại theo mẫu hình Kinh
Thành Jerusalem dưới thời Đức Giêsu một cách chính xác nhất.
Chúng tôi may mắn được vào xem thư viện truyền thống của Israel. Thư viện nhỏ với hình củ hành
giống như những chiếc bình đựng những Cuốn Thánh Kinh từ Qumran vùng Biển Chết. Cộng
Đồng người Essenes tự nhận mình là con Thần Ánh Sáng và những dân tộc khác là con của tối
tăm. Quan niệm này được diễn tả bằng sự tương phản giữa mầu trắng của Đền và mầu đen của bức
tường gần cửa chính. Bức tường cẩm thạch mầu đen tượng trưng cho sự đau khổ của người Do
Thái xuyên suốt 2000 năm. Đền này với biểu tượng như một cái hang nằm sâu dưới lòng đất. Đền
này chứa đựng Những Cuốn Thánh Kinh quý giá vùng Biển Chết, với những thư từ tài liệu của Bar
Kokhba và những di tích giá trị khác...Pho Sách Thánh Kinh cổ kính và hiếm quý viết trên giấy
papyrus và da, được gọi là Dead Sea Scroll.
Sau đó, Đoàn Hành Hương viếng thăm Đại Giáo Đường Giáng Sinh. May mắn quá, Đại Giáo
Đường Giáng Sinh hôm nay khá vắng người...Đoàn chúng tôi được Wasim Saba, người hướng dẫn
đưa chúng tôi vào Đại Giáo Đường Giáng Sinh.

Nhà Thờ Giáng Sinh tại Belem.
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Nhà Thờ Giáng Sinh Belem.
Đại Giáo Đường Giáng Sinh với hình Thánh Giá dài 170 feet và rộng 80 feet. Đại Giáo Đường
Giáng Sinh được chia làm 5 cánh với 4 hàng cột lớn bằng đá đỏ của Đất Thánh. Những miếng
trang trí bằng đá mosaics từ thế kỷ thứ 4 được khám phá ra năm 1936. Phần trên của Đại Giáo
Đường và các tường, những miếng trang trí mosaics hiện rõ và do Đạo Binh Thánh Giá trang trí
lại. Ca Đoàn Chính Thống Hy Lạp thường đứng hát Thánh Ca trên Hang Đá Giáng Sinh được trạm
trổ bằng tay trên gỗ bá hương từ Lebanon. 2 cửa chính vào Đại Giáo Đường dẫn tới Hang Đá
Giáng Sinh hình vuông với 35 feet dài và 10 feet rộng. Hang Đá Giáng Sinh được trang trí bằng 48
ngọn đèn. Một Ngôi Sao bằng bạc đặt ngay nơi Đức Giêsu Giáng Sinh có ghi bằng tiếng La Tinh:
“Hic de Maria Virgine Jesus Christus Natus Est.” (Nơi đây Đức Giêsu Kitô đã Giáng Sinh bởi Mẹ
Maria Đồng Trinh). Máng Cỏ được đặt bên phải. Những tảng đá nguyên thuỷ đen sạm vì nến và
khói nằm phía trên Máng Cỏ. Mái nguyên thuỷ của Hang Đá được làm từ thế kỷ thứ 4. Những bức
tường của hang được bảo quản bằng vật liệu chống lửa cháy do Tổng Thống Pháp Mac Mahon
tặng năm 1874.
Sau khi hôn kính Ngôi Sao Giáng Sinh và chụp hình bên Máng Cỏ Chúa Giêsu, đoàn chúng tôi
dâng Thánh Lễ tại hang Mục Đồng trên Cánh Đồng Mục Tử.. Đoàn thăm viếng Cánh Đồng Mục
Tử. Những mục đồng canh giữ đoàn chiên ngoài đồng ban đêm, họ thấy các thiên thần của Thiên
Chúa đứng hát chung quanh họ và loan tin: “Đừng sợ, ta báo cho các ngươi một tin mừng trọng
đại, hôm nay, Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta. Ngài là Đức Kitô Con Thiên Chúa.”
(Luke 2). Mặc dù các Phúc Âm không nói rõ vị trí chính xác của các mục đồng, nhưng theo truyền
thống xa xưa, nơi này là cánh đồng nằm vào khoảng 2 dặm về phía đông của Belem. Đoàn chúng
tôi dâng Thánh Lễ tại đây, vang hát những bài ca Giáng Sinh của các Thiên Thần loan báo cùng
với các Mục Đồng năm xưa: “Gloria in Excelsus Deo – Vinh Danh Thiên Chúa trên các Tầng
Trời.”
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Ngày 20 tháng 10, đoàn hành hương tiến về Nazareth nơi Chúa Giêsu sống ẩn dật 30 năm.
Nazareth là một trong những thành phố chính của Đất Thánh với độ cao 1,230 feet trên mặt nước
biển. Thành phố này nằm giữa những ngọn đồi và được chọn là nơi Truyền Tin cho sự kiện sinh hạ
Đấng Cứu Thế. Nơi đây, “Ngôi Lời đã biến thành nhục thể và cư ngụ giữa chúng ta.” (John 1:14).
Đức Kitô đã sống thời kỳ ẩn dật tại đây giống như các trẻ em Nazareth khác. Ngài đã làm thợ mộc
với Thánh Cả Giuse và Thánh Sử Luca đã gọi Ngài là người thợ mộc. Nazareth là một thành phố
nhỏ không có tiếng tăm, bên cạnh làng Cana. Tại đây, Nathanael đã nghe nói về Đức Kitô. Ngài
cũng không được đón tiếp tại quê hương Nazareth khi Ngài khẳng định: “Quả thật ta nói cho
chúng con hay, không một tiên tri nào được đón tiếp nơi quê hương của mình.” (Luke 4:24).
Chúng tôi vào thăm Hội Đường Do Thái, nơi dân Nazareth đã không tiếp nhận Ngài. Chúa Giêsu
đã rời bỏ Nazareth để xuống Capharnaum để rao giảng. Tại Nazareth có một giòng suối nhỏ vẫn
tiếp nước cho giếng nước của Mẹ Maria (Mary’s well). Năm 66 A.D. Thành phố này bị tàn phá do
Vespasian. Vào năm 629, người Do Thái bị trục xuất khỏi Nazareth do lệnh của Heraclius. Trong
thời kỳ Đạo Binh Thánh Giá, thành phố sống lại và phồn thịnh hơn. Ông Tancred, Hoàng Tử của
Galilê xây dựng lại nhiều Nhà Thờ và tu viện. Năm 1187, thành phố bị Saladin xâm chiếm. Năm
1263 thành phố bị tàn phá do Beybars, sau đó rơi vào tay người Hồi Giáo kéo dài 400 năm. Năm
1620, nhiều gia đình Công Giáo về lập nghiệp nơi đây. Ngày nay, Nazareth phát triển lên và
khoảng 35,000 dân gồm người Ả Rập và phần đông là người Công Giáo.
Nazareth là nơi cư trú của người Do Thái xưa kia. Người Công Giáo khởi công xây dựng vào thế
kỷ thứ 4. Khoảng thế kỷ thứ 5, Nhà Thờ Truyền Tin được xây dựng tại hang đá Truyền Tin. Năm
614, Nhà Thờ bị phá huỷ do người Ba Tư. Tancred xây dựng lại tu viện và Nhà Thờ theo kiểu
Roman. Năm 1263, Nhà Thờ Đạo Binh Thánh Giá bị phá huỷ do Beybars. Năm 1730, Tu Sĩ
Phanxicô được phép xây một Nhà Thờ nhỏ và được làm lớn hơn vào năm 1877. Tu Sĩ Phanxicô
luôn luôn muốn xây dựng một ngôi Nhà Thờ lớn xứng đáng với Mầu Nhiệm Truyền Tin. Ước mơ
của họ được thực hiện vào năm 1960-1968. Một Nhà Thờ nguy nga được xây dựng tại đây. Nhà
Thờ này trở thành lớn nhất trong vùng Trung Đông. Trước khi xây dựng, họ khai quật toàn bộ khu
vực. Nhiều di tích đời xưa được khám phá.
Sau khi kính viếng Thánh Đường Truyền Tin và hôn kính nơi Sứ Thần Truyền Tin cho Mẹ Maria.
Đoàn kính viếng xưởng thợ Thánh Giuse và Gia Đình Thánh Gia, hành hương nơi Giếng Đức Mẹ
đã thường xuyên múc nước hằng ngày cho sinh hoạt Gia Đình Thánh Gia. Hành Hương Bước
Theo Thầy cũng còn đến thăm viếng làng Naim, nơi Chúa Giêsu cho chàng thanh niên con một bà
goá sống lại. Đêm nay, đoàn chúng tôi nghỉ đêm tại làng Nazareth.
Tiếp theo, Hành Trình Bước Theo Thầy viếng thăm Cana, nơi Chúa Giêsu làm phép lạ đầu tiên tại
đây. Đoàn dâng lễ Hôn Nhân đặc biệt cho 5 cặp Hôn Nhân tham dự nghi thức Lễ Nghi Hôn Nhân
Truyền Thống tại Cana, và được cấp chứng chỉ Hôn Nhân tại Cana, để nhớ lại Bí Tích Hôn Nhân.
Cana nằm vào khoảng 4 miles trên đường từ Nazareth tới Tiberias. Cana là nơi Chúa Giêsu làm
phép lạ đầu tiên hoá nước thành rượu trong một tiệc cưới. (John 2:1-11). Đoàn được tận mắt nhìn
thấy 1 trong 6 chum nước rửa tay mà Chúa Giêsu đã truyền cho gia nhân đổ nước để Ngài làm
phép lạ hoá nước thành rượu tại Cana. Chúng tôi đi chung quanh khu vực của gia đình đã mời
Chúa Giêsu và Mẹ Maria tham dự tiệc cưới. 2 Nhà Thờ được xây dựng tại đây để kính nhớ phép lạ
đầu tiên này. Sau đó, Đoàn Hành Hương tiến về Cesarêa thăm viếng những di tích xa xưa với
những dinh thự, đền đài từ thế kỷ thứ nhất thời Roma. Đoàn lên núi Carmel, nơi tiên tri Elia thách
đố niềm tin với 450 phù thuỷ của Thần Baal. Elia đã xin lửa bởi trời nhận lễ vật để minh chứng
Thiên Chúa là Thiên Chúa thật, trước sự thất bại của nhóm phù thuỷ Thần Baal. Tiên Tri Elia đã

278

ra lệnh truy diệt tất cả nhóm phù thuỷ Thần Baal này. Sau đó, Đoàn Hành Huơng tiến về hải cảng
nổi tiếng Haifa và ăn trưa mừng 5 cặp hôn nhân tại đây. Khung cảnh đại dương xanh điệp trùng rất
nên thơ. Haifa là một thành phố nhỏ với 10,000 dân cư vào đầu thế kỷ 20. Hiện nay, dân số tăng
lên tới 225,000 người và là thành phố lớn thứ 3 của Do Thái. Haifa là hải cảng chính và là nơi có
nhiều kỹ nghệ quan trọng. Thành phố nằm trong bờ biển Địa Trung Hải và dọc theo núi Carmelô.
Haifa có tên gọi vào thế kỷ thứ 3 A.D. Thành phố nhỏ này bị chiếm đóng nhiều lần do Đạo Binh
Thánh Giá, người Ả Rập, người Thổ Nhĩ Kỳ, và người Anh. Năm 1898, Theodor Herzl, sáng lập
viên của Zionism, thăm viếng Haifa và thấy được tương lai của thành phố. Ngày nay, nhiều cư dân
đã định cư tại đây và biến thành phố trở thành một nơi quan trọng. Haifa còn có trung tâm của Tôn
Giáo Bahai trên toàn thế giới với khoảng 2,000,000 tín đồ. Đạo Bahai có nguồn gốc từ Ba Tư năm
1844. Những người lãnh đạo của Tôn Giáo này bị đầy sang Acre. Họ tin tưởng sẽ quy tụ được mọi
Tôn Giáo, mọi sắc dân, và xử dụng chung một ngôn ngữ trên toàn thế giới. Theo họ, tất cả các tiên
tri được Thiên Chúa sai đến mang cùng một sứ điệp. Tiên Tri sau cùng là Baha Ullan, vị sáng lập
Tôn Giáo Bahai. Họ thiết lập thành phố Thánh Địa tại Haifa.
Sau đó, Đoàn Hành Hương đến viếng Đức Ba Núi Carmêlô, tước hiệu Mẹ của Đại Dương. Một
Thánh Đường nguy nga dâng kính Đức Bà Núi Carmêlô. Nơi đây, ảnh Đức Bà Núi Carmelô hay
làm phép lạ được phổ biến trên toàn thế giới. Hành Hương chúng tôi cầu nguyện tha thiết với Đức
Bà Carmêlô.
Buổi chiều, đoàn hành hương tiến lên Núi Tabor, nơi Chúa Biến Hình với 3 môn đệ: Phêrô,
Giacôbê, và Gioan. Núi Tabor sừng sững vươn cao giữa các đồng bằng trên 1,900 feet cao hơn
mực nước biển. Đây là một khung cảnh tuyệt đẹp trong vùng núi miền Galilê. Trong Thánh Vịnh
89, David hát lên: “Núi Tabor và Hermon sẽ mừng vui trong danh Thiên Chúa.” Trong thời xa
xưa, nơi đây là biên giới giữa bộ lạc miền bắc và miền nam. Núi Tabor được nhận là Núi Thánh
của Do Thái, vì nơi đây, vinh quang Thiên Chúa được thể hiện qua chiến thắng của Barak, với lời
tiên tri Deborah, đánh bại quân đội Canaan dưới quyền Sisera (Judges 4:6). Làng Ả Rập dưới chân
núi có tên gọi là “Daburieh” để vinh danh Nữ Tiên Tri Deborah. Đối với người Thiên Chúa Giáo,
núi Tabor là Núi Thánh vì nơi đây Chúa Giêsu đã biến hình trước 3 môn đệ của Ngài (Luke 9:28 –
36). Đỉnh Núi Tabor dài 1,300 yards và rộng 450 yards, vây quanh với những di tích của thành luỹ
cũ xây dựng vào thế kỷ 13 do người Hồi Giáo. Năm 1924, quý cha Phanxicô đã xây Nhà Thờ Chúa
Biến Hình tại đây với những di tích của các Nhà Thờ trước kia. Bên cạnh những di tích của Nhà
Thờ Byzantine thế kỷ thứ 6 và 12, người ta còn thấy được những di tích của những thành luỹ và tu
viện xa xưa. Từ đỉnh cao của Núi Tabor, du khách có thể xem thấy khung cảnh huy hoàng và tuyệt
mỹ của cả vùng chung quanh.
Ngày 22 tháng 10, Hành Trình Bước Theo Thầy theo bước chân của Chúa Giêsu viếng thăm Biển
Hồ Galilea. Thăm viếng Nof Ginosaur Kibbutz, nơi con thuyền nguyên thuỷ từ thế kỷ thứ nhất
trong thời Chúa Giêsu hoat động Truyền Giáo tại đây. Đoàn hành hương cùng Chúa Giêsu lênh
đênh trên Biển Hồ Galilea sóng nước chập chùng. Tới giữa Biển Hồ, tầu dừng lại, và chúng tôi
cùng suy niệm đoạn Phúc Âm Chúa Giêsu làm phép lạ khiến cho sóng và gió biển im lặng. Buổi
trưa đoàn thưởng thức món Cá Thánh Phêrô truyền thống.
Biển Hồ Galilê dài 13 miles rộng 7 miles và sâu từ 130 đến 157 feet. Biển Hồ thấp hơn mặt nước
biển là 686 feet. Biển Hồ có nhiều tên gọi khác nhau như Biển Hồ Galilê, Biển Hồ Tiberias, hay
Biển Hồ Kinneret. Biển Hồ có hình giống như cây đàn harp và có nhiều cá như cá chép, cá mullet,
cá trê, cá mòi...Giống như thời gian xa xưa, hiện nay, người ta vẫn còn bắt cá bằng lưới. Nước
Biển Hồ trong và yên tĩnh. Thời Chúa Giêsu, Biển Hồ là trung tâm dẫn đến các phương hướng
khác nhau. Nơi đây, với sự thông thương thuận lợi, thung lũng phì nhiêu, sự tươi đẹp của vùng, và
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suối nước nóng của Tiberias, đã lôi cuốn số đông dân cư về sinh sống. Biển Hồ Galilê bao quanh
bởi 9 thành phố. Với nước ngọt, nhiều cá và mặt hồ xanh thắm, Biển Hồ Galilê đã trở thành lý
tưởng cho cuộc sống. Trong thung lũng đầy tràn sinh động, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng về Nước
Thiên Chúa. Nơi đây, Ngài đã trải qua cuộc đời công khai khá lâu cũng như giảng dạy và làm
nhiều phép lạ. Trên bờ Biển Hồ, Chúa Giêsu đã chọn Thánh Phêrô, Andrê, Giacôbê, và các Tông
Đồ khác (Mathew 4:18- 20, Luke 5:1- 11). Ngài chữa lành người cùi (Mathew 8: 1-4). Ngài
truyền cho sóng biển im lặng (Matthew 14: 22- 23) và chữa lành nhiều bệnh nhân khác (Matthew
15: 19- 21). 12 Tông Đồ được Ngài truyền lệnh lên nơi thanh vắng và cầu nguyện tại nơi gần Biển
Hồ (Mark 3:13- 19). Đêm nay, đoàn chúng tôi được nghỉ đêm tại ngay Biển Hồ Galilê.
Buổi chiều, Hành Trình Bước Theo Thầy viếng thăm Capharnaum – Capernaum, Trung Tâm hoạt
động Truyền Giáo của Chúa Giêsu. Kính viếng ngôi nhà của Nhạc Phụ Thánh Phêrô và Hội
Đường Do Thái nguyên thuỷ tại đây. Buổi tối sẽ có dịp tắm nước Biển Hồ Galilea. Capharnaum
nằm khoảng 2 dặm rưỡi từ nơi sông Jordanô chảy vào Biển Hồ Galilê. Nơi đây có trạm canh thuế
vụ trên đường tới Damascus và là nơi đông đảo những quan quyền Roma. Đây là thành phố bận
bịu khá nhiều do các thương gia vận chuyển lụa là và gia vị từ Damascus, rồi mang về cá khô, cây
trái, từ vùng Gennessaret. Sau khi rời bỏ Nazareth, Ngài đến Capharnaum và biến nơi này thành
nơi cư trú và giảng đạo. Thành phố này biến thành trung tâm hoạt động của Ngài. Tại đây, Ngài
giảng dạy rất nhiều, đồng thời, Ngài thực thi nhiều phép lạ. Capharnaum là quê hương của Thánh
Phêrô. Đức Giêsu rao giảng trong Hội Đường. (Mark 1:21, Like 4:31 – 33). Ngài chữa lành một
người quỷ ám và chữa lành mẹ vợ của Thánh Phêrô. (Matthew 8:17 – 17, Mark 1:21 – 34, Luke
4:31 – 41). Ngài chữa lành người đầy tớ của viên bách quan đội trưởng. (Matthew 9:1 – 8, Mark
2:1 – 12, Luke 5:17 – 20). Ngài cho con gái ông Jarô sống lại. (Matthew 9:18 – 26, Mark 5:22 –
43, Luke 8:41 – 56). Ngài chữa lành người đàn bà hoại huyết. (Matthew 9:20 – 22, Mark 5:25 –
35, Luke 8:43 – 48). Ngài chữa lành 2 người mù. (Matthew 9:27 – 35). Làm phép lạ cho con trai
người giầu có. (John 4:46 – 54). Chữa lành kẻ bại tay. (Matthew 12:10 – 14, Mark 3:1 – 6, Luke
6:6 – 11) và chữa lành nhiều người được mang đến cầu khấn Ngài. (Matthew 8:16 – 17; 9:36 –
38). Ngài lên án Capharnaum. (Matthew 11:23 – 24). Lời tiên tri của Đức Giêsu về Capharnaum
đã xảy ra. Ngày nay, Capharnaum đổ nát bên bờ hồ. Năm 1905, 2 nhà khảo cổ người Đức bắt đầu
khai quật tại đây và được quý Cha Phanxicô hoàn thành vào năm 1926. Họ đã khám phá ra Hội
đường nổi tiếng tại đây. Hội đường này được xây lại vào thế kỷ thứ 3 trên những di tích của Hội
Đường mà Đức Giêsu đã chữa lành người đầy tớ của viên bách quan đội trưởng (Luke 7). Những
biểu tượng của người Do Thái và Roma được trạm trổ trên các tảng đá. Những di tích của người
Do Thái bao gồm Ngôi sao Vua David, Menorah-Chân Đèn 7 ngọn, Hòm Bia Giao Ước, và lá
dừa...Người Công Giáo tôn kính Hội Đường Capharnaum vì là nơi Chúa Giêsu tôn thờ Chúa Cha,
giảng dạy, và làm phép lạ. Quý Cha Phanxicô còn khai quật thấy nhà của Thánh Phêrô với những
di tích của Nhà Thờ cổ từ thế kỷ thứ 5.
Đoàn Hành Hương Bước Theo Thầy theo dấu chân của Chúa Giêsu đến làng Korazin và hành
hương viếng thăm Thánh Đường Thánh Phêrô tuyên tín và được Chúa Giêsu đặt làm Giáo Hoàng
đầu tiên. Đoàn chúng tôi đặt tay trên tảng đá Thánh Phêrô tuyên tín để cầu nguyện cho Giáo Hội
và Quê Hương Việt Nam. Nhà Thờ Primacy of St Peter-Quyền Giáo Hoàng của Phêrô được xây
năm 1934 trên một tảng đá lớn gọi là “Mensa Christi -Bàn của Đức Kitô.” Theo truyền thống, đây
là nơi Chúa Giêsu hiện ra với các Tông Đồ sau khi sống lại. Ngài chuẩn bị bữa ăn cho các ông và
trao quyền Giáo Hoàng cho Thánh Phêrô khi Ngài tuyên bố: “Hãy chăn các chiên ta.” (John 21: 9).
Đoàn thăm viếng Tabgha, nơi Chúa Giêsu làm phép lạ hoá bánh và cá ra nhiều nuôi sống 5000
người. (Mt. 14:20). Tên Tabgha này do từ tiếng Hy Lạp Heptapegon với nghĩa 7 giòng suối. Nơi
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đây có nhiều nguồn nước. Theo truyền thống, nơi đây Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều
với 5 chiếc bánh và 2 con cá nuôi sống 5000 người. (Mark 6:36- 44, Matthew 14:13- 21, John
16:1- 6). Nhà Thờ kiểu Byzantine được xây dựng tại đây vào thế kỷ thứ 4 và thứ 5. Năm 1942,
những di tích của Nhà Thờ này được khám phá ra với nghệ thuật mosaics còn rất đẹp. Trên tảng đá
làm bàn thờ, còn bức tranh mosaic vẽ lại hình của giỏ bánh và 2 con cá. Dưới Bàn Thờ là tảng đá
mầu đen, theo tương truyền Chúa Giêsu đã ngồi trên tảng đá này để rao giảng Tin Mừng và làm
phép lạ hóa bánh ra nhiều. Sàn Nhà Thờ trang trí bằng mỹ thuật mosaics với hình chim, cá, thú vật,
và hoa cỏ trong vùng. Năm 1934, một Nhà Thờ mới được xây dựng trên nền Nhà Thờ kiểu
Byzantine cũ.Chúa Nhật ngày 23 tháng 10, đoàn Hành Hương kính viếng Thánh Đường 8 Mối
Phúc Thật – Hiến Chương Nước Trời. Núi Tám Mối Phúc Thật theo tương truyền là nơi Chúa
Giêsu giảng về hiến chương Nước Trời gồm Tám Mối Phúc Thật và những nguyên tắc của đời
sống vĩnh cửu. “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.” (Matthew 5).
Năm 1937, quý cha Phanxicô đã xây dựng trên núi này và hướng về mặt hồ. Nhà Thờ này được
gọi là Nhà Thờ Tám Mối Phúc Thật. Hành trình Bước Theo Thầy Dâng Thánh lễ Tạ Ơn tại đây.
chúng tôi ngồi xuống đất với nhau, giống như xưa Thầy Chí Thánh Giảng Tám Mối Phúc Thật cho
dân chúng ngồi nghe. Lao xao tiếng gió sáng mùa thu qua các kẽ lá. Chúng tôi xúc động vì được
Bước Theo Thầy, lắng nghe tiếng Thầy giảng về Tám Mối Phúc Thật.

Nhà Thờ Tám Mối Phúc Thật.
Sau đó, Hành Trình Bước Theo Thầy lên đường về Jericho, nơi Chúa Giêsu gặp gỡ Gia-Kêu và
chữa lành người mù tại đây. Jericho nằm trong thung lũng Jordan nối dài theo núi Hermon về phía
bắc và về phía nam vịnh Aqaba với khoảng cách là 280 dặm. Phần thấp nhất là vùng Biển Chết với
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1,300 feet dưới mực nước biển. Đây là phần đất thấp nhất thế giới. Jericho có nhiều vườn tược
xanh tốt như một thảm xanh trong thung lũng Jordan. Từ lâu, Jericho được biết đến như một miền
đất phì nhiêu với những vườn cam, táo, và chà là. Thời xa xưa, Jericho được gọi là “The City of
Palms.” Về mùa hè, Jericho rất nóng nực và ngột ngạt. Mùa đông và mùa xuân, khí hậu Jericho rất
tốt với mùi thơm của các loại hoa khác nhau. Jericho có nền văn minh lâu đời khoảng từ 7,000 –
10,000 B.C. Nó được coi là thành phố cổ nhất thế giới hiện nay. Khi cô Kathleen Kenyon khai
quật thành phố vào năm 1952 – 1956, những di tích đổ nát của nhiều thành phố nối tiếp nhau dầy
khoảng 80 feet và bao phủ 10 acres. Tiến sĩ Sellin, người Australia, khi khai quật Jericho đã khám
phá ra Tell-el-Sultan vào năm 1908. Năm 1936, Garstang của trường khảo cổ nước Anh tiếp tục
công trình khai quật trước, và cô Kathleen Kenyon tiếp tục khám phá trong những năm 1952 –
1956. Kết quả cho thấy những khám phá về thành phố cổ nhất thế giới tại đây. Những vật dụng
khám phá qua xét nghiệm carbon 14 đã xác định tuổi của những di tích vào những năm 7,000 B.C.
Jericho có lịch sử từ thế kỷ 13 B.C. với sự kiện tiến về Hứa Địa của người Do Thái. Đây là thành
phố đầu tiên người Do Thái chiếm được khi qua sông Jordan (Joshua 6). Sau khi phá huỷ và đốt
cháy Jericho, Thánh Kinh kể lại sự kiện như sau: “Gioxuê thề rằng, trước nhan Thiên Chúa, khốn
cho kẻ đứng lên tái thiết thành này. Kẻ nào đào móng dựng nên thì con đầu lòng của nó phải chết.
Kẻ nào dựng cổng xây tường thì con út nó phải mạng vong.” (Joshua 6:26).
Tiên tri Êlisê đã dùng một nắm muối đổ xuống suối nước làm cho nước hóa ra tốt lành. (II Kings
2:19). Suối này là nguồn sống của người dân Jericho. Đức Giêsu đã nhiều lần dừng lại tại Jericho
khi Ngài đến Jerusalem dự lễ Vượt Qua. Tại Jericho, Đức Giêsu đã nói với các Tông Đồ: “Nào
chúng ta lên Jerusalem và Con Người sẽ bị nộp vào tay các thượng tế và luật sĩ. Họ sẽ kết án tử
cho Ngài và trao Ngài cho lương dân để xỉ nhục Ngài, đóng đinh Ngài, và ngày thứ 3, Ngài sẽ
sống lại.” (Matthew 20:17 – 19). Tại Jericho, Đức Kitô chữa lành người mù (Luke 18:35 – 42). Tại
đây, Ngài gặp gỡ người nhỏ bé là Giakêu trèo lên cây vả để thấy Ngài. Ngài nói với Giakêu:
“Giakêu, hãy xuống mau, hôm nay ta đến trong nhà người.” (Luke 19).
Rời bỏ Jericho, Hành trình Bước Theo Thầy tiến về hoang địa, cùng Thầy lên Núi Bốn Mươi Mt of
Temptation để ăn chay 40 đêm ngày và chịu cám dỗ trước khi lên đường hoạt động truyền giáo.
Đức Giêsu chịu cám dỗ ngay sau những ngày Ngài chịu phép rửa tại sông Jordanô. “Và Đức Giêsu
đầy ơn Chúa Thánh Thần rời khỏi sông Jordanô và được hướng dẫn bởi thần khí, Ngài vào sa
mạc.” (Luke 4:1-13, Mark 1:12-13). Không có Phúc Âm hay tài liệu nào cho thấy chính xác nơi
Đức Giêsu ăn chay 40 đêm ngày và chịu cám dỗ. Sau này, theo truyền thuyết, nơi Đức Giêsu chịu
cám dỗ là núi Bốn Mươi - “Mount of Qarantel.” Núi này nằm phía sau thành Jericho cổ. Đỉnh núi
là nơi Ngài chịu cám dỗ lần sau cùng khi ma quỷ chỉ cho Ngài tất cả vương quốc trần gian. Sườn
núi phía đông, một Nhà Thờ được xây dựng vào thế kỷ 16 ngay trên hang đá Chúa chịu cám dỗ.
Nhà Thờ này bị bỏ hoang vào thế kỷ 13 và năm 1874, Giáo Hội Chính Thống Hy Lạp đã thiết lập
một tu viện tại đây.
Đoàn dừng chân ăn trưa tại Qumran, nơi khám phá ra những mảnh Thánh Kinh rất cổ kính và hiếm
quý. Năm 1947, Mohammed Edib, một người Ả Rập du mục đi tìm chiên lạc tại vùng phía tây
Biển Chết, anh đã tìm thấy những Cuốn Thánh Kinh Cổ nổi tiếng vùng Biển Chết (Dead Sea
Scrolls). Mohammed Edib, khi đi tìm chiên, anh ném một viên đá vào một cái hang, anh nghe có
tiếng đổ vỡ. Anh sợ hãi quá và chạy đi vì nghĩ rằng có ma quỷ trong hang. Tuy nhiên, hôm sau,
anh gọi người bà con và khi 2 người vào hang, họ thấy 8 cái hũ với nắp vẫn còn đậy kín. Họ mang
những hũ ra ngoài và hy vọng tìm thấy vàng trong đó. Nhưng họ thất vọng khi chỉ thấy những
cuộn da viết bằng những chữ lạ họ không đọc được. Tất cả 7 cuốn được tìm thấy trong các hũ.
Một ngày nọ, người du mục mang những cuốn này cho một người Syria Thiên Chúa Giáo là Khali
Kando và bán cho ông. Khali Kando mua 4 cuốn và đem cho một cư dân đang cư trú tại Jerusalem.
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Họ nhận ra đây là 4 cuốn Thánh Kinh cổ viết bằng tiếng Do Thái. Họ mua 4 cuốn này ngay. Năm
1949, sau khi biết giá trị lớn lao của những cuôn Thánh Kinh này, họ mang sang Hoa Kỳ và bán
cho giáo sư Yigael Yadin với giá $250,000 dollars. Sau đó, những cuốn này được đưa trở về Do
Thái. Giáo sư Eleazar Sukenik, là người cha của giáo sư Yigael Yadin mua luôn 3 cuốn còn lại tại
Belem. Hiện nay, những cuốn Kinh Thánh này được trưng bày tại Điện Chứa Đựng Sách Thánh
Kinh (Shrine of the Book) trong bảo tàng viện Do Thái tại Jerusalem. Cuốn Thánh Kinh nổi tiếng
nhất trong số sách này là cuốn sách của Tiên Tri Isaia với chiều rộng 1foot và chiều dài 24 feet.
Năm 1949, giáo sư Harding, giám đốc của những đồ cổ tại Jordan, và Peer de Vaux, giám đốc Học
Viện Thánh Kinh (Ecole Biblique), và những người du mục thấy được giá trị của nhưng cuốn Kinh
Thánh này, họ bắt đầu tìm kiếm thêm những tài liệu khác trong vùng phía tây Biển Chết. Hơn 900
mảnh tài liệu khác của những cuộn sách giá trị được tìm thấy trong hơn 30 hang tại vùng. Một số
lớn các bản thảo giá trị được tìm thấy từ hang số IV do người du mục Ả Rập tìm thấy vào năm
1952. Hang này cách khu vực di tích đổ nát của Qumran khoảng 400 yards. Những cuốn sách
Thánh Kinh này được viết trên da và giấy papyrus. Một số khác được viết trên miếng đồng.
Sau khi ăn trưa tại Qumran, Hành Hương Bước Theo Thầy tiến về Biển Chết Dead Sea. Chúng tôi
cùng nhau tắm trên Biển Chết nổi lềnh bềnh, dù không biết bơi. Nhưng đôi chân nổi trước và rất
khó giữ thăng bằng. Rất đông du khách tới viếng thăm và tắm tại đây. Chúng tôi lấy bùn trét lên
nhau. Đặc biệt, nước Biển Chết rất mặn. Nếu vào mắt phải lấy nước ngọt rửa ngay, nếu không sẽ
bị cay xè và rất khó chịu. Biển Chết dài 47 dặm và rộng 10 dặm. Diện tích mặt biển là 360 dặm
vuông với chiều sâu của nước là 1,278 feet. Biển Chết nằm dưới mực nước biển. Nơi đây là điểm
thấp nhất của trái đất. Gọi là Biển Chết bởi vì không có một sinh vật nào sống trong đó. Nước Biển
Chết có nồng độ mặn nhất thế giới với 26% muối. Nước Biển Chết mặn gấp 5 tới 7 lần so với nước
biển khác, đồng thời, lượng đậm đặc của hoá chất tại đây rất cao vì Biển Chết không có lối thoát.
Sông Jordanô và các nguồn suối khác đổ vào Biển Chết cả ngàn tấn nước hoà lẫn với lưu huỳnh và
nitrat. Nước này không thoát ra được và chịu sức nóng kinh hoàng của thung lũng Jordanô. Nước
lại bốc hơi và sức đậm đặc của hoá chất gia tăng lên. Biển Chết có nhiều khoáng chất. Những nhà
nghiên cứu nhận thấy cả ngàn mét khối calcium, chloride, magnesium, sodium, và potassium trong
đó. Đặc biệt, nước Biển Chết có trọng lực nặng tới mức độ 1.166. Do đó, thân thể không bị chìm
và người ta có thể nổi trên mặt nước mà không cần biết bơi lội.

Lênh đênh trên Biển Chết.
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Từ Biển Chết trở về, Hành Trình Bước Theo Thầy về Jerusalem để cùng chịu khổ nạn và chết với
Thầy. Kinh Thành Jerusalem trên cao và giữa những ngọn đồi trong vùng đồi núi Judea. Nơi đây
được Thiên Chúa chúc phúc và chọn làm nơi thờ phượng Ngài. Từ nơi đây, các triết gia, tiên tri, và
Đức Kitô đã tuyên ngôn về luật luân lý vĩnh cửu và tình yêu thương đồng loại. Cũng tại nơi đây,
ngọn lửa đức tin thiết lập những luật lệ về tôn giáo, nền công chính, và niềm tin cho nhân loại. Đây
là thủ đô tôn giáo của một nửa nhân loại. Đối với người Do Thái, Jerusalem là biểu tượng của vinh
quang quá khứ và kỳ vọng trong tương lai. Đối với người Kitô hữu, đây là kinh thành nơi Đức
Giêsu hoạt động, đồng thời là nơi Ngài chịu chết và sống lại. Đối với người Hồi Giáo, đây là nơi
họ tin tưởng tiên tri Mahomed về trời. Jerusalem, nguồn gốc của niềm tin và hoà bình, thành thánh
của thế giới, cũng là thành phố của sự sợ hãi, chiến tranh, và máu đổ. Đã có nhiều cuộc chiến tranh
trong kinh thành. Bước đi trong kinh thành Jerusalem là bước đi trên máu đào của nhân loại qua
những cuộc chiến tranh trải dài trong lịch sử. Jerusalem bị bao vây tới 50 lần, bị chiếm đóng 36
lần, và bị phá huỷ 10 lần. Những nguyên thuỷ của Jerusalem bị mất mát. Kinh thành được nhắc tới
trong Thánh Kinh thời Abraham với tên gọi là Salem có nghĩa là hoà bình: “Và Melkisêđê, Vua
Salem dâng bánh rượu lên Thiên Chúa, Ngài là linh mục của Thiên Chúa Tối Cao.” (Gen. 13:18).
Vào thế kỷ 10 trước Chúa Giáng Sinh, Vua David chiếm lại kinh thành từ tay người Jebusites. Sau
đó, kinh thành biến thành thủ đô, và là nơi đặt để Hòm Bia Giao Ước.
Về Jerusalem, chúng tôi đến viếng thăm Nhà Nguyện Lên Trời trên Núi Cây Dầu- Núi Olivêtê.
Núi Cây Dầu nằm về phía đông Jerusalem qua thung lũng Kidron. Đỉnh núi cao hơn Jerusalem 300
feet và từ đó, nhìn về phía cổ thành Jerusalem rất đẹp và huy hoàng. Cũng từ đỉnh núi này, du
khách có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh của những ngọn đồi Judea cho tới Biển Chết với ngọn
núi Moab phía đông tuyệt đẹp. Núi Cây Dầu được người Thiên Chúa Giáo và Do Thái tôn kính.
Đối với họ, Núi Cây Dầu là nơi các Tiên Tri Haggai, Zechariah, và hầu hết các biến cố của cuộc
đời Chúa Cứu Thế xảy ra tại đây. Trên Núi Cây Dầu, Đức Kitô lên trời, Ngài cũng báo trước sự tàn
phá Jerusalem tại đây, và nơi đây, Ngài dạy các Tông Đồ Kinh Lạy Cha. Đức Kitô thường đến đây
cầu nguyện và suy niệm. Đôi khi, Ngài cũng đến đây qua đêm để thoát khỏi Jerusalem trong
những dịp đặc biệt dưới những lùm cây hay trong những hang kín.
Hành Trình Bước Theo Thầy viếng thăm toàn bộ khu vực Đền Thánh Jerusalem, được gọi là Núi
Moriah. Núi Thánh Đền Thờ được tôn kính do 3 Tôn Giáo lớn: Kitô Giáo, Do Thái Giáo, và Hồi
Giáo. Đối với người Do Thái, núi này là nơi Đền Thánh được xây dựng khi xưa. Đối với người
Kitô Giáo, nơi đây, Đức Kitô đã sống và hoạt động qua nhiều biến cố trong Đền Thánh. Đối với
người Hồi Giáo, núi này là nơi Thánh thứ 3 sau Mecca và Medina. Lịch sử núi Moriah hay Núi
Thánh Đền Thờ có nguồn gốc từ thời Abraham. Theo truyền thống và Thánh Kinh, trên núi này,
Abraham đã chuẩn bị sát tế Isaac dâng lên Thiên Chúa. (Genesis 22:1 – 22). Những thời gian sau
cùng của triều đại, David đã mua núi này để Araunah người Jebusite làm sân đập lúa (Samuel
24:18 – 25). Vua cho xây Bàn Thờ kính Thiên Chúa. Vua David hứa xây Đền Thánh dâng kính
Thiên Chúa, nhưng vinh dự này dành cho người con là Solomon. Solomon đã xây Đền Thánh lộng
lẫy nguy nga với những gỗ quý, đồng, và vàng từ phương xa chuyên chở về. Đền Thánh huy hoàng
tráng lệ này đã bị Nebuchadnezzar phá huỷ vào năm 587 B.C. Người Do Thái đã bị lưu đầy bên
Babylon. 50 năm sau, với những ngày hồi hương hân hoan, Đền Thánh với diện tích nhỏ hơn được
Zerubabel xây dựng lại tại đây. Vua Herod Cả ước mơ xây dựng lại Đền Thánh lớn hơn. Trên
10,000 công nhân được xử dụng vào công việc vĩ đại này. Đền Thánh được thực hiện lớn hơn và
vẫn giữ nét đẹp và vẻ huy hoàng của Đền Thánh cũ. Công trình khởi sự vào năm 20 B.C và hoàn
thành vào năm 64 A.D. Nhưng 6 năm sau, Đền Thánh lại bị phá huỷ. Đền Thánh do Herod xây là
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nơi Đức Giêsu hoạt động. Năm 70 A.D. Đền Thánh này bị quân đội của Titus đốt cháy. Titus đã cố
gắng giữ lại Đền Thánh, nhưng binh sĩ của ông đã ném đuốc cháy vào cửa sổ và Đền Thánh bị
thiêu huỷ. Chân Đèn 7 Ngọn (The Menorah) còn sót lại và Titus đã mang về Roma. Năm 135 A.D.
sau khi dẹp tan cuộc nổi dậy thứ 2 của Do Thái, Hadrian đã biến khu vực Đền Thánh thành đền thờ
thần Jupiter. Những người Kitô hữu đầu tiên nhìn núi Moriah như là nơi bị Thiên Chúa nguyền rủa
và biến thành nơi hoang tàn đổ nát. Năm 636 A.D. người Hồi Giáo chiếm được Jerusalem, và
Khalif Omar đã xây một đền thờ Hồi Giáo tại đây và họ xác định đây là nơi tiên tri Mahomed về
trời. Năm 691, Adbed El Malik Ben Marwan, dòng dõi Omayad Khalif, đã thực hiện một đền thờ
Hồi Giáo lớn hơn như hiện nay.
Đền Thờ Mái Vòm Đá (The Dome of the Rock) được xếp vào loại nơi Thánh thứ 3 của Hồi Giáo
sau Kaaba tại Mecca và phần mộ của Tiên Tri Mahomed tại Medina. Đây là một trong những Đền
Thờ Hồi Giáo đẹp nhất của thế giới Hồi Giáo. Trải qua 13 thế kỷ, Đền Thờ Mái Vòm Đá (The
Dome of the Rock) được tu sửa lại nhiều lần. Nhưng Đền Thờ Mái Vòm Đá (The Dome of the
Rock) hiện nay còn giữ được nguyên hình dáng của năm 691. Khi Đạo Binh Thánh Giá chiếm lại
được Jerusalem vào năm 1099, Đền Thờ này được biền đổi sang Nhà Thờ Công Giáo với tên gọi là
Đền Thờ Thiên Chúa (Templum Domini). Sau khi Đạo Binh Thánh Giá bị đánh bại tại Horns of
Hittin năm 1187, Cây Thập Tự chiếu sáng 88 năm trên đỉnh Vòm Đền Thờ bị mang xuống và thay
thế bằng huy hiệu Hồi Giáo. Từ thời gian đó, Đền Thờ Mái Vòm Đá (The Dome of the Rock) của
Hồi Giáo trở thành một di tích kỷ niệm đặc biệt tại Jerusalem. Mô hình được xây theo kiểu
Byzantine và được thực hiện bởi các nghệ nhân Byzantine, nhưng trang trí theo kiểu đông phương.
Bên ngoài có những cửa 8 cạnh khoảng 63 feet với đường kính là 180 feet. Mái Vòm cao khoảng
108 feet với đường kính là 78 feet. Cấu trúc với hình 8 cạnh lồng trong những miếng cẩm thạch
cao tới 18 feet, và trên cùng, với những bức tường trang trí bằng ngói Thổ Nhĩ Kỳ sáng chói. Mái
vòm làm bằng những đĩa nhôm mạ vàng lóng lánh dưới ánh sáng mặt trời.
Một Đền Thờ Hồi Giáo El Aksa phía nam được xây dựng vào khoảng năm 709 – 715 do Khalif
Waleed, con của Abed El Malik, người đã xây dựng Đền Thờ Mái Vòm Đá (The Dome of the
Rock). Cấu trúc hiện nay còn rất ít những di tích nguyên thuỷ, vì Đền Thờ Hồi Giáo này bị phá
huỷ nhiều lần. Đền Thờ này nằm trên nơi dinh thự của vua Solomon và trên nền của Nhà Thờ
Byzantine cổ. Trong thời kỳ Đạo Binh Thánh Giá chiếm đóng Jerusalem, Đền Thờ Hồi Giáo này
được dùng làm dinh thự cho các vua Roma và sau này biến thành tổng hành dinh của hội hiệp sĩ
các Đền Thờ. Đền Thờ Hồi Giáo El Aksa được dùng cho việc cầu nguyện chung trong khi Đền
Thờ Mái Vòm Đá (The Dome of the Rock) được dùng cho cá nhân thờ phượng.
Đoàn thăm viêng Nhà Nguyện Lên Trời tại đây. Sách Tông Đồ Công Vụ (1:9 – 12) diễn tả sự kiện
Đức Giêsu đưa các Tông Đồ lên Núi Olivetê – Núi Cây Dầu. Sau khi chúc lành cho họ, Ngài lên
trời. Trên đỉnh Núi Cây Dầu được nhìn nhận là nơi Chúa lên trời. Tông Đồ Công Vụ thuật lại sự
kiện các Tông Đồ rời bỏ Núi Cây Dầu, khoảng cách với Jerusalem ước chừng một ngày đi đường
trong ngày Sabbath, khoảng 1000 yards. Một Nhà Thờ kiểu Byzantine được xây tại đây vào thế kỷ
thứ 4, sau đó, bị phá huỷ năm 614 do người Ba Tư. Đạo Binh Thánh Giá đã xây dựng Nhà Thờ
khác vào thế kỷ 12. Nhà Nguyện nhỏ hiện nay được Đạo Binh Thánh Giá xây ngay nơi tảng đá có
dấu chân Đức Kitô lên trời. Những người Hồi Giáo vẫn còn cai quản khu vực này và họ thực hiện
xây tường cũng như xây thêm một mái vòm như hiện nay.
Sau đó, Hành Trình Bước Theo Thầy thăm viếng Bức Tường Than Khóc hay Bức Tường Phía Tây
(Western Wall or Wailing Wall). Nhin đoàn người lũ lượt gục đầu vào Bức Tường Than Khóc để
cầu nguyện. Nơi đây, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Đức Giáo Hoàng Benedictô cũng đã
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đến cầu nguyện khi thăm viếng Israel. Chúng tôi cũng nhập cuộc để vào chạm Bức Tường và cầu
nguyện. Nữ một phía, nam một phía. Khi vào nơi đây, họ khám từng người rất kỹ lưỡng như khi
lên phi cơ. 7 anh em nam giới chúng tôi phải đội nón kipa, nón thánh của người Do Thái khi đi cầu
nguyện. Kipa là một mũ chỏm mầu trắng. Chúng tôi đội kipa xong, vào Bức Tường và gục đầu cầu
nguyện. Sau đó, tò mò hơn, chúng tôi lần vào nơi Cực Thánh của người Do Thái. Từng đoàn người
cũng đang cầu nguyện và đọc sách Tora. Chúng tôi vào tới chỗ người Do Thái làm phép cắt bì cho
trẻ nam khoảng 12 tuổi. Nhìn thấy những nhà Tạm theo khuôn mẫu xa xưa để chứa Hòm Bia
Thánh. Những Cuộn Thánh Kinh, Sách Luật Tora...để đầy theo Bức Tường Cổ Xưa trên 2000 năm
tuổi. Lòng chúng tôi chùng xuống theo với thời gian trong Cựu Ước.
Bức Tường Phía Tây hay Bức Tường Than Khóc (Western Wall or Wailing Wall) là Thánh Địa
quan trọng nhất của người Do Thái. Đó là di tích duy nhất còn lại của Đền Thờ Jerusalem. Bức
Tường Phiá Tây là một phần của bức tường Đền Thờ thứ 2 do Vua Herod xây dựng vào năm 20
B.C. Titus vào năm 70 A.D. đã dùng khu vực này biểu dương sự vĩ đại của quân lính Roma. Họ đã
phá huỷ tất cả Đền Thờ. Trong thời đế Quốc Roma, người Do Thái không được đến Jerusalem.
Tuy nhiên, vào thời Byzantine, người Do Thái được phép đến mỗi năm 1 lần vào ngày kỷ niệm
Đền Thờ bị phá huỷ, để họ tưởng nhớ, khóc than, và đau thương trên những di tích của Đền Thờ.
Do đó, phần này còn được gọi là Bức Tường Than Khóc (Wailing Wall). Phong tục người Do Thái
cầu nguyện và than khóc tại Bức Tường Phía tây kéo dài nhiều thế kỷ. Từ năm 1948 – 1967, người
Do Thái không được phép thăm viếng Bức Tường vì nó thuộc về lãnh thổ của người Jordan. Sau
cuộc chiến 6 ngày, Bức Tường Than Khóc trở thành nơi thăm viếng và thờ phượng. Khung cảnh
này có thể chứa tới cả ngàn người đến đây hành hương.
Sau đó, chúng tôi đi thăm Tường Thành Jerusalem, Bức Tường thành nhiều lần chúng tôi đi qua.
Được xây bằng những phiến đá rất lớn. Tường thành Jerusalem hiện nay được kiến trúc và xây
dựng qua nhiều niên đại khác nhau. Tường Thành hiện nay được xây dựng từ thời người Thổ Nhĩ
Kỳ chiếm đóng dưới thời Suleiman the Magnificent vào năm 1542 A.D. Tường thành cao 40 feet
và dầy 2 feet 5, có tất cả 34 tháp canh và 8 cửa: New Gate, Damascus Gate, Herod Gate, St.
Stephen Gate, Golden Gate, Dung Gate, Zion Gate, và Jaffa Gate.
Trở về Hotel ăn tối xong, chúng tôi tiếp tục Hành Trình Bước Theo Thầy vào Vườn Cây Dầu,
Vườn Giệtxêmani để cầu nguyện và canh thức với Thầy. Đi theo chúng tôi, Sơ Quy và Sơ Thanh
Dòng Tiểu Muội Chúa Giêsu cùng cầu nguyện. Khu Vườn Giệtxêmani tối thui giống như thời xa
xưa Chúa Giêsu cùng các Tông Đồ nhiều lần vào đây cầu nguyện. Những cây Dầu ngàn năm lặng
lẽ. Tiếng gió xào xạc Mùa Thu qua kẽ lá. Chúng tôi xếp vòng tròn, ngồi bệt xuống đất như Thầy
Trò xưa kia cùng cầu nguyện. tâm tình cảm xúc trào dâng. Những tâm hồn thao thức với những âu
lo, trăn trở nặng trĩu của đời người. Nhiều người tấm tức khóc với Thầy và tha thiết cầu nguyện.
Không gian như chùng xuống. Những tâm hồn trải qua những thách đố, giờ đây được sưởi ấm của
tình yêu Thầy. chúng tôi khóc như chưa bao giờ được khóc với Thầy. Bầu khí cầu nguyện rất cảm
động. Tôi lắng nghe những tiếng thổn thức của từng người. Tôi dâng lên Thầy Phong Trào
Cursillo, những người thân yêu nhờ tôi cầu nguyện. Tôi khám phá ra mình quá nhỏ nhoi trong
Vườn Giệtxêmani. Mãi tới 9.30 tối, khi Cổng Vườn phải đóng cửa, chúng tôi mới bịn rịn từ giã
Thầy lên đường về Hotel. Những giọt nước mắt của yêu thương, của chia sẻ, của xúc động còn
ngấn dài trên đôi mắt mọi người trong giấc ngủ bình an với Thầy. Hẹn với Thầy sáng hôm sau sẽ
Dâng Thánh Lễ với Thầy trong Vườn Giệtxêmani bên tảng đá hấp hối của Thầy.
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Vườn Giệtxêmani với Cây Dầu ngàn năm.
Sáng ngày 24 tháng 10, mặt trời thức dậy sớm, nhưng chúng tôi còn thức sớm hơn. Dùng breakfast
xong, chúng tôi lên xe bus trực chỉ vườn Giệtxemani. Vào trong Nhà Thờ Hấp Hối còn ít người,
chúng tôi quỳ ngay xuống chung quanh Tảng Đá Chúa Hấp Hối năm xưa trong Vương Cung
Thánh Đường Hấp Hối. Ánh sáng mờ ảo do kiến trúc bằng kiếng mầu. Chúng tôi sốt sắng đồng
hành với Thầy trong cơn Hấp Hối xưa kia của Thầy. Thành Lễ tại Vườn Cây Dầu bắt đầu với Bài
Hát Giờ Tử Nạn đau thương. Thánh Lễ trang nghiêm, sốt sắng và cảm động. Ai cũng đặt những
vật kỷ niệm lên tảng đá Hấp Hối mà Thầy xưa kia đã quỳ gối cầu nguyện. Chúng tôi dâng gia đình
Hành Hương, dâng gia đình cá nhân, con cái, bạn bè, những người thân yêu, những người nhờ
chúng tôi cầu nguyện, dâng tất cả cho Thầy với tâm tình yêu mến. Sau Thánh Lễ cảm động và sốt
sắng, chúng tôi được đặc ân do Cha Phụ Trách Vườn Cây Dầu mở cổng riêng cho chúng tôi vào
khu vực 8 cây dầu ngàn năm, đã từng chứng kiến sự kiện Thầy Chí Thánh Hấp hối. Cả đoàn đều
vui mừng đến từng Cây Dầu 3000 tuổi để hôn, để chụp hình lưu niệm, trước những sự thèm khát
của các đoàn hành hương khác không được vào trong. Chúng tôi cầu nguyện rất nhiều cho Quê
hương và Giáo Hội Việt Nam tại nơi đây.
Qua lịch sử, khu vườn Giệtxemani là một trong những điạ điểm lôi cuốn nhất của Đất Thánh, nằm
dưới chân Núi Cây Dầu. Vườn này vẫn còn nguyên vẹn từ 2000 năm nay. Đối diện với kinh thành
ngăn cách do thung lũng Kidron, Vườn Giệtxemani vẫn còn nguyên vẹn như thời Đức Giêsu, kể cả
một số cây dầu cổ xưa còn lại. Thánh Gioan kể lại: “Đây là nơi Đức Giêsu thường đến để hồi tâm
và cầu nguyện.” (Luke 22:39). Tại đây, Đức Giêsu đã trải qua đêm buồn thương sau cùng của cơn
hấp hối. Ngài chấp nhận đau khổ và cái chết trên Thập Giá để cứu độ nhân loại: “Lạy Cha, nếu
được, xin cất chén này khỏi con, nhưng xin đừng theo ý con, một theo ý Cha trọn vẹn.” (Luke
24:42). Juda đã đến cùng với những quan quân của Thầy Cả Thượng Tế và Juda trao nộp Ngài cho
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họ. (Matthew 26:47, Mark 14:44, Luke 22:47, John 18:23). Tất cả Tông Đồ đều chạy trốn để lại
mình Ngài ứng nghiệm với lời tiên tri: “Ta sẽ đánh chủ chiên và đoàn chiên tan tác.” Đức Giêsu bị
bắt tại đây và bị điệu tới dinh Caipha. Sau đó, bị kết án tử hình chết trên Thập Giá. Trong khu
vườn Giệtxêmani còn 8 cây dầu với khoảng 3000 năm tuổi. Josephus nói tới sự kiện Titus đã chặt
bỏ hết cây cối quanh vùng Jerusalem vào năm 70 A.D. Những cây dầu này có lẽ đã chứng kiến sự
kiện Đức Giêsu đã cầu nguyện và hấp hối tại đây như Pliny đã viết: “Những cây dầu này đã không
chết.” Và nó vẫn còn mang hoa trái. Được biết, Vương Cung Thánh Đường Giệtxêmani từ năm
379, người Byzantines xây Đại Giáo Đường thứ 1 trên nơi Đức Giêsu cầu nguyện và hấp hối. Đại
Giáo Đường này bị phá huỷ năm 614 do người Ba Tư. Vào thế kỷ 12, Đạo Binh Thánh Giá xây lại
Nhà Thờ mới, nhưng lại bị phá huỷ. Nhà Thờ hiện tại rất đẹp tại Jerusalem và được xây lại vào
năm 1919 – 1924. Khi 16 quốc gia gửi tiền xây dựng Nhà Thờ này, Nhà Thờ mang tên “Church of
all Nations – Nhà Thờ của các Dân Tộc.” Mỗi dân tộc gửi tặng đều có một mái vòm kỷ niệm và tất
cả các mái vòm đều trang trí bằng mỹ thuật mosaics với những cửa sổ đẹp tuyệt vời. Ánh sáng mờ
mờ xuyên qua cửa kính mầu thẫm tạo thành nét huyền nhiệm và thích hợp cho bầu khí cầu nguyện
và suy niệm. Một tảng đá cổ truyền lớn ghi nhớ cuộc hấp hối của Đức Kitô được đặt trước bàn thờ
chính. Một phần nền Nhà Thờ kiểu Byzantine được khám phá và được hình thành lại bởi nghệ
thuật mosaics tuyệt hảo theo như nguyên bản xưa kia. Mặt tiền Nhà Thờ với tượng của 4 Thánh Sử
đang cầm cuốn sách tuyệt đẹp. Một hình mosaic diễn tả Đức Kitô dâng hiến đau khổ cho Thiên
Chúa Cha và cả nhân loại được thực hiện rất xuất sắc.
Sau đó, Hành Trình Bước Theo Thầy lại lên Núi Cây Dầu Hành hương Thánh Đường Kinh Lạy
Cha - Pater Noster. Chúng tôi xuống hang sâu dưới đất, nơi Thầy Chí Thánh dạy các Tông Đồ
Kinh Lạy Cha. Chúng tôi sốt sắng nắm tay nhau cùng đọc Kinh Lạy Cha chính nơi Thầy đã dạy
cho các Môn Đệ xưa kia. Từng đoàn người hành hương lũ lượt xếp hàng vào thăm viếng Thánh
Đường Kinh Lạy Cha. Theo sử liệu, Nhà Thờ Kinh Lạy Cha được xây dựng trên nơi truyền thống
Đức Giêsu dạy Tông Đồ của Ngài Kinh Lạy Cha. Ngài cũng tiên báo sự kiện Jerusalem bị phá huỷ
và mạc khải ngày Ngài lại đến trong Ngày Tận Thế (Matthew 24:1 – 3, Luke 21:5 – 7). Vua
Constantine đã đặc biệt vinh danh nơi Giáng Sinh của Đức Kitô tại Belem cũng như Nấm Mồ Đức
Kitô tại Jerusalem trong việc xây dựng những Nhà Thờ nguy nga. Chính vua lại xây dựng một Nhà
Thờ trên đỉnh Núi Cây Dầu để nhớ những lời tiên báo của Ngài về sự tàn phá Jerusalem và sự kiện
Ngài lại đến trong vinh quang. Nhà Thờ này bị phá huỷ vào năm 614 do người Ba Tư và được Đạo
Binh Thánh Giá xây lại vào thế kỷ 12. Sau thất bại của Đạo Binh Thánh Giá, Nhà Thờ này bị phá
huỷ và rơi vào tay người Hồi Giáo. Năm 1868, công chúa Aurelia de Bossi của Auvergne mua khu
vực này và trao tặng cho nước Pháp. Năm 1875, cô xây một tu viện của Dòng Nữ Carmelite. Bên
trong Nhà Thờ và trên các tường luỹ cấm của tu viện, Kinh Lạy Cha được viết bằng 62 ngôn ngữ
khác nhau. Sau này, công chúa Aurelia de Bossi qua đời và được an táng trong khu vực luỹ cấm.
Cuộc khai quật năm 1910 – 1911 cho thấy những di tích đổ nát của các Nhà Thờ cũ. Năm 1918
nước Pháp cố gắng tổ chức để xây một Đại Giáo Đường kính Thánh Tâm tại đây, nhưng họ không
thực hiện được.
Hành Trình Bước Theo Thầy đi bọc sang phía Núi Cây Dầu gần Betphagê, nơi Chúa Giêsu vào
Thành Jerusalem trọng thể Ngày Lễ Lá, trước cuộc Tử Nạn của Ngài. Đoàn chúng tôi vừa đi vừa
hát Con Đường Chúa Đã Đi Qua: "Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua..." rất sốt sắng. Một
số người cầm lá giống như thuở xa xưa Dân Do Thái cầm nhành Ô liu đi đón Chúa vào Thành
Jerusalem. Chúng tôi dừng chân nơi Nhà Nguyện Dominus Flevit - Chúa Khóc, nơi Chúa khóc
thương thành Jerusalem. Nơi đây nhìn về Thành Thánh Jerusalem rất rõ. Có những cây gai mọc
lên và quân lính đã lấy những loại gai này làm Mão Gai hành hạ Chúa.
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Nhà Nguyện “Chúa Khóc-Dominus Flevit.” Trong sự kiện Ngài vào thành Jerusalem vinh quang
ngày Lễ Lá, Đức Giêsu khi nhìn thấy Thánh Đô, Ngài dừng lại và khóc thương (Luke 19:37-42).
Nơi Ngài khóc thương Jerusalem được ghi khắc vào thế kỷ thứ 12 do Đạo Binh Thánh Giá. Nơi
đây, họ xây một Nhà Thờ. Sau đó, Đạo Binh Thánh Giá rút quân và nơi đó biến thành hoang tàn.
Ngôi Nhà Thờ hiện nay đuợc xây vào năm 1891 với hình thù giống như giọt nước mắt. Bàn thờ
được lồng khung bằng cửa sổ kiếng có thể nhìn toàn diện về phía Jerusalem.
Chúng tôi đi dọc trên sườn Núi Cây Dầu, một Nghĩa Trang rất rộng và rất cổ của người Do Thái
toạ lạc nơi đây. Nhiều người Do Thái trên toàn thế giới đều muốn chết và được an táng gần thung
lũng Jehoshaphat, vì họ tin rằng nơi đây là nơi con người sẽ được sống lại và phán xét chung (Joel
4:1 – 2). Người Thiên Chúa Giáo cũng như Hồi Giáo cũng đều tin như thế, và họ cũng mua nhiều
phần mộ tại phía tây của thung lũng Jehoshaphat.

Lạy Chúa Con đường nào Chúa Đã Đi Qua. Chặng Đàng Thánh Giá Jerusalem.
Đoàn Hành Hương về tới Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Nhất, người hướng dẫn chuẩn bị Cây Thánh
Giá cho đoàn chúng tôi hành hương Thập Tự Theo Bước Chân Khổ Nạn của Thầy. Hành trình
Bước Theo Thầy hân hoan cùng vác Cây Thập Tự từ Chặng Thứ Nhất, Quan Philtô luận Giết Đức
Chúa Giêsu. Chúng tôi kính viếng Lithostrotos, nơi Philatô kết án Chúa. Rồi đi vòng qua Cổng
Ecce Homo-Này Là Người, khi Philatô cho đánh đòn xong, trình diện Chúa Giêsu cho dân chúng
thấy mà thương xót. Nhưng dân chúng càng la to: "Đóng đinh nó vào Thập Giá." Con đường Thập
Tự loang lổ máu đào của Chúa Giêsu. Chúng tôi thay nhau vác Cây Thập Tự rất cảm động. Những
người đi đường, người Arab, người Do Thái, khách hành hương, đều chăm chú nhìn chúng tôi vừa
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đi vừa hát: "Lạy Chúa con đường nào Chúa Đã đi qua..." Đi qua những nơi đông người mua bán
tại khu chợ, dân chúng nhường chỗ cho chúng tôi cầu nguyện hết sức lịch sự. Đường Thánh Giá Via Dolorosa - Ways of Sorrows -Stations of the Cross, là con đường truyền thống Đức Giêsu đã
đi và vác cây Thập Tự lên núi Can-Vê để chịu đóng đinh và chịu chết cứu độ con người trên đó
dưới thời Phongxiô Philatô. Những biến cố này được ghi lại bởi 14 chặng đàng Thánh Giá. 9
chặng được dựa trên Thánh Kinh và 5 chặng khác được thực hiện theo truyền thống. 2 chặng đầu
tiên nằm trong khu vực thành luỹ Antonia, 7 chặng sau nằm trên đường phố, và 5 chặng sau cùng
toạ lạc trong khu vực Nhà Thờ Mồ Thánh. Mỗi ngày thứ 6 hàng tuần, vào lúc 3 giờ chiều, quý Cha
Phanxicô luôn luôn tổ chức nghi thức chặng đàng Thánh Giá dọc theo những di tích này.

Hành Hương Thập Tự - Via Dolorosa.
Những nơi Thánh Tích Thầy Chí Thánh bị hành hạ trong Tu viện quý Sơ Sion, được thành lập do
một người Pháp, cha Alphonse Ratisbone từ Strasbourg. Ngài đến Jerusalem năm 1855 và mua
miếng đất này bên cạnh vòm “Ecce Homo – Này Là Người.” Những đổ nát được di chuyển đi vào
năm 1859 – 1864 và ngài xây tu viện quý Sơ Sion tại đây. Năm 1931 – 1937 Bà Mẹ Bề Trên
Godeleine và cha Vincent của Đại Học Kinh Thánh Jerusalem đã khai quật khu vực này. Khu vực
Nền Đá Thánh Sử Gioan ghi lại trong Phúc Âm được khám phá: “Philatô đặt Ngài ngồi trên toà xét
xử gọi là Nền Đá (John 19:13). Khu vực Nền Đá này được gọi là “Lithostrotos” là nơi Đức Giêsu
bị kết án. Tại đây, Philatô di chuyển toà án đến gần đám đông hung hãn đang chờ đợi ngoài cửa
Đồn Luỹ Antonia. Philatô đã dẫn Đức Giêsu máu me đầy người cho dân chúng và tuyên bố: “Ecce
Homo – Này Là Người.” Sau đó, ông rửa tay và kết án tử hình Đức Giêsu chết trên Thập Giá. Nền
Đá này đời xưa thời Đức Giêsu là mặt đất bằng của thành đô. Nơi Đồn Luỹ Antonia Đức Giêsu bị
kết án tử hình và bắt đầu Chặng Đàng Thánh Giá từ đây. Những viên đá tại đây đã ghi dấu những
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dấu chân của Đức Kitô. Những viên đá này khá lớn và được đục đẽo những đường nhỏ trên đá để
tránh cho ngựa chiến không bị trượt chân. Nhiều ống dẫn nước bằng đá dẫn nước mưa vào một hồ
nước dự trữ phía dưới có thể chứa cả triệu gallons nước mưa.
Đoàn Hành Hương lên Núi Can Vê Đồi Golgotha, đến Chặng Thứ 10, dừng chân và cầu nguyện ở
Chặng Thứ 11. Núi Can-Vê là một phiến đá lớn trồi lên phía ngoài khoảng 45 feet. Tên gọi CanVê là Núi Sọ hay Golgotha, vì có hình giống như cái sọ. Trên đỉnh núi Sọ có 2 Nhà Nguyện. Nhà
Nguyện thứ nhất thuộc Giáo Hội Chính Thống Hy Lạp nằm trên nơi Đức Giêsu bị treo lên Thập
Giá. Nhà Nguyện thứ 2 thuộc Giáo Hội Công Giáo là nơi Ngài bị lột áo và đóng đinh. Trên phiến
đá này còn có bàn thờ dâng kính Đức Mẹ Sầu Bi và có một Nhà Nguyện kính Adam phía dưới
hầm. Mỗi người chúng tôi hạnh phúc sung sướng được hôn lỗ chôn Thánh Giá của Chúa ở Chặng
Thứ 12. Sau đó, chúng tôi xuống thang và hôn Tấm Đá Tẩm Liệm Chúa. Chúng tôi đặt tay và tất
cả đồ vật mang theo lên Tấm Đá này để cầu nguyện. Nước mắt lưng tròng, chúng tôi tha thiết dâng
lên Thầy những lời cầu xin đầy xác tín và yêu thương cho gia đình, cho bạn bè, cho Phong Trào
Cursillo. Xếp hàng rất dài để được vào viếng Mồ Thánh của Chúa trong hang đá Mồ Thánh.
Chúng tôi xúc động khi áp mặt xuống phiến đá táng xác Thầy Chí Thánh và cầu nguyện với Thầy.
Tìm hiểu lịch sử trong Thánh Kinh: “Nơi Đức Giêsu bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong khu
vườn đó có một ngôi mộ còn mới chưa chôn cất ai. Vì hôm đó là ngày chuẩn bị mừng Lễ Vượt
Qua, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giêsu ở đó.” (John 19:42). Nơi này ngay
dưới chân đồi Can-Vê. Ngôi mộ này đặt trong một phiến đá và do gia đình Joseph Arimathea làm
ra. Joseph Arimathea “thành viên của Sanhedrin” và là môn đệ Đức Giêsu, nhưng trong kín đáo, vì
sợ người Do Thái.” (John 19:38). Ngôi mộ này làm giống theo phần mộ của những người Do Thái
giầu có. Ngôi mộ gồm 2 phần, phía ngoài để tụ họp những người thân than khóc, phía trong để xác
được đặt trên một phiến đá. Ngôi mộ thật sự của Đức Giêsu đã bị phá huỷ năm 1009 do Khalif
Hakem. Phần mộ tưởng niệm ngày nay có một vòm mái Moscovite, được xây lại vào năm 1810 do
những người Chính Thống Hy Lạp và Nga Sô. Bên trong ngôi mộ, một phiến đá cẩm thạch ghi dấu
nơi xác Đức Giêsu an táng. Theo truyền thống, mọi người tin rằng phiến đá nguyên thuỷ an táng
Ngài nằm ngay phía dưới phiến đá cẩm thạch này. “Vậy họ điệu Đức Giêsu đi. Chính Ngài vác
lấy Thập Giá đến nơi gọi là Núi Sọ, tiếng Do Thái là Golgotha.” (John 19:17).
Nhà Thờ Mồ Thánh là nơi Cực Thánh của người Thiên Chúa Giáo vì nơi đây là nơi đóng đinh
Ngài cùng với Ngôi Mộ của Ngài. Sự kiện đóng đinh Đức Giêsu xảy ra ngoài tường thành và là
một địa điểm gần thành.” (John 19:20). Năm 324, Nhà Thờ Mồ Thánh đầu tiên được xây dựng tại
trung tâm thành phố trong nội thành. 11 năm sau cuộc đóng đinh, Golgotha bao gồm đường kính
mới, được xây dựng vào năm 44 A.D. với tường thành mới do Herod Agrippa. Giữa thế kỷ vừa
qua, di tích bức tường cổ của thành phố được tìm thấy bên phía đông bắc của Nhà Thờ bên cạnh
bệnh viện Nga Sô. Những nấm mồ của người Do Thái bên trong Nhà Thờ chứng tỏ đây là khu vực
ngoại thành thời Đức Giêsu, vì theo luật Do Thái, không ai được quyền an táng trong khu vực
thành đô Jerusalem. Khu vực đóng đinh Đức Giêsu được sùng kính đặc biệt do những người Thiên
Chúa Giáo đầu tiên. Năm 135 A.D. Hadrian muốn phá bỏ tận gốc những di tích của Do Thái Giáo
và Thiên Chúa Giáo, nên ông đã xây một đền thờ Roma kính thần Jupiter nằm trên núi Can-Vê và
phần mộ Đức Giêsu. Ông cũng đã làm như thế tại Belem trên nơi Giáng Sinh của Đức Kitô. Sự thù
ghét này đã mang kết quả ngược lại, chính vì ông đã cho ghi lại nơi những di tích quý giá này nên
vua Constantine 2 năm sau khi chiến thắng, đã cho xây dựng lại trên những di tích đó. Năm 326,
đền thờ do Hadrian xây dựng bị phá huỷ do Thánh Hoàng Hậu Helena. Núi Can-Vê và phần mộ
Đức Kitô được tìm thấy nguyên vẹn như trong tường thuật của Phúc Âm. Vua Constantine ra lệnh
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với sự kiểm soát của Thánh Hoàng Hậu Helena mẹ vua đã xây một Đại Giáo Đường ngay trên Núi
Can-Vê và phần mộ Đức Kitô. Công trình vĩ đại này của vua Constantine bị phá huỷ vào năm 614
do người Ba Tư. Công trình được xây dựng lại nhưng với kích thước nhỏ hơn do Abbot Modestos
thực hiện, nhưng lại bị phá huỷ do Khalif Hakem vào năm 1009. Sự phá huỷ này đã là nguyên
nhân chính dẫn tới việc tổ chức Đạo Binh Thánh Giá. Nhà Thờ được sửa chữa lại vào năm 1048 do
Constantine Monomochus. Năm 1149 Đạo Binh Thánh Giá sau khi chinh phục được Jerusalem, đã
dựng lên Nhà Thờ Mồ Thánh như hiện nay. Mặc dù có nhiều những sửa chữa và thêm bớt vào
trong công trình xây dựng, nhưng Nhà Thờ Mồ Thánh như hiện nay vẫn giữ được những nét
nguyên thuỷ ban đầu. Nhà Thờ Mồ Thánh được chia thành 6 phần do 6 cộng đoàn quản nhiệm
được ký kết dưới sắc lệnh Status Quo trong thời kỳ người Thổ Nhĩ Kỳ cai quản vào năm 1852.
Buổi chiều cùng ngày, Hành trình Bước Theo Thầy chúng tôi đi về Núi Sion. Nơi đây, chúng tôi
thăm viếng Đại Giáo Đường Dormition, nơi Đức Mẹ Maria an nghỉ. Một tượng Đức Mẹ rất lớn
đang nằm nghỉ yên rất bình an. Đại Giáo Đường Dormition - Đức Mẹ An Nghỉ, là một kiến trúc
đặc biệt trên núi Sion. Nơi đây, Đức Nữ Trinh Maria qua đời. Năm 1100, Đạo Binh Thánh Giá xây
một Nhà Thờ lớn và đặt tên là Nhà Thờ Đức Mẹ Maria trên núi Sion. Nhà Thờ bị phá huỷ năm
1219 do người Hồi Giáo chiếm khu vực này. Năm 1898, người Thổ Nhĩ Kỳ trao khu vực này cho
hoàng đế Đức Wilhelm II. Hoàng đế trao lại cho quý cha Benedictine. Các Ngài đã xây dựng Nhà
Thờ như hiện nay vào năm 1910. Hậu cung Nhà Thờ được trang trí bằng hình Đức Mẹ Maria và
Chúa Giêsu với mỹ thuật mosaics tuyệt vời. Sàn nhà có biểu tượng của Chúa Ba Ngôi với sự hiện
diện của các Tông Đồ bằng mỹ thuật mosaics do Zodiac thực hiện. Dưới hầm Nhà Thờ, tượng Đức
Mẹ Maria đang an nghỉ trên giường được điêu khắc bằng đá để diễn tả sự kiện Đức Mẹ qua đời.
Sau đó, Hành trình Bước Theo Thầy hướng về Nhà Tiệc Ly-The Room of the Last Supper. Phòng
Tiệc Ly là nơi Đức Giêsu ăn bữa tối Tiệc Ly sau cùng với các Tông Đồ. Ngài thiết lập Thánh Lễ
đầu tiên cho nhân loại (Mark 14:12 – 16, Luke 22:7 – 13). Cũng tại Phòng Tiệc Ly này, Đức Giêsu
đã hiện ra 2 lần với các Tông Đồ sau khi Ngài sống lại (John 20:19 – 23, 22, 24, 29). Tại đây,
Chúa Thánh Thần Hiện Xuống trên các Tông Đồ (Acts 2:1 – 4). Những người Công Giáo tiên khởi
đã chọn Núi Sion là trung tâm điểm của các sinh hoạt. Vào thế kỷ thứ 1, một Nhà Thờ đã được xây
dựng tại đây. Nhà Thờ này không bị tàn phá vào năm 70 A.D. cũng như trong cuộc binh biến năm
135 A.D. Giáo Hội Byzantines đã gọi nơi đây là Núi Thánh Sion và được Tiên Tri Isaia nhắc đến
trong Thánh Kinh. Năm 614, quân Ba Tư phá huỷ Nhà Thờ này và Đạo Binh Thánh Giá xây dựng
lại và thế kỷ 12 với hình dáng như ngày nay. Năm 1176, Phần Mộ Vua David được toạ lạc trong
nhà nguyện dưới. Năm 1552, những người Công Giáo bị trục xuất ra khỏi nhà nguyện trên và
người Thổ Nhĩ Kỳ đã biến nhà nguyện trên thành nguyện đường Hồi Giáo với mái và vòm cầu
nguyện theo kiểu Hồi Giáo. Chúng tôi đứng thành vòng tròn trong Nhà Tiệc Ly để hát và cầu
nguyện. hạnh phúc dâng lên Thầy những tâm tư và nguyện vọng của mỗi người.
Sau đó, chúng tôi thăm viếng Phần Mộ của Vua David. Nam thăm một bên. Nữ thăm bên khác. 7
chàng ngự lâm pháo thủ chúng tôi lại được dịp đội mũ kipa truyền thống của người Do Thái khi
cầu nguyện. Phần Mộ Vua David là nơi Cực Thánh của người Do Thái sau Bức Tường Phía Tây
(Western Wall). Phần Mộ Vua David được khám phá do Rabbi Benjamin quê Tudela khi ông thăm
viếng Jerusalem năm 1172. Phần mộ này được xây bằng đá được phủ vải thêu với triều thiên bằng
bạc của Torah.
Hành Trình Bước Theo Thầy rất nhiều lần đi ngang qua Thung Lũng Kidron nổi tiếng trong Tân
Ước. Thung lũng Kidron nằm giữa và ngăn cách Núi Cây Dầu với Kinh Thành Jerusalem. Đức
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Giêsu nhiều lần đã đi qua thung lũng này để vào Đền Thánh qua cửa Golden Gate hay từ Đền
Thánh lên Núi Cây Dầu để cầu nguyện tại vườn Giệtxêmani (Gethsemane), hay đến nhà Lazarô tại
Bêtania. Ngày Thứ 5 Tuần Thánh, Ngài đã qua thung lũng này từ Phòng Tiệc Ly và gặp các Tông
Đồ tại vườn Giệtxemani (Gethsemane). Sau đó, Ngài bị bội phản và bị điệu đến nhà Thầy Cả
Thượng Tế Caipha. Tại thung lũng Kidron, có 4 ngôi mộ đặc biệt: Mộ của Absalom, Jehoshaphat,
Thánh Giacôbê, và Thánh Zacharias. Hình thù của những ngôi mộ này có hình dáng của thời kỳ
Hellenistic nguyên thuỷ. Theo tương truyền, thung lũng Kidron sẽ là nơi Phán Xét Chung ngày
Tận Thế. Do đó, thung lũng này đã trở thành nghĩa trang lớn và những người Do Thái, Hồi Giáo,
và Công Giáo thích chọn phần mộ của mình nơi đây.
Để cùng Thầy hành trình trong cuộc sống, chúng tôi đến thăm viếng Nhà Thờ Thánh Phêrô Gà
Gáy - St Peter in Gallicantu, nơi Thánh Phêrô chối Chúa 3 lần, khi Thầy Chí Thánh bị hành hạ và
nhục mạ tại nhà Thầy Thượng Tế Caipha. Chúng tôi thăm viếng những di tích và phòng giam Thầy
Chí Thánh bị hành hạ tại đây. Tận mắt nhìn thấy Con đường Chúa Đã Đi Qua còn giữ nguyên vẹn
2000 năm nay. Ngài thường đi lên Đền Thánh bằng con đường này, và nhất là sau khi bị hành hạ
tại Nhà Thầy Thượng Tế Caipha, quân lính cũng dẫn Ngài đi trên con đường này lần sau cùng
trong cuộc đời của Ngài. Theo lịch sử, Nhà Thờ Thánh Phêrô Gà Gáy được xây dựng vào năm
1931 bên thung lũng Kidron do quý cha Assumptionist, bên cạnh ngôi nhà của Thầy Cả Thượng
Tế Caipha. Đức Giêsu bị bội phản và bị bắt tại Vườn Giệtxêmani và bị điệu đến nhà này. Nơi đây,
Ngài trải qua đêm kinh hoàng của sự kết án đầu tiên (Matthew 26:57 – 63, Mark 14:53 – 65, Luke
22:63 – 71, John 18: 12 – 14). Tại đây, Thánh Phêrô đã khóc lóc thảm thiết lúc gà gáy khi những
lời tiên báo về sự chối Chúa của Phêrô ứng nghiệm: “Này Phêrô, Thầy nói cho con biết, hôm nay,
gà chưa kịp gáy, thì 3 lần con đã chối là không biết Thầy.” Quả thật, Phêrô đã chối Ngài 3 lần khi
gà gáy lần thứ 2 (Matthew 26:34, Mark 14:66 – 72, Luke 22:54 – 62, John 18:15 – 18). Do kết quả
của những lần khai quật, quý cha Assumptionist xác định Nhà Thờ Thánh Phêrô Gà Gáy nằm trên
khu vực dinh Thầy Cả Thượng Tế Caipha. Tại đây, toàn bộ những di tích cũ được tìm thấy như cối
xay bằng đá, hầm nhốt tù nhân, sân xét xử, nơi ở của gia nhân...Di tích của một Nhà Thờ đời xưa
kiểu Byzantine đuợc tìm thấy. Những sỏi đá và đường đi bên cạnh sườn đồi còn giữ nguyên vẹn
giống như thời Đức Kitô chịu hành hình. Vì đây là con đường ngắn nhất từ vườn Giệtxêmani lên
Đền Thánh. Có thể những bước chân của Đức Kitô đã đi trên những viên đá này. Trong thời Đức
Giêsu, nơi này nằm trong khu vực nội thành Jerusalem.
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Hành Hương Đại Giáo Đường Mồ Thánh Chúa Giêsu.

PHẦN HAI - BƯỚC THEO THẦY.
Chập chờn trong giấc ngủ vội vã sau hành trình Bước Theo Thầy tại Thánh Địa Israel, sáng thứ 3
ngày 25 tháng 10, Đoàn Hành Hương Bước Theo Thầy rời Jerusalem rất sớm từ phi trường Tel
Aviv với chuyến bay Aegean tới thủ đô Athens của Hy Lạp. Hành Trình Bước Theo Thầy nhận
lãnh sứ điệp loan báo Tin Mừng theo bước chân của các Thánh Tông Đồ sau khi Thầy Chí Thánh
Phục Sinh, đã sai các Tông Đồ đi rao giảng: "Chúng con hãy đi rao giảng Tin Mừng cho muôn
dân..." Tới phi trường Athens, Đoàn Hành Hương tiếp tục chuyến bay đến thành phố Thessalonica,
đựơc xây dựng vào năm 315 BC. Tại đây, Thánh Phaolô và Thánh Silas cùng Timôtê đã rao giảng
Tin Mừng vào mùa đông những năm 49 và 50 và thiết lập Giáo Đoàn đầu tiên tại Âu Châu. Đoàn
thăm viếng ngôi chợ cổ Agora nơi Thánh Phaolô rao giảng. Đoàn thăm Acropolis, nơi sinh hoạt
văn hóa, chính trị, và thương mại của cả thành phố Thessalonica xưa kia. Đoàn ghé thăm Nhà Thờ
Thánh Dimitri vào đúng dịp Bổn Mạng của thành phố Thessalonica. Thăm viếng những di tích cổ
xa xưa thời văn minh Roma với Arch of Galerius được xây dựng ngay trung tâm Thessalonica.
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Đoàn thăm Hải Cảng nổi tiếng của Thessalonica với tháp White Tower bên hải cảng phồn thịnh.
Lịch sử tháp White Tower là một nhà tù kinh hoàng trước kia với tên gọi là Blood Tower, sau đó,
dân chúng nổi dậy, giải thoát tù nhân và biến thành tháp White Tower rất đẹp bên biển xanh Địa
Trung Hải. Đi dọc theo hải cảng với phố xá, công viên rất đẹp, nên thơ, và trữ tình.
Buổi chiều, Đoàn hành trình về hướng đông theo dấu chân của Thánh Phaolô, chúng tôi tới Kavala
và thăm viếng Amphipolis, nơi Thánh Phaolô, Silas, và Timôtê rao giảng Tin Mừng tại đây theo
sách Tông Đồ Công Vụ đoạn 17:1. Thành phố Kavala được xây dựng bên bờ Điạ Trung Hải rất
đẹp và trữ tình. Kavala được gọi là thành phố mới: Neapolis, là thành phố đầu tiên của Âu Châu
đón nhận Tin Mừng, khi Thánh Phaolô, Silas, và Timôtê cập bến sau cuộc hải trình từ thành Troas
theo sách Tông Đồ Công Vụ đoạn 16:11. Chúng tôi đến hotel Esperia khá đẹp tại đây. Hotel thật
sang trọng nằm ngay bên bờ biển Địa Trung Hải và dùng bữa dinner thật tuyệt vời. Các nàng nhà
mình rất thích đi shopping tại Kavala vì hàng hóa đẹp và rẻ hơn. Dân chúng tại đây rất lịch sự và
hiếu khách. Cơm tối xong, chúng tôi chia nhau thành nhiều nhóm. Nhóm nữ shopping, nhóm nam
và một số khác thưởng thức cafê capucino Kavala rất nổi tiếng bên bờ Địa Trung Hải trữ tình.
Ngày 26 tháng 10, Hành trình Bước Theo Thầy theo dấu chân của Thánh Phaolô hành hương giáo
đoàn Philipphê. Philipphê là tên của Vua Cha của Đại Đế Alexander đặt cho thành phố này. Nơi
đây, Thánh Phaolô đã rửa tội cho gia đình chị Lydia, người Âu Châu đầu tiên trở lại Đạo Công
Giáo theo sách Tông Đồ Công Vụ đoạn 16:12-40. Chúng tôi viếng thăm giếng Rửa Tội của gia
đình chị Lydia bên giòng sông Zygaktys. Tại giòng sông trữ tình mùa thu này, Hành Trình Bước
Theo Thầy cùng nhau ôn lại Bí Tích Rửa Tội. Chị Lydia trở Thành Thánh Nhân và rất được tôn
kính tại đây với 1 nhà nguyện rất đẹp. Sau đó, hành trình tiến về khu chợ thương mại thuở xa xưa.
Tất cả đã đổ nát, chỉ còn những di tích đền đài, phố xá, của hàng, kho chứa hàng, dinh thự. Gợi
nhớ lại lối xưa xe ngựa hồn thu thảo. Chúng tôi vào thăm nhà tù của Thánh Phaolô bị giam tại đây.
Theo sách Tông Đồ Công Vụ đoạn 16: 25-34, khi thánh Phaolô và Silas bị giam tại Kavala, một
trận động đất xảy ra, của nhà tù mở tung. Viên cai ngục sợ các tù nhân trốn hết. Ông định tự sát.
Nhưng Thánh Phaolô trấn an ông. Tù nhân và Thánh Phaolô vẫn còn lại, đừng tự sát. Sau đó, viên
cai ngục tiếp đón Thánh Phaolô và cả gia đình xin Rửa Tội.
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Trước Nhà Nguyện Thánh Lydia tại Philipphê và Kavala Hy Lạp.
Buổi tối, Hành Trình Bước Theo Thầy theo chân Thánh Phaolô về Athens, thủ đô của Hy Lạp.
Đoàn Hành Hương tới hotel Electra ngay tại trung tâm thủ đô Athens tráng lệ và tấp nập. Buổi tối,
từng nhóm người đi phố và ăn tối với nhau rất vui vẻ.
Sáng ngày 27 tháng 10, Hành trình Bước Theo Thầy theo dấu chân của Thánh Phaolô đi thăm thủ
đô Athens. Chúng tôi lên ngọn đồi Acropolis, trung tâm thành phố thuở xưa, cũng là trung tâm văn
hóa, chính trị, thương mại. Tất cả mọi sinh hoạt đều tập trung tại đây. Nơi đây cũng là nơi phát
sinh ra ý tưởng dân chủ của Hy Lạp. Acropolis được xây dựng rất tuyệt vời với những đền đài của
Thần Athina, khu chợ cũ Agora, và đền thờ thần Parthenon đồ sộ nguy nga, được xây dựng bằng
cẩm thách với lối kiến trúc rất sắc sảo trên một ngọn đồi rất cao bao trùm cả thành phố Athens.
Nơi đây, các triết gia nổi tiếng của Hy Lạp như Platon, Aristote, cùng các triết gia khác thường hay
đến tranh luận về dân chủ tại nơi đây, và là tiền đề cho nền dân chủ thế giới. Chúng tôi trèo lên
ngọn đồi có tên là Aeropgus khá cao. Nơi đây, Aerogapus là nơi họp hội đồng thành phố, hay diễn
thuyết của các danh nhân, hoặc thành tòa án xét xử công khai. Thánh Phaolô đã đọc bài diễn từ rao
giảng Tin Mừng Chúa Giêsu, nhân danh một vị thần vô danh, ngài gọi vị thần vô danh này là
Thiên Chúa. Sau đó, một số người Athens đã tin và theo Đạo Công Giáo như ông Dionixio, bà
Damari...(Act. 17:22-33).
Rời Athens, Hành trình Bước Theo Thầy lên phi cơ Aegean bay về Thủ Đô Roma theo dấu chân
của 2 Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô. Buổi tối, chúng tôi xuống phi trường Fiumicino Roma, phi
296

trường tấp nập bận bịu với hàng hàng lớp lớp hành khách. Xe bus đón chúng tôi về Roma và nghỉ
ngơi tại hotel Clodio.
Roma được thành lập và ngày 2.4.753 trước công nguyên, thăng trầm qua các thời đại, và tồn tại
cho tới hôm nay. Câu chuyện huyền thoại về Tổ Tiên Người Roma từ 2 anh em Romus và
Remulus. Hành trình Bước Theo Thầy sẽ thăm viếng Roma Cổ Xưa với Hí trường Coliseum:
Được xây dựng vào năm 72 A.D. do Vespasiano. Coliseum cao 185 feet, chứa được từ 50.000 đến
70.000 người. Thăm viếng Đền nữ thần Venus, xây dựng vào năm 121 và 136 B.C. và Cổng thành
Constantino: Xây dựng vào thế kỷ thứ 3 và cao 60 feet. Nhìn tận mắt Dinh điện các Vua Chúa
Roma (The Roman Forum): Được xây dựng từ trước Công Nguyên với những công trình Arch of
Septimus Severus, Basilica Aemilia, Curia, Đền thờ Romulus. Buổi tối đến thăm Pantheon, Đền
thờ các Thần Linh được xây dựng vào năm 27 B.C. Đoàn cũng thăm viếng Roma Thời Các Đức
Giáo Hoàng. Điện Vatican nơi Thánh Phêrô tử Đạo vào năm 67. Vatican có từ thế kỷ thứ nhất.
Sáng ngày 28 tháng 10, chúng tôi thức dậy sớm hơn và chuẩn bị lên đền thờ Thánh Phêrô để dâng
lễ. Chúng tôi vào Đền Thờ Thánh Phêrô xếp hàng rất dài khách hành hương thập phương để về
Vatican. Mỗi người đều bị xét như khi lên phi cơ. Vào Đền Thờ Thánh Phêrô với niềm hân hoan
phấn khởi. Chúng tôi được sắp xếp dâng Thánh lễ ngay trên xác Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 còn
nguyên vẹn. Chúng tôi xúc động dạt dào với tình cảm yêu thương. Cầu nguyện với Ngài cho gia
đình, con cái, bạn bè, Phong Trào Cursillo. Vì sắp xếp thơi gian thoải mái hơn, từng người trong
gia đình hành hương chụp hình lưu niệm với xác Thánh của Ngài. Chụp vội vàng một số hình kỷ
niệm tại quảng trường Thánh Phêrô với cột Obelisque Ai Cập giữa quảng trường, trên cột đó có đề
câu châm ngôn: "Orbitus vovitur, stat crux - Thế giới xoay chuyển, Thánh Giá vẫn vững bền."
Quảng trường Thánh Phêrô rất rộng. Các hàng cột từ thế kỷ 16 với 284 cây cột vĩ đại sừng sững và
hiên ngang. Trên những cột và Đền Thờ, 96 tượng các Thánh đứng trang nghiêm. Trên mặt tiền
Đền Thờ, Tượng Chúa Giêsu và 12 Tông Đồ khá cao và mỹ thuật trên nóc Đền Thờ. Theo lịch sử,
Đền Thờ Thánh Phêrô:Được xây dựng vào năm 324. Đền thờ ngày nay được trang trí do Họa sĩ trứ
danh Michelange vào năm 1547. Đền Thờ được xây dựng trên Phần Mộ của Thánh Phêrô Tông
Đồ. Cuối Đền Thánh Phêrô có nhà nguyện với Tượng Pieta Mẹ Sầu Bi nổi tiếng do Michelange
điêu khắc vào năm 1498 và có chữ ký của ông. Gần Bàn thờ chính, tượng Thánh Phêrô bằng đồng
đen, khách hành hương vào hôn chân Ngài, bàn chân Ngài đã cụt mất đi 1/3 vì quá nhiều người
hôn kính. Phía Cung Thánh chính diện là Bàn Thờ Thánh Phêrô, nơi Đức Giáo Hoàng dâng Thánh
Lễ Đại Trào và phía dưới hầm là mộ Thánh Phêrô. Phía sau Bàn Thờ là Ngai Tòa Thánh Phêrô với
chiếc ghế - Cathedra của Ngài treo phía trên.
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Theo Bước Chân Thánh Phêrô tại Quảng Trường San Pietro Roma.
Hành trình Bước Theo Thầy đi thăm Viện Bảo Tàng Vatican. Viện Bảo Tàng vĩ đại và đồ sộ với
nhiều di tích lịch sử nhất thế giới. Bảo Tàng Viện Vatican được thiết kế do Luca Beltrami vào
những năm 1930s. Có rất nhiều những di tích và tranh ảnh nghệ thuật trong Bảo Tàng Vatican.
Chúng tôi vào thăm các gian phòng trưng bày các chân đèn của thế giới qua nhiều thời đại. Thăm
viếng những tấm thảm trang trí rất kỳ công và mỹ thuật. Những hành lang được vẽ hay trang trí
với những bức tranh nổi rất nghệ thuật. Đoàn còn dừng lại gian phòng văn minh Ai Cập với
mummy xác ướp của một Hoàng Hậu Ai Cập với độ tuổi trên 3000 năm còn nguyên vẹn. Vào
thăm dinh thự Đức Giáo Hoàng qua các triều đại Giáo Hoàng khác nhau. Đặc biệt nhất, đoàn vào
thăm Điện Sixtine, nơi bầu cử ngôi vị Giáo Hoàng: Được xây dựng vào năm 1473-1480. Đây là
một nguyện đường chữ nhật dài 131 feet và rộng 42 feet. Khoảng năm 1508-1512 Michelange
trang trí vòm của Điện Sixtine với Bức Tranh Tạo Dựng nổi tiếng và các Bức Tranh khác về
Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước như Đại Hồng Thủy, Ông Noe, Tiên Tri Jona, Zacaria, Jeremia,
cuộc đời Chúa Giêsu...
Buổi chiều, chúng tôi Hành hương kính viếng Đền Thờ Đức Bà Cả hay Đức Bà Xuống TuyếtSanta Maria Maggiore. Đền thờ Đức Bà Cả Santa Maria Maggiore được xây dựng vào những năm
1700s. Tuy nhiên, Đền thờ Đức Bà Cả có nguồn gốc từ thời ĐGH Liberius (352-366). Những trang
trí trên vòm Đền Thờ rất mỹ thuật và tuyệt hảo. Trong Đền Thờ Đức Bà Cả, có một nhà nguyện có
di tích máng cỏ thật của Chúa Giêsu do Bà Thánh Helena mang từ Jerusalem về đây. Sau đó, thăm
viếng Đền Thờ Gioan Laterano - St John in Lateran. Nơi đây là dinh thự Giáo Hoàng đầu tiên, và
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là Nhà Thờ Mẹ của toàn thế giới. Xa xa phía cuối Đền Thờ, tượng Thánh Phanxicô Assisi đang
cầu nguyện với thiên nhiên trong khi chờ đợi được tiếp kiến với Đức Giáo Hoàng. Rời Đền Thờ
Gioan Laterano, chúng tôi vào thăm Nhà Thờ Thang Thánh của Chúa Giêsu. Thăm bậc thang
thánh nơi Chúa Giêsu bị xử tại Jêrusalem và được đưa về Jerusalem do Bà Thánh Helena vào năm
326. Thang gồm 28 bậc, Chúa Giêsu đã đi trên những bậc thang này. Những dấu vết máu Thánh
của Chúa còn giữ lại bằng những miếng đồng bao bọc. Chúng tôi cùng nhau hôn để cầu nguyện.
Sau đó, chúng tôi kính viếng Đền Thờ Thánh Giá Santa Croce, được lưu giữ những Thánh Tích
của Thầy Chí Thánh. Đền Thờ Thánh Giá của Chúa, nơi có gỗ Thánh Giá thật của Chúa Giêsu,
một cái đinh và 2 cái gai trong mão gai của Chúa, bảng viết chữ INRI của Philatô, ngón tay của
Toma và Thập giá của người trộm lành. Các Thánh Tích này do Bà Thánh Helena mang về từ
Jerusalem vào năm 326. Trong Đền Thờ Thánh Giá, còn nhiều những Thánh Tích như hình tấm
khăn Liệm Turino, đất và cát từ Jerusalem....Chúng tôi luân phiên hôn Thánh Tích Thánh Giá thật
của Thầy Chí Thánh với niềm xác tín. Xe bus chở chúng tôi đi qua những di tích như Colosseum,
Circus Maximus, nơi đóng phim Ben Hur và các phim nổi tiếng thời Roma. Theo lịch sử, hí trường
Colosseum được xây dựng vào năm 72 A.D. do Vespasiano. Coliseum cao 185 feet, chứa được từ
50.000 đến 70.000 người. Rảo quanh Thành Phố Roma thơ mộng với những di tích cổ xưa như
Roman Forum, nơi hội họp của vua chúa và là nơi sinh hoạt văn hóa chính trị nghệ thuật xa xưa.
Buổi chiều, Hành Trình Bước Theo Thầy hành hương Hang Toại Đạo Thánh Callisto-Callisto
Catacombs. Hang Toại Đạo (Catacombs) là nơi chôn cất những Người Công Giáo từ thế kỷ thứ
nhất đến thế kỷ thứ bốn. Có tất cả 52 Hang Toại Đạo khác nhau và trải dài tới 373 miles trong
Roma. Những Hang Toại Đạo nổi tiếng như St Callistus, St Sebastian, St Domitilla ...Chúng tôi
vào kính viếng Hang Toại Đạo Callisto, nằm sâu dưới lòng đất, nơi có phòng an táng các vị giáo
Hoàng Tử Đạo. Hang toại đạo Thánh Callisto và Thánh Sebastiano Nghĩa trang này thuộc thế kỷ
thứ 1 đến thế kỷ 4 thời Roma tử đạo. Hang toại đạo có khi cao tới 5 tầng, với các hộc chôn xác
người chết. Hang toại đạo sâu chừng 7m tới 8m dưới lòng đất, có nơi sâu tới 22m tới 25m. chiều
dài tổng cộng là 876km. Hang toại đạo Callisto chôn cất Thánh Nữ Cecilia, và là nơi chôn cất các
ĐGH đời tử đạo.
Bước theo hành trình của Thánh Phêrô và Phaolô, chúng tôi thăm viếng Đền Thờ Thánh Phaolô
Ngoại Thành, Đền Thờ lớn thứ 2 sau Đền Thờ Thánh Phêrô, với 80 cây cột monolithic vĩ đại. Tại
nơi đây người ta mới khai quật được quan tài-sarcophagus của Thánh Phaolô vào thế kỷ thứ nhất
đựng xương của Ngài và được đặt dưới hầm Bàn Thờ kính Ngài. Trong Đền Thờ trang trí rất lộng
lẫy và lòng Đền Thờ rất rộng. Trong Đền Thờ, người ta đặt hình của 264 vị Giáo Hoàng từ Thánh
Phero tới ĐGH Benedictô. Sau đó, chúng tôi viếng thăm Nhà Thờ Tre Fontane, tương truyền là nơi
Thánh Phaolô bị chém đầu tại đây. Khi chém đầu Ngài xong, đầu Ngài nhảy 3 bước và thành 3
suối nước. Vào trong Nhà Thờ Tre Fontane, 2 bức hình diễn tả Thánh Phaolô Tử Đạo bị chém đầu,
và Thánh Phêrô Tử Đạo bị treo ngược trên Thập Tự. Chúng tôi chiêm ngắm cây cột nơi Thánh
Phaolô bị chém. Sau đó, đến viếng 3 suối nước và nghe thấy tiếng nước chảy do kỹ thuật hiện đại
tạo nên, để khách hành hương nhớ về sự kiện Tử Đạo của Thánh Phaolô.
Buổi tối, hành trình Bước Theo Thầy cùng đi Roma by night. Chúng tôi thăm viếng suối Trevi thơ
mộng. Tại đây, rất đông du khách hành hương từ các nơi đổ về. Suối Trevi nổi tiếng, nước chảy
liên tục. Nước trong vắt và được gọi là nước Trinh Nữ, được dẫn về Roma vào năm 19 trước Chúa
Giêsu. Suối Trevi được hoàn thành vào năm 1762. Sau đó, chúng tôi cùng nhau thăm viếng điện
Pantheon, nơi thờ các Thần của Roma. Đoàn tiếp tục hướng về Công Viên Nuova, Công Viên Mới,
nhưng đã có từ lâu. Tại đây, những sinh hoạt văn hóa nghệ thuật tràn ngập du khách. Nơi này đang
họa hình, nơi kia nhóm trẻ hát hò...Tất cả tạo thành một sinh hoạt sống động về đêm tại Roma.
Chúng tôi cùng vào uống Cafe và ăn kem Roma ban đêm.
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PHẦN BA - BƯỚC THEO THẦY.
Sáng ngày Chúa Nhật 30 tháng 10, chúng tôi lại thức sớm và nao nức sẽ được dâng Thánh Lễ bên
Mộ Thánh Phêrô. Một hàng dài khách hành hương xếp hàng vào Đền Thánh Phêrô. Đoàn chúng
tôi may mắn vào sớm hơn. Một sự ngạc nhiên lý thú ngoài mơ ước của chúng tôi. Chúng tôi được
sắp xếp dâng Thánh Lễ ngay Bàn Thờ chính đối diện với Mộ Phần Thánh Phêrô. Chúng tôi xúc
động và hạnh phúc biết bao nhiêu khi dâng Thánh Lễ, và xác tín niềm tin theo bước chân của
Thánh Phêrô tuyên xưng Đức Tin. Sau đó, dành thời gian rảnh rỗi để đi mua sắm. Nhóm chúng tôi
chia thành các nhóm nhỏ để đi shopping và mua sắm những thứ cần thiết và kỷ vật chuẩn bị cho sự
kiện gặp Đức Giáo Hoàng trong Kinh Truyền Tin. Một số leo lên Cupola của Đền Thờ Thánh
Phêrô rất cao, và nhìn thấy Kinh Thành Roma từ mọi hướng.
Buổi chiều, Hành trình Bước Theo Thầy bay đi Madrid và Majorca. Mãi tới 10 tối, chúng tôi mới
tới hotel Tryp Bosque tại hòn đảo du lịch Majorca bên Biển Địa Trung Hải thơ mộng. Sau hành
trình dài, chúng tôi được ăn một bữa tối rất thịnh soạn tại hotel.
Sáng hôm sau ngày 31 tháng 10, cuộc hành trình bắt đầu với tu viện Monastery Lluc, được thành
lập vào năm 1121. Nơi đây, Giáo Hội địa phương tôn kính Đức Bà Đen "Nuestra Senora" với tên
gọi đặc biệt là "La Moreneta". Mẹ hay làm phép lạ chữa lành cho bệnh nhân và những người đau
khổ. Dân chúng đến hành hương khá đông tại đây. Sau đó, chúng tôi tham quan Thành Phố cảng
của Majorca rất đẹp và thơ mộng. Nhiều du khách từ khắp thế giới đổ về đây du lịch. Sau đó, đoàn
cùng nhau đến bãi biển trên Biển Địa Trung Hải với nước biển mầu xanh ngắt để tắm biển.
Ngày 1 tháng 11, chúng tôi hành trình Bước Theo Thầy đến Tu Viện Honorato, nơi mở Khóa
Cursillo đầu tiên vào ngày 7.1.1949, do ông Eduardo Bonnin làm Khóa Trưởng, Cha Juan Capo và
Guillermo Payeras là linh hướng Khóa Học. Tấm bảng ghi dấu Khóa Cursillo đầu tiên tại
Honorato chúng tôi cùng với một số Cursillista tại Majorca chào mừng nhau bằng câu Decolores
rất thân thương trìu mến. Hành Trình Bước Theo Thầy cùng xin dâng Thánh Lễ Tạ Ơn ngay trong
Nhà Nguyện Honorato để cầu cho Phong Trào Cursillo. Chúng tôi xúc động với niềm hân hoan
trong Thánh Lễ Tạ Ơn này.

Khung cảnh Tu Viện Honorato rất đẹp trên ngọn núi khá cao. Sau khi chụp hình lưu niệm và mua
những kỷ vật tại đây cho Phong Trào, chúng tôi lên đường viếng Thánh Đường Đức Mẹ Chữa
Lành - "Senora De Cura" gần Honorato. Hình Đức Mẹ Chữa Lành tỏa sáng trong lồng kính trên
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cao, đoàn chúng tôi cùng nhau cầu nguyện với Đức Mẹ Chữa Lành cho các bệnh nhân, những
người nhờ chúng tôi cầu nguyện. Mỗi người đều chụp hình lưu niệm với Đức Mẹ Chữa Lành tại
đây. Sau đó, xe bus đưa chúng tôi hành trình thăm viếng trung tâm của Majorca. Đây Nhà Thờ
Chính Tòa rất đồ sộ và mỹ thuật. Vòng quanh phố xá tấp nập của Majorca du lịch nổi tiếng. Đi dọc
theo những di tích lịch sử của Majorca qua những thăng trầm với sự chiếm đóng của ngươi Hồi
Giáo, cuộc cách mạng kinh hoàng của Tây Ban Nha. Majorca vẫn giữ được những nét Công Giáo
độc đáo.

Tại Tu Viện Honoratô, Khóa Cursillo đầu tiên tại Majorca.
Buổi chiều Hành Trình Bước Theo Thầy theo dấu chân của Thánh Giacôbê Tông Đồ đến Santiago
De Compostela trên chuyến bay Air Berlin. Đặt chân xuống Compostela, đoàn chúng tôi thăm
viếng ngay Đại Giáo Đường Thánh Giacôbê. Nơi đây, Hài Cốt của Thánh Giacôbê Tông Đồ được
tôn kính đặc biệt. Santiago là Thánh Giacobê. Compostela là cánh đồng có ngôi sao chỉ. Tương
truyền có ngôi sao chỉ đường để tìm thấy Hài Cốt của Thánh Giacôbê mang về đây sau khi Ngài
được tử đạo tại Haifa Israel. Do đó, người ta đặt tên là Santiago de Compostela. Dâng Lễ đặc biệt
với Giáo Dân Tây Ban Nha tại Đại Giáo Đường này, chúng tôi hát tiếng Việt Nam, trước sự bỡ
ngỡ của hàng ngàn giáo dân. Thánh Lễ xong, chúng tôi kính viếng Hài Cốt của Thánh Giacôbê. và
thăm viếng những di tích đặc biệt của Compostela, là trung tâm Hành Hương vĩ đại sau Kinh
Thành Roma. Nơi đây, hàng năm cả trăm ngàn người từ nhiều quốc gia đổ về hành hương để được
Ơn Toàn Xá. Có những đoàn người đi bộ hành hương về đây từ Pháp, Anh, Ý, Hy Lạp...Chúng tôi
thăm viếng những di tích hành hương rất tuyệt vời...Cũng chính nhờ những cuộc hành hương vĩ
đại này, Phong Trào Cursillo được thành lập. Đầu tiên là những khóa ngắn hạn huấn luyện những
người lãnh đạo các nhóm hành hương về đạo đức và thành người Công Giáo trưởng thành. Những
tiếng Ultreya, Cursillo, Rollo...được phát xuất nơi đây...Chúng tôi được chạm tới cây cột truyền
thống (Portico de La Gloria) mà cả triệu khách hành hương chạm vào...
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Sáng hôm sau, chúng tôi thăm những ngôi chợ, những con đường hành hương từ thời Trung Cổ,
dành cho khách hành hương. Vào Bảo tàng viện của Đại Giáo Đường Thánh Giacôbê, chúng tôi
hiểu được niềm tin vững mạnh của Giáo Hội và của Khách Hành hương. Chúng tôi tận mắt chứng
kiến những Botafumeiro, là những bình hương rất vĩ đại từ thời Trung Cổ. Bình hương này do 8
người thanh niên lực lưỡng kéo giây để di chuyển bình hương khắp lòng Nhà Thờ, để xua đi
những mùi hôi và không khí ô nhiễm, khi các đoàn hành hương ngủ nghỉ ngay trong Đại Giáo
Đường Thánh Giacôbê trên các balcon 2 bên xuyên suốt những thế kỷ trước kia.
Buổi chiều, Hành trình Bước Theo Thầy bay đi Barcelona, trung tâm của nghệ thuật thế giới.
Chúng tôi tới Barcelona buổi tối và dùng cơm tại hotel Expo khá đẹp tại trung tâm Barcelona.
Thành phố Barcelona khá đẹp và tấp nập. Cơm tối xong, chúng tôi thăm viếng trung tâm thi đấu bò
ngay giữa thành phố. Một trung tâm xây dựng như một hí trường rất lớn, và bây giờ không còn sử
dụng cho đấu bò, nhưng chỉnh trang thành trung tâm shopping rất vĩ đại với khá nhiều những căn
shop mắc tiền. Tại đây, đoàn chúng tôi đi uống cafê Barcelona khá thú vị ngoài trời Tây Ban Nha
mùa thu.
Sáng hôm sau ngày 3 tháng 11, đoàn chúng tôi thăm viếng Nhà Thờ Chính Tòa Holy FamilySagrada Familia, một tuyệt tác của Barcelona. Nhà Thờ Chính Tòa này được xây dựng từ năm
1882, và tiếp tục do nhà kiến trúc Antoni Gaudi với 43 năm liên tục xây dựng. Nhà Thờ rộng 4500
mét vuông với sức chứa 8000 người. Công trình kết hợp với kiểu cổ điển cũng như tân thời và rất
nhiều ý nghĩa Thánh Kinh Cựu Uớc cũng như Tân Ước. Rất nhiều du khách từ khắp nơi đổ về
viếng thăm Nhà Thờ Chính Tòa Holy Family đồ sộ này.
Đến Majorca và Compostela, tôi hiểu thêm về Phong Trào Cursillo. Tạ Ơn Thầy đã cho tôi đồng
hành Bước Theo Thầy tại Israel, theo chân Thánh Phaolô tại Hy Lạp và Rôma, để về đây, Majorca
và Santiago de Compostela, đồng hành với Phong Trào những ngày khai sinh, để muôn đời Tạ Ơn
Thầy.
Sau đó, Hành Trình Bước Theo Thầy tiếp tục con đường hành hương kính viếng Đức Bà Núi
Montserrat nổi tiếng. Đức Bà Núi Montserrat được danh tiếng từ thế kỷ 11. Đức Bà hay làm phép
lạ được đặt tên là Black Madonna được tìm thấy trong hang Santa Cova-Holy Cave. Trung Tâm
Hành Hương Montserrat nằm trên ngọn núi cao 4000 feet. Trời mưa tầm tã. Xe bus lên đỉnh núi
Montserrat cao vời vợi và khá nguy hiểm. Nhưng lòng chúng tôi nôn nao đến gặp Mẹ. Trung Tâm
Hành hương khá lớn và rất đông khách hành hương. Xếp hàng rất dài, chúng tôi cùng nhau lên
kính viếng Đức Bà Black Donna nổi tiếng. Sau cùng chúng tôi cũng tới với Mẹ. Một Linh Tượng
bằng gỗ mầu đen đang bế Chúa Hài Đồng rất linh thiêng. Chúng tôi quỳ cầu nguyện và chụp hình
với Mẹ. Trời vẫn tiếp tục mưa lớn, nhưng lòng chúng tôi hân hoan đến với Mẹ.
Hành trình tiếp tục vượt qua dẫy núi Pyrénée điệp trùng mùa thu lá vàng khắp nơi. Khung cảnh trữ
tình của mùa thu Âu Châu. Buổi tối mãi 8 pm, Bước Theo Thầy chúng tôi mới tới Lộ Đức, nơi Mẹ
Lộ Đức hiện ra với Thánh Nữ Bernadette ngày 11.2.1858.
Lộ Đức, một thành phố nằm gần dãy núi Pyrénée nước Pháp, dân số khoảng 17,425,000 người.
Mỗi năm có tới 2,000,000 người đến đây hành hương. Đức Mẹ hiện ra tại đây với Bernadette từ
ngày 11.2.1858 đến ngày 16.7.1858 tất cả 18 lần. Sứ điệp của Mẹ tại đây kêu gọi nhân loại siêng

302

năng lần hạt và làm việc đền tội thay cho các tội nhân. Theo văn phòng Y tế Lộ Đức, có tới 1200
phép lạ xảy ra tại Lộ Đức.

Mẹ ơi, chúng con về đây với Mẹ bên Đại Giáo Đường Lộ Đức.
Ngay khi vừa tới Mẹ Lộ Đức, mặc dầu rất mệt mỏi vì đường xa mưa gió, mọi người quyết định ra
Hang Đá thăm Mẹ. Mặc dù trời mưa gió và lạnh lẽo, mặc áo mưa, chúng tôi đội mưa thăm Mẹ Lộ
Đức. Những tiếng khóc nức nở vì cảm động trước Mẹ Lộ Đức. Những lời cầu kinh và tiếng hát
dâng Mẹ ngay trên xe bus, giờ đây lại vang lên tha thiết và trìu mến hơn trước Mẹ từ ái. Chúng tôi
quỳ gối lâu giờ trước Mẹ và cầu nguyện với Mẹ. Chúng tôi dâng gia đình, con cái, bạn bè, những
người thân, Phong Trào Cursillo, và những khấn xin...Một chuỗi dài những ngọn nến chúng tôi
thắp lên đi rước và dâng kính Mẹ như những lời cầu kinh trong đêm mưa gió. Chúng tôi vào viếng
suối Lộ Đức và chạm vào những phiến đá nơi Mẹ hiện ra...Ai nấy không muốn về, mặc dù trời đã
khá khuya...
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Về Bên Mẹ Yêu đêm mưa gió lạnh lẽo tại Lộ Đức.
Sáng hôm sau ngày 4 tháng 11, Đoàn chúng tôi thức dậy sớm để dâng Thánh lễ tại Hang Đá Hiện
Ra. Lòng hân hoan sung sướng khi dâng lễ với Mẹ. Sau đó, chúng tôi thăm viếng Đại Giáo Đường
rất lớn phía trên nơi Mẹ hiện ra. Thăm Viếng Đại Giáo Đường Thánh Pio X, và vào Nhà Nguyện
đặc biệt, nơi có xương Thánh Bernadette. Đi tham quan các nơi Hành hương đặc biệt tại đây.
Chúng tôi vào thăm Nhà Thờ hầm, được xây dựng ngầm dưới lòng đất, có sức chứa tới 50,000
người.
Chúng tôi xếp hàng tắm Nước Lộ Đức với những lời kinh nguyện dạt dào. Được hướng dẫn do
những thiện nguyện viên giúp đỡ từng người tắm Nước Lộ Đức. Lòng chúng tôi hân hoan sung
sướng. Sau đó, chúng tôi thăm viếng con đường Thánh Bernadette đã đi nhiều lần, thăm Nhà Boly
Mill, nơi Thánh Bernadette sinh ra năm 1844. Sau đó, thăm viếng Cachot, một nhà tù thời xưa,
nhưng gia đình Bernadette phải vào ở vì quá nghèo.
Buổi tối, mặc dù trời mưa khá lớn, cuộc rước nến bãi bỏ, nhưng chúng tôi tiếp tục ra Hang Đá Mẹ
hiện ra để cầu nguyện. Những lời kinh, những giọt nước mắt hồng phúc trước nhan Mẹ với tâm
tình cầu khấn. Chúng tôi đốt nến dâng hiến Mẹ ngay tại Hang Lộ Đức và khấn với Mẹ.
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Sáng ngày 5 tháng 11, chúng tôi dâng Thánh lễ bằng tiếng Việt Nam tại Grotto, nơi Mẹ hiện ra, để
cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam, để dâng hiến các gia đình và những ý khấn xin lần chót với
Mẹ Lộ Đức, trước khi lên đường từ giã Mẹ đi Paris.
Xe bus di chuyển chúng tôi tới phi trường Toulouse, và chuyến bay EasyJet đưa chúng tôi tới Kinh
Thành Ánh Sáng Paris tại phi trường Orly. Chúng tôi được di chuyển từ phi trường tới hotel
Novotel Tour Eiffel. Khách sạn khá đẹp ngay dưới chân tháp Eiffel.
Buổi tối, may mắn quá, chúng tôi được đi Paris By Night và thưởng ngoạn du thuyền Bateaux
Parisienne dọc giòng sông Sein mùa thu rất đẹp. Và kết thúc là show Moulin Rouge xuất sắc. Sáng
hôm sau ngày 6 tháng 11, ngày Chúa Nhật, chúng tôi Dâng Thánh Lễ tại Basilica Thánh Tâm trên
đồi Montmartre nổi tiếng. Đoàn chúng tôi thăm viếng Notre Dame của Paris, thăm viếng Quartier
Latin, và những thắng cảnh tại Paris như Champs Elysée, Khải Hoàn Môn....
Buổi chiếu, kính Viếng Thánh Vincent de Paul, Xác Thánh Catherine Labouré tại nơi Mẹ hiện ra
và trao cho Vảy Ảnh Mẹ hay làm phép lạ. Chúng tôi kính viếng Trái Tim Thánh Vincent de Paul
và Di Tích Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Sau đó thăm viếng và leo lên Tháp EIFFEL cao 320 mét
được xây dựng vào năm 1889, làm toàn bằng sắt, do kỹ sư Eiffel kiến trúc, để kỷ niệm cho cuộc
hội chợ lớn tại Paris. Tháp này nặng 8090 tấn, có 1792 bậc lên.

Bước Theo Thầy tại Tháp Eiffel Paris.
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So sánh tháp eiffel với những tháp cao nhất trên thế giới.
1. Tháp Burg Khalifa, United Arab Emirates

2004 828 mét

2. Tháp CN Tower Toronto Canada

1976 553m.

3. Ostankino Tower Moscow

1971 540m

4. Sears Tower Chicago USA

1970

5. Willis Tower Malaysia

1992 451m

6. Twin Tower New York USA

1968 448m

7. Empire State Building New York USA

1929 443m

8. Tokyo Tower Japan

1958 333m

9. Eiffel Tower France

1889

10. Sydney Tower Australia

1981 308m

476m

320m

Buổi tối sau cùng, hành Trình Bước Theo Thầy cùng ăn một bữa thịnh soạn chia tay nhau tại Nhà
Hàng Chez Francoise tuyệt vời trong yêu thương.
Ngày 7 tháng 11, chúng tôi lên đường về Sydney qua ngả Dubai, và về tới Sydney vào lúc 10.30
tối thứ 3 ngày 8 tháng 11 năm 2011. Kết thúc 23 ngày đêm đồng hành Bước Theo Thầy.
Một kỷ niệm tuyệt vời của Hành Trình Bước Theo Thầy. Theo Ngài tại Jordan với dấu chân của
Dân Do Thái lưu lạc 40 năm trên đường Ai Cập về Hứa Địa Israel. Bước Theo Thầy từ Belem,
Nazareth, Samaria, Galilêa, Judêa, Jerusalem. Sau đó theo Lệnh Thầy hành trình theo bước đường
truyền giáo của Thánh Phaolô tại Thessalonica, Philipphê, Kavala, Athens. Hành trình theo chân
Thánh Phêrô và Phaolô tại Roma. Rồi theo dấu chân của Thánh Giacobê tại Compostela. Sau cùng,
theo dấu chân Mẹ Maria tại Israel, Đức Bà Chữa Lành tại Majorca, Đức Bà Đen Black Madonna
tại Montserrat Tây Ban Nha, và về với Mẹ Lộ Đức Dấu Yêu tại Pháp để tận hiến cho Mẹ.
Tất cả là hồng ân của Thầy Chí Thánh và Mẹ Maria dịu hiền.
Văn Chi ghi nhanh. Sydney tháng 11.2011.
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HÀNH TRÌNH THỨ 9: VỀ BẾN TỰ DO.
Tôi quyết định lên đường thăm lại Pulau Bidong ngày thứ 3 ngày 9 tháng 7 năm 2013, sau những
ngày vất vả tổ chức Ngày Văn Hóa Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh Hội Ca Giai Điệu Tri Ân. Chuyến
máy bay Airasia D7 223 chở tôi từ Sydney đến Kuala Lumpur Malaysia.
Tới Kuala Lumpur trời đã tối....Máy bay đi Terenngganu đã cất cánh...Tôi không biết làm sao để
gặp phái đoàn Văn Khố Thuyền Nhân đang chờ tôi tại Terengganu. Tôi đành chấp nhận phải ngủ
lại Kuala Lumpur do hãng hàng không Airasia sắp xếp, để sáng mai đi chuyến sớm đến
Terenganu.
Đêm trằn trọc khó ngủ. 5 giờ sáng, taxi chở tôi ra phi trường để đi chuyến bay sớm nhất đến
Terengganu. Máy bay đáp xuống phi trường Terengganu lú 8.55 sáng...Tôi lấy taxi về văn phòng
Travel Agent Ping Anchorage để gặp phái đoàn...Mọi người chờ tôi đều lo lắng hỏi về chuyện trễ
chuyến bay đêm qua...Trên xe bus đi đến bến tầu để ra đảo Pulau Bidong, mọi người đều cưới nói
vui vẻ. Trên đường đi, chúng tôi ghé thăm một khu nghĩa trang có nhiều nấm mộ tập thể của
Thuyền Nhân Việt Nam trong thập niên 1970 và 1980. Tôi dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho họ với
nhiều xúc động và tưởng nhớ.

Nấm Mồ tập thể.
Trước khi xuống tầu, xe bus di chuyển chúng tôi đến một resort ngay bên bãi biển, nơi có nhiều
thuyền nhân Việt Nam may mắn táp vào hay bị lính Mã Lai bắn đuổi đi...Xa xa, chúng tôi thấy lờ
mờ bóng đảo Pulau Bidong...Khi ăn trưa xong, chúng tôi cùng phỏng vấn các bạn trẻ xưa kia ở
Pulau
Bidong, nay cùng đoàn về thăm trại Tỵ Nạn cũ.
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Cô Bảo Trân kể lại chuyến đi tỵ nạn. Cô đến đảo Pulau Bidong vào tháng 6 năm 1989. Cô kể lại
những kỷ niệm khó quên khi ở tại đây với nước mắt lưng tròng. Hiên nay cô đang ở Melbourne
Australia. Anh thanh niên Duy rất xúc động...Anh khóc tấm tức và kể lại những gian nan ngày anh
tới đảo Pulau Bidong cùng tháng 6 năm 1989. Anh nói trong nước mắt:
- Cám ơn tình người tại đảo này...Tri ân Dân Tộc Mã Lai đã đón chúng tôi.
Anh hiện đang định cư tại Pensylvania Hoa Kỳ. Anh rất háo hức và nôn nao để trở lại đảo Tỵ Nạn
Pulau Bidong.
2 Chị em Bùi Ngọc Hà và Bùi Ngọc Hạnh từ Melbourne cũng kể lại những ký ức ngày tới đảo
Pulau Bidong vào những năm 1989 đến 1994. Khi đó, cô là em gái nhỏ khoảng 11 tuổi đời, nhưng
sống trong kiếp người tỵ nạn tha hương.

Những thanh niên trẻ về lại Pulau Bidong.
Thanh niên Kenneth Nguyễn từ Hoa Kỳ cũng tấm tức kể lại những kỷ niệm khó phôi phai tại trại
Tỵ Nạn Pulau Bidong khi anh tới đảo vào tháng 3 năm 1989. Anh cảm xúc và kể lại những kỷ
niệm lãng đãng trong trại Tỵ Nạn Pulau Bidong.
Chúng tôi ghi nhiều hình ảnh trên bãi biển, nơi chứng tích những con tầu vượt biên mỏng manh bé
nhỏ. Có tầu được thoát nạn. Có những con tầu xấu số bị xua đuổi lại ra ngoài khơi, và tạo nên
những thảm cảnh chết chóc kinh hoàng của Dân Tộc tôi.
Chiếc xe bus chở chúng tôi dọc theo bờ Đại Dương Biển Đông luyến nhớ đầy ắp kỷ niệm. Chúng
tôi nhớ đến trên dưới 600,000 thuyền nhân đã hy sinh mạng sống vì 2 chữ Tự Do. Ôi, 2 chữ Tự Do
được trả bằng giá quá mắc mỏ cho Dân Tộc Việt Nam. Trên 3 triệu người Việt Nam nơi Hải Ngoại
còn nhớ hay quên? Tôi thầm cầu nguyện cho Dân Tộc tôi quá nhiều đau khổ và gian nan.
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Chiếc xe bus dừng lại nơi bến tầu sang đảo Pulau Bidong. Chúng tôi chuẩn bị đã mua xi-măng, cát,
và những dụng cụ cần thiết cho việc sửa sang các phần mộ cho những đồng bào tôi nằm xuống tại
Pulau Bidong. Mấy chàng thanh niên khỏe mạnh đang hăng say chuyển đồ đạc. Những bao ximăng nặng, những bao đồ đạc, những thùng nước uống, những thực phẩm cho 3 ngày sống lại kiếp
tỵ nạn Bidong...Tôi thầm nhắc:
-Chúng mình giống như đi vượt biên cách đây trên 20 năm.
Cô bé Bảo Trâm kêu lên:
-Cái túi của em đâu rồi không thấy.
Mọi người lục lạo tìm tòi cái túi của Bảo Trâm bằng tình yêu thương nâng đỡ nhau, như những
nhóm đi tìm tự do vượt biên trước kia. Tìm hoài không thấy.
-Có lẽ để quên ở văn phòng Travel Ping Anchorage.
Chị Myan người hướng dẫn telephone về văn phòng. Đúng như thế, chiếc túi của Bảo Trâm để lại
tại Văn Phòng. Mọi người an tâm xuống tầu "Vượt Biên" ra Bidong.

Con tầu chòng chành...Mọi người mặc áo phao cấp cứu...Con tầu nhỏ này còn chắc chắn hơn ngàn
vạn lần những con tầu nhỏ bé khi vượt biên xưa kia.
Trở về Pulau Bidong lần nay, tôi hồi tưởng lại chuyến vượt biên của đời mình...Tôi tưởng nhớ đến
đồng bào Tỵ Nạn của tôi...Mỗi người một cảnh thương tâm, kinh hoàng và máu lệ khác nhau...Tất
cả đều có một mẫu số chung: Chúng tôi đi tìm sự sống trong cõi chết. Chúng tôi đi tìm Tự Do
trong cái chết trông thấy...
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Hòn đảo Pulau Besa. Trại Tỵ Nạn từ năm 1975-1978.
Con tầu từ bãi biển Terengganu vượt sóng ra khơi...Mang những tâm hồn tỵ nạn cách đây 20 năm
trở về chốn xưa: Về Bến Tự Do. Con tầu đi giữa 2 hòn đảo. bên trái là hòn đảo Pulau Besa. Theo
người thuyền trưởng kể lại thì trước năm 1975 đến 1978, những người Việt Nam tỵ nạn được đưa
về ở nơi đây...Sau năm 1978, khi quyết định xây dựng Trại Tỵ Nạn tại hòn đảo Pulau Bidong,
chính quyền Mã Lai cùng Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc di chuyển tất cả đồng bào tỵ nạn ra đảo
Pulau Bidong.
Con tầu lướt nhanh hướng về Pulau Bidong...Anh Đông và chúng tôi quyết định tầu sẽ ghé thăm
đảo Pulau Karang, mà người Tỵ Nạn gọi là đảo Cá Mập, nơi mà một số đồng bào tỵ nạn thỉnh
thoảng bơi sang đó để mua cá và thực phẩm...Ghé đảo Cá Mập xong, tầu chúng tôi chạy chung
quanh Pulau Bidong, để chiêm ngưỡng hình thù của hòn đảo chứa đến 250,000 thuyền nhân Tỵ
Nạn Việt Nam...
Tầu cập bến cầu Jetty. Cầu Jetty đã được xây dựng lại khang trang. Đoàn chúng tôi quyết định cho
5 bạn trẻ nhất trong đoàn lên cầu Jetty trước nhất, để họ sống lại những hồi tưởng xưa kia...Cầu
Jetty là nơi đón nhận các thuyền nhân Tỵ Nạn Việt Nam mới táp đảo...Đây cũng là nơi chia tay
những người rời đảo...Có lẽ cầu Jetty này chứng kiến bao nhiêu những giọt nước mắt mừng vui khi
đón những thuyền nhân may mắn mới tới...Nơi đây cũng chứng kiến bao nhiêu giọt lệ chia ly ngày
rời trại để đi định cư các nước khác nhau trên thế giới.
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Cầu Jetty Pulau Bidong mới xây dựng lại.
Chúng tôi đặt chân lên cầu Jetty...Mang đồ đạc, lương thực, túi ngủ....Chuẩn bị cho đêm ngủ trên
cầu Jetty này...
Sau đó, mọi người náo nức đi thăm trại...Nhìn lại những kỷ niệm lãng đãng đâu đây...xác con tầu
nhiều huyền thoại vẫn năm trên đụn cát, nhưng đã mục nát theo thời gian...Con tầu huyền thoại
này được kể lại rất nhiều với nhiều giai thoại khác nhau. Nào là nhiều người chết trong con tầu ma
này...Nào là tầu táp đảo trực tiếp, nào là tầu bán chính thức, nào là tầu đã kéo ra, nhưng lại trở vào
đảo...

311

Chiếc tầu huyền thoại ghi hình năm 2008.
Anh Lưu Dân chỉ chúng tôi về phía trái:
-Tượng ông già Bidong nổi tiếng, người đã cứu một cô gái khỏi chết và ông đã chết thay cho cô
gái đó. Ông đã trở thành huyền thoại và rất linh thiêng. Nhiều người đến đây đã cầu nguyện với
ông.
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Tượng Ông Già Bidong.
Bảo Trâm, Ngọc Hà, Ngọc Hạnh, Kenneth Nguyễn và Duy oang oang tiếng nói:
- Đây là bãi biển đời xưa...Kia là đồi Tôn Giáo. Chúng mình đi lên Đồi Tôn Giáo.
Cả đoàn chúng tôi đi theo.
-Con đường này chúng con đi lại rất nhiều. Tất cả còn nguyên vẹn như xưa.
Chúng tôi leo từng bước để lên Đồi Tôn Giáo linh thiêng. Ngôi Nhà Thờ đã bị mất mái...Chiếc nền
cũ trơ trơ cùng tuế nguyệt...Bàn Thờ vẫn còn nền cao...Cuối Nhà Thờ là những bia đá tạ ơn phủ
kín...Nói lên tâm tình của đồng bào Thuyền Nhân tạ ơn khi đặt chân lên Pulau Bidong. Tượng Đài
Đức Mẹ chỉ còn hoang sơ giữa núi đồi chùng điệp, và không còn tượng Đức Mẹ...Tượng Đài tạ ơn
hình dáng con tầu với rất nhiều những tấm bảng tạ ơn thô sơ vẫn nằm đó...
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Đặc biệt nhất, chúng tôi chú ý đến những cánh Buồm Tư Do. Đây là công trình của một đài tưởng
niệm với những cánh buồm trắng, như biểu tượng của những Thuyền Nhân Việt Nam vượt biển đi
tìm tự do. Mọi người đều háo hức ghi lại những hình ảnh của Đồi Tôn Giáo...

Tượng Đài Cánh Buồm Tự Do tại Pulau Bidong.
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Màn tối xuống nhanh trên Pulau Bidong...Đoàn chúng tôi trở về ăn cơm tối ngay trong trại, tưởng
nhớ những ngày tháng tỵ nạn xa xưa...Chúng tôi ăn cơm tối ngay dưới những tấm lều dựng tạm,
như những ngày nào mới bước chân lên đảo...Mọi người cười nói vui vẻ, ôn lại cả một chặng đời
tha hương...
Ăn tối xong, chúng tôi về cầu Jetty để lo chỗ ngủ đêm...Anh Trần Đông trưởng ban Tổ Chúc dặn
dò:
-Mỗi chúng ta tự chọn chỗ ngủ trên cầu Jetty. Không ngủ trong lều tại đất trại vì côn trùng có thể
cắn nguy hiểm...Toilets và phòng tắm đã dọn sẵn cho chúng ta ngay trên đất trại cũ. Bà con an
tâm...
Thề là chúng tôi ai nấy chuẩn bị chỗ ngủ cho mình. Tôi và Bác Dũng vì tuổi lớn hơn nên chọn chỗ
xa xa, để cho những người trẻ nằm chung và nói chuyện tâm sự với nhau...Đám đàn ông con trai
chúng tôi thành lập nhóm tâm sự. Thế là rượu, bia, mồi nhắm sẵn sàng. Anh Lưu Dân kiếm được ở
đâu chai rượu đế Mã Lai...Những loong bia, chai tượu mạnh, đĩa ổi, tôm khô...được bày ra ngay
trên cầu Jetty xa với chỗ mọi người ngủ. Cũng có mấy nàng công chúa ham vui cùng nhập bọn với
chúng tôi...Thêm anh Thịnh từ Việt Nam bay qua. Anh cũng tới đảo Pulau Bidong, nhưng vì thanh
lọc rớt, anh phải trở về Việt Nam. Hôm nay, anh cũng sang đây để hồi tưởng Bidong năm xưa...
Tiếng cười, tiếng nói, giọng hát bolero...chan hòa yêu thương cho mãi tới tận khuya...Những chia
sẻ tâm tình...Những tâm tư hồi tưởng vang lên không dứt...
Trời đã khá khuya gần 2 giờ sáng...Chúng tôi chia tay nhau về chỗ ngủ...Mọi người đang yên giấc,
một trận cuồng phong biển cả nổi lên...Quần áo, túi ngủ, lều thay đồ bay tứ tung...Tôi ôm chặt
chiếc áo gió vào người....Mưa to quá, mọi người di tản chiến thuật...Tôi và Bác Dũng cũng tìm chỗ
khác kín gió hơn...
Đang ngon giấc của đêm ngủ trễ, có tiếng thét kinh hoàng. Anh chàng Kenneth Nguyễn nằm mơ
thấy ma...Anh thét lớn quá và anh ngã xuống khỏi chiếc ghế đá...Mọi người thức giấc...Anh vẫn
còn bàng hoàng sợ sệt...Tôi và mọi người trấn an anh bình tĩnh...Mọi người chìm vào giấc ngủ trên
cầu Jetty...
Khoảng 5.30 sáng, tôi và Bác Dũng rủ nhau đi toilet...Vì thấy mình lớn tuổi hơn, nên đi mạo hiểm
trước...Tôi cầm chiếc đèn pin của anh Đông, cùng đi với Bác Dũng vào trong trại...Trời vẫn mưa rả
rích...Tới những chiếc lều dựng tạm, nơi những người của công ty Ping Anchorage đang nấu ăn
cho chúng tôi...Theo lời anh Đông chỉ dẫn, chúng tôi lầm lũi bước về khu vệ sinh toilet và phòng
tắm thô sơ. Toilet được sử dụng lại chiếc hầm cầu cũ của trại tỵ nạn Pulau Bidong...Chúng tôi vạch
những cây cỏ và tiếp tục đi...
- À quên, giấy toilet ở đâu?
Chúng tôi trở ra chỗ lều hỏi những người của công ty...Họ chẳng hiểu tiếng Anh...Chúng tôi tự tìm
lấy...Mỗi người cầm một cuộn giấy toilet...Tôi nhớ lại anh Hùng và anh Bằng kể lại những ngày
mới tới trại, không có giấy toilet...Người tỵ nạn của mình dùng nước biển để làm sạch...Hoặc tìm
những bụi cây trên đồi làm nhà vệ sinh...Chúng tôi còn may mắn hơn nhiều...Thế là chúng tôi lo
xong những công việc cá nhân cần thiết và về chỗ tập trung hướng dẫn những người khác...Chúng
tôi đánh răng rửa mặt ngay trên cầu Jetty...Nhìn lại thấy như hình ảnh của những thuyền nhân tỵ
nạn xa xưa...
Em Thanh, con của anh Đông đang học luật, cũng đi theo đoàn...Em muốn đi toilet, nhưng em vào
và thấy ghê quá, em nói với đoàn chúng tôi:
-I can't do it. Em không thể đi toilet kiểu này được.
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Chúng tôi cười rồ lên thích thú với hình ảnh một em thanh niên đơn sơ, được giáo dục tại
Úc...Chúng tôi khuyến khích em...Ít lâu sau, em trở ra với khuôn mặt hớn hở và nói với bàn tay
làm thành hình chữ V victory, em nói lớn:
-I did it already...Em đã đi toilet được rồi.
Mọi người lại cười ồ lên sung sướng và vui vẻ. Sau đó, chúng tôi cùng ăn sáng với nhau trên đất
trại, dưới những túp lều dựng tạm, và ngay bên bãi biển với hàng dương thơ mộng. Ngồi bên nhau
ôn lại những kỷ niệm tỵ nạn.
Ăn sáng xong, anh Đông phân công các nhóm đi sửa phần mộ cho những người đã nằm xuống nơi
đây. Nhóm sửa sang mộ phần khu C. Nhóm sửa khu F, nhóm sửa khu A. Khoảng 9 giờ sáng,
chúng tôi cùng nhau dâng Thánh Lễ cầu nguyện tại nghĩa trang khu C, nơi có phần mộ của Bà Cụ
Huỳnh, mẹ của anh chị Vũ Mạnh Hùng và Huỳnh Thị Hoa. Thánh Lễ dâng ngay trên phần mộ của
Bà Cụ. Chúng tôi nhớ đến Ba của Ngọc Hà và Ngọc Hạnh mất tích. Chúng tôi nhớ đến và cầu
nguyện cho 600,000 thuyền nhân Việt Nam, đã thiệt mạng khi đi tìm 2 chữ Tự Do trên Biển Đông,
một nghĩa trang vĩ đại ôm ấp đồng bào Thuyền Nhân Việt Nam xấu số. Trong Thánh Lễ, mọi
người đều xúc động. Những giọt nước mắt nhớ thương chảy dài trên gò má mọi người. Chúng tôi
thắp nhang niệm hương cho những người nằm xuống. Trong lúc hết sức cảm động, anh Hùng rưng
rưng giọt lệ đọc bài thơ Khóc Mẹ do anh sáng tác khi về đây thăm phần mộ của Mẹ. Mọi người lại
càng xúc động hơn.
Anh Nguyễn Mạnh Hùng và chị Huỳnh Thị Hoa kể lại chuyến tầu vượt biên của anh chị. Gia đình
anh chị khá giả thời đó. Gia đình anh quyết định đi vượt biên. Trong thổn thức anh Hùng gợi nhớ:
-Chúng con vượt biên năm 1978, trên con tầu KG 0729. Con tầu chúng con bị hải tặc cướp. Chúng
con chứng kiến cảnh kinh hoàng, khi những người Thái Lan dùng búa giết chết ông chủ tầu và
mấy người khác ngay trước mặt chúng con. Chúng con còn thấy được những hình ảnh kinh hoàng
máu lệ đó. Tần chúng con được cứu vào Pulau Bidong. Sau đó, mẹ chúng con kiệt sức và từ giã
chúng con và được yên nghỉ tại nghĩa trang khu C này.

Nghĩa Trang tại Pulau Bidong.
Anh rớm rớm nước mắt và kể lại những kinh hoàng về hải tặc Thái Lan. Khi tầu Thái Lan ép vào
tầu của anh, họ tìm thấy chủ tầu. Họ lôi ra và định giết. Người anh em của người chủ tầu chạy ra
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bảo vệ anh và mấy người khác nữa. Thái Lan cũng giết luôn...Sau đó, tất mọi người đều hoảng
hốt...Nhưng may mắn thay những người còn lại táp được đảo, và được di chuyển vào Pulau
Bidong.
Tôi cùng Vietface TV và anh Lưu Dân đi các khu trại để ghi nhận các hình ảnh của trại Pulau
Bidong...Nghĩa trang khu C một số anh chị đang sơn phết và sửa sang những nấm mồ hoang lạnh.
Chúng tôi vào khu nghĩa trang khu F, với 151 nấm mồ đã được sửa sang. Nhóm làm việc đã đốt
nhang cầu nguyện cho họ. Sau đó, anh chị em chia thành nhiều nhóm. Người thì sơn, người thì sửa
sang. Chúng tôi về đây như một tưởng nhớ và thắp lên nén hương cho những Thuyền Nhân Việt
Nam đã bỏ mình nơi đây.

-

Nghĩa Trang Khu F tại Pulau Bidong.

Ngày hôm sau, trên đường về Terengganu, đoàn chúng tôi ghé thăm những nghĩa trang của một số
Thuyền Nhân Việt Nam an nghỉ nơi đây. Tại Zone A, rất nhiều những nấm mồ tập thể của Thuyền
Nhân Việt Nam chôn chung với nhau. Chúng tôi dừng lại tại phần mộ tập thể đông nhất với 137
thuyền nhân được an táng chung với nhau…Vội vã đọc tên một số Thuyền Nhân trên những tấm
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bia mộ tập thể như: Ngô Huy, Hồ Xuân Thu, Diệp Thị Ái Cúc, Phạm Thị Bạch Nhật, Huỳnh Chí
Cương, Trần Thị Tuyết Lan, Nguyễn Lê Trần....Chúng tôi rưng rưng giọt lệ…Đồ lễ được bày biện
trước phần mộ tập thể này…Mặc dù trời rất nắng giữa trưa vùng Châu Á, tôi cùng phái đoàn dâng
Thánh Lễ cầu nguyện tại nơi đây…Nước mắt chúng tôi chảy dài trên đôi má vì thương nhớ cho
những thuyền nhân xấu số…Đôi mắt nhoà lệ nhớ thương…

Lời cầu xin thật sốt sắng và cảm động… Đây là phần mộ tập thể của 39 thuyền nhân trên con tầu
bị nạn vào năm 1980. Kia là ngôi mộ tập thể của con tầu MH 3012-Minh Hải với 53 người được
an táng chung vào năm 1987.
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Nấm mộ tập thể tại Terengganu Malaysia.
Chúng tôi còn thấy ngôi mộ tập thể của 19 người bị nọc độc của rắn khi ăn cháo cùng với nhau
trước khi lên đường định cư vào năm 1977. Một ngôi mộ tập thể khác của 33 thuyền nhân trong
một con tầu bị chìm…Rải rác còn khá nhiều những nấm mộ của Thuyền Nhân Việt Nam.
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Sau khi dâng Thánh Lễ tại các mộ phần tập thể xong xuôi, tôi từ giã phái đoàn để về Sydney cho
kịp công việc mục vụ. Chiếc xe van của công ty Travel Ping Anchorage chở tôi từ Terengganu tới
Kuala Lumpur. Chiếc xe chạy dọc theo bờ Đại Dương Mã Lai, nơi nhiều Thuyền Nhân Việt Nam
tỵ nạn đã tới đây. Có nhiều người sống sót, nhưng cũng không ít người đã bỏ mình vì 2 Chữ Tự
Do...
Doc theo những quốc lộ của Mã Lai, tôi học được nhiều điều. Đặc biệt xưa kia trước năm 1975,
Mã Lai thua xa Việt Nam. Nhưng bây giờ khác hẳn...Tôi chưa được về Việt Nam, nhưng nhiều
người đã kể cho tôi hay, Mã Lai đã vươt Việt Nam cả 50 năm...Tôi bùi ngùi buồn tủi cho Quê
Hương và Dân Tộc Việt Nam vẫn còn đang bị đầy đọa...Tôi lại tưởng nhớ đến tấm bia đá ghi khắc
lòng tri ân của Thuyền Nhân Việt Nam tìm Tự Do cám ơn Dân Tộc Mã Lai trên đồi Tôn Giáo,
nhưng đã bị nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đề nghị triệt hạ và phá vỡ tan tành...Tôi lại càng
đau thương...Cái đau thương của những người văn minh bị cấm nói tiếng cám ơn đối với những
người đã cứu giúp Đồng Bào tôi gặp nạn, sống chết với biển cả...
Lòng tôi lại chùng xuống với hình ảnh trên 600,000 Đồng Bào tôi đã tức tưởi ra đi trên đường vượt
biên mà không tới bến bờ, làm mồi cho cá biển và đại dương. Làm sao mà không đau đớn...Làm
sao mà không nhức nhối...Nghe anh Đông kể lại, Bà Hoàng Hậu Sultana bây giờ là Hoàng Hậu của
cả đất nước Mã Lai trước kia, Bà chỉ là Hoàng hậu của Tiểu bang Terengganu trong thời kỳ làn
sóng Thuyền Nhân táp vào Terengganu, lãnh địa của Bà. khi nghe những chuyện kinh hoàng của
Thuyền Nhân Việt Nam chịu đau khổ chết chóc, nhất là khi Bà nghe tin cả những chiếc tầu chết
hết trên cửa sông Terengganu, Bà đã khóc thương thông cảm và chia sẻ...Bà đã ra lệnh đối xử tốt
với Đồng Bào tôi...Thế mà...Tôi không dám nghĩ thêm vì quá nghẹn ngào đau khổ...
Đang suy nghĩ miên man, một tấm bảng đập vào mắt tôi với 2 chữ "Sungai Besi." Tôi bảo anh tài
xế Sobri ngừng lại...đúng rồi, nơi này là trại chuyển tiếp cho Đồng Bào tôi từ Pulau Bidong đi sang
nước khác...Tôi tò mò hỏi anh:
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-Sungai Besi là gì?
Anh trả lời:
-Sungai Besi là kho chứa hàng, STORE. Bây giờ nơi đây là trại cảnh sát Mã Lai. Trước kia, anh
nói tiếp, nơi Sungai Besi này là chỗ chuyển tiếp cho Đồng Bào Thuyền Nhân Việt Nam di chuyển
đi nước khác. bây giờ không còn nữa và chính phủ Mã Lai đã thành lập trại cảnh sát tại đây...

Sungai Besi, Trại chuyển tiếp xưa kia và ngày nay còn lại.
Chiếc xe van đưa tôi tời phi trường Quốc Tế Kuala Lumpur. Tôi vẫy tay từ giã anh Sombri, như từ
giã cả khung trời Mã Lai, Terengganu, Pulau Bidong, Sungai Besi, nơi đã đón tiếp Đồng Bào Việt
Nam Thuyền Nhân yêu quý của tôi, nơi đã chôn xác nhiều anh chị em Đồng Bào ruột thịt của tôi
và Dân Tộc Việt Nam, nơi đã chứng kiến những đau thương mất mát, những giọt nước mắt tủi
nhục, lẫn những giọt nước mắt yêu thương. Nơi đây chất chứa bao nhiêu niềm vui để đón những
Thuyền Nhân Việt Nam táp đảo. Nơi đây giăng mắc bao nhiêu nỗi buồn để đưa tiễn những người
chia ly "Bidong có list thì dông."
Chuyến bay Airasia cất cánh...Tôi từ giã Mã Lai thương nhớ...
Văn Chi viết cho Pulau Bidong Một Niềm Thương Nhớ.
16.7.2013. Sydney.
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HÀNH TRÌNH THỨ 10: HÀNH HƯƠNG HÀNH TRÌNH VỚI MẸ.
15.9.2013-8.10.2013
"HÀNH TRÌNH VỚI MẸ"
PHẦN MỘT: AKITA-BELEM-NAZARETH-NÚI CARMÊLÔ.
Hành Hương "Hành Trình Với Mẹ" chúng tôi đi vòng quanh Thế Giới với các nẻo đường Châu
Úc, Châu Á, Châu Âu, Israel, và Châu Mỹ với trọn 24 ngày đêm cùng Mẹ Maria đồng hành.
Chúng tôi muốn dịp này để tạ ơn Mẹ đã yêu thương dẫn dắt đòan con Việt Nam tha hương. Chuẩn
bị hành trình này với cả 2 năm: Chọn những địa điểm Mẹ đến với nhân loại để tạ ơn Mẹ, và
nguyện Hành Trình Với Mẹ trong suốt cả cuộc đời.
Ngày khởi hành đã đến, Hành Hương "Hành Trình Với Mẹ" chọn đúng ngày Lễ Mẹ Sầu Bi vào
Chúa Nhật ngày 15 tháng 9 năm 2013, để bắt đầu từ hành trình từ Châu Úc và kết thúc tại Châu
Mỹ vào tháng Mân Côi của Mẹ. Sáng Chúa Nhật ngày 15 tháng 9, 31 tâm hồn chuẩn bị lên đường.
Sau khi dâng Thánh Lễ Chúa Nhật xong xuôi, chúng tôi vội vã ra phi trường quốc tế Sydney.
Chuẩn bị check in lúc 9.00am. Tất cả mọi người có mặt đúng giờ. 6 thành viên của Hành trình Với
Mẹ từ Melbourne sẽ đi thẳng tới Singapore và cả đoàn gặp nhau tại đó. Chuyến bay Singapore SQ
232 với airbus 380 lớn nhất thế giới chờ chúng tôi lên đường...Nhìn chiếc máy bay vĩ đại, lòng
bâng khuâng...Chuyến bay A 380 cất cánh lúc 11.15 sáng....Từ giã Sydney thân thương...

Phi Trường Singapore.
Sau hơn 8 giờ bay, chuyến bay SQ 232 đáp xuống phi trường quốc tế Singapore rất rộng
lớn...Chúng tôi tìm 6 người từ Melbourne rất dễ...Cả đoàn nhập lại với 31 tâm hồn Hành Trình Với
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Mẹ...Sau khi phân phát những booklet với những chi tiết về lịch sử những nơi thăm viếng và
những chi tiết cần thiết cho Hành Trình Với Mẹ, cả phái đoàn đã lên chuyến bay Singapore SQ
636 trực chỉ Nhật Bản...Sau khoảng 5 giờ bay, chuyến bay Singapore đáp xuống phi trường
Haneda Tokyo Nhật Bản...Vừa đáp xuống phi trường Haneda, cô hướng dẫn tên Akiko đón chúng
tôi niềm nở, và hướng dẫn chúng tôi chuyển sang máy bay Nhật Bản JL 1263, để Hành Trình Với
Mẹ về Akita, nơi Mẹ hiện ra năm 1973. Khoản hơn 1 giờ bay, phi cơ đáp xuống phi trường
Akita...Cô Tour Guide Akiko rất tận tình hướng dẫn chúng tôi ra xe bus trực chỉ Nhà Nguyện
Seitaihoushikai nơi Mẹ hiện ra và được gọi là Our Lady of Akita...Tokyo bão tố nổi lên...Nhiều
căn nhà hư hại, nhưng Mẹ đã chở che chúng tôi hành trình bình an...Mặc dù nhiều chuyến bay phải
bãi bỏ vì giông bão...Xe bus dừng ngay trước Nhà Nguyện Our Lady of Akita...Nhà Nguyện này
do Quý Sơ phụ trách...Akita đèo heo hút gió, chẳng đông người như Lộ Đức, Fatima, hay
Medjagorje, vì Nhật bản là quê hương của Thần Đạo và Phật Giáo...Chúng tôi may mắn được Quý
Sơ tiếp đón rất niềm nở...Chúng tôi xin Quý Sơ cho chúng tôi đặc ân được chiêm ngưỡng và đặc
biệt nhất, được chạm tới tượng Our Lady of Akita khóc và chảy máu...Chúng tôi sốt sắng quỳ bên
Mẹ và cầu nguyện sốt sắng để tạ ơn Mẹ, và cầu cho gia đình...Sung sướng từng người được chụp
hình với Mẹ Akita và hôn kính Mẹ Akita...Sau đó, chúng tôi dâng Thánh Lể ngay tại Nhà Nguyện
hiện ra này. Lịch sử những lần Mẹ hiện ra tại Akita thật kỳ thú.
Câu chuyện bắt đầu bằng cuộc đời của Nữ Tu Sumako Sugawara. Sinh ra tại Akita, Sumako
Sugawara phụ giúp cha và gia đình buôn bán quần áo. Để bù lại sự giúp đỡ, cô được phép rửa tội
trở thành người Công giáo, một giấc mơ cô đã theo đuổi từ thời thơ ấu. Biến cố này là một biến cố
rất vui, là một sự chúc lành mà cô đã chờ đợi gần 10 năm qua. Sau khi rửa tội, cô bị thu hút bởi ý
định theo đuổi một đời sống cầu nguyện chiêm niệm và cô đã quyết định xin vào tu viện
Trappistine ở Hakodate, tỉnh Hokaido, dù phải hy sinh công việc giúp đỡ gia đình buôn bán. Thế
nhưng nhà dòng trả lời đơn xin của Sumako rằng: với dáng người nhu mì như cô thì cô không thể
chịu đựng nổi đời sống khó khăn làm việc nặng nhọc và cầu nguyện ở đây. Đơn xin nhập tu viện bị
từ chối. Sau khi chiến tranh chấm dứt, cô Sumako Sugawara tiếp tục ước muốn một đời sống cầu
nguyện chiêm niệm, và lợi dụng cơ hội đang có dự án phát triển đất đai của chính phủ địa phương
để định cư tại Yuzawadai. Yuzawadai là một trong những khu vực đang có chiến dịch thái thiết
định cư với mục đích gia đăng sản xuất thực phẩm trong vùng. Cùng với gia đình người bạn gái
Aiko Wada, Sumako Sugawara dựng một chòi nhỏ và bắt đầu một đời sống cầu nguyện cộng đồng
vào năm 1948, khi Sumako Sugawara được 28 tuổi.
Năm 1961, Sumako Sugawara được Saki Kotake, một giáo lý viên ở giáo xứ Akita viếng thăm và
hỏi rằng: "Cô có thể làm việc với tôi để bắt đầu một ngôi nhà cho người gìa không? Saki giải thích
rằng cô đã bàn với bà Chie Ikeda, một người sống với cô và một ngôi nhà cho người già có thể
hoạt động với sự trợ giúp của bà con bà Ikeda". Thế nhưng, Sumako từ chối đề nghị này nói rằng,
mục đích cô định cư ở Yuzawadai là để chuẩn bị một chỗ cho mục đích lâu dài của cô về một đời
sống cầu nguyện chiêm niệm, thay vì hoạt độngt điều hành ngôi nhà cho các người già.
Nhờ biến cố này dẫn đến sự bàn luận xa hơn về những viễn tượng mà Sumako Sugawara đã ấp ủ
bao năm qua được giải bày với hai người phụ nữ kia. Kinh nghiệm của cô sống vùng đồng quê,
những khó khăn cô đã trải qua để biến đổi nông dân thành người Công Giáo, tất cả được chia sẻ và
bàn luận. Khi Sumako Sugawara, Kotake và Ikeda tiếp tục bàn luận, sự đồng ý gia tăng giữa họ
rằng họ cần làm việc với nhau cho việc chuẩn bị thành lập một tu hội cầu nguyện chiêm niệm đáp
ứng truyền thống của Nhật Bản.
Ngày 8.9.1970, tu viện được hoàn tất và trong cùng một ngày cộng đồng Setaihoushikai nhận được
sự chấp thuận của Giám Mục điạ phận Niigata là một cộng đồng đạo đức liên kết và cộng đồng
Setaihoushikai chính thức được thành hình. Con số nữ tu tiếp tục gia tăng, và đến tháng 8 năm
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1972 có tất cả 16 nữ tu, trong đó 6 nữ tu sống ở nhà mẹ tại Yuzawadai và 10 nữ tu kia sống giữa
lòng đời.
Một ngày nọ vào tháng 3.1973, một trong các nữ tu đời làm việc tại giáo xứ Myoko, chị Sumako
Sugawara tự nhiên không nghe được. Bác sĩ ở nhà thương Niigata Rosai khám bệnh cho chị và
thấy là bị "tê liệt thần kinh thính giác vì quá kiệt sức" và chị được gọi về sống ở nhà mẹ. Chị
Sumako Sugawara thường làm ngạc nhiên các nữ tu khác bằng cách nói với họ trong bữa ăn về
kinh nghiệm thiêng liêng của chị từ thời thơ ấu. Sau khi chị ấy về đến Yuzawadai những kinh
nghiệm huyền bí tiếp tục xảy đến với chị.
Tháng 6 năm 1973, chị nói rằng chị chứng nghiệm thấy một luồng ánh sáng từ Nhà Tạm và chị
cũng nghe một giọng nói tuyệt vời từ tượng Đức Mẹ nói với chị. Vì Linh Mục Mochizuki đã từ
nhiệm làm tuyên uý và trở về Tokyo năm 1973, sự kiện này được tường trình trực tiếp cho Giám
Mục Ito. Giám Mục chỉ thị cho chị đừng nghĩ rằng mình đặc biệt bằng bất cứ cách nào, và quyết
định theo dõi tình hình một thời gian lâu hơn. Và vào tháng 7 năm 1973 một vết thương hình
Thánh Giá xuất hiện trong lòng hai bàn tay của chị Sumako Sugawara và trong bàn tay của tượng
Đức Mẹ. Một chị đã nhìn thấy vết thương trên tượng Đức Mẹ tường thuật lại sự kiện như sau:
"Vào 6 giờ tối thứ Sáu đầu tháng là ngày sùng kính Trái Tim Chúa Giêsu vào mỗi tháng, tôi vừa
trở về từ trường học nơi tôi làm việc, khi chị Kotake nói với tôi về vết thương xuất hiện trên lòng
bàn tay của tượng Đức Mẹ. Tôi đến gần bức tượng và thấy một vết thương cắt rõ nét có hình thánh
giá dài khoảng 1.5 đến 2 centimeters, ở giữa lòng bàn tay phải, nét cắt giống như một con dao sắc
vậy. Tôi khẳng định là không có hình thánh giá ở tay Đức Mẹ trước đây. Tôi có trách nhiệm phục
vụ nơi phòng áo lễ đã 5 năm, và thường lau chùi tượng với khăn vải, vì thế tôi biết chắc chắn như
thế. Đêm ấy, lần nữa trong nhà nguyện, tôi được cho thấy vết thương nơi lòng bàn tay của chị
Sumako Sugawara. Những đường nét màu đỏ tạo thành hình một cây thánh giá và trông thật đau
đớn lắm".

Bên Mẹ Akita với 101 lần Mẹ Maria khóc từ năm 1975-1981.
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Trong thời gian ấy, buổi sáng ngày 4 tháng 1 năm 1975, xảy ra một biến cố mới khác là nước mắt
bắt đầu chảy xuống từ tượng Đức Mẹ. Những dòng nước mắt bắt đầu từ ngày này và tiếp tục mỗi
ngày, có khi cách vài ngày, tất cả 101 lần cho đến ngày 15 tháng 9 năm 1981, Lễ Đức Mẹ Sầu Bi.
Một nữ tu chứng kiến đầu tiên những giọt nước mắt của Đức Mẹ tường thuật như sau: "Tôi lần đầu
tiên thấy tượng Đức Mẹ đang khóc. Tôi thấy cả hai mắt Đức Mẹ sũng ướt nước mắt khi tôi đi từ
phòng áo đến bàn thờ để sắp đặt mọi sự cho trật tự sau thánh lễ buổi sáng. Tôi rất ngạc nhiên một
giây lát, và liền sau đó tràn ngập cảm giác một sự hiện diện Linh Thiêng. Tôi cũng cảm thấy như
Đức Mẹ hiểu sự đau đớn lớn lao của tôi, và vì thế Mẹ đã khóc cho tôi. Con số thánh giá mà tôi
phải mang trên vai càng gia tăng từ khi tôi chịu phép rửa và gia nhập tu hội, và tôi chưa nói với ai
về điều này..."
Theo thông lệ mỗi khi Đức Mẹ khóc, các nữ tu ngưng làm việc và tụ họp trước tượng Đức Mẹ để
lần hạt, và sau đó thì linh mục lau những giọt nước mắt. Miếng bông gòn dùng lau nước mắt Đức
Mẹ được gởi tới phòng thí nghiệm tại đại học Akita và Gifu để thử nghiệm và kết quả được xác
nhận là có chứa "chất nước từ con người".
Đức Giám Mục Ito ra chỉ thị nghiêm ngặt cho các nữ tu rằng: "Những biến cố xảy ra ở đây rất
huyền nhiệm, vì thế nên hành xử một cách thận trọng. Tôi yêu cầu mỗi chị em giữ im lặng về việc
này". Thế nhưng chẳng bao lâu biến cố này được tiết lộ qua những khách hành hương đã chứng
kiến các biến cố và rồi bài viết được đăng trên nguyệt san Công Giáo. Bài viết ấy cho biết số người
chứng kiến Đức Mẹ khóc lên đến 500 người. Không những người ta thấy nước mắt mà còn cảm
nghiệm một mùi thơm dễ chịu lúc ấy nữa.
Vào ngày 22 tháng 4 năm 1984 trước khi về hưu theo luật của Giáo Phận Nigata, Giám Mục Ito
phổ biến Thư Giáo phận liên quan đến tượng Đức Mẹ Akita như sau: "Theo cuộc điều tra của tôi,
không có điều gì từ chối những chuỗi biến cố siêu nhiên chung quanh tượng Đức Mẹ ở
Setaihoushikai, Yuzawadai, thành phố Akita. Và tôi cũng không tìm thấy điều gì trái ngược với
đức tin và luân lý. Vì thế, tôi không ngăn cấm việc tôn kính Đức Mẹ Akita trong giáo phận cho tới
ngày chúng ta có được trả lời chắc chắn từ Tòa Thánh Rôma.
Tháng 6 năm 1988 Đức Hồng Y Ratzinger, Trưởng Bộ Tín lý đức tin, đưa ra phán quyết về biến cố
ở Akita và những thông điệp là đáng tin cậy và có giá trị đức tin.
Sau đó, Hành Trình Với Mẹ về Khách Sạn Metropolitan Akita 5 sao tuyệt vời. Đoàn được đãi ngộ
bằng bữa ăn tối buffet tại nhà hàng Cuore nổi tiếng thật thoải mái sau khi thăm Mẹ Akita xong.
Sáng hôm sau, phái đoàn từ giã Mẹ Akita và bay về thủ đô Tokyo Nhật Bản viếng thăm những
danh lam thắng cảnh tại đây. Chuyến bay JL 1260 đáp xuống phi trường Haneda, chiếc xe bus đặc
biệt chở chúng tôi du lịch thành phố nổi tiếng Tokyo. Đặc biệt, phái đoàn lên tháp Tokyo. Tháp
Tokyo cao 333 mét, thiết kế theo kiểu tháp Eiffel bên Paris, nhưng xây cất bằng vật liệu nhẹ...Sau
đó, đoàn chúng tôi đến viếng thăm Nhà Thờ Chính Tòa St Mary's Cathedral tại Tokyo. Nhà Thờ
này được xây sửa lại vào năm 1960 đến 1964. Chúng tôi sốt sắng dâng Thánh Lễ tạ ơn Mẹ Akita
tại đây. Sau đó, đi shopping và thăm Đền Thờ nổi tiếng Asakusa Kannon rất vĩ đại tại trung tâm
Tokyo. Buổi tối, đoàn được đãi ngộ bữa ăn truyền thống Nhật Bản rất đặc biệt và ngon miệng tại
nhà hàng Nabezou Tokyo với những món ăn rất truyền thống đặc biệt. Đêm về ngủ tại khách sạn 5
sao Keio Plaza Hotel.
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"HÀNH TRÌNH VỚI MẸ"
PHẦN HAI: BELEM-NAZARETH-NÚI CARMÊLÔ.
Sáng hôm sau ngày 18 tháng 9, Hành Trình Với Mẹ từ giã Mẹ Akita lên đường về Istanbul, trước
kia là thành phố Constantinople nổi tiếng, là nơi hành hương và là trung tâm Công Giáo thế giới
trong những thế kỷ đầu tiên. Istanbul được thành hình từ năm 6500BC với tên gọi là Byzantine nổi
tiếng. Năm 324, Hoàng đế Constantinople chiếm và đổi thành tên Constantinople. Nơi đây được tổ
chức nhiều Công Đồng Constantinô: I, II, III, IV, trong những thế kỷ đầu tiên của Giáo Hội. Năm
1453, Sultan Mehmed II chiếm Constatinople và biến thành Thành Phố Hồi Giáo. Sau đổi thành
Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ-Turkey. Tại Istanbul, Đoàn Hành Hương thấy được 2 Đền Thờ Mosque
Hồi Giáo là Sophia Mosque và Blue Mosque rất rộng lớn. Trước kia 2 Mosques này là những
Basilica của Giáo Hội Công Giáo nằm trên vùng Biển Đen-Hắc Hải-Black Sea. Buổi tối, chúng tôi
đi dạo trong thành phố Istanbul với kem và bánh pizza đặc biệt của Thổ Nhĩ Kỳ. Một tấm bánh
pizza rất dài và lạ mắt chúng tôi chưa thấy bao giờ.
Ngày 19 tháng 9, trên chuyến bay Turkish Airlines TK 794, Hành Trình Với Mẹ đáp xuống sân
bay Tel Aviv, thủ đô nước Do Thái, Quê Hương của Chúa Giêsu và Mẹ Maria cùng Thánh Cả
Giuse. Vừa ra khỏi phi trường, anh Rimon, người tour guide đã đón chúng tôi và cùng nhau lên xe
bus về Bethlehem, Kinh Thành của Vua David, nơi Chúa Giêsu Giáng Sinh cách đây 2000 năm.
Xe bus dừng chân tại Hotel Shepherd House, một khách sạn khá đẹp và sạch sẽ 4 sao. Chúng tôi
được tiếp đón khá nồng hậu khi vào lobby của hotel. Mỗi người một ly nước trái cây thổ sản của
Israel rất mát và ngọt ngào. Sau khi dọn hành lý vào phòng riêng xong, Hành Trình Với Mẹ lên
đường theo Mẹ đến Shepherd's Field-Cánh Đồng Mục Tử, nơi các Thiên Sứ báo tin mừng Giáng
Sinh cho các mục đồng đang chăn giữ súc vật ban đêm. Đoàn Thiên Sứ đã vang lên khúc hát:
Gloria in Excelsis Deo-Vinh Danh Chúa Cả trên trời, Bình an dưới thế cho người thiện tâm. (Lk.
2:8-16). Hành Trình Với Mẹ dâng Thánh Lễ đầu tiên trên Thánh địa Israel tại Cánh Đồng Mục Tử.
Tiếng hát Giáng Sinh bay cao trong tâm hồn cảm động, tha thiết dâng lên Chúa Hài Nhi Giêsu và
Mẹ Maria dịu hiền cùng Thánh Cả Giuse. Thánh lễ chúng tôi cử hành ngay trong một hang động
của các mục đồng. Bàn Thờ ngay chính giữa hang, nơi chính các mục đồng tạm trú. Phía sau sâu
hơn là nơi các bò, lừa, chiên... trú mùa đông và những thức ăn cho súc vật...Chúng tôi sống lại
cảnh Giáng Sinh cách đây 2000 năm rất thú vị và cảm động. Sau Thánh Lễ tạ ơn, Rimon dẫn
chúng tôi vào thăm Nhà Nguyện tại Shepherd's Field được xây dựng khá đẹp do kiến trúc sư
Antonio Barluzzi. Giữa Nhà Nguyện là vòm ánh sáng từ trời xuống...Hình các Thiên Sứ loan báo
Tin Mừng Giáng Sinh...Chúng tôi cùng vang hát bài ca Tiếng Hát Thiên Thần bằng điệp khúc
Gloria in Excelsis Deo vang dội cùng các phái đoàn hành hương khác...
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Cánh Đồng Mục Tử nơi Thiên Sứ loan báo Mầu Nhiệm Giáng Sinh.
Sau đó, Đoàn Hành Hương viếng thăm Đại Giáo Đường Giáng Sinh. May mắn quá, Đại Giáo
Đường Giáng Sinh hôm nay khá vắng người...Đoàn chúng tôi được Rimon, người hướng dẫn đưa
chúng tôi vào Đại Giáo Đường Giáng Sinh. Đại Giáo Đường Giáng Sinh với hình Thánh Giá dài
170 feet và rộng 80 feet. Đại Giáo Đường Giáng Sinh được chia làm 5 cánh với 4 hàng cột lớn
bằng đá đỏ của Đất Thánh. Những miếng trang trí bằng đá mosaics từ thế kỷ thứ 4 được khám phá
ra năm 1936. Phần trên của Đại Giáo Đường và các tường, những miếng trang trí mosaics hiện rõ
và do Đạo Binh Thánh Giá trang trí lại. Ca Đoàn Chính Thống Hy Lạp thường đứng hát Thánh Ca
trên Hang Đá Giáng Sinh được trạm trổ bằng tay trên gỗ bá hương từ Lebanon. 2 cửa chính vào
Đại Giáo Đường dẫn tới Hang Đá Giáng Sinh hình vuông với 35 feet dài và 10 feet rộng. Hang Đá
Giáng Sinh được trang trí bằng 48 ngọn đèn. Một Ngôi Sao bằng bạc đặt ngay nơi Đức Giêsu
Giáng Sinh có ghi bằng tiếng La Tinh: “Hic de Maria Virgine Jesus Christus Natus Est.” (Nơi đây
Đức Giêsu Kitô đã Giáng Sinh bởi Mẹ Maria Đồng Trinh).
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Hôn Kính Ngôi Sao Giáng Sinh.
Hành Hương Hành Trình Với Mẹ từng người một hôn và chụp hình Ngôi Sao Giáng Sinh. Đoàn
viếng thăm Máng Cỏ được đặt bên phải. Những tảng đá nguyên thuỷ đen sạm vì nến và khói nằm
phía trên Máng Cỏ. Mái nguyên thuỷ của Hang Đá được làm từ thế kỷ thứ 4. Những bức tường của
hang được bảo quản bằng vật liệu chống lửa cháy do Tổng Thống Pháp Mac Mahon tặng năm
1874. Đại Giáo Đường Giáng Sinh gồm 3 Nhà Thờ chính: Khi bước vào, Đoàn Hành Hương vào
Nhà Thờ Chính Thống và xuống dưới hầm để hôn kính Ngôi Sao Giáng Sinh và thăm kính Máng
Cỏ của Chúa Hài Nhi. Khi lên khỏi mặt đất, Đoàn Hành Hương đi qua Nhà Thờ Giáo Hội
Armenia. Sau đó, chúng tôi vào Đại Giáo Đường Giáng Sinh Công Giáo. Chúng tôi được hướng
dẫn xuống hầm dưới Đại Giáo Đường sâu dưới lòng đất. Nơi đây, có Bàn Thờ các Thánh Anh Hài,
Bàn Thờ kính nhớ sự kiện Thiên Sứ báo mộng cho Thánh Cả Giuse đưa Hài Nhi Giêsu trốn sang
Ai Cập, và thăm viếng nấm mồ Thánh Hieronimo, ngài còn có tên là Thánh Jerome, dịch giả Kinh
Thánh Vulgata vào những thế kỷ đầu tiên từ tiếng Hy Lạp sang tiếng La Tinh.
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Đại Giáo Đường Giáng Sinh.
Ngày 20 tháng 9, Hành Trình Với Mẹ lên đường về Nazareth, nơi ẩn dật 30 năm của Chúa Giêsu.
Chúng tôi ghé vào Thành Phố Caesarea cổ xưa, nơi đây, Herod Đại Đế đã xây dựng khá đồ sộ và
công phu. Caesarea trở thành Thành Phố biển rất đẹp và cổ kính. Một thời, Caesarea đã trở thành
Thủ Đô của Israel xa xưa...Thời Đạo Binh Thánh Giá, Caesarea trở thành Hải Cảng nổi tiếng.
Chúng tôi vào xem một đoạn phim nói về sự xây dựng Thành Phố Caesarea nguyên thủy...Những
khối đá lớn được mang về xây dựng bằng những kỹ thuật thô sơ với sức người vạn năng cách đây
2000 năm...Chúng tôi trầm trồ khen ngợi sự thông minh của người Israel thời Roma...Sau đó,
những biến thiên của Thành Phố Caesarea qua các thời đại...Những trận động đất phá hủy thành
phố...Những thăng trầm của chiến tranh...Và sau cùng còn lại những di tích đổ nát của một thời
huy hoàng...Chúng tôi đi xem những di tích...Đây là palace của Herod Đại Đế với những phòng,
nhà tắm, khu tòa án, nơi giam giữ Thánh Phaolô Tông Đồ trước kia...(TĐCV 25:6-12). Mầu xanh
của Biển Địa Trung Hải nên thơ, chúng tôi thăm viếng cả một trường đua ngựa và xe thời Đại Đế
Herod rất vĩ đại, nằm ngay bên bờ biển...Thuở xưa xe ngựa hồn thu thảo...Vào thăm Hí TrườngAmphitheatre nổi tiếng xây dựng tuyệt vời với hệ thống âm thanh acoustic rất đặc biệt. Hí trường
có thể chứa tới 20,000 người xem và nghe rất rõ mà không cần hệ thống âm thanh...Những ghế đá
còn nguyên vẹn cho các khán giả ngồi xem thời đó các đây hơn 2000 năm...Thật là một kỹ thuật
hiếm có của nền văn minh Roma...Chúng tôi thăm viếng khu vực nơi viên bách quan đội trưởng
Cornelius được Thánh Tông Đồ Phêrô rửa tội tại đây...(TĐCV: 10)...Chúng tôi trầm trồ khen ngợi
kỳ công của nền văn minh Roma qua hệ thống dẫn nước Aquaduc đưa nước ngọt từ núi cao về
Thành Phố Cảng Caesarea...Aquaduc vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt...
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2 người tên Thánh Phaolô bên nhà tù nơi Thánh Phaolô bị giam tại Caesarea.
Xa hơn, Thành Phố Haifa vĩ đại của miền bắc Israel tuyệt đẹp với những bãi cát vàng của Địa
Trung Hải...Chúng tôi vào thăm núi Carmelo, nơi Tiên Tri Elia đã thách đố với 450 thầy cả của
Thần Baal...Tiên Tri Elia xin 2 con bò mộng...450 thầy cả của Thần Baal chọn 1 con để dâng lễ vật
cho Thần Baal, và Elia cũng chọn 1 con để hy tế Thiên Chúa...Các Thầy Cả của Thần Baal kêu cầu
từ sáng đến trưa mà lễ vật của họ không được nhận...Đến lượt Tiên Tri Elia kêu cầu Thiên
Chúa...Thiên Chúa đã cho lửa bởi trời thiêu đốt và nhận lễ vật của Tiên Tri Elia...Tiên Tri Elia kêu
lên: "Đức Chúa quả là Thiên Chúa..." Tiên Tri Elia ra lệnh giết chết 450 Thầy Cả của Thần Baal
tại suối Kishon. (1 Vua.18:20-40). Chúng tôi viếng thăm hang đá nơi Tiên Tri Elia ẩn trú...
Sau đó, chúng tôi được sung sướng dâng Thánh lễ tạ ơn tại Bàn Thờ Đức Mẹ Núi Carmelô rất sốt
sắng. Nơi đây, Mẹ là Maris Stella-Ngôi Sao Sáng hướng dẫn nhân loại về với Thiên Chúa...Nơi
đây cũng chính là nơi phát xuất ra Áo Đức Bà Carmelô mà nhiều nơi trên thế giới sùng kính và
đeo Áo Đức Bà Carmelô này...Chúng tôi cùng nhau chụp hình ghi niệm hình ảnh Đức Bà Carmelô
tại đây...
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Thánh Lễ tại Núi Đức Bà Carmêlô.

Hình Đức Bà Carmêlô.
Chiều đến, Hành Trình Với Mẹ đến quê hương Nazareth của thời thơ ấu Đấng Cứu Thế trải dài 30
năm ẩn dật tại đây. Chúng tôi đến khách sạn Rimonim cùng với nhiều đoàn hành hương khác.
Chúng tôi gặp đoàn của Quý Cha Giáo Sư từ Roma tới, có Cha Nguyễn Văn Nhuệ Dòng Phanxico.
Sơ Therese Quy, một nữ tu Dòng Tiểu Muội đã định cư trên 40 năm tại Israel đến chung vui với
chúng tôi trong bữa ăn tối tại khách sạn Rimonim cùng với Cha Nhuệ. Niềm vui gặp gỡ những
người Việt Nam đồng hương thân yêu trên Đất Thánh Israel mang lại nhiều thích thú...Sau bữa
cơm tối, chúng tôi đi mua trái cây và hàng quán trên phố Nazareth...Những trái cây của vùng
Nazareth khá nhiều, nào là trái lựu, chà là, nho, táo, chuối khá nhiều...
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Sáng Thứ Bảy ngày 21 tháng 9, Hành Trình Với Mẹ khởi hành rất sớm vào Basilica Truyền Tin...
Thành phố Nazareth là một trong những thành phố chính của Đất Thánh với độ cao 1,230 feet trên
mặt nước biển. Thành phố này nằm giữa những ngọn đồi và được chọn là nơi Truyền Tin cho sự
kiện sinh hạ Đấng Cứu Thế. Nơi đây, “Ngôi Lời đã biến thành nhục thể và cư ngụ giữa chúng ta.”
(John 1:14). Đức Kitô đã sống thời kỳ ẩn dật tại đây giống như các trẻ em Nazareth khác. Ngài đã
làm thợ mộc với Thánh Cả Giuse và Thánh Sử Luca đã gọi Ngài là người thợ mộc. Nazareth là
một thành phố nhỏ không có tiếng tăm, bên cạnh làng Cana. Tại đây, Nathanael đã nghe nói về
Đức Kitô. Ngài cũng không được đón tiếp tại quê hương Nazareth khi Ngài khẳng định: “Quả thật
ta nói cho chúng con hay, không một tiên tri nào được đón tiếp nơi quê hương của mình.” (Luke
4:24). Chúa Giêsu đã rời bỏ Nazareth để xuống Capharnaum để rao giảng. Tại Nazareth có một
giòng suối nhỏ vẫn tiếp nước cho giếng nước Mẹ Maria (Mary’s well). Năm 66 A.D. Thành phố
này bị tàn phá do Vespasian. Vào năm 629, người Do Thái bị trục xuất khỏi Nazareth do lệnh của
Heraclius. Trong thời kỳ Đạo Binh Thánh Giá, thành phố sống lại và phồn thịnh hơn. Ông
Tancred, Hoàng Tử của Galilê xây dựng lại nhiều Nhà Thờ và tu viện. Năm 1187, thành phố bị
Saladin xâm chiếm. Năm 1263 thành phố bị tàn phá do Beybars, sau đó rơi vào tay người Hồi Giáo
kéo dài 400 năm. Năm 1620, nhiều gia đình Công Giáo về lập nghiệp nơi đây. Ngày nay, Nazareth
phát triển lên và khoảng 35,000 dân gồm người Ả Rập và phần đông là người Công Giáo.
Nazareth là nơi cư trú của người Do Thái xưa kia. Người Công Giáo khởi công xây dựng vào thế
kỷ thứ 4. Khoảng thế kỷ thứ 5, Basilica Truyền Tin được xây dựng tại hang đá Truyền Tin. Năm
614, Nhà Thờ bị phá huỷ do người Ba Tư. Tancred xây dựng lại tu viện và Nhà Thờ theo kiểu
Roman. Năm 1263, Nhà Thờ Đạo Binh Thánh Giá bị phá huỷ do Beybars. Năm 1730, Tu Sĩ
Phanxicô được phép xây một Nhà Thờ nhỏ và được làm lớn hơn vào năm 1877. Tu Sĩ Phanxicô
luôn luôn muốn xây dựng một ngôi Nhà Thờ lớn xứng đáng với Mầu Nhiệm Truyền Tin. Ước mơ
của họ được thực hiện vào năm 1960-1968. Một Basilica nguy nga được xây dựng tại đây. Nhà
Thờ này trở thành lớn nhất trong vùng Trung Đông. Trước khi xây dựng, họ khai quật toàn bộ khu
vực. Nhiều di tích đời xưa được khám phá.
Hành Trình Với Mẹ sốt sắng dâng Thánh Lễ tạ ơn tại đây với 2 Sơ Dòng Tiểu Muội và một gia
đình Việt Nam Công Giáo đã định cư trên 30 năm tại Nazareth...Những lời kinh tiếng hát vang dội
trong tâm tình tạ ơn đặc biệt tại đây...
Sau Thánh Lễ, chúng tôi từng người vào thăm và ghi hình lưu niệm tại Hang Đá Truyền Tin, nơi
Sứ Thần Gabriel Truyền Tin cho Đức Trinh Nữ Maria.
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Hang Truyền Tin nơi Thiên Sứ Gabriel truyền tin cho Mẹ Maria.
Sau đó, chúng tôi thăm viếng phía ngoài của Basilica Truyền Tin...Ngay mặt tiền Basilica với câu
Kinh Thánh: "Ngôi Lời Đã Làm Người-Et Verbum Caro Factum Est..." Có rất nhiều hình ảnh Đức
Mẹ các nước trên thế giới được trang trí tại đây. Chúng tôi viếng thăm hình Đức Mẹ Việt Nam.
Sau đó, chúng tôi viếng thăm những di tích cổ xưa nơi Thánh Gia Thất cư ngụ...

Bên cạnh Basilica Truyền Tin Nazareth.
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Bậc thang đá dẫn tới Nhà Thánh Gia Thất nằm sâu trong lòng đất.
Vào thăm trong khu vực Gia Đình Thánh Gia, những chỗ rào kín xuống đường hầm, nơi Thánh
Gia cư ngụ cách đây 2000 năm...Tất cả đã bị chìm xuống lòng đất do động đất, do những biến
chuyển của thời gian...Sau đó, chúng tôi thăm viếng khu vực museum tại Nazareth, dựng lại cảnh
sống và sinh hoạt của dân Thành Nazareth cách đây 2000 năm...Nơi đây là chuồng chăn nuôi súc
vật cùng với những người chăn chiên...Nơi kia là nhà trú ngụ của người dân Nazareth với máy ép
nho, xay bột thời cổ xưa...Căn nhà có máy dệt bằng tay thô sơ, và có người diễn tả cách dệt vải
thời xa xưa tại Nazareth...Chúng tôi còn được xem nơi những phần mộ của Nazareth nguyên
thủy...
"HÀNH TRÌNH VỚI MẸ"
PHẦN BA: TABOR-CANA-GALILÊA-SÔNG JORDAN-TÁM MỐI PHÚCCAPHARNAUM-TABGHA- GETHSEMANI-VƯỜN CÂY DẦU.
Sau đó, Hành Trình Với Mẹ tiến về Núi Tabor nơi Chúa biến hình với 3 Môn Đệ: Phêrô, Giacôbê,
và Gioan...Xe bus dừng lại dưới chân núi...Từng 8 người lên 1 chiếc taxi chở lên đỉnh Núi Tabor.
Núi Tabor sừng sững vươn cao giữa các đồng bằng trên 1,900 feet cao hơn mực nước biển. Đây là
một khung cảnh tuyệt đẹp trong vùng núi miền Galilê. Trong Thánh Vịnh 89, David hát lên: “Núi
Tabor và Hermon sẽ mừng vui trong danh Thiên Chúa.” Trong thời xa xưa, nơi đây là biên giới
giữa bộ lạc miền bắc và miền nam. Núi Tabor được nhận là Núi Thánh của Do Thái, vì nơi đây,
vinh quang Thiên Chúa được thể hiện qua chiến thắng của Barak, với lời tiên tri Deborah, đánh bại
quân đội Canaan dưới quyền Sisera. (Judges 4:6). Làng Ả Rập dưới chân núi có tên gọi là
“Daburieh” để vinh danh Nữ Tiên Tri Deborah. Đối với người Thiên Chúa Giáo, núi Tabor là Núi
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Thánh vì nơi đây Chúa Giêsu đã biến hình trước 3 môn đệ của Ngài. (Luke 9:28 – 36). Đỉnh Núi
Tabor dài 1,300 yards và rộng 450 yards, vây quanh với những di tích của thành luỹ cũ xây dựng
vào thế kỷ 13 do người Hồi Giáo. Năm 1924, quý cha Phanxicô đã xây Nhà Thờ Chúa Biến Hình
tại đây với những di tích của các Nhà Thờ trước kia. Bên cạnh những di tích của Nhà Thờ
Byzantine thế kỷ thứ 6 và 12, người ta còn thấy được những di tích của những thành luỹ và tu viện
xa xưa. Từ đỉnh cao của Núi Tabor, du khách có thể xem thấy khung cảnh huy hoàng và tuyệt mỹ
của cả vùng chung quanh.
Đoàn chúng tôi vào kính viếng Nhà Thờ Chúa Biến Hình. Bên phía trái cuối Nhà Thờ là Nhà
Nguyện kính Tiên Tri Elia. Trên trần Nhà Nguyện có hình Tiên Tri Elia đang xin lửa bởi trời thiêu
đốt của Lễ...Phía cuối Nhà Nguyện là một cây Thập Tự thô sơ của một bệnh nhân được khỏi bệnh,
và bệnh nhân đã vác cây Thập Tự này đi bộ vòng quanh Israel để tạ ơn...Bên phía phải Nhà Thờ là
Nhà Nguyện kính Môisen. Trên trần có hình Môisen đang cầm 2 bia đá Mười Điều Răn từ trên Núi
Sinai. Sau khi ghi hình lưu niệm xong, chúng tôi từ giã Núi Tabor để đi làng Cana, nơi Chúa làm
phép lạ đầu tiên hóa nước thành rượu...
Chiếc xe bus đổ chúng tôi xuống Cana, gần Nhà Thờ Cana. Cana nằm vào khoảng 4 miles trên
đường từ Nazareth tới Tiberias. Cana là nơi Đức Giêsu làm phép lạ đầu tiên hoá nước thành rượu
trong một tiệc cưới. (John 2:1-11). 2 Nhà Thờ được xây dựng tại đây để kính nhớ phép lạ đầu tiên
này. Chúng tôi đi qua Nhà Nguyện Kính Thánh Nathanael tại Cana, đồng thời, vào shop để mua
rượu Cana tại đây. Sau đó, cả đoàn vào Nhà Thờ Cana để cử hành Thánh Lễ Hôn Nhân cho 7 cặp
trong đoàn. Thánh Lễ rất sốt sắng và cảm động. Sau Thánh Lễ, chúng tôi xuống khu vực đang
được khai quật...Nơi diễn ra Phép Lạ Cana nằm trên nhà của một gia đình giầu có...Những di tích
còn sót lại, chiếc chum đựng rượu khá lớn được trưng bày tại đây...Chúng tôi luân phiên nhau chụp
hình chiếc chum rượu này...
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Rời Cana, chúng tôi viếng thăm khu vực Biển Hồ Galilêa...Vào thăm khu thương xá, trong đó
nhiều hàng quán lưu niệm... Nof Ginosaur Kibbutz, nơi con thuyền nguyên thuỷ từ thế kỷ thứ nhất
trong thời Chúa Giêsu hoat động Truyền Giáo tại đây. Đặc biệt, chúng tôi xem một đoạn phim tài
liệu về sự kiện các nhà khoa học khám phá ra một con tầu đánh cá từ thế kỷ thứ nhất...Công trình
đưa con tầu này về bảo tàng viện là một kỳ công đòi nhiều kỹ thuật và khá tốn kém...Chúng tôi
chụp hình con tầu đặc biệt này...Cả đoàn được thưởng thức món cá Thánh Phêrô tại Biển Hồ
Galilêa...Nhà hàng khá sang trọng...Chúng tôi được tiếp đón khá niềm nở tại đây và thưởng thức
những con cá Thánh Phêrô khá lớn...Món ăn theo phong tục người địa phương tại đây...Đầu tiên,
nhà hàng dọn những đĩa rau thổ sản với bánh đặc biệt thời Chúa Giêsu...Những món dưa cải chua
lẫn ngọt...Sau cùng mỗi người 1 con cá Thánh Phêrô...Chúng tôi cùng chia nhau rượu Cana để
mừng 7 cặp Hôn Nhân mới cử hành Thánh Lễ Hôn Nhân sáng nay tại Cana...Các chị và các anh
vui lắm...Mỗi người đều nhìn con cá Thánh Phêrô nằm trên đĩa một cách thích thú...
Ăn cá Thánh Phêrô xong, chúng tôi xuống tầu lênh đênh trên Biển Hồ Galilêa... Đoàn hành hương
cùng Chúa Giêsu lênh đênh trên Biển Hồ Galilêa sóng nước chập chùng. Tới giữa Biển Hồ, tầu
dừng lại, và chúng tôi cùng suy niệm đoạn Phúc Âm Chúa Giêsu làm phép lạ khiến cho sóng và
gió biển im lặng. Mọi người như sống trong hoàn cảnh thời Chúa Giêsu cùng các Tông Đồ trên
Biển Hồ Galilêa.
Biển Hồ Galilê dài 13 miles rộng 7 miles và sâu từ 130 đến 157 feet. Biển Hồ thấp hơn mặt nước
biển là 686 feet. Biển Hồ có nhiều tên gọi khác nhau như Biển Hồ Galilê, Biển Hồ Tiberias, hay
Biển Hồ Kinneret. Biển Hồ có hình giống như cây đàn harp và có nhiều cá như cá chép, cá mullet,
cá trê, cá mòi...Giống như thời gian xa xưa, hiện nay, người ta vẫn còn bắt cá bằng lưới. Nước
Biển Hồ trong và yên tĩnh. Thời Chúa Giêsu, Biển Hồ là trung tâm dẫn đến các phương hướng
khác nhau. Nơi đây, với sự thông thương thuận lợi, thung lũng phì nhiêu, sự tươi đẹp của vùng, và
suối nước nóng của Tiberias, đã lôi cuốn số đông dân cư về sinh sống. Biển Hồ Galilê bao quanh
bởi 9 thành phố. Với nước ngọt, nhiều cá và mặt hồ xanh thắm, Biển Hồ Galilê đã trở thành lý
tưởng cho cuộc sống. Trong thung lũng đầy tràn sinh động, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng về Nước
Thiên Chúa. Nơi đây, Ngài đã trải qua cuộc đời công khai khá lâu cũng như giảng dạy và làm
nhiều phép lạ. Trên bờ Biển Hồ, Chúa Giêsu đã chọn Thánh Phêrô, Andrê, Giacôbê, và các Tông
Đồ khác (Mathew 4:18- 20, Luke 5:1- 11). Ngài chữa lành người cùi (Mathew 8: 1-4). Ngài
truyền cho sóng biển im lặng (Matthew 14: 22- 23) và chữa lành nhiều bệnh nhân khác (Matthew
15: 19- 21). 12 Tông Đồ được Ngài truyền lệnh lên nơi thanh vắng và cầu nguyện tại nơi gần Biển
Hồ (Mark 3:13- 19). Đêm nay, đoàn chúng tôi được nghỉ đêm tại ngay Biển Hồ Galilê.
Buổi chiều Thứ Bảy ngày 21 tháng 9, chúng tôi lên đường đến Biển Hồ Galilêa...Hotel của chúng
tôi nằm ngay trên khu vực Núi Tám Mối Phúc Thật bên bờ Biển Hồ Galilêa...Ngay bên Thánh
Đường Tám Mối Phúc Thật. Thánh Đường 8 Mối Phúc Thật – Hiến Chương Nước Trời. Núi Tám
Mối Phúc Thật theo tương truyền là nơi Chúa Giêsu giảng về Hiến Chương Nước Trời gồm Tám
Mối Phúc Thật và những nguyên tắc của đời sống vĩnh cửu. “Phúc cho những ai có tinh thần
nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.” (Matthew 5). Năm 1937, quý cha Phanxicô đã xây dựng trên
núi này và hướng về mặt hồ. Nhà Thờ này được gọi là Nhà Thờ Tám Mối Phúc Thật.
Sáng sớm Chúa Nhật ngày 22 tháng 9, chúng tôi ra đón bình minh trên Biển Hồ Galilêa tuyệt vời.
Mặt trời lấp ló và từ từ lên sau dẫy núi xa xa...Chúng tôi ghi lại những tấm hình thú vị tại đây với
ánh mặt trời đang từ từ ló dạng...Mặt Biển Hồ Galilêa rất đẹp buổi bình minh...Phía sau những cây
cối, sừng sững hình ảnh của Nhà Thờ Tám Mối Phúc Thật. Sau đó, chúng tôi cùng nhau dâng
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Thánh Lễ Chúa Nhật rất sớm tại Nhà Thờ Tám Mối Phúc Thật. Chọn một khoảng trống ngoài trời
buổi sáng sớm, giống với hình ảnh Chúa Giêsu giảng về Tám Mối Phúc Thật, bản Hiến Chương
Nước Trời, đoàn chúng tôi ngồi xuống bãi cỏ và đá sỏi như dân chúng ngồi cách đây 2000 năm để
nghe Chúa Giêsu rao giảng...Thánh Lễ tại đây thật cảm động và sốt sắng như được trực tiếp tham
dự vào Bài Giảng Trên Núi Tám Mối Phúc Thật cách đây 2000 năm xa xưa...

Dâng Thánh Lễ tại Nhà Thờ Tám Mối Phúc Thật.
Sau đó, Hành Trình Với Mẹ lên đường thăm viếng Giòng Sông Jordan nơi Chúa Giêsu chịu Phép
Rửa tại đây. Khúc Sông Jordan này nằm ngay biên giới của Israel và Jordan...Ngược đường về
phía tay phải khoảng 5 km là biên giới Syria, chúng tôi không dám đến gần, vì chiến tranh đang
xảy ra tại đây...Chúng tôi lội xuống Giòng Sông Jordan và lấy nước rửa cho nhau...Một số các Tôn
Giáo khác đang cử hành Phép Rửa tại đây bằng cách dìm cả người xuống nước của Sông Jordan...
Giòng sông Jordan chảy qua vùng đồi núi Hermon và chảy vào Biển Chết. Sông Jordan ngoằn
nghoèo dài khoảng 160 miles, bắt nguồn từ núi Hermon, với độ cao khoảng 3000 feet, và chảy vào
Biển Chết. Sông sâu khoảng 100 feet. Sông Jordan là di tích Thánh trong cả Cựu Ước lẫn Tân
Ước. “Gioan Tẩy Giả mặc áo lông lạc đà, ăn châu chấu và mật ong, rao giảng, và làm phép rửa tại
vùng sông Jordan . Chúa Giêsu đến từ Galilê và được Gioan làm phép rửa tại đây.
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Bên Giòng Sông Jordan.
Khi vừa chịu phép rửa xong, Chúa Giêsu lên khỏi nuớc và Chúa Thánh Linh với hình chim bồ câu
trên Ngài và tiếng Chúa Cha phán: “Đây là con ta yêu dấu rất đẹp lòng ta.” (Matthew 3, Mark 1,
Luke 3). Theo truyền thuyết, nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa cách xa thành phố Jericho về hướng
đông khoảng 5 dặm. Vì sự kiện này, sông Jordan trở nên nơi Thánh và khách hành hương đã đến
đây để tắm trong nước này tưởng nhớ sự kiện Chúa Giêsu chịu phép rửa. Gần nơi này, dưới quyền
chỉ huy của Gioxuê, dân Do Thái vượt qua sông Jordan và chiếm được Đất Thánh (Joshua 3:13 –
17). Cũng tại giòng sông Jordan, Tiên Tri Êlia về trời (II Kings 2:11) và Naaman được chữa lành
bệnh phong cùi khi tắm nước giòng sông Jordan. (II Kings 5:10 - 14).
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Capharnaum. Hội Đường Chúa Giêsu giảng dạy.
Hành Trình Với Mẹ viếng thăm Capharnaum – Capernaum, Trung Tâm hoạt động Truyền Giáo
của Chúa Giêsu. Kính viếng ngôi nhà của Nhạc Phụ Thánh Phêrô và Hội Đường Do Thái nguyên
thuỷ tại đây. Buổi tối sẽ có dịp tắm nước Biển Hồ Galilea. Capharnaum nằm khoảng 2 dặm rưỡi từ
nơi sông Jordanô chảy vào Biển Hồ Galilê. Nơi đây có trạm canh thuế vụ trên đường tới Damascus
và là nơi đông đảo những quan quyền Roma. Đây là thành phố bận bịu khá nhiều do các thương
gia vận chuyển lụa là và gia vị từ Damascus, rồi mang về cá khô, cây trái, từ vùng Gennessaret.
Sau khi rời bỏ Nazareth, Ngài đến Capharnaum và biến nơi này thành nơi cư trú và giảng đạo.
Thành phố này biến thành trung tâm hoạt động của Ngài. Tại đây, Ngài giảng dạy rất nhiều, đồng
thời, Ngài thực thi nhiều phép lạ. Capharnaum là quê hương của Thánh Phêrô. Đức Giêsu rao
giảng trong Hội Đường (Mark 1:21, Like 4:31 – 33). Ngài chữa lành một người quỷ ám và chữa
lành mẹ vợ của Thánh Phêrô (Matthew 8:17 – 17, Mark 1:21 – 34, Luke 4:31 – 41). Ngài chữa
lành người đầy tớ của viên bách quan đội trưởng (Matthew 9:1 – 8, Mark 2:1 – 12, Luke 5:17 –
20). Ngài cho con gái ông Jarô sống lại (Matthew 9:18 – 26, Mark 5:22 – 43, Luke 8:41 – 56).
Ngài chữa lành người đàn bà hoại huyết (Matthew 9:20 – 22, Mark 5:25 – 35, Luke 8:43 – 48).
Ngài chữa lành 2 người mù (Matthew 9:27 – 35). Làm phép lạ cho con trai người giầu có (John
4:46 – 54). Chữa lành kẻ bại tay (Matthew 12:10 – 14, Mark 3:1 – 6, Luke 6:6 – 11) và chữa lành
nhiều người được mang đến cầu khấn Ngài (Matthew 8:16 – 17; 9:36 – 38). Ngài lên án
Capharnaum (Matthew 11:23 – 24). Lời tiên tri của Đức Giêsu về Capharnaum đã xảy ra. Ngày
nay, Capharnaum đổ nát bên bờ hồ. Năm 1905, 2 nhà khảo cổ người Đức bắt đầu khai quật tại đây
và được quý Cha Phanxicô hoàn thành vào năm 1926. Họ đã khám phá ra Hội đường nổi tiếng tại
đây. Hội đường này được xây lại vào thế kỷ thứ 3 trên những di tích của Hội Đường mà Đức Giêsu
đã chữa lành người đầy tớ của viên bách quan đội trưởng (Luke 7). Những biểu tượng của người
Do Thái và Roma được trạm trổ trên các tảng đá. Những di tích của người Do Thái bao gồm Ngôi
sao Vua David, Menorah-Chân Đèn 7 ngọn, Hòm Bia Giao Ước, và lá dừa...Người Công Giáo tôn
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kính Hội Đường Capharnaum vì là nơi Chúa Giêsu tôn thờ Chúa Cha, giảng dạy, và làm phép lạ.
Quý Cha Phanxicô còn khai quật thấy nhà của Thánh Phêrô với những di tích của Nhà Thờ cổ từ
thế kỷ thứ 5.
Hành Trình Với Mẹ theo dấu chân của Chúa Giêsu đến làng Korazin và hành hương viếng thăm
Thánh Đường Thánh Phêrô tuyên tín và được Chúa Giêsu đặt làm Giáo Hoàng đầu tiên. Đoàn
chúng tôi đặt tay trên tảng đá Thánh Phêrô tuyên tín để cầu nguyện cho Giáo Hội và Quê Hương
Việt Nam. Nhà Thờ Primacy of St Peter-Quyền Giáo Hoàng của Phêrô được xây năm 1934 trên
một tảng đá lớn gọi là “Mensa Christi -Bàn của Đức Kitô.” Theo truyền thống, đây là nơi Chúa
Giêsu hiện ra với các Tông Đồ sau khi sống lại. Ngài chuẩn bị bữa ăn cho các ông và trao quyền
Giáo Hoàng cho Thánh Phêrô khi Ngài tuyên bố: “Hãy chăn các chiên ta.” (John 21: 9).
Đoàn thăm viếng Tabgha, nơi Chúa Giêsu làm phép lạ hoá bánh và cá ra nhiều nuôi sống 4000
người. (Mt. 14:20). Tên Tabgha này do từ tiếng Hy Lạp Heptapegon với nghĩa 7 giòng suối. Nơi
đây có nhiều nguồn nước. Theo truyền thống, nơi đây Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều
với 5 chiếc bánh và 2 con cá nuôi sống 5000 người (Mark 6:36- 44, Matthew 14:13- 21, John 16:16). 2. Nhà Thờ kiểu Byzantine được xây dựng tại đây vào thế kỷ thứ 4 và thứ 5. Năm 1942, những
di tích của Nhà Thờ này được khám phá ra với nghệ thuật mosaic còn rất đẹp. Trên tảng đá làm
bàn thờ, còn bức tranh mosaic vẽ lại hình của giỏ bánh và 2 con cá. Dưới Bàn Thờ là tảng đá mầu
đen, theo tương truyền Chúa Giêsu đã ngồi trên tảng đá này để rao giảng Tin Mừng và làm phép lạ
hóa bánh ra nhiều. Sàn Nhà Thờ trang trí bằng mỹ thuật mosaics với hình chim, cá, thú vật, và hoa
cỏ trong vùng. Năm 1934, một Nhà Thờ mới được xây dựng trên nền Nhà Thờ kiểu Byzantine cũ.

Tảng đá đen dưới Bàn Thờ nơi Chúa ngồi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều tại Tabgha.
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Hành Trình Với Mẹ tiến về Jerusalem và nghỉ đêm tại hotel Olive Tree tại George Sreet,
Jerusalem. Khách sạn khá sang trọng trong vùng trung tâm Jerusalem với nhiều khách sạn sang
trọng khác...Sau khi ăn tối xong, một số chúng tôi thám hiểm Jerusalem by night...Đường phố tấp
nập ồn ào...Xe cộ như mắc cửi...Chúng tôi cùng nhau ăn kem Jerusalem và mua đồ kỷ vật tại đây...
Sáng Thứ 2 ngày 23 tháng 9, Hành trình Với Mẹ lên Núi Cây Dầu nơi Chúa Giêsu dạy Kinh Lạy
Cha và Lên Trời. Vào Nhà Thờ Kinh Lạy Cha, chúng tôi choáng ngợp với cả 62 Kinh Lạy Cha các
ngôn ngữ khác nhau. Chúng tôi xuống một hang, tương truyền là nơi Chúa Giêsu dạy các Tông Đồ
Kinh Lạy Cha. Cùng nắm chặt tay nhau, chúng tôi sốt sắng đọc Kinh Lạy Cha với nhau để cầu
nguyện theo ý mỗi người rất sốt sắng và cảm động...
Nhà Thờ Kinh Lạy Cha được xây dựng trên nơi truyền thống Đức Giêsu dạy Tông Đồ của Ngài
Kinh Lạy Cha. Ngài cũng tiên báo sự kiện Jerusalem bị phá huỷ và mạc khải ngày Ngài lại đến
trong Ngày Tận Thế (Matthew 24:1 – 3, Luke 21:5 – 7). Vua Constantine đã đặc biệt vinh danh
nơi Giáng Sinh của Đức Kitô tại Belem cũng như Nấm Mồ Đức Kitô tại Jerusalem trong việc xây
dựng những Nhà Thờ nguy nga. Chính vua lại xây dựng một Nhà Thờ trên định Núi Cây Dầu để
nhớ những lời tiên báo của Ngài về sự tàn phá Jerusalem và sự kiện Ngài lại đến trong vinh quang.
Nhà Thờ này bị phá huỷ vào năm 614 do người Ba Tư và được Đạo Binh Thánh Giá xây lại vào
thế kỷ 12. Sau thất bại của Đạo Binh Thánh Giá, Nhà Thờ này bị phá huỷ và rơi vào tay người Hồi
Giáo. Năm 1868, công chúa Aurelia de Bossi của Auvergne mua khu vực này và trao tặng cho
nước Pháp. Năm 1875, cô xây một tu viện của Dòng Nữ Carmelite. Bên trong Nhà Thờ và trên các
tường luỹ cấm của tu viện, Kinh Lạy Cha được viết bằng 62 ngôn ngữ khác nhau. Sau này, công
chúa Aurelia de Bossi qua đời và được an táng trong khu vực luỹ cấm. Cuộc khai quật năm 1910 –
1911 cho thấy những di tích đổ nát của các Nhà Thờ cũ. Năm 1918 nước Pháp cố gắng tổ chức để
xây một Đại Giáo Đường kính Thánh Tâm tại đây, nhưng họ không thực hiện được.
Đoàn thăm viếng một nhà nguyện nhỏ nơi Chúa Giêsu lên trời. Sách Tông Đồ Công Vụ (1:9 – 12)
diễn tả sự kiện Đức Giêsu đưa các Tông Đồ lên Núi Olivet – Núi Cây Dầu. Sau khi chúc lành cho
họ, Ngài lên trời. Trên đỉnh Núi Cây Dầu được nhìn nhận là nơi Chúa lên trời. Tông Đồ Công Vụ
thuật lại sự kiện các Tông Đồ rời bỏ Núi Cây Dầu, khoảng cách với Jerusalem ước chừng một
ngày đi đường trong ngày Sabbath, khoảng 1000 yards. Một Nhà Thờ kiểu Byzantine được xây tại
đây vào thế kỷ thứ 4, sau đó, bị phá huỷ năm 614 do người Ba Tư. Đạo Binh Thánh Giá đã xây
dựng Nhà Thờ khác vào thế kỷ 12. Nhà Nguyện nhỏ hiện nay được Đạo Binh Thánh Giá xây ngay
nơi tảng đá có dấu chân Đức Kitô lên trời. Những người Hồi Giáo vẫn còn cai quản khu vực này
và họ thực hiện xây tường cũng như xây thêm một mái vòm như hiện nay.
Đoàn thăm viếng Nghĩa Trang Do Thái trên cánh đồng Josaphat, theo truyền thuyết của Người Do
Thái, đây là nơi mọi sẽ sống lại và chịu Phán Xét chung. Đoàn thăm viếng các phần mộ rất cổ xưa
của Tiên Tri Haggai, Malachi, và Zacharia, và dừng chân cầu nguyện tại Nguyện Đường
“Dominus Flevit – Chúa Giêsu khóc thương” Thành Jerusalem. “Chúa Khóc.” Trong sự kiện Ngài
vào thành Jerusalem vinh quang ngày Lễ Lá, Chúa Giêsu khi nhìn thấy Thánh Đô, Ngài dừng lại
và khóc thương. (Luke 19:37-42). Nơi Ngài khóc thương Jerusalem được ghi khắc vào thế kỷ thứ
12 do Đạo Binh Thánh Giá. Nơi đây, họ xây một Nhà Thờ. Sau đó, Đạo Binh Thánh Giá rút quân
và nơi đó biến thành hoang tàn. Ngôi Nhà Thờ hiện nay đuợc xây vào năm 1891 với hình thù
giống như giọt nước mắt. Bàn thờ được lồng khung bằng cửa sổ kiếng có thể nhìn toàn diện về
phía Jerusalem.

341

Đỉnh cao của đoàn hành hương thăm viếng Vườn Giệtxêmani với 8 cây dầu 3 ngàn năm và cùng
Dâng Thánh Lễ chung quanh tảng đá Chúa Giêsu Hấp Hối. Khu vườn Giệtxêmani là một trong
những điạ điểm lôi cuốn nhất của Đất Thánh, nằm dưới chân Núi Cây Dầu. Vườn này vẫn còn
nguyên vẹn từ 2000 năm nay. Đối diện với kinh thành ngăn cách do thung lũng Kidron, Vườn
Giệtxêmani vẫn còn nguyên vẹn như thời Chúa Giêsu, kể cả một số cây dầu cổ xưa còn lại. Thánh
Gioan kể lại: “Đây là nơi Chúa Giêsu thường đến để hồi tâm và cầu nguyện.” (Luke 22:39). Tại
đây, Chúa Giêsu đã trải qua đêm buồn thương sau cùng của cơn hấp hối. Ngài chấp nhận đau khổ
và cái chết trên Thập Giá để cứu độ nhân loại: “Lạy Cha, nếu được, xin cất chén này khỏi con,
nhưng xin đừng theo ý con, một theo ý Cha trọn vẹn.” (Luke 24:42). Juda đã đến cùng với những
quan quân của Thầy Cả Thượng Tế và Juda trao nộp Ngài cho họ. (Matthew 26:47, Mark 14:44,
Luke 22:47, John 18:23). Tất cả Tông Đồ đều chạy trốn để lại mình Ngài ứng nghiệm với lời tiên
tri: “Ta sẽ đánh chủ chiên và đoàn chiên tan tác.” Chúa Giêsu bị bắt tại đây và bị điệu tới dinh
Caipha. Sau đó, bị kết án tử hình chết trên Thập Giá. Trong khu vườn Giệtxêmani còn 8 cây dầu
với khoảng 3000 năm tuổi. Josephus nói tới sự kiện Titus đã chặt bỏ hết cây cối quanh vùng
Jerusalem vào năm 70 A.D. Những cây dầu này có lẽ đã chứng kiến sự kiện Chúa Giêsu đã cầu
nguyện và hấp hối tại đây như Pliny đã viết: “Những cây dầu này đã không chết.” Và nó vẫn còn
mang hoa trái.

Những Cây Dầu 3000 năm và Hành Trình Với Mẹ thăm viếng.
Tại nơi đây, Trong Đại Giáo Đường Hấp Hối, Hành Trình Với Mẹ cùng nhau quỳ gối chung quanh
tảng đá Chúa hấp hối để cùng dâng Thánh Lễ. Những giọt nước mắt cảm động tự nhiên trào ứa lúc
nào không hay. Chúng tôi cảm nghiệm được những giây phút kinh hoàng khi Chúa Giêsu cầu
nguyện và hấp hối tại đây...Các môn đệ nằm ngủ thờ ơ...Rồi sự kiện nụ hôn phản bội của Giuđa
làm hiệu cho đội lính bắt Chúa và các môn đệ bỏ Chúa Giêsu và chạy trốn.
Năm 379, người Byzantines xây Đại Giáo Đường Hấp Hối thứ 1 trên nơi Đức Giêsu cầu nguyện
và hấp hối. Đại Giáo Đường này bị phá huỷ năm 614 do người Ba Tư. Vào thế kỷ 12, Đạo Binh
Thánh Giá xây lại Nhà Thờ mới, nhưng lại bị phá huỷ. Nhà Thờ hiện tại rất đẹp tại Jerusalem và
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được xây lại vào năm 1919 – 1924. Khi 16 quốc gia gửi tiền xây dựng Nhà Thờ này, Nhà Thờ
mang tên “Church of all Nations – Nhà Thờ của các Dân Tộc.” Mỗi dân tộc gửi tặng đều có một
mái vòm kỷ niệm và tất cả các mái vòm đều trang trí bằng mỹ thuật mosaics với những cửa sổ đẹp
tuyệt vời. Ánh sáng mờ mờ xuyên qua cửa kính mầu thẫm tạo thành nét huyền nhiệm và thích hợp
cho bầu khí cầu nguyện và suy niệm. Một tảng đá cổ truyền lớn ghi nhớ cuộc hấp hối của Đức
Kitô được đặt trước bàn thờ chính. Một phần nền Nhà Thờ kiểu Byzantine được khám phá và được
hình thành lại bởi nghệ thuật mosaics tuyệt hảo theo như nguyên bản xưa kia. Mặt tiền Nhà Thờ
với tượng của 4 Thánh Sử đang cầm cuốn sách tuyệt đẹp. Một hình mosaic diễn tả Đức Kitô dâng
hiến đau khổ cho Thiên Chúa Cha và cả nhân loại được thực hiện rất xuất sắc.

Vườn Cây Dầu- Giệtxêmani.
Sau dó, Hành Trình Với Mẹ tiến lên Núi Sion, vừa đi vừa hát bài ca "Hôm nay là ngày Thiên Chúa
dựng nên, chúng tôi vui mừng sung sướng triền miên...Hôm nay đáng ghi muôn đời...Hôm nay
Chúa đem dân Người lên Núi Sion..." Núi Sion nằm về phía tây nam của Kinh Thành Jerusalem cổ
xưa và toạ lạc trong những bức tường thành. Nơi đây là nơi Thánh của các Tôn Giáo như Thiên
Chúa Giáo, Do Thái, và Hồi Giáo. Đối với người Thiên Chúa Giáo, nơi đây có Phòng Tiệc Ly và
vị trí nơi Đức Trinh Nữ Maria qua đời. Đối với người Do Thái và Hồi Giáo, nơi đây có phần mộ
của Vua David. Hành Trình Với Mẹ vào thăm và kính viếng nơi Mẹ an nghỉ tại Đại Giáo Đường
Dormition trên Núi Sion. Chúng tôi quây quần bên Thánh Tượng Mẹ an nghỉ và cùng cầu nguyện
và hát Bài Ca Tận Hiến cho Mẹ...Từng người thay nhau ghi hình lưu niệm tại đây...
Đại Giáo Đường Dormition - Đức Mẹ An Nghỉ, là một kiến trúc đặc biệt trên núi Sion. Nơi đây,
Đức Nữ Trinh Maria qua đời. Năm 1100, Đạo Binh Thánh Giá xây một Nhà Thờ lớn và đặt tên là
Nhà Thờ Đức Mẹ Maria trên núi Sion. Nhà Thờ bị phá huỷ năm 1219 do người Hồi Giáo chiếm
343

khu vực này. Năm 1898, người Thổ Nhĩ Kỳ trao khu vực này cho hoàng đế Đức Wilhelm II.
Hoàng đế trao lại cho quý cha Benedictine. Các Ngài đã xây dựng Nhà Thờ như hiện nay vào năm
1910. Hậu cung Nhà Thờ được trang trí bằng hình Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu với mỹ thuật
mosaics tuyệt vời. Sàn nhà có biểu tượng của Chúa Ba Ngôi với sự hiện diện của các Tông Đồ
bằng mỹ thuật mosaics do Zodiac thực hiện. Dưới hầm Nhà Thờ, tượng Đức Mẹ Maria đang an
nghỉ trên giường được điêu khắc bằng đá để diễn tả sự kiện Đức Mẹ qua đời.
Chúng tôi chào kính Mẹ, và tiếp tục tiến về Phòng Tiệc Ly, được gọi là Cenacle-The Last Supper
Room, nơi Chúa Giêsu Lập Phép Thánh Thể và cũng là nơi Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Vừa ra
khỏi Đại Giáo Đường Dormition, chúng tôi đi qua khu vực Dân Do Thái đang cử hành Lễ LềuSukot, dân chúng dựng một lều rất lớn ngay đồi Sion, trang trí lá dừa và các tranh ảnh cũng như
hình ảnh những Hòm Bia Thánh, để ghi nhớ những ngày lưu lạc trên hoang địa...Chúng tôi nhập
đoàn với rất đông người Do Thái và xem bên trong Lều Tạm này...Rồi vào Phòng Tiệc Ly. Phòng
Tiệc Ly là nơi Chúa Giêsu ăn bữa tối Tiệc Ly sau cùng với các Tông Đồ. Ngài thiết lập Thánh Lễ
đầu tiên cho nhân loại. (Mark 14:12 – 16, Luke 22:7 – 13). Cũng tại Phòng Tiệc Ly này, Chúa
Giêsu đã hiện ra 2 lần với các Tông Đồ sau khi Ngài sống lại (John 20:19 – 23, 22, 24, 29). Tại
đây, Chúa Thánh Thần Hiện Xuống trên các Tông Đồ (Acts 2:1 – 4). Những người Công Giáo tiên
khởi đã chọn Núi Sion là trung tâm điểm của các sinh hoạt. Vào thế kỷ thứ 1, một Nhà Thờ đã
được xây dựng tại đây. Nhà Thờ này không bị tàn phá vào năm 70 A.D. cũng như trong cuộc binh
biến năm 135 A.D. Giáo Hội Byzantines đã gọi nơi đây là Núi Thánh Sion và được Tiên Tri Isaia
nhắc đến trong Thánh Kinh. Năm 614, quân Ba Tư phá huỷ Nhà Thờ này và Đạo Binh Thánh Giá
xây dựng lại và thế kỷ 12 với hình dáng như ngày nay. Năm 1176, Phần Mộ Vua David được toạ
lạc trong nhà nguyện dưới và năm 1552, những người Công Giáo bị trục xuất ra khỏi nhà nguyện
trên và người Thổ Nhĩ Kỳ đã biến nhà nguyện trên thành nguyện đường Hồi Giáo với mái và vòm
cầu nguyện theo kiểu Hồi Giáo. Chúng tôi cùng nắm tay nhau cầu nguyện và hát bài ca "Người ta
cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy, là chúng con thương yêu nhau..." để nhớ lại
Giới Luật Yêu Thương Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ cùng với Bí Tích Thánh Thể và Chức
Linh Mục tại Phòng Tiệc Ly này.
Sau đó, cùng nhau vào thăm mộ phần của Vua David. Nam vào một bên và phải đội mũ chỏm của
Do Thái. Nữ vào một bên, để xem phầm mộ Vua David. Đây là nơi Cực Thánh của người Do Thái
sau Bức Tường Phía Tây (Western Wall). Phần Mộ Vua David được khám phá do Rabbi Benjamin
quê Tudela khi ông thăm viếng Jerusalem năm 1172. Phần mộ này được xây bằng đá được phủ vải
thêu với triều thiên bằng bạc của Torah.
Hành Trình Với Mẹ từ giã mộ phần Vua David và thăm viếng Nhà Thờ Gà Gáy Thánh Phêrô-The
Church of St Peter Gallicantu...Nơi đây là dinh Cai Pha, Thầy Cả Thượng Phẩm của người Do
Thái. Chúa Giêsu bị điệu từ vườn Giệsemani về dinh Cai Pha...Ngài bị chất vấn, hành hạ, bỏ tù tại
đây suốt đêm, và cũng là nơi Phêrô chối Chúa 3 lần...Chúng tôi lần lũi vào Nhà Thờ, được trang trí
bằng những hình ảnh về Chúa Giêsu bị hành hạ tại đây...Xuống bậc thang phía dưới hầm, các nhà
khảo cổ còn giữ nguyên vẹn hầm giam Chúa Giêsu...Những bức tường bằng đất và đá kiên cố để
giam giữ Chúa Giêsu...Ngài bị treo 2 tay lên và bị hành hạ...Chúng tôi bắt chước hình ảnh Chúa
Giêsu và giang đôi tay dán chặt vào vách đất đá như Chúa để chụp hình lưu niệm tại đây...Phía
trên có một lỗ nhỏ để quân canh của Cai Pha theo dõi Chúa Giêsu bị hành hạ...Lên khỏi hầm nhà
tù, chúng tôi kính viếng Con Đường Chúa Đã Đi Qua các đây 2000 năm. Con đường này được bảo
trì nguyên vẹn với những tảng đá lót đường khá lớn...Bây giờ họ rào rất kỹ lưỡng...Trên con đường
này, nhiều lần Chúa Giêsu cùng các môn đệ lên Đền Thánh Jerusalem, và cũng là con đường lính
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canh của Cai Pha điệu Chúa đi từ vườn Giệtxêmani về dinh Cai Pha, và từ dinh Cai Pha lên Đền
Thánh và dẫn độ Ngài đến Philatô...Mỗi người chụp hình Con Đường Chúa Đã Đi Qua ghi dấu kỷ
niệm này...
"HÀNH TRÌNH VỚI MẸ"
PHẦN BỐN: ĐỀN THÁNH JERUSALEM-WESTERN WALL -NÚI CÁM DỖBIỂN CHẾT.
Rời Nhà Thờ St Peter Gallicantu, Hành Trình Với Mẹ tiến về Núi Thánh Đền Thờ Moriah....Chúng
tôi dặn dò đoàn rất kỹ về an ninh và sự kiểm soát của lính Do Thái tại Núi Thánh Đền Thờ Moriah.
Lính canh Do Thái tay lăm le khẩu súng rất nghiêm nghị...Đoàn chúng tôi đang tiến về khu
Western Wall-Wailing Wall, là Bức Tường Than Khóc hay Bức Tường Phía Tây...Cao và xa bên
phía Núi Thánh Moriah, người Hồi Giáo xây dựng Đền Thờ Mái Vòm Đá-Mosque the Dome of
the Rock vĩ đại với mái vòm mầu vàng rực rỡ, và trên đỉnh mái vòm là huy hiệu của Hồi Giáo. Núi
Thánh Đền Thờ Moriah chính là Đền Thánh Jerusalem xa xưa.
Núi Thánh Đền Thờ được tôn kính do 3 Tôn Giáo lớn: Kitô Giáo, Do Thái Giáo, và Hồi Giáo. Đối
với người Do Thái, núi này là nơi Đền Thánh được xây dựng khi xưa. Đối với người Kitô Giáo,
nơi đây, Đức Kitô đã sống và hoạt động qua nhiều biến cố trong Đền Thánh. Đối với người Hồi
Giáo, núi này là nơi Thánh thứ 3 sau Mecca và Medina.
Lịch sử núi Moriah hay Núi Thánh Đền Thờ có nguồn gốc từ thời Abraham. Theo truyền thống và
Thánh Kinh, trên núi này, Abraham đã chuẩn bị sát tế Isaac dâng lên Thiên Chúa (Genesis 22:1 –
22). Những thời gian sau cùng của triều đại, David đã mua núi này để Araunah người Jebusite làm
sân đập lúa (Samuel 24:18 – 25) và Vua cho xây Bàn Thờ kính Thiên Chúa. Vua David hứa xây
Đền Thánh dâng kính Thiên Chúa, nhưng vinh dự này chỉ dành cho người con là Solomon.
Solomon đã xây Đền Thánh lộng lẫy nguy nga với những gỗ quý, đồng, và vàng từ phương xa
chuyên chở về. Đền Thánh huy hoàng tráng lệ này đã bị Nebuchadnezzar phá huỷ vào năm 587
B.C. Người Do Thái đã bị lưu đầy bên Babylon. 50 năm sau, với những ngày hồi hương hân hoan,
Đền Thánh với diện tích nhỏ hơn được Zerubabel xây dựng lại tại đây. Vua Herod Cả ước mơ xây
dựng lại Đền Thánh lớn hơn. Trên 10,000 công nhân được xử dụng vào công việc vĩ đại này. Đền
Thánh được thực hiện lớn hơn và vẫn giữ nét đẹp và vẻ huy hoàng của Đền Thánh cũ. Công trình
khởi sự vào năm 20 B.C và hoàn thành vào năm 64 A.D. Nhưng 6 năm sau, Đền Thánh lại bị phá
huỷ. Đền Thánh do Herod xây là nơi Đức Giêsu hoạt động. Năm 70 A.D. Đền Thánh này bị quân
đội của Titus với tướng Vespasianô đốt cháy. Titus đã cố gắng giữ lại Đền Thánh, nhưng binh sĩ
của ông đã ném đuốc cháy vào cửa sổ và Đền Thánh bị thiêu huỷ. Chân Đèn 7 ngọn (The
Menorah) còn sót lại và Titus đã mang về Roma. Năm 135 A.D. sau khi dẹp tan cuộc nổi dậy thứ 2
của Do Thái, Hadrian đã biến khu vực Đền Thánh thành đền thờ thần Jupiter. Những người Kitô
hữu đầu tiên nhìn núi Moriah như là nơi bị Thiên Chúa nguyền rủa và biến thành nơi hoang tàn đổ
nát. Năm 636 A.D. người Hồi Giáo chiếm được Jerusalem, và Khalif Omar đã xây một đền thờ
Hồi Giáo tại đây và họ xác định đây là nơi tiên tri Mahomed về trời. Năm 691, Adbed El Malik
Ben Marwan, dòng dõi Omayad Khalif, đã thực hiện một đền thờ Hồi Giáo lớn hơn như hiện nay.
Đền Thờ Mái Vòm Đá (The Dome of the Rock) được xếp vào loại nơi Thánh thứ 3 của Hồi Giáo
sau Kaaba tại Mecca và phần mộ của Tiên Tri tại Medina. Đây là một trong những Đền Thờ Hồi
Giáo đẹp nhất của thế giới Hồi Giáo. Trải qua 13 thế kỷ, Đền Thờ Mái Vòm Đá (The Dome of the
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Rock) được tu sửa lại nhiều lần. Nhưng Đền Thờ Mái Vòm Đá (The Dome of the Rock) hiện nay
còn giữ được nguyên hình dáng của năm 691. Khi Đạo Binh Thánh Giá chiếm lại được Jerusalem
vào năm 1099, Đền Thờ này được biền đổi sang Nhà Thờ Công Giáo với tên gọi là Đền Thờ Thiên
Chúa (Templum Domini). Sau khi Đạo Binh Thánh Giá bị đánh bại tại Horns of Hittin năm 1187,
cây Thập Tự chiếu sáng 88 năm trên đỉnh Vòm Đền Thờ bị mang xuống và thay thế bằng huy hiệu
Hồi Giáo. Từ thời gian đó, Đền Thờ Mái Vòm Đá (The Dome of the Rock) của Hồi Giáo trở thành
một di tích kỷ niệm đặc biệt tại Jerusalem. Mô hình được xây theo kiểu Byzantine và được thực
hiện bởi các nghệ nhân Byzantine, nhưng trang trí theo kiểu đông phương. Bên ngoài có những
cửa 8 cạnh khoảng 63 feet với đường kính là 180 feet. Mái Vòm cao khoảng 108 feet với đường
kính là 78 feet. Cấu trúc với hình 8 cạnh lồng trong những miếng cẩm thạch cao tới 18 feet, và trên
cùng, với những bức tường trang trí bằng ngói Thổ Nhĩ Kỳ sáng chói. Mái vòm làm bằng những
đĩa nhôm mạ vàng lóng lánh dưới ánh sáng mặt trời. Bên trong chứa một tảng đá lớn với tương
truyền Tổ Phụ Abraham sát tế Isaac trên phiến đá này.
Đoàn chúng tôi không được lên khu vực Đền Thánh Jerusalem vì lý do an ninh của người Hồi
Giáo. Do đó, sau khi qua cửa khám security rất kỹ lưỡng như lên máy bay, chúng tôi vào khu vực
Bức Tường Than Khóc hay Bức Tường Phía Tây...Nam đi theo bên nam. Nữ đi theo nhóm bên
nữ...Bên nam chúng tôi mỗi người đội một mũ chỏm mầu trắng trên đầu theo phong tục người Do
Thái...Hôm nay là ngày Lễ Lều Sukot, cả trăm ngàn người về nơi đây...Chúng tôi vất vả lắm mới
chen vào gần Bức Tường Than Khóc để chạm tay vào, và cũng cầu nguyện theo kiểu người Do
Thái gật gật cái đầu...Chạm vào Bức Tường Than Khóc và cầu nguyện xong, chúng tôi mạo hiểm
bước vào nơi Thánh của góc phía Tây Đền Thánh. Rất nhiều người Do Thái và các Biệt Phái cũng
như Luật Sĩ của họ cầu nguyện và làm việc nơi đây...Những Hòm Bia Thánh bằng gỗ theo mô hình
đời xưa, những bản Kinh Torah...xếp rất nhiều nơi đây...Ngoài ra, chúng tôi còn tò mò xem nơi
diễn ra phép cắt bì cho những trẻ em Do Thái theo truyền thống trong khu vực này...
Bức Tường Phía Tây hay Bức Tường Than Khóc (Western Wall or Wailing Wall) là Thánh Địa
quan trọng nhất của người Do Thái. Đó là di tích duy nhất còn lại của Đền Thờ Jerusalem. Bức
Tường Phiá Tây là một phần của bức tường Đền Thờ thứ 2 do Vua Herod xây dựng vào năm 20
B.C. Titus qua tướng Vespasianô vào năm 70 A.D. đã dùng khu vực này biểu dương sự vĩ đại của
quân lính Roma. Họ đã phá huỷ tất cả Đền Thờ. Trong thời đế Quốc Roma, người Do Thái không
được đến Jerusalem. Tuy nhiên, vào thời Byzantine, người Do Thái được phép đến mỗi năm 1 lần
vào ngày kỷ niệm Đền Thờ bị phá huỷ, để họ tưởng nhớ, khóc than, và đau thương trên những di
tích của Đền Thờ. Do đó, phần này còn được gọi là Bức Tường Than Khóc – (Wailing Wall).
Phong tục người Do Thái cầu nguyện và than khóc tại Bức Tường Phía Tây kéo dài nhiều thế kỷ.
Từ năm 1948 – 1967, người Do Thái không được phép thăm viếng Bức Tường vì nó thuộc về lãnh
thổ của người Jordan. Sau cuộc chiến 6 ngày, Bức Tường Than Khóc trở thành nơi thăm viếng và
thờ phượng. Khung cảnh này có thể chứa tới cả ngàn ngàn người đến đây hành hương.
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Bên Bức Tường Than Khóc.
Sau đó, chúng tôi đến kính viếng Nhà Thờ Thánh Anna, nơi sinh hạ Mẹ Maria. Khi Đạo Binh
Thánh Giá rút khỏi Jerusalem, họ để lại khoảng 30 Nhà Thờ do họ xây dựng. Nhà Thờ Thánh
Anna là một trong những Nhà Thờ đẹp nhất được xây dựng vào năm 1100 A.D. do người vợ của
Baldwin I theo kiểu Romanesque. Nhà Thờ này được xây dựng trên nơi hạ sinh của Mẹ Maria và
là ngôi nhà của Thánh Joakim và Bà Thánh Anna. Sau khi chiến thắng Đạo Binh Thánh Giá,
Saladin đã biến Nhà Thờ này thành viện thần học của Hồi Giáo. Năm 1856, Sultan Abdul Majid đã
dâng hiến khu vực này cho Hoàng Đế Napoleon III. Nhà Thờ được sửa chữa lại và trao cho quý
Cha Dòng Trắng. Kỹ thuật âm thanh của Nhà Thờ Thánh Anna rất tuyệt vời...Chúng tôi cùng nhau
hát kinh Linh Hồn Tôi Tung Hô Chúa...không cần micro, nhưng giọng hát vang vọng âm thanh
tuyệt vời. Sau đó, chúng tôi xuống kính viếng nơi Mẹ Maria hạ sinh...Chúng tôi cùng nhau cầu
nguyện tại đây và ghi hình lưu niệm nơi Mẹ Maria hạ sinh...
Ngay bên Nhà Thờ Thánh Anna, Hồ Bethesda nổi tiếng nơi Chúa Giêsu chữa lành người bất
toại...Người ta còn giữ di tích khá nguyên thủy. Hồ Bethesda nằm về hướng cửa thành Thánh
Stêphanô bên trong tường thành Jerusalem. Hồ này là nơi tụ tập các người bệnh tật ước mong được
chữa lành. Tại đây, Đức Kitô đã chữa lành một người tàng tật suốt 38 năm (John, 5). Hồ chứa
đựng những đồ phế thải hàng ngàn năm và được khôi phục lại do quý Cha Dòng Trắng. Hồ dài
khoảng 350 feet và rộng khoảng 200 feet với chiều sâu là 25 feet. Hồ có 5 cửa theo đúng Phúc Âm
của Thánh Gioan tường thuật. Một trong 5 cửa này dùng vào việc tẩy rửa những con chiên được
mang lên Đền Thờ hy tế. Đạo Binh Thánh Giá đã xây dựng lại một Nhà Nguyện nằm trên di tích
của Đại Giáo Đường thời Byzantines vào thế kỷ thứ 5 bị phá huỷ vào năm 614 do người Ba Tư.
Sau khi ăn tối xong tại hotel Olive Tree, chúng tôi cùng nhau lên xe bus đến Vườn Giệtxêmani cầu
nguyện...Khung cảnh Vườn Cây Dầu vắng lặng chìm trong đêm tối...Những cây dầu ủ rũ trong
màn đêm...Người gác cổng vườn Giệtxêmani mở cổng cho đoàn chúng tôi...Hành Trình Với Mẹ
nắm chặt tay nhau trong thổn thức, hình dung đêm Chúa Giêsu bị bắt tại đây...Chúng tôi nắm chặt
tay nhau để chuyển hơi ấm và niềm tin...Có tiếng nức nở khóc...Chúng tôi cùng đọc kinh và cầu
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nguyện cho những người thân yêu tại đây...Mỗi người đều dâng lời cầu nguyện..Bé Thanh và
Thomas trẻ nhất trong đoàn cầu nguyện trước...Rồi từng người nói lên tâm tình của mình nơi Chúa
Giêsu cầu nguyên và hấp hối...Các môn đệ bỏ Ngài và nằm ngủ, để Ngài hấp hối cô đơn...Chúng
tôi bật khóc vì xúc động...Bao nhiêu tâm tình cuộc sống trải dài trong những lời cầu xin tha
thiết...Những giờ phút hạnh phúc bên Thầy cầu nguyện trong cơn hấp hối...Xa xa, hình ảnh Đền
Thánh Jerusalem chìm trong bóng đêm...Bao nhiêu hồi tưởng về ngày Thứ 5 và Thứ 6 Tuần Thánh
ùa về trong chúng tôi...

Cầu Nguyện tại Vường Giệtxêmani ban đêm.
Sáng Thứ 3 ngày 24 tháng 9, Hành Trình Với Mẹ thăm viếng Bethania, nơi Chúa Giêsu làm phép
lạ cho Lazarô chết 4 ngày sống lại...Nhà Thờ Lazarô được xây dựng khá đẹp. Nhưng bức tranh
nghệ thuật mosaics được trang trí trên những bức tường diễn tả sự kiện Chúa Giêsu làm phép lạ
cho Lazarô sống lại...
Bêtania nằm vào khoảng 2 dặm phía đông Jerusalem và sườn phía tây của Núi Cây Dầu trên đường
đi Jericho. Vào thế kỷ thứ 4, làng này lấy tên của Lazarô và là nơi Lazaro với 2 chị em cư ngụ là
Maria và Matta. Ngài thường thăm viếng làng này khi thăm gia đình Lazaro. Nơi đây, Đức Kitô
giảng dạy về con đường tốt nhất khi nói với Matta: “Matta, Matta, con lo lắng về quá nhiều
chuyện. Chỉ có một điều cần thiết mà Maria đã chọn phần tốt hơn, không ai có thể lấy lại phần đó.”
(Luke 10:38 – 42). Đặc biệt, Đức Kitô đã làm phép lạ cho Lazaro sống lại. (John 11:1 – 44). Trong
ngôi nhà của Simon người phong cùi, Maria đã xức dầu thơm cho Ngài. (Matthew 26:1 – 13, Mark
14:3 – 9, Luke 7:36 – 50, John 11:1 – 44).
Rời Nhà Thờ Lazaro, chúng tôi lên đường đi Jericho, thành phố của những cây chà là xanh tươi...
Trên đường đi Jericho, đoàn chúng tôi dừng lại thăm viếng Cây Giakêu và chụp hình tại đây.
Thành Jericho: Nằm trong thung lũng sông Jordan gần Biển Chết, đất đai phì nhiêu, có khoảng
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20,000 dân. Đây là thành phố cổ nhất của nhân loại, từ 7000 năm trước Chúa Giáng Sinh với
những biến cố trong Cựu Ước và Tân Ước:
1) Dân Do thái đã qua đây và chiếm thành này sau 7 ngày vây hãm. (Josuê 6).
2) Tiên tri Elia và Elisê đã đi lại tại nơi đây.
3) Chúa Giêsu đã chữa 1 người mù tại đây. (Lc 18:35-43)
4) Ông Giakêu đã đón Chúa tại thành này. (Lc 18:1-10)

Cây Giakêu tại Jericho.
Sau đó, đoàn thăm viếng Núi Chúa Bị Cám Dỗ: Núi bốn mươi ngày. Núi này bao quanh Jericho
trong hoang địa Juda. Nơi đây Chúa ăn chay 40 ngày đêm và ma quỉ cám dỗ Chúa (Mt 4:1-11).
Trên đỉnh núi Simeon Macabê bị giết năm 135 trước công nguyên. Chúa Giêsu chịu cám dỗ ngay
sau những ngày Ngài chịu phép rửa tại sông Jordan. “Và Chúa Giêsu đầy ơn Chúa Thánh Thần rời
khỏi sông Jordan và được hướng dẫn bởi thần khí, Ngài vào sa mạc.” (Luke 4:1-13, Mark 1:1213). Không có Phúc Âm hay tài liệu nào cho thấy chính xác nơi Chúa Giêsu ăn chay 40 đêm ngày
và chịu cám dỗ. Sau này, theo truyền thuyết, nơi Chúa Giêsu chịu cám dỗ là núi Bốn Mươi “Mount of Qarantel.” Núi này nằm phía sau thành Jericho cổ. Đỉnh núi là nơi Ngài chịu cám dỗ lần
sau cùng khi ma quỷ chỉ cho Ngài tất cả vương quốc trần gian. Sườn núi phía đông, một Nhà Thờ
được xây dựng vào thế kỷ 16 ngay trên hang đá Chúa chịu cám dỗ. Nhà Thờ này bị bỏ hoang vào
thế kỷ 13 và năm 1874, Giáo Hội Chính Thống Hy Lạp đã thiết lập một tu viện tại đây. Chúng tôi
cùng nhau đi xe cable lên Núi Cám Dỗ...Khi tới tu viện Chính Thống Hy Lạp này, chúng tôi cùng
nhau leo lên trên 100 bậc đá để vào tu viện...Vào tới cổng tu viện, những phòng riêng cho các tu sĩ
nằm trong các vách đá...Tới một nhà nguyện cũng là một hang động rất lớn với những chiếc ghế
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cho các tu sĩ đọc kinh...Những bức tranh bằng nghệ thuật mosaics diễn tả lại sự kiện Chúa Giêsu
cầu nguyện và chịu cám dỗ...

Trong Tu Viện trên Đỉnh Núi Cám Dỗ.
Chúng tôi được một tu sĩ hướng dẫn đến nơi tương truyền Chúa Giêsu cầu nguyện và chịu cám
dỗ...Đây là một tảng đá khá lớn...Chúng tôi cùng nhau ghi những tấm hình kỷ niệm...Vì đây là lần
đầu tiên chúng tôi vào thăm viếng tu viện đặc biệt này...Sau đó, cùng nhau đến 1 restaurant ngay
trên đỉnh Núi Cám Dỗ để thưởng thức bữa ăn truyền thống của dân Palestine địa phương nơi
đây...Nhà hàng dọn những thức ăn khai vị gồm bánh mì thời Chúa Giêsu với những món dưa
chua...Sau đó, họ dọn món ăn chính là một nồi cơm rất lớn nấu với những miếng thịt gà được hầm
lâu giờ...Thịt gà trộn lẫn với cơm rất thơm và ngon...Chúng tôi thưởng thức một bữa ăn khá đặc
biệt và rất ngon miệng...Sau đó, chúng tôi xuống núi cũng bằng xe cable...
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Tảng đá nơi Chúa bị Cám Dỗ.
Rời Núi Cám Dỗ, chúng tôi tiến về Qumran và Biển Chết. Xe bus dừng lại tại Qumran, nơi khám
phá ra những cuộn Thánh Kinh từ thế kỷ thứ nhất. Chúng tôi xem những hang động chứa đựng
những mảnh Thánh Kinh cổ xưa này. Năm 1947, Mohammed Edib, một người Ả Rập du mục đi
tìm chiên lạc tại vùng phía tây Biển Chết, anh đã tìm thấy những Cuốn Thánh Kinh Cổ nổi tiếng
vùng Biển Chết (Dead Sea Scrolls). Mohammed Edib, khi đi tìm chiên, anh ném một viên đá vào
một cái hang, anh nghe có tiếng đổ vỡ. Anh sợ hãi quá và chạy đi vì nghĩ rằng có ma quỷ trong
hang. Tuy nhiên, hôm sau, anh gọi người bà con và khi 2 người vào hang, họ thấy 8 cái hũ với nắp
vẫn còn đậy kín. Họ mang những hũ ra ngoài và hy vọng tìm thấy vàng trong đó. Nhưng họ thất
vọng khi chỉ thấy những cuộn da viết bằng những chữ lạ họ không đọc được. Tất cả 7 cuốn được
tìm thấy trong các hũ. Một ngày nọ, người du mục mang những cuốn này cho một người Syria
Thiên Chúa Giáo là Khali Kando và bán cho ông. Khali Kando mua 4 cuốn và đem cho một cư dân
đang cư trú tại Jerusalem. Họ nhận ra đây là 4 cuốn Thánh Kinh cổ viết bằng tiếng Do Thái. Họ
mua 4 cuốn này ngay. Năm 1949, sau khi biết giá trị lớn lao của những cuôn Thánh Kinh này, họ
mang sang Hoa Kỳ và bán cho giáo sư Yigael Yadin với giá $250,000 dollars. Sau đó, những cuốn
này được đưa trở về Do Thái. Giáo sư Eleazar Sukenik, là người cha của giáo sư Yigael Yadin
mua luôn 3 cuốn còn lại tại Belem. Hiện nay, những cuốn Kinh Thánh này được trưng bày tại Điện
Chứa Đựng Sách Thánh Kinh (Shrine of the Book) trong bảo tàng viện Do Thái tại Jerusalem.
Cuốn Thánh Kinh nổi tiếng nhất trong số sách này là cuốn sách của Tiên Tri Isaia với chiều rộng 1
foot và chiều dài 24 feet. Năm 1949, giáo sư Harding, giám đốc của những đồ cổ tại Jordan, và
Peer de Vaux, giám đốc Học Viện Thánh Kinh (Ecole Biblique), và những người du mục thấy
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được giá trị của nhưng cuốn Kinh Thánh này, họ bắt đầu tìm kiếm thêm những tài liệu khác trong
vùng phía tây Biển Chết. Hơn 900 mảnh tài liệu khác của những cuộn sách giá trị được tìm thấy
trong hơn 30 hang tại vùng. Một số lớn các bản thảo giá trị được tìm thấy từ hang số IV do người
du mục Ả Rập vào năm 1952. Hang này cách khu vực di tích đổ nát của Qumran khoảng 400
yards. Những cuốn sách Thánh Kinh này được viết trên da và giấy papyrus. Một số khác được viết
trên miếng đồng.
Chúng tôi vào xem khu vực của nhóm người Essenes. Theo sử gia Josephus và Pliny, tác giả viết
những cuốn Thánh Kinh (Dead Sea Scrolls) tìm thấy tại vùng Biển Chết là dân Essenes. Dân
Essenes là thành viên của một loại tôn giáo. Họ thường sống trú ẩn nơi các sa mạc nóng cháy hay
trên những bãi biển của vùng Biển Chết. Họ từ bỏ Jerusalem để vào sống trong sa mạc cầu nguyện,
học hỏi, suy niệm, sống nghèo khó và bác ái. Họ sống thành tập đoàn và bỏ chung của cải thành
cộng đoàn. Josephus đã viết về họ như những người cộng sản toàn vẹn. dân Essenes định cư tại
Qumran vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước Chúa Giáng Sinh. Vào năm 31 B.C. họ từ giã nơi đã
định cư bị phá huỷ vì động đất. 30 năm sau, họ trở về và sửa chữa lại căn làng nhỏ bé để định cư
lại nơi đây. Năm 68 B.C. Dân Essenes vội vã cất giấu đi tất cả những đồ quý giá, những Thánh
Kinh, và các vật dụng khác vào những hang cao trên miền sườn núi. Sa mạc đã chôn giấu những
những bí mật này xuyên suốt 2,000 năm cho mãi tới khi được tình cờ khám phá ra vào năm 1947.
Chúng tôi vào thăm những di tích cổ xưa, vùng dân cư sinh sống trong các lều, nhà nhỏ, và hang
động nằm gần trung tâm cộng đoàn. Trung tâm cộng đoàn này được khám phá ra khi khai quật tại
vùng Qumran vào những năm 1951 – 1956. Di tích đổ nát gồm một nhà dài 120 feet và rộng 90
feet, được xây bằng đá. Phía bắc, một tháp canh có 3 tầng cao là nơi bảo vệ. Một phòng nhỏ làm
nhà ăn trong đó có một chồng đĩa bằng đất được khám phá. Cả ngàn nồi đất được tìm thấy trong
các phòng khác có lẽ là nhà bếp trước kia. Nơi đáng lưu ý và hấp dẫn nhất là một phòng viết với
bàn ghế để cư dân ngồi viết. 2 bình mực còn mực khô và 1 ngòi viết bằng đồng với 1 ngòi viết
bằng đất sét được tìm thấy nơi đây. Một dẫy nhà khác chung quanh khu nhà chính gồm những căn
phố để nhuộm, xưởng làm đồ gốm, chuồng ngựa, xưởng xay ngũ cốc, và 7 bồn chứa nước. Những
bồn chứa nước này đầy những nước ngọt dẫn từ vùng núi bằng một hệ thống dẫn nước (aqueduct).
Phía đông của vùng, một nghĩa trang với 1100 nấm mồ được tìm thấy khi khai quật.
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Trên Biển Chết.
Từ giã Qumran, chúng tôi đến Biển Chết và cùng nhau xuống ngâm mình và nổi trên mặt Biển
Chết. Biển Chết dài 47 dặm và rộng 10 dặm. Diện tích mặt biển là 360 dặm vuông với chiều sâu
của nước là 1,278 feet. Biển Chết nằm dưới mực nước biển. Nơi đây là điểm thấp nhất của trái đất.
Gọi là Biển Chết bởi vì không có một sinh vật nào sống trong đó. Nước Biển Chết có nồng độ mặn
nhất thế giới với 26% muối. Nước Biển Chết mặn gấp 5 lần so với nước biển khác, đồng thời,
lượng đậm đặc của hoá chất tại đây rất cao vì Biển Chết không có lối thoát. Sông Jordan và các
nguồn suối khác đổ vào Biển Chết cả ngàn tấn nước hoà lẫn với lưu huỳnh và nitrat. Nước này
không thoát ra được và chịu sức nóng kinh hoàng của thung lũng Jordan. Nước lại bốc hơi và sức
đậm đặc của hoá chất gia tăng lên. Biển Chết có nhiều khoáng chất. Những nhà nghiên cứu nhận
thấy cả ngàn mét khối calcium, chloride, magnesium, sodium, và potassium trong đó. Đặc biệt,
nước Biển Chết có trọng lực nặng tới mức độ 1.166. Do đó, thân thể không bị chìm và người ta có
thể nổi trên mặt nước mà không cần biết bơi lội. Chúng tôi cùng nắm tay nhau nổi trên mặt nước,
và trát bùn Biển Chết lên mặt mũi của nhau để cho làn da mịn hơn...Ai cũng cảm nghiệm được
Biển Chết thế nào...
Sau khi tắm và bơi lội trong Biển Chết xong, chúng tôi lên đường trở về Jerusalem. Chúng tôi lại
bắt đầu hành trình Jerusalem by night rất thú vị.
"HÀNH TRÌNH VỚI MẸ"
PHẦN NĂM: VIA DOLOROSA-ĐƯỜNG THÁNH GIÁ-CALVARY.
Sáng sớm ngày Thứ Tư 25 tháng 9, chúng tôi thức dậy sớm và cùng nhau Đi Chặng Đàng Thánh
Giá, dõi theo Con Đường Chúa Đã Đi Qua.
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Chặng Đàng Thánh Giá.
Đường Thánh Giá là con đường truyền thống Đức Giêsu đã đi và vác cây Thập Tự lên núi Can-Vê
để chịu đóng đinh và chịu chết cứu độ con người trên đó dưới thời Phongxiô Philatô. Những biến
cố này được ghi lại bởi 14 chặng đàng Thánh Giá. 9 chặng được dựa trên Thánh Kinh và 5 chặng
khác được thực hiện theo truyền thống. 2 chặng đầu tiên nằm trong khu vực thành luỹ Antonia, 7
chặng sau nằm trên đường phố, và 5 chặng sau cùng toạ lạc trong khu vực Nhà Thờ Mồ Thánh.
Mỗi ngày thứ 6 hàng tuần, vào lúc 3 giờ chiều, quý Cha Phanxicô luôn luôn tổ chức nghi thức
chặng đàng Thánh Giá dọc theo những di tích này. Hành Trình Với Mẹ cùng chia nhau vác Cây
Thánh Giá khá lớn và sốt sắng vừa đi vừa hát và suy niệm. Bắt đầu từ nơi Chúa bị kết án và từ
Vòm “Ecce Homo – Này Là Người” được đặt tên do lời nói của Philatô giới thiệu Đức Giêsu cho
dân Do Thái sau khi hành hạ Ngài. Vòm này là một phần của cổng ngã 3 dẫn tới phần đất của
người Roma tại Jerusalem, được Hadrian xây dựng vào năm 135 A.D. Một phần của vòm này gắn
liền với Nhà Thờ của quý Sơ Sion. Theo truyền thuyết kể lại, bục đá nơi Philatô giới thiệu Đức
Giêsu “Này Là Người” nằm tại nơi đây.
Hành Trình Với Mẹ đặc biệt đi trên Con Đường Chúa Đã Đi Qua từ chặng Thứ Nhất: Lithostrotos,
nơi Chúa bị kết án tại gần Vòm Ecce Homo, nơi Philatô giới thiệu “Này Là Người” cho dân thấy
mà thương hại Chúa Giêsu. Hành hương kính viếng nơi Chúa bị xỉ nhục, chứng kiến những tấm
đá từ thế kỷ Thứ Nhất với những dấu tích nguyên thuỷ của Quân Lính Roma hành hạ Chúa Giêsu.
Hành hương kính viếng Nguyện Đường Chúa Giêsu bị đánh đòn và Kết Án Tử Hình. Tiếp nối theo
Con Đường Thập Tự tới Đỉnh Đồi Calvariô – Calvary. Đoàn dâng lễ ngay nơi An Táng của Chúa
Giêsu. Khi vào thăm viếng Tu viện quý Sơ Sion được thành lập do một người Pháp, cha Alphonse
Ratisbone từ Strasbourg. Ngài đến Jerusalem năm 1855 và mua miếng đất này bên cạnh vòm
“Ecce Homo – Này Là Người.” Những đổ nát được di chuyển đi vào năm 1859 – 1864 và ngài xây
tu viện quý Sơ Sion tại đây. Năm 1931 – 1937 Bà mẹ Bề Trên Godeleine và cha Vincent của Đại
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Học Kinh Thánh Jerusalem đã khai quật khu vực này. Khu vực Nền Đá Thánh Sử Gioan ghi lại
trong Phúc Âm được khám phá: “Philatô đặt Ngài ngồi trên toà xét xử gọi là Nền Đá (John 19:13).
Khu vực Nền Đá này được gọi là “Lithostrotos” là nơi Đức Giêsu bị kết án. Tại đây, Philatô di
chuyển toà án đến gần đám đông hung hãn đang chờ đợi ngoài cửa Đồn Luỹ Antonia. Philatô đã
dẫn Đức Giêsu máu me đầy người cho dân chúng và tuyên bố: “Ecce Homo – Này Là Người.” Sau
đó, ông rửa tay và kết án tử hình Đức Giêsu chết trên Thập Giá. Nền Đá này đời xưa trong thời
Chúa Giêsu bị kết án.

Đỉnh đồi Calvary.
Núi Can-Vê là một phiến đá lớn trồi lên phía ngoài khoảng 45 feet. Tên gọi Can-Vê là Núi Sọ vì
có hình giống như cái sọ. Trên đỉnh núi Sọ có 2 Nhà Nguyện. Nhà Nguyện thứ nhất thuộc Giáo
Hội Chính Thống Hy Lạp nằm trên nơi Đức Giêsu bị treo lên Thập Giá. Nhà Nguyện thứ 2 thuộc
Giáo Hội Công Giáo là nơi Ngài bị lột áo và đóng đinh. Trên phiến đá này còn có bàn thờ dâng
kính Đức Mẹ Sầu Bi và có một Nhà Nguyện kính Adam phía dưới. Chúng tôi từng người vào và
hôn kính lỗ Thánh Giá của Chúa dưới gầm Bàn Thờ Đức Mẹ Sầu Bi rất cảm động. Sau đó, chúng
tôi cùng xuống và hôn kính tảng đá hạ xác Chúa xuống...Đặc biệt nhất là chúng tôi cùng xếp hàng
vào hôn kính phiến đá cẩm thạch, nơi an táng Chúa trong Mồ, được gọi là Edicule, nơi táng xác
Chúa. Đoàn người vào hôn kính khá dài, chúng tôi phải chờ đợi cả hơn 1 giờ mới tới phiên
mình...Nhưng ai nấy cũng rất phấn khởi trong tâm tình sốt sắng...Hành Trình Với Mẹ còn đi xuống
hầm, nơi Bà Thánh Helena tìm thấy Thánh Giá thật của Chúa Giêsu vào thế kỷ thứ 4. Chúng tôi
dạt dào niềm xúc động để vào nơi Mồ Thánh của Chúa Giêsu.
Sau khi dâng Thánh Lễ tại Núi Calvary và hôn kính Mồ Chúa xong, Hành Trình Với Mẹ vào thăm
Đồn Luỹ Antonia Đức Giêsu bị kết án tử hình và bắt đầu Chặng Đàng Thánh Giá từ đây. Những
viên đá tại đây đã ghi dấu những dấu chân của Đức Kitô. Những viên đá này khá lớn và được đục
đẽo những đường nhỏ trên đá để tránh cho ngựa chiến không bị trượt chân. Nhiều ống dẫn nước
bằng đá dẫn nước mưa vào một hồ nước dự trữ phía dưới có thể chứa cả triệu gallons nước mưa.
Đoàn được tận mắt nhìn những bàn cờ của Trò Chơi Cờ Vua do binh sĩ Roma giải trí được khắc

355

trên những tấm đá thời Đức Giêsu vẫn còn nguyên vẹn. Trò Chơi Cờ Vua truyền thống này do các
quân lính trong cơ đội hành hình Đức Giêsu chơi lúc hành hạ Ngài (Matthew 27:27 – 30, Mark
15:16 – 20). Quân lính chọn Ngài là vua giả để xỉ nhục Ngài, hành hạ Ngài, và đem Ngài đi tử
hình. Nền Đá này là một nơi quan trọng, giá trị, và lôi cuốn nhất trong Đất Thánh.
"HÀNH TRÌNH VỚI MẸ"
PHẦN SÁU: MẸ LỘ ĐỨC.
Những ngày Hành Hương Thánh Địa qua mau...Buổi chiều ngày Thứ Tư 25 tháng 9, Hành Trình
Với Mẹ từ giã Jerusalem để theo Mẹ về Lộ Đức trên chuyến bay Lufthansa LH 687 và LH 100 từ
Tel Aviv đi Toulouse và Lộ Đức... Chuyến bay đêm và khá dài, nhưng cả đoàn đều hạnh phúc.
Mãi tới 11.50pm, chúng tôi mới đáp xuống phi trường Toulouse, sau đó, xe bus di chuyển chúng
tôi về hotel Astrid tại Thánh Địa Lộ Đức...Gần 2 giờ sáng, chúng tôi tới hotel...Cả đoàn cùng theo
nhau ra hang đá Lộ Đức để chào Mẹ và cám ơn Mẹ...Ngạc nhiên vì mặc dù rất sớm, nhưng cả đoàn
hành hương của các nhóm quỳ sốt sắng dưới chân Mẹ Lộ Đức để cầu nguyện...Chúng tôi cùng quỳ
gối cầu nguyện và tạ ơn Mẹ Lộ Đức...Chúng tôi nhớ tới các con cái và gia đình cũng như những
người thân và những người nhờ chúng tôi cầu nguyện...Những lời kinh thật sốt sắng và cảm
động...Chắc chắn Mẹ nghe những lời chúng tôi cầu xin trong đêm tối thinh lặng đáng ghi nhớ
này...
Lộ Đức, một thành phố nằm gần dãy núi Pyrénée nước Pháp, dân số khoảng 17,425,000 người.
Mỗi năm có tới 2,000,000 người đến đây hành hương. Đức Mẹ hiện ra tại đây với Bernadette từ
ngày 11.2.1858 đến ngày 16.7.1858 tất cả 18 lần. Sứ điệp của Mẹ tại đây kêu gọi nhân loại siêng
năng lần hạt và làm việc đền tội thay cho các tội nhân. Theo văn phòng Y tế Lộ Đức, có tới 1200
phép lạ xảy ra tại Lộ Đức.
Sáng hôm sau ngày 26 tháng 9, Đoàn chúng tôi thức dậy sớm để dâng Thánh Lễ tại Hang Đá Hiện
Ra. Lòng hân hoan sung sướng khi dâng lễ với Mẹ. Sau đó, xe bus chở chúng tôi đi Bartres, là một
làng dân chúng địa phương chăn nuôi và trồng trọt. Tại Bartres, Bernadette ở với người bà
con...Chúng tôi vào xem nhà ở của Bernadette, với chuồng súc vật, vườn tược, giếng nước, và còn
cả nơi giặt công cộng mà Bernadette vẫn đến đây giặt giũ...Rồi chúng tôi vào thăm viếng Nhà Thờ
của Làng Bartres thô sơ và cổ kính...Rồi chúng tôi leo lên ngọn đồi nhiều cỏ và nhiều cây hạt dẻ,
nơi Bernadette chăn súc vật...Tại đây, ngôi nhà dành cho súc vật vẫn còn nguyên vẹn từ thời
Bernadette...Nơi căn nhà lợp rơm giữ súc vật này, Bernadette vẫn thường cầu nguyện nơi đây. Rời
Bartres, hành trình Với Mẹ về Nhà Thờ xứ, nơi gia đình Bernadette thường đi lễ. Vào trong Nhà
Thờ, giếng Rửa Tội ngay phía cuối, nơi Bernadette được rửa tội. Sau khi thăm phố phường của Lộ
Đức, chúng tôi thăm viếng Đại Giáo Đường rất lớn phía trên nơi Mẹ hiện ra. Thăm Viếng Đại
Giáo Đường Thánh Pio X, và vào Nhà Nguyện đặc biệt, nơi có xương Thánh Bernadette. Đi tham
quan các nơi hành hương đặc biệt tại đây. Chúng tôi vào thăm Nhà Thờ hầm, được xây dựng ngầm
dưới lòng đất, có sức chứa tới 50,000 người. Nhà Thờ hầm này đã bị thiệt hại do những trận lũ lụt
năm vừa qua, nay được sửa sang lại...Sau đó, vào thăm Bảo Tàng Viện của các Phép Lạ chữa lành
rất đặc biệt. Mặc dù mệt mỏi, chúng tôi cùng nhau cầu nguyện theo Chặng Đàng Thánh Giá tại Lộ
Đức.
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Bên Mẹ Lộ Đức.
Sáng ngày 27 tháng 9, chúng tôi dâng Thánh lễ bằng tiếng Việt Nam tại Grotto, nơi Mẹ hiện ra, để
cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam, để dâng hiến các gia đình và những ý khấn xin với Mẹ Lộ
Đức..
Chúng tôi xếp hàng tắm Nước Lộ Đức với những lời kinh nguyện dạt dào. Được hướng dẫn
do những thiện nguyện viên giúp đỡ từng người tắm Nước Lộ Đức. Lòng chúng tôi hân hoan sung
sướng. Sau đó, chúng tôi thăm viếng con đường Thánh Bernadette đã đi nhiều lần, thăm Nhà Boly
Mill, nơi Thánh Bernadette sinh ra năm 1844. Sau đó, thăm viếng Cachot, một nhà tù thời xưa,
nhưng gia đình Bernadette phải vào ở vì quá nghèo.
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Trên đồi nơi Bernadette chăn chiên tại Bartres.

Buổi tối, Hành Trình Với Mẹ tiếp tục ra Hang Đá Mẹ hiện ra để cầu nguyện và đi rước nến với cả
ngàn ngàn người. Đoàn chúng tôi được vinh dự qua anh Jesus Vivas được đứng trên lễ đài bên
Basilica Mân Côi để hát và đọc kinh tiếng Việt Nam...Một số người được chọn để cầm nến cao
theo kiệu Thánh Tượng Lộ Đức...Những lời kinh, những giọt nước mắt hồng phúc trước nhan Mẹ
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với tâm tình cầu khấn. Sau khi rước nến xong, một phái đoàn từ Orlando Florida do Cha Châu
hướng dẫn cùng gặp gỡ chúng tôi trong niềm vui òa vỡ tại Lộ Đức...Chúng tôi chia sẻ và nói
chuyện với nhau, cùng hẹn nhau sẽ dâng Thánh lễ chung tại Nhà Thờ Basilica sáng hôm sau...Sau
đó, chúng tôi đốt nến dâng hiến Mẹ ngay tại Hang Lộ Đức và cầu khấn với Mẹ.
Sáng ngày 28 tháng 9, chúng tôi lại cùng nhau dậy khá sớm, tranh thủ từng giờ phút quỳ bên Mẹ
để cầu nguyện và khấn xin...Có những người ra thăm Mẹ từ 4 hay 5 giờ sáng...Chúng tôi cùng phái
đoàn Orlando Hoa Kỳ và những người Việt Nam tha hương tập trung tại Basilica chính...Cả trăm
con tim Việt Nam vang hát những bài ca tôn vinh Mẹ...Cùng nhau chụp hình lưu niệm và thăm
viếng những giờ phút chót tại Lộ Đức...
Buổi chiều, chúng tôi lên đường sang Libon, thủ đô Bồ Đào Nha để đến với Mẹ Fatima...Chuyến
bay Bồ Đào Nha TP 493 từ Toulouse đưa chúng tôi đến Lisbon khoảng 1 giờ bay...Xe bus chờ sẵn
và đón chúng tôi về Fatima...Về tới hotel Santa Maria, chúng tôi được tiếp đón tử tế với bữa ăn tối
dọn sẵn...
"HÀNH TRÌNH VỚI MẸ"
PHẦN BẢY: MẸ FATIMA-PHÉP LẠ THÁNH THỂ SANTAREM-PARIS-MẸ HIỆN RA.
Fatima là thành phố nhỏ nằm trong nước Bồ Đào Nha, dân số khoảng 3,464,000 người. Ngày
13.5.1917, Đức Mẹ hiện ra với 3 trẻ là Lucia, Giaxinta và Phanxicô tại đồi Cova da Iria. Sau khi
gặp Đức Mẹ hiện ra, các em đã bị nhiều mặt khó khăn về mặt Giáo quyền lẫn Chính quyền. Và
ngày 13 mỗi tháng, cho tới tháng 10, Đức Mẹ liên tục hiện ra với 3 em tại Fatima.
Năm 1916 Thiên Thần hiện ra với 3 trẻ tại Loca do Cabeco và dạy các em cầu nguyện.
1.
13.5.1917 Đức Mẹ hiện ra lần dầu tiên với 3 em tại Cova da Iria, và liên tục trong vòng 6
tháng vào ngày 13.
2.

13.6.1917: Hiện ra lần thứ 2.

3.

13.7.1917: Hiện ra lần thứ 3.

4.

19.8.1917: Hiện ra lần thứ 4 tại Valinhos.

5.

13.9.1917: Hiện ra lần thứ 5.

6.

13.10.1917: Hiện ra lần thứ 6.

Trong lần hiện ra sau cùng ngày 13.10.1917, có khoảng chừng 70,000 người tham dự và chứng
kiến phép lạ: Mặt trời nhảy múa và Mẹ đã truyền dạy 3 mệnh lệnh Fatima.
4) Ăn năn cải thiện đời sống
5) Lần hạt Mân Côi.
6) Tôn sùng Mẫu Tâm Mẹ.
Hành Trình Với Mẹ thăm viếng:
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4) Ngọn Đồi Loco Da Cabeco nơi Thiên Thần hiện ra với 3 trẻ. Nơi đây, những Thánh Tượng
các Thiên Thần hiện ra với 3 em và cho các em rước lễ.
5) Aljustrel: Làng mạc nơi 3 em sinh sống. Chúng tôi thăm viếng những căn nhà kỷ niệm nơi
3 em sinh sống. Vào ngôi nhà của 2 em Giaxinta và Phanxicô kính viếng chiếc giường cũ
kỹ nơi Phanxicô nằm bệnh. Viếng thăm nơi Giaxinta sinh ra. Chúng tôi chụp hình chung
với Bà Maria, người cháu của chị Lucia. Hành Trình Với Mẹ thăm viếng giếng nước nơi
Thiên Thần hiện ra với 3 em.
6) Valinhos: Ngọn đồi Mẹ hiện ra với 3 em ngày 19.8.1917. Chúng tôi đứng chụp hình nơi
Mẹ hiện ra tại đây. Cùng nhau đọc kinh lần hạt để cầu nguyện với Mẹ Fatima.

Nơi Mẹ Fatima hiện ra 19.8.1917.
Vào kính viếng Đại Giáo Đường Mân Côi, nơi có 3 mộ phần của Thánh Phanxicô và Giaxinta
cũng như nấm mộ của Chị Lucia, chúng tôi quỳ bên mộ phần của các Ngài và cầu nguyện tha thiết.
Sáng hôm sau, ngày 29 tháng 9, sau khi dâng Thánh Lễ tại Nhà Nguyện Hiện Ra, và chụp hình
chung mảnh tường Berlin được đưa về đây sau ngày Bức Tường Berlin sụp đổ, để nhớ đến hồng
ân của Mẹ cho Nước Nga và các Nước Cộng Sản Đông Âu thoát nạn Cộng sản. Hành Trình Với
Mẹ theo Mẹ về Valinhos, nơi Mẹ hiện ra đặc biệt với 3 trẻ vào ngày 19.8.1917, sau khi 3 em bị
chất vấn do chính quyền và Giáo Quyền. Hành Trình Với Mẹ theo 3 em thăm viếng Nhà Thờ Giáo
Xứ sau khi thăm nhà của 3 em. Nơi đây, chúng tôi kính viếng Giếng Rửa Tội đã Rửa Tội cho 3 em
tại nơi đây. Chúng tôi kính viếng chiếc giường nơi Phanxicô an nghỉ, căn phòng của Giaxinta, và
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ngôi nhà của Lucia. Chúng tôi ra nghĩa trang nơi có phần mộ của gia đình Phanxicô và Giaxinta
với mộ phần đầu tiên của Phanxicô. Sau đó, di chuyển mộ của Phanxicô về Rosary Basilica.
Trời Fatima lất phất mưa, chúng tôi lầm lũi đi trong mưa theo Mẹ Fatima...Tiến vào Nhà Nguyện
Hiện Ra-Apparition Chapel tại Đồi Cova Da Iria rất rộng lớn...Đây là Nhà Nguyện nơi Mẹ hiện ra
dưới gốc Cây Sồi...Cây Sồi nguyên thủy đã bị phá hủy...Nhà Nguyện đầu tiên vẫn được bảo trì, và
Nhà Nguyện lớn với kiến trúc đặc biệt phủ bên ngoài để những đoàn hành hương có thể dâng
Thánh Lễ Kính Mẹ Fatima và cầu nguyện tại đây liên tục...Bên cạnh Nhà Nguyện Hiện Ra, một
Cây Sồi nguyên thủy cành lá xum xuê vẫn còn đứng vững...Chúng tôi thay phiên nhau chụp hình
Cây Sồi này...Sau đó, chúng tôi được hướng dẫn vào thăm Bảo Tàng Viện Fatima, có rất nhiều bảo
vật tại đây: Những tràng hạt Mân Côi của các nước...Những di tích lịch sử của các Đức Giáo
Hoàng tới đây hành hương...Những quà tặng quý giá của vua chúa các nước tặng cho Mẹ
Fatima...Những mặt nhật, chén lễ, Lễ Phục...Đặc biệt nhất là chiếc triều thiên nguyên thủy của Mẹ
Fatima...Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã dâng kính viên đạn đã ghim vào ngài khi bị ám
sát 13 tháng 5 năm 1981 do Agli Agca, và được gắn vào triều thiên này để tạ ơn Mẹ
Fatima...Chúng tôi dán mắt nhìn triều thiên này, và thấy rõ viên đạn trên đó...Thật là một hồng ân
hiếm có...

Chụp hình với Bà Maria cháu của Chị Lucia.
Sau đó, Hành Trình Với Mẹ vào hành hương Rosary Basilica, nơi có 3 phần mộ của Thánh
Giaxinta, Thánh Phanxicô, và phần mộ của chị Lucia tại đây...rất nhiều người cầu khấn trước
những phần mộ này...Chúng tôi quỳ gối cầu nguyện lâu giờ tại đây...Sau đó, vào thăm Basilica of
Most Holy Trinity mới xây rất rộng lớn ở cuối quảng trường...Basilica này mới xây dựng năm
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2012 rất tân kỳ và nghệ thuật...Có thể chứa tới trên 10,000 người...Tính nguyên chỗ ngồi cho trên
8633 cho người ngồi tham dự...

Hình mảng tường Berlin đưa về Fatima.
Từ ngoài quảng trường vào, tượng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, tượng Đức Giáo Hoàng
Phaolô thứ 6 và tượng Đức Giáo Hoàng Pio 12 uy nghi...Một con đường làm bằng xi măng dành
cho khách hành hương theo truyền thống họ quỳ 2 gối và tiến vào Nhà Nguyện Hiện Ra...Rất
nhiều khách hành hương trong đó có cả những bệnh nhân và tàng tật đang quỳ gối đi bằng 2 đầu
gối tiến về nơi Mẹ Fatima hiện ra rất cảm động...
Sáng Thứ 2 ngày 30 tháng 9, Hành trình Với Mẹ dâng Thánh Lễ buổi sáng sớm ngay tại bàn thờ
dưới chân tượng Mẹ Fatima hiện ra rất cảm động và sốt sắng...Chúng tôi dâng hiến cho Mẹ gia
đình, Tổ Quốc Việt Nam, thân nhân, con cái, và bạn bè cho Mẹ Fatima...Chúng tôi tranh thủ thời
gian cầu nguyện với Mẹ những giờ phút sau cùng tại Fatima...Sau đó, xe bus chở chúng tôi thăm
viếng Santarem, nơi Phép Lạ Thánh Thể xảy ra tại đây vào thế kỷ thứ 13...
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Phép Lạ Thánh Thể Santarem.
Khoàng năm 1225 tới 1247, một người vợ bị chồng phản bội...Chị gặp mụ phù thủy tại làng, và mụ
phù thủy này đề nghị chị ăn cắp Mình Thánh Chúa gói vào khăn choàng...Nhưng trên đường về
nhà chị, Mình Thánh Chúa bắt đầu chảy máu...Chị sợ quá và giấu Mình Thánh Chúa đi...Đang
đêm, Mình Thánh Chúa tỏa sáng với các Thiên Thần quỳ gối thờ lạy Mình Thánh Chúa đang chảy
máu...Chị và người chồng sợ quá...Họ quỳ cầu nguyện và sám hối...Sáng hôm sau, vợ chồng báo
tin cho Cha Xứ biết...Ngài đến và cùng nhiều Linh Mục và Giáo dân kiệm Mình Thánh Chúa về
Nhà Thờ Thánh Stephanô. Mình Thánh Chúa tiếp tục chảy máu 3 ngày liên tục...Cha Xứ quyết
định đặt Mình Thánh Chúa với Phép Lạ Chảy Máu vào trong hộp đặc biệt đặt trong Nhà
Tạm...Năm 1340, Cha xứ mở Nhà Tạm và Phép Lạ lại xẩy ra lần thứ 2....Phép Lạ còn tiếp tục xảy
ra nhiều lần khác...Năm 1782, Mình Thánh với Phép Lạ chảy máu này được đặt trên tòa ở Bàn Thờ
chính tại Nhà Thờ này được đổi tên là Nhà Thờ Phép Lạ- Church of the Holy Miracle, cho tới
ngày nay để khách hành hương kính viếng...Thánh Phanxicô Xavier đã đến kính viếng Phép Lạ
này trước khi đi truyền giáo tại Ấn Độ...
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Hành Trình Với Mẹ đã sốt sắng dâng Thánh lễ tạ ơn tại đây...Từng người chúng tôi đã được leo
lên gần Mặt Nhật đựng Phép Lạ Thánh Thể với Máu Thánh còn nguyên vẹn...Chúng tôi cảm động
và cầu nguyện rất nhiều tại đây...

Dâng Thánh Lễ tại Santarem với Phép Lạ Thánh Thể.
Sau đó, ngày 1 tháng 10, "Hành Trình Với Mẹ" tiến về Paris, Kinh Thành Ánh Sáng của thế giới
trên chuyến bay Bồ Đào Nha TAP 438. Đáp xuống phi trường Orly, chúng tôi được xe bus chở về
hotel rất cổ kính, Hotel Marceau Bastille, do anh Jesus Vivas hướng dẫn. Hotel rất classic với
balcon nhìn ra đường phố và các buildings cổ xưa rất lãng mạn...Chúng tôi như được sống trong
những thời gian thế kỷ 18 và 19 tại Paris. "Hành Trình Với Mẹ" sau khi diểm tâm thịnh soạn xong
xuôi, chúng tôi lên xe bus thăm viếng hành hương kính nhớ Thánh Vincent de Paul với trái tim
nguyên vẹn của Ngài và kính viếng Thánh Nữ Catherine Labouré với xác còn nguyên vẹn và sự
kiện Mẹ hiện ra với Thánh Nữ vào năm 1830 tại Rue du Bac. Tại đây, Mẹ ban Ảnh Miraculous
Medal cho nhân loại. Gặp một số Sơ Nữ Tử Bác Ái Việt Nam, chúng tôi được đãi ngộ rất xứng
đáng...Dâng Thánh Lễ sốt sắng tại nơi Mẹ hiện ra và ban Ảnh Miraculous Medal, chúng tôi sốt
sắng cầu nguyện cho gia đình và những người thân tại đây...Sau đó, ghi những tấm hình lưu niệm
bên xác Thánh Catherine Labouré, Trái Tim Thánh Vincent De Paul đựng trong mặt nhật...và
những di tích Mẹ hiện ra tại đây... Đoàn kính viếng các di tích của các Thánh Tử Đạo Việt Nam
anh hùng, với nhiều di tích lịch sử như gông cùm, gươm đao, hình ảnh tùng xẻo, voi dầy...di tích
hành hình các Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam. Sau đó, chúng tôi đến kính viếng xác Thánh Vincent
De Paul rất đặc biệt...Xác Ngài còn nguyên vẹn...Chúng tôi kính viếng và chụp hình lưu niệm từng
người bên xác Thánh...tâm tình rất cảm động khi viếng xác của Ngài...
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Mẹ hiện ra với Thánh Nữ Catherine Labouré.
Xe bus đã chở chúng tôi một vòng tour thành phố Ánh sáng Paris diễm lệ...Giòng sông Sein trữ
tình muôn thuở của mùa thu Paris...Đây là Bảo Tàng Viện Le Louvre, kia là tháp Eiffel sừng
sững...Điện Invalides có phần mộ của Napoleon...Những cây cầu lịch sử của Paris...Đi ngang qua
công trường Concorde, L'arc De Triomphe, Champs Elysee nổi tiếng với các shopping rất lớn...

Nhà Thờ Notre Dame tại Paris.
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Đoàn thăm viếng Tháp Eiffel nổi tiếng, Giòng sông Sein Mùa Thu Paris muôn thuở. Chúng ta
dừng chân tại Nhà Thờ Đức Bà Paris của “Thằng Gù”. Chúng tôi ăn uống nhanh tại khu vực
Quartier Latin nổi tiếng của sinh viên Paris...Tiếp theo, Hành Trình Với Mẹ hành hương Sacré
Coeur trên núi Montmartre nổi tiếng, nơi Chầu Thánh Thể cả ngày lẫn đêm...Đoàn đi qua khu vực
Moulin Rouge nổi tiếng ăn chơi của Kinh Thành Ánh Sáng Paris...
Buổi chiều tà, Hành Trình Với Mẹ cùng nhau đi du lịch Bateaux Mouche nổi tiếng của Kinh
Thành Paris trên Giòng Sông Sein thơ mộng...Những cây cầu lịch sử...Đây là cây cầu có rất nhiều
chìa khóa của nhiều cặp tình nhân treo trên cầu để giữ cho tình yêu được hạnh phúc vững bền...Kia
là Iles De France, trái tim của nước Pháp...Nhưng lâu đài của các vua chúa... Những lịch sử thăng
trầm của Pháp...Những bi kịch, những văn hóa, những lịch sử...Tất cả đều diễn ra tại Paris Kinh
Thành Ánh Sáng này với giòng sông Sein muôn thuở...
Sau khi thăm viếng Sông Sein xong chúng tôi cùng ăn tối tại restaurant, và sau đó, Paris By
Night...Cùng nhau đi metro tới Champs Elysee, Arc De Triomphe, cùng uống café và shopping
trên phố Champs Elysée...
"HÀNH TRÌNH VỚI MẸ"
PHẦN TÁM: MẸ MEDJUGORJE.
Ngày 2 tháng 10, từ Paris phi trường Charles De Gaule, "Hành Trình Với Mẹ" đến hành hương
Medjugorje - Mễ Du trên chuyến bay Croatian Airlienes OU 475. Máy bay hạ cánh xuống phi
trường Split thơ mộng của vùng Croatia Âu Châu trong vùng vịnh Adriatic. Chị tour guide Ivanka
đón chúng tôi niềm nở...Chúng tôi lên xe bus để về Medjugorje - Mễ Du. Xe bus đưa chúng tôi qua
vùng Croatia tuyệt đẹp với những đồi nú, vịnh Adratic nổi tiếng thời La Mã cổ xưa...Vừa về tới
hotel, chúng tôi chuẩn bi tham dự Thánh Lễ quốc tế với nhiều đoàn hành hương thế giới khác
nhau...Niềm cảm xúc dạt dào bên Mẹ Medjugorje - Mễ Du. Chúng tôi có dịp viếng thăm và gặp gỡ
Mẹ Maria tại Đồi xanh Medjugorje. Nơi đây, Mẹ hiện ra với 6 trẻ trong làng vào tháng 6 năm
1981. Mẹ nhận Mẹ là Nữ Vương Hoà Bình-Queen of Peace. Nơi đây, "Hành Trình Với Mẹ" cầu
nguyện rất nhiều cho quê hương Việt Nam đặc biệt, nhất là trong giờ chầu Thánh Thể Quốc Tế
nhiều xúc động.
Medjugorje là một làng nhỏ năm trong nước Bosnia chiến tranh đau thương. Đức Mẹ đã hiện ra tại
đây với 6 em nhỏ: Ivanska, Miriana, Vicka, Ivan, Milka, Jacob. Mẹ hiện ra lần đầu tiên vào ngày
24 tháng 6 năm 1981, với tước hiệu là Nữ Vương Hoà Bình. Sau 6 ngày hiện ra liên tục với 6 em
tới ngày 36 tháng 6 năm 1981, Mẹ Medjugorje trao cho các em 5 Sứ Điệp:
6. Dâng Thánh Lễ kính Thánh Thể Chúa Giêsu.
7. Lần Hạt Mân Côi.
8. Ăn Chay hãm mình.
9. Đọc và suy niệm Kinh Thánh.
10. Sám Hối trở về qua Bí Tích Hoà Giải.
Sau đó, Mẹ vẫn tiếp tục hiện ra với các em cho tới năm 1985. Ngày nay, rất nhiều khách hành
hương từ muôn phương đổ về kính viếng và cầu nguyện với Đức Mẹ Medjugorje với Tước Hiệu
Nữ Vương Hoà Bình.
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Trên ngọn đồi Mẹ hiện ra tại Medjugorje - Mễ Du.
Sáng ngày 3 tháng 10 rất sớm, chúng tôi cùng chị Ivanka tới Nhà Thờ Thánh Giacôbê dâng Thánh
Lễ quốc tế...Tôi được vinh dự là Cha Chủ Tế với cả hơn 30 Linh Mục các quốc gia khác
nhau...Hành Trình Với Mẹ được đứng hát tiếng Việt Nam lúc Chịu Lễ...Chúng tôi mời gọi mọi
người cầu nguyện cho Quê Hương và Tổ Quốc Việt Nam với nhiều xúc động...Tiếng hát "Mẹ Ơi
Đoái Thương Xem Nước Việt Nam..." vang vọng...Sau Thánh Lễ, nhiều đoàn hành hương gặp gỡ
đoàn chúng tôi...Họ hỏi thăm về Việt Nam...Những người Veterans Hoa Kỳ rơm rớm nước mắt ôm
choàng lấy chúng tôi như cảm thông và chia sẻ...Ai nấy cũng tỏ ra nhiều cảm tình với chúng
tôi...Cả đoàn rất vui vì thế giới hiểu được hoàn cảnh của Việt Nam quê hương tôi....Sau Thánh Lễ,
chúng tôi chuẩn bị lên đồi Mẹ Medjugorje - Mễ Du...Ngọn đồi lởm chởm đá gập ghềnh, nhưng
chúng tôi vui bước vừa đi vừa hát và lần hạt Mân Côi theo các Chặng Đàng Thánh Giá...
Lên tới gần đỉnh đồi, nơi Mẹ hiện ra nhiều lần với 6 trẻ, chúng tôi dừng lại bên Tượng Mẹ
Medjugorje - Mễ Du...Nghe nói đêm hôm qua, tượng Mẹ bỗng rực sáng, nên hôm nay rất đông
người hành hương lên thăm Mẹ...Sung sướng quỳ gần bên Mẹ để cầu nguyện và dâng
hiến...Những tiếng khóc xúc động dạt dào của những con Mẹ chung quanh đây...Bầu khí khá cảm
động và sốt sắng...Chúng tôi cố gắng ghi những tấm hình lưu niệm với Mẹ Medjugorje - Mễ Du tại
đây...Con đường đi xuống cũng gập ghềnh...Chúng tôi bước đi và xuống chỗ Thánh Giá Xanh, nơi
ghi dấu Mẹ hiện ra nhiều lần, và nghe nói Mẹ mới hiện lúc 9 giờ sáng hôm qua...Rất đông người
quỳ gối cầu nguyện và lần hạt Mân Côi...Chúng tôi cầu nguyện lâu giờ tại đây...
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Cha Văn Chi và Chị Vicka. Chị được thấy Mẹ hiện ra tại Medjugorje - Mễ Du.
Sáng ngày 4 tháng 10, chúng tôi lên xe bus để đi gặp Chị Vicka, chị là 1 trong 6 em được gặp Mẹ
hiện ra...Rất nhiều xe bus và cả chục ngàn người chờ đợi để nghe chị chia sẻ...Những phái đoàn
Italia, Hoa Kỳ, Âu Châu...đều tập trung về đây...Tôi được vào gặp riêng Vicka và xin chị cầu
nguyện cho Việt Nam...Chúng tôi cùng nhau cầu nguyện và lần hạt Mân Côi với chị Vicka, sau đó,
chị chia sẻ những sứ điệp của Mẹ Medjugorje - Mễ Du. Khi chúng tôi ra khỏi khu vực Sacred
Heart Retreat, nơi chị Vicka gặp gỡ, quá đông người rời khỏi nơi đây, chúng tôi phải vất vả lắm
mới ra được và lên xe bus trực chỉ Cenacolo Community, nơi đây được gọi là viện mồ côi dành
cho những thiếu niên nghiện ngập, họ bị chinh phục bởi sự kiện Mẹ hiện ra, họ thay đổi cuộc đời
và cùng nhau xây dựng khu vực tuyệt đẹp này, và dùng sức lao động biến đổi khu vực hoang sơ trở
thành một công viên rất đẹp...Chúng tôi cùng dâng Thánh Lễ tại đây bên ảnh Đức Mẹ Medjugorje
- Mễ Du...Sau Thánh Lễ, chúng tôi đến thăm viếng nhà ở của chị Vicka, mà nghe nói Mẹ mới hiện
ra với chị mấy ngày trước...Rất đông người vào thăm viếng nơi đây...Trên bàn nhỏ có tượng Mẹ,
và nơi đây, Mẹ hiện ra với chị...Chúng tôi cầu nguyện sốt sắng tại đây...
Buổi chiều sau cùng, mọi người trong đoàn cố gắng đến chỗ Tượng Chúa chịu chết, nơi có những
giọt nước rất lạ từ cạnh nương long của Chúa, và rất nhiều người chen nhau thấm nước
này...Chúng tôi lại cùng nhau đi bộ hay taxi lên Đồi Hiện Ra...Một số anh chị leo lên mãi trên nơi
Mẹ Hiện Ra nhiều lần...Một số khác lên chỗ Thánh Giá Xanh – Blue Cross, nơi Ivan ẩn núp thời
kỳ công an Cộng Sản đòi truy lùng anh khi nghe tin Mẹ hiện ra với anh. Nơi đây, khách hành
hương tận hiến cho Mẹ. Cả phái đoàn đã cùng nhau dâng hiến cho Mẹ quê hương Việt Nam, và
các gia đình cũng như các bệnh nhân.
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Cây Thánh Giá Xanh nơi Mẹ hiện ra nhiều lần.
Sáng sớm hôm sau, ngày 5 tháng 10, chúng tôi được vinh dự dâng Thánh Lễ tữ giã Mẹ Medjugorje
ngay trong Nhà Thờ Thánh Giacôbê...Thánh Lễ đơn sơ và cảm động...Chúng tôi cầu nguyện và ca
hát để từ giã Mẹ Medjugorje...
Chúng tôi lên đường thăm Thành Phố Split lịch sử từ thời Roma những thế kỷ đầu tiên. Split là
thành phố lớn của Croatia nằm trên Địa Trung Hải trong vùng Adriatic. Thành phố được xây dựng
từ thời Hoàng Đế Diocletianô vào khoảng năm 284-305 AD. Lâu đài của Hoàng Đế được xây
dựng rất nguy nga tại đây. Lâu đài chứa khoảng 8000-10000 người. Trong khu vực này, nhiều dinh
thự rất đặc biệt...Có cả con sphinx trên 3000 năm, và Nhà Thờ Chính Tòa Thánh Duje tráng lệ với
tháp chuông cao chất ngất...Thăng trầm qua các thời đại, và Nam Tư đặt nền cai trị tại đây. Chúng
tôi vào thăm viếng những di tích lịch sử cổ kính...Nơi Hoàng Đế ở, những vườn hoa đẹp mắt của
cây cảnh miền Địa Trung Hải...Bức cổ thành kiên cố...Những shopping bày bán la liệt trên đường
đi nhộn nhịp...Bên cạnh là bến tầu hải cảng của Split rất đẹp...Những con tầu và ferry rất nhiều tại
đây. Sau khi thăm viếng lâu đài của Hoàng Đế Diocletianô xong, chúng tôi đến trung tâm shopping
của thành phố Split rất rộng lớn...Đi mua sắm đồ không khác gì ở Hoa Kỳ hay ở Australia...
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"HÀNH TRÌNH VỚI MẸ"
PHẦN CHÍN: ROMA.
"Hành Trình Với Mẹ" rời Split lúc 6.25pm trên chuyến bay Croatia OU 380 và đáp xuống phi
trường Roma lúc 7.25pm. Chúng tôi được chị Silvia tour guide đón tiếp niềm nở với chiếc xe bus
chờ sẵn. Chúng tôi hành trình theo chân Thánh Phêrô và Phaolô về Roma. Nghỉ đêm tại hotel
Largo Santa Lucia Filipini, ngay trung tâm thành phố Roma cổ xưa, gần với Forum Romanum.

Dâng Thánh Lễ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô.
Chúa Nhật ngày 6 tháng 10, Chúng tôi vào Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô. Rất hạnh
phúc và sung sướng được dâng Thánh Lễ tạ ơn ngay trên xác Thánh Giáo Hoàng Gioan 23. Xác
Ngài vẫn còn nguyên vẹn. Chúng tôi sốt sắng cầu nguyện cho gia đình, con cái, và những người
nhờ chúng tôi cầu nguyện. Sau Thánh Lễ, chúng tôi thay phiên nhau ghi những tấm hình kỷ niệm
bên xác Thánh Giáo Hoàng Gioan 23. Sau đó, chuẩn bị gặp gỡ Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong
Kinh Truyền Tin tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Một số người đi mua sắm những tượng ảnh,
tràng hạt để Đức Giáo Hoàng làm phép...Một số khác giữ chỗ tại Quảng Trường Thánh
Phêrô...Mỗi lúc số người gia tăng rất đông...Đông nghẹt cả Quảng Trường Thánh Phêrô...Chúng
tôi đi vòng vòng để gom quân...Đúng 12 giờ trưa, Đức Giáo Hoàng Phanxico ra đứng tại bao lơn
đặc biệt và cùng đọc Kinh Truyền Tin với khách hành hương...Nhiều đoàn hành hương teo lên vui
sướng...Chúng tôi cũng vui lây với đoàn người khá đông đảo...
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Bên trong Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả. Trần nhà trang trí bằng vàng ròng.
Buổi chiều, chúng tôi lên xe bus và đi kính viếng Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả- Vương
Cung Thánh Đường Đức Bà Cả - Nhà Thờ Đức Mẹ xuống tuyết. Vương Cung Thánh Đường Đức
Bà Cả theo truyền thuyết vào năm 352 ngày 4 tháng 5, Đức Mẹ hiện ra với nhà quý tộc Giovanni
và Đức Giáo Hoàng Liberio và truyền xây một Thánh Đường dâng kính Mẹ trên đỉnh đồi có tuyết
phủ. Tại bàn thờ chính, có hòm bằng gỗ chứa gỗ Máng Cỏ Chúa Hài Nhi được đưa từ Bethlehem
về và có xương Thánh Mathias và các Thánh khác được giữ nơi đây. Sau đó, phái đoàn thăm viếng
Vuơng Cung Thánh Đường Gioan Lateranô, nơi cư ngụ đầu tiên của các Đức giáo Hoàng và là
Nhà Thờ Chính Toà Rôma xuyên suốt 10 thế kỷ. Bên trong Vương Cung Thánh Đường có 12 bức
tượng cao 7m của Chúa Giêsu, Thánh Gioan Tông Đồ và Gioan Tiền Hô cùng các Thánh Tiến sĩ
Giáo Hội. Vương Cung Thánh Đường dài 130m. Gian giữa có tượng của 12 Tông Đồ. Bàn thờ
chính là Bàn Thờ Giáo Hoàng có chứa đựng bàn thờ của Thánh Phêrô xưa kia. Bên trên bàn thờ,
còn có một trang trí đặc biệt như cái tán chứa đựng xương sọ Thánh Phêrô và Phaolô. Trước
Vương Cung Thánh Đường Latêranô, hình Thánh Phanxicô Assisi được dựng kỷ niệm việc Ngài
đến triều yết Đức Giáo Hoàng và đề nghị canh tân Giáo Hội. Sau đó, phái đoàn đến viếng thăm
Nhà Thờ Cầu Thang Thánh – Scala Santa. Theo truyền thuyết, đây là những bậc Thang Thánh
gồm 28 bậc trong dinh Philatô và có những điểm còn bọc đồng theo tương truyền là nơi ghi lại
những giọt máu của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã bước đi trên đó, do Vua Constantinô mang về từ
Giêrusalem. Khách hành hương quỳ và đi bằng đầu gối để cầu nguyện. Nhà Nguyện này là Nhà
Nguyện tư của Đức Giáo Hoàng xưa kia.
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Quảng Trường Thánh Phêrô.
Phái đoàn còn thăm viếng Nhà Thờ Thánh Giá thật của Chúa Giêsu. Nhà Thờ được xây dựng theo
yêu cầu của Thánh Nữ Helena, mẹ Vua Constantinô để chứa đựng Thánh Giá thật của Chúa Giêsu
và các di tích khác. Bên trái là Nhà Nguyện cất giữ Thánh Tích cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu và
các Thánh Tích: Cây thập tự của người trộm lành, Tấm Bảng INRI trên Thánh Giá thật của Chúa,
một miếng Gỗ Thánh Giá, một cái đinh, 2 cái gai từ Mão Gai, và ngón tay của Thánh Tôma. Ngoài
ra còn có hòm chứa đựng những cát đưa từ Giêrusalem về. Trang trí trong Nhà Thờ bằng những
bức hình ghi lại việc tìm thấy Thánh Giá thật của Chúa từ Giêrusalem thời Nữ Thánh Hoàng Hậu
Helena.
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Các Thánh Tích cuộc khổ nạn của Chúa.
Sáng Thứ 2 ngày 7 tháng 10, Hành Trình Với Mẹ được hướng dẫn viên chuyên môn dẫn đi một
vòng Bảo Tàng Viện Vatican, thư viện lớn nhất thế giới, được xây dựng từ thế kỷ VI. Thư viện khi
vào có Pinacoteca với 15 phòng trưng bày các tranh ảnh qua các thời đại. Rồi tiến tới phòng thư
viện Gregoriano Egilio chứa đựng các báu vật Ai Cập với 10 phòng tràn ngập những tác phẩm, văn
minh Ai Cập, với cả Mummy cổ xưa gồm xác ướp của hoàng hậu Hetepheres, Mẹ Vua Cheops và
4 xác ướp khác của Ai Cập qua các thời đại. Những quan tài cổ Ai Cập gồm cả những quan tài đá
rất cổ xưa. Sang khu Bảo Tàng Pio Clementino với những tác phẩm điêu khắc của Hy Lạp và
Roma cổ với 12 phòng. Sang khu Bảo Tàng Chiaramonti gồm các bức tượng và tranh vẽ. Phòng
Bảo Tàng Gregoriano Etrusco với các bộ sưu tầm bình cổ Hy Lạp và Ý cũng như các đồ gốm
Rôma trong 16 phòng. Sau đó, khu Bảo Tàng chứa đựng các chân đèn – Galleria Delle Candelabri
với 6 phòng rộng chứa các chân đèn và tranh vẽ trên trần tuyệt đẹp. Bảo Tàng trình bày các tranh
vẽ - Galleria Degli Arazzi, bao gồm các thảm, tranh vẽ của các thời đại, đặc biệt của trường phái
Raffaello. Sau đó, các phòng triển lãm về địa lý, các bức thảm, các bức tranh khổng lồ, các sắc
lệnh của Giáo Hoàng, các tranh ảnh diễn tả cuộc đời Chúa Cứu Thế và Cựu Ước…Tiếp theo là
Phòng Trưng Bày Nghệ Thuật Tôn Giáo Tân Thời do Đức Giáo Hoàng Phaolô VI sáng lập bao
gồm hội hoạ, điêu khắc…Thăm viếng qua các phòng thư viện rộng lớn dẫn tới Nhà Nguyện
Sistine, là viên ngọc quý thời Phục Hưng, để chiêm ngưỡng các danh phẩm của Michelangelo về
Cựu Ước và Tân Ước. Nhà Nguyện Sistine dài 40m rộng 13m và là nhà nguyện riêng của Đức
Giáo Hoàng, nơi diễn ra các lễ nghi quan trọng, và đặc biệt là các cuộc bầu cử Giáo Hoàng. Trên
các bức tường bên trái, các bức tranh diễn tả Cựu Ước. Bức tường bên phải trang trí các tranh vẽ
cuộc đời Chúa Giêsu. Trên trần Nhà Nguyện Sistine, Bức Tranh Sáng Tạo tuyệt tác của
Michelangelo và Bức Tranh Ngày Phán Xét Chung tuyệt vời của thiên tài. Sau đó, thư viện trưng
bày các áo lễ, các đơn từ của Giáo Hội từ xa xưa. Sang phần Bảo Tàng Gregoriano Profano với các
tác phẩm điêu khắc từ những thế kỷ đầu tiên của Hy Lạp, các bia mộ, các quan tài đá…Rồi Bảo
tàng Pio Cristiano, trưng bày tác phẩm nghệ thuật khảo cổ, với nhiều quan tài đá khắc hình Thánh
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Kinh. Bảo Tàng Viện Truyền Giáo – Museo Missionario, trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của
các xứ Truyền Giáo: Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn, Mông Cổ, Ấn Độ, Tây Tạng, Đông Dương,
Indonesia, Phi Luật Tân, Polynesie, Melanesie, Australia, Phi Châu, Ethiopi, Madagascar, Trung
Phi, Nam Phi, Phi Châu Kitô, Nam Mỹ, Trung Mỹ, Bắc Mỹ, Ba Tư, Trung Đông, và các xứ truyền
giáo. Sau cùng là Bảo Tàng Viện Lịch Sử, trưng bày các phương tiện di chuyển, quân trang quân
dụng của quân đội Vatican, các vũ khí đời xưa…

Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả.
Sau đó, Hành Trình Với Mẹ thăm viếng Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô. Vương Cung
Thánh Đường Thánh Phêrô là một công trình kiến trúc đồ sộ huy hoàng và rộng lớn nhất thế giới.
Được xây dựng đầu tiên vào năm 324 do Hoàng Đế Constantinô. Sau đó, được xây dựng lại và
thêm bớt xuyên suốt thời kỳ Phục Hưng, Baroque, cùng với hàng trăm các nghệ sĩ thế kỷ XVI và
XVII. Sau đó, Đức Giáo Hoàng Phaolô III trao cho Michelangelo tiếp tục công trình. Mãi đến năm
1626, mới hoàn thành như ngày nay. Diện tích Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô là 15.160
mét vuông. Bàn thờ chính có Ngai Toà của Thánh Phêrô, trong đó có cái ghế của Thánh Phêrô.
Bàn thờ chính nằm ngay trên phần mộ của Thánh Phêrô. Bên phải Vương Cung Thánh Đường
Thánh Phêrô là Điện Vatican, người ta có thể nhìn thấy cửa sổ phòng Đức Giáo Hoàng. Quảng
Trường Thánh Phêrô dài 340m rộng 240m, với 280 cây cột lấy từ các đền thờ ngoại giáo, và 140
tượng các Thánh. Giữa công trường, một cột Obelisque từ Ai Cập mang về, trên có hình Thánh
Giá. Rất cảm động khi phái đoàn dâng Thánh Lễ bên Mộ Phần Thánh Phêrô dưới hầm mộ các Đức
Giáo Hoàng. Phái đoàn vang tiếng hát Việt Nam cầu nguyện cho quê hương Việt Nam, cho các gia
đình, những bệnh nhân, những người già nua, và gia đình hành hương, cùng các ý nguyện khác.
Sau khi đi viếng phần mộ các Đức Giáo Hoàng. Hành Trình Với Mẹ đến chạm tới chân Thánh
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Phêrô bằng đồng đen, mà vì quá nhiều người chạm tới, bàn chân của Ngài mòn đi chỉ còn một nửa.
Đứng trước Thánh Tượng Pieta của Michelangelô sống động ở cuối Vương Cung Thánh Đường,
lòng rộn ràng niềm vui trước nghệ thuật tuyệt vời của Thiên tài Michelangelo. Một số người trong
đoàn còn hăng say lên Mái Vòm – Cupola của Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô cao tới
119m.

Hình Thánh Phaolô.
Buổi chiều, Hành Trình Với Mẹ thăm viếng Tre Fontane – 3 Giếng Nước, nơi Thánh Phaolô Tử
Đạo bị chặt đầu vào năm 67, và đầu Ngài nhảy 3 lần thành 3 Giếng Nước. Trong Nhà Thờ, còn cây
cột đá lý hình để đầu Thánh Phaolô để chặt đầu Ngài với 3 Giếng Nước được tôn kính tại đây. Nơi
đây còn giữ lại những bức phù điêu diễn tả Thánh Phêrô Tử Đạo năm 64 và bị đóng đinh ngược.
Sau đó, đến thăm Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô Ngoại Thành. Nơi đây, nhìn tận mắt
quan tài- sarcophagus của Thánh Phaolô mới được khai quật trọn vẹn năm 2012 với xiềng xích
trong tù của Ngài...Những hàng cột thẳng tắp rất mỹ thuật...Trên phía gần mái, các nghệ nhân đã
để hình của 265 Vị Giáo Hoàng từ Thánh Phêrô đến Giáo Hoàng Benedictô...
Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô Ngoại Thành dài 136 mét, rộng 65 mét, và cao 29.7
mét. Thánh đường có 5 gian, được chia bằng 24 cột, có chân dung 265 vị Giáo Hoàng, từ thánh
Phêrô cho đến Ðức Giáo Hoàng Benedictô, nhắc nhớ sự liên tục của Huấn quyền Giáo Hoàng. Bức
tranh khảm ở hậu cung Ðền Thờ do các nghệ sĩ miền Venezia hồi thế kỷ 13 thực hiện, diễn tả
Chúa Kitô đang ngồi trên một ngai, giữa thánh Phêrô và Anrê ở bên phải, và thánh Phaolô và Luca
ở bên trái.
Ở dưới chân ngài, ta thấy có hình nhỏ Ðức Giáo Hoàng Onorio III đang quì, cùng với vị tiền nhiệm
Innocenzo III và người kế vị Gregorio IX, là những vị cho thực hiện bức tranh khảm ấy. Ðức Giáo
Hoàng Piô IX đã long trọng khánh thành Ðền Thánh Phaolô ngoại thành năm 1854, trước sự hiện
diện của 185 giám mục, đến Roma để dự lễ tuyên bố tín điều Ðức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội.
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Thăm viếng Tre Fontane. Nơi Thánh Phaolô Tử Đạo năm 67. Con đường cổ xưa còn lại.
Dưới bàn thờ chính hiện nay 1.37 mét, có một tấm đá bằng cẩm thạch mỗi chiều 2.12x1.27 mét, có
ghi hàng chữ: "Paolo Apostolo Mart" (Dâng kính Tông Ðồ Phaolô Tử Ðạo). Theo một số người,
bia này có từ thế kỷ thứ I, một số khác cho là từ nửa sau của thế kỷ thứ IV. Nhưng tấm bia này
gồm nhiều miếng hợp thành. Ðây chính là mộ của thánh Phaolô Tông Ðồ.
Bên trên bàn thờ chính là một cái tán (ciborio) do nghệ sĩ Arnolfo di Cambio ở Roma thực hiện
năm 1282. Cái tán này chỉ bị hư hại sơ trong trận hỏa hoạn năm 1823 và được trùng tu sau đó. Tại
4 góc của cái tán có 4 tượng nhỏ diễn tả các thánh Phêrô, Phaolô, Luca và Biển Ðức.
Trong gian dài, có 4 hàng cột bao quanh, hướng cái nhìn của chúng ta về bàn thờ, dân Chúa, sau
phụng vụ Lời Chúa với những bài thánh ca, đi rước tiến đến trước mặt ÐGH và trao cho ngài với
các cộng sự viên bánh và rượu trong phần dâng lễ. Lễ vật ấy, theo thói quen cổ kính, được dùng để
nuôi hàng giáo sĩ và người nghèo. Sau đó, Dân Chúa lại tiến về Ðền Thờ để rước Mình, Máu
Thánh Chúa Kitô, trước bàn thờ được xây dựng trên mộ của thánh Phaolô: một Chúa, một đức tin,
một phép rửa, một Thiên Chúa là Cha.
Rời bỏ Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô Ngoại Thành, chúng tôi hướng về Hang Toại
Đạo-Catacombs... Hang Toại Đạo – Catacombs là nơi chôn cất những người Công Giáo từ thế kỷ
thứ nhất đến thế kỷ thứ 4. Có khoảng 52 Hang Toại Đạo, trải dài tổng cộng khoảng 876 km và sâu
có nơi tới 25m. Hang Toại Đạo có khi tới 5 tầng với nhiều hộc đá an táng người chết. Có nhiều
Hang Toại Đạo nổi tiếng như Hang Toại Đại Thánh Sebastianô, Hang Toại Đạo Thánh Callistô,
Hang Toại Đạo Domitilla…Trong Hang Toại Đạo Thánh Sebastianô, có phần Mộ của Thánh
Phêrô và Phaolô chôn cất tại đây. Trong Hang Toại Đạo Thánh Callistô, có phần mộ của Thánh
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Cecilia và nhiều vị Giáo Hoàng Tử Đạo. Trong Hang Toại Đạo này, du khách còn nhìn thấy xương
cốt của một phụ nữ còn nguyên trong quan tài. Dọc theo đường Appia cổ xưa, Hành Trình Với Mẹ
đi qua nơi Nhà Nguyện Quo Vadis? – Lậy Thầy, Thầy Đi Đâu? Diễn tả lại câu chuyện Thánh
Phêrô thời kỳ bắt đạo, định trốn bỏ Thành Rôma. Ngài gặp Chúa Giêsu vác Thập Giá đi vào Thành
Rôma. Ngài hỏi Chúa: “Quo Vadis? – Lậy Thầy, Thầy Đi Đâu?” Chúa trả lời: “Ta trở lại Thành
Rôma chết thay con lần thứ 2.” Phêrô hiểu ý Chúa và Ngài trở lại Rôma để chịu Tử Đạo đóng đinh
ngược vào năm 64.

Bên cột đá nơi Thánh Phaolô bị chặt đầu.
Hành Trình Với Mẹ viếng thăm Hí Trường Colosseum là công trình kiến trúc vĩ đại nhất của
Rôma cổ xưa. Hí trường do Hoàng Đế Vespasianô xây dựng năm 72 sau công nguyên và Hoàng
Đế Titô khánh thành năm 80. Tất cả những sinh hoạt lễ lạc, vui chơi, tiêu khiển của Rôma đều tổ
chức tại đây. Những cuộc đấu kiếm, săn bắn, thuỷ chiến, đua vật với những thú dữ đều diễn ra nơi
đây. Bên cạnh có bức tượng khổng lồ cao 30m của Vua Nêrôn. Theo truyền thuyết Kitô, có nhiều
vị Tử Đạo tại Hí Trường này. Năm 1957, một Cây Thánh Giá dựng lên trong Hí Trường và Đức
Giáo Hoàng Phaolô VI đã đích thân tham dự Chặng Đàng Thánh Giá vào Thứ 6 Tuần Thánh tại
đây và vẫn tiếp tục cho tới ngày nay. Hí Trường Colosseum chu vi 527m, dài 188m, cao 50m gồm
4 tầng, có 4 cửa chính dẫn vào Hí Trường và 80 cửa cho quan khách. Hí Trường có thể chứa tới
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70.000 khán giả. Hoàng Đế, triều đình, và các khách quý ngồi hàng danh dự đặc biệt. Hí Trường
còn có các cửa thông trực tiếp cho các võ sĩ tiến ra thi đấu. Bên cạnh Hí Trường Colosseum, qua
Khải Hoàn Môn của Vua Constantinô. Đây Circa Maxima là trường đua ngựa lớn nhất Rôma với
100.000 khán giả, nơi đóng phim Ben Hur nổi tiếng. Sau cùng, phái đoàn ghé thăm Forum
Romanum – Khu Sinh Hoạt và Nghị Viện La Mã nổi tiếng thuở xưa.

Bên trong Vương Cung Thánh Đường Gioan Lateranô.
Buổi tối, Hành Trình Với Mẹ còn thăm viếng Roma by Night, cùng nhau đến Suối Trevi thơ mộng
về đêm và những thắng cảnh di tích đặc biệt của Roma thơ mộng, Công Viên Nuova Piazza với
nghệ thuật âm nhạc và vẽ tranh lãng mạn, Đền Pantheon....
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Roma by night.
Sau 24 ngày đêm theo Mẹ, "Hành Trình Với Mẹ" với những năm hoạt động của Chúa Giêsu Kitô
và những nẻo đường Mẹ đồng hành với nhân loại tại Akita, Lộ Đức, Fatima, Medjugorje - Mễ Du,
Sion, Mẹ Carmêlô, Mẹ với Thánh Catherine Labouré Paris..., "Hành Trình Với Mẹ" sẽ thăm viếng
Hoa Kỳ USA Los Angeles, để cùng nhau TẠ ƠN MẸ cho những chuỗi ngày xa quê hương Việt
Nam, nhưng luôn "Hành Trình Với Mẹ" trong suốt cuộc đời.
Một số đông Hành Trình Với Mẹ ở lại USA thêm tùy ý để thăm bạn bè. Sau đó, Hành Trình Với
Mẹ về Úc qua con đường New Zealand.
"Hành Trình Với Mẹ".
Linh Mục Paul Văn Chi.
Linh Hướng.
Sydney tháng 11.2013.
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16. KẾT.
Hồi Ký Một Người Việt Nam được kết nơi đây.
Sinh ra trong chiến tranh.
Lớn lên trong Di Cư, từ Miền Bắc vào Miền Nam,
Học hành trong khói lửa Quê Hương.
Chiến Tranh Việt Nam giữa anh em ruột thịt cùng máu đỏ da vàng.
Đất nước thống nhất nhưng đau khổ triền miên.
Chữ tù liền với chữ tu một vần.
Yêu Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam nhưng phải xa rời Quê Hương.
Tìm sự sống trong cõi chết.
Đổi Tự Do bằng liều mạng sống.
Kiếp người tha hương rong ruổi.
Gói ghém cuộc đời bằng câu: "TẤT CẢ LÀ TẠ ƠN."
Tạ Ơn Thiên Chúa.
Tạ Ơn Hiền Mẫu Maria.
Tạ Ơn Tổ Quốc Dân Tộc và Quê Hương Việt Nam.
Tạ Ơn Tiền Nhân Việt Nam.
Tạ Ơn Cha Mẹ. Anh Chị Em.
Tạ Ơn Đời và Tạ Ơn Người.
Tạ Ơn những người cho tôi yêu thương và hạnh phúc.
Tạ Ơn những người đã hành hạ tôi.
TẤT CẢ LÀ TẠ ƠN.
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HỒI KÝ MỘT NGƯỜI VIỆT NAM TÓM TẮT.
LINH MỤC NHẠC SĨ PAUL VĂN CHI.
Họ và tên là Paul Chu văn Chi, với những tên biệt hiệu khác là Paul Văn Chi, Văn Chi, Văn Uyên,
Thu Văn, sinh ngày 14.5.1949, tại Ninh Bình, Việt Nam. Gia Đình có 6 anh chị em, 3 trai, 3 gái.
Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi là người con út trong gia đình, giáp với người anh là Linh Mục Giuse
Chu Văn Nghi. Cha chết sớm vào năm 1949 sau khi sinh được khoảng vài tháng, Người Mẹ hiền
tần tảo nuôi 6 người con.
Năm 1954, gia đình di cư vào nam và định cư tại Gia Kiệm Long Khánh. Nơi đây, cậu học trò Văn
Chi giúp mẹ gánh chuối bán ngoài chợ, và các chị đi làm đồn điền cao su để sinh sống và giúp cậu
bé với người anh đi học.
Cậu bé Văn Chi tốt nghiệp trường tiểu học tại Gia Kiệm và lớp Đệ Thất tại trường Trung học
Monica Gia Kiệm Long Khánh. Năm 1960, cậu được mẹ dẫn vào Cha Xứ Phát Hải, Cha Phêrô
Nguyễn Ngọc Ngoạn, để xin cho cậu đi tu làm Linh Mục. Năm 1961, cậu học trò 12 tuổi thi đậu
vào Tiểu Chủng Viện Long Xuyên tại Xóm Mới Gò Vấp. Cậu học sinh Văn Chi nhà nghèo tiếp tục
chăm chỉ học hành tại Tiểu Chủng Viện và tốt nghiệp Trung Hoc Đệ Nhất cấp ngày 1.7.1965. Tiếp
theo, cậu tốt nghiệp Tú Tài phần I năm 1967, và Tú Tài phần II năm 1968.
Sau đó, Thầy Văn Chi vào Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sàigòn năm 1968. Suốt những năm tại
Tiểu Chủng Viện và Đại Chủng Viện, Thầy được học về âm nhạc do Nhạc Sư Tiến Dũng tốt
nghiệp tại nhạc viện Roma hướng dẫn, đồng thời, thầy tiếp tục theo học Đại Học Văn Khoa Sàigòn
về Văn Chương Việt Nam, và các lớp Âm Nhạc tại trường Suối Nhạc, Đại Học Minh Đức và
Thành Nhân về các bộ môn chuyên môn như Hoà Âm, Ca Trưởng, Sáng Tác, Đối Âm, Tẩu Pháp.
Trong thời gian học tại Đại Chủng Viện Sàigòn, thầy tiếp tục cộng tác về Thánh Nhạc và Điều
Khiển Ca Đoàn Đại Chủng Viện Sàigòn trong 2 niên khóa 1973-1974 và 1974-1975.
Thầy Chịu Chức Linh Mục ngày 15.6.1975 tại Sàigòn. Sau đó, Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi về làm
việc tại Giáo Xứ Thái Hoà, Thái An, Địa Phận Long Xuyên và hoạt động về Thánh Nhạc tại miền
Cái Sắn Kiên Giang và Cần Thơ.
Ngày 5.3.1984, Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi bị Nhà Cầm quyền Cộng Sản bắt giam vì tội sáng tác
thánh ca và hoạt động về tôn giáo và văn hoá. Linh Mục bị giam tại Building 31, đường Đinh Tiên
Hoàng Rạch Giá. Sau đó, Linh Mục bị đưa về biệt giam tại trại tù Tà Niên. Từ năm 1985 đến năm
1987, Linh Mục bị đưa về Trại Cải Tạo U Minh. Thời gian bi đát này làm cho Linh Mục bị rối
loạn thần kinh trung ương không đi được và phải chống gậy liên tiếp suốt 2 năm trời. Linh Mục vì
yếu quá có thể chết trong tù, nên Cộng Sản tạm tha Linh Mục để giải phẫu cắt 2/3 bao tử và giây
thần kinh số 10 vào năm 1987.
Tháng 8 năm 1988, Linh Mục vượt biên và được Tàu Mary Ship Kingstown vớt trên Biển Đông
mang vào Trại Tỵ Nạn Palawan Philippines. Sau đó, Tòa Tổng Giám Mục Sydney bảo lãnh và
Linh Mục được định cư tại Sydney, Australia vào ngày 24.11.1989. Năm 1996, Tổng Giáo Phận
Sydney cho phép Linh Mục du học tại Hoa Kỳ về Âm Nhạc tại Đại Học Fullerton và Los Angeles
California University. Những ngày tháng du học tại Hoa Kỳ, Linh Mục tích cực hoạt động về sáng
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tác, xuất bản, và tổ chức những sinh hoạt văn hóa nghệ thuật tại đây. Ngày 12.6.1999, Linh Mục
Nhạc Sĩ Văn Chi tốt nghiệp văn bằng Master of Arts in Music tại Đại Học này. Tháng 10 năm
1999, Linh Mục
trở về Sydney, Australia, tiếp tục công việc mục vụ giúp đỡ Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam
Sydney. Tháng 2 năm 2000, và năm 2002, sau đó năm 2009, Linh Mục được nhận theo học
chương trình PhD. về Âm Nhạc tại Đại Học New South Wales, Sydney, Australia.
HỌC TRÌNH.
















Học sinh Trường Tiểu Học Gia Kiệm Long Khánh 1955-1960.
Học sinh Trung Học Monica Gia Kiệm Long Khánh 1960-1961.
Học sinh Tiểu Chủng Viện Long Xuyên 1961-1968.
Tốt Nghiệp Trung học Đệ Nhất Cấp 1965.
Tốt Nghiệp Tú Tài Phần I năm 1967.
Tốt Nghiệp Tú Tài Phần II năm 1968.
Sinh Viên Đại Chủng Viện Sàigòn 1968-1975.
Tốt Nghiệp Triết Học và Thần Học 1975.
Sinh Viên Suối Nhạc College, Đại Học Thành Nhân, Đại Học Minh Đức 1969-1974.
Văn Bằng Tốt Nghiệp tại Suối Nhạc College về Hoà Âm, Điều Khiển, và Luyện Tiếng năm
1974. (No. 0118).
Sinh Viên Đại Học Văn Khoa Sàigòn và Đàlạt 1970-1974 với các Chứng Chỉ:
- Chứng Chỉ Văn Chương Bình Dân 1970-1971.
- Chứng Chỉ Văn Chương Việt Nam 1971-1972.
- Chứng chỉ Ngữ Học Việt Nam 1971-1972.
- Chứng Chỉ Quản Trị Học Đường 1973-1974.
Sinh Viên Đại Học New-South-Wales, Sydney, Australia.
- Chứng Chỉ Anh Ngữ. (English Certificate for further Study), 1989.
Sinh Viên Đại Học Fullerton California State University 1996-1997, với các chứng chỉ:
- French Song Literature and Interpretation 1997.
- English Composition, Reading, and Public Speaking 1997.
Sinh Viên Đại Học Los Angeles California State University 1997-1999, với các Chứng
Chỉ:
- Music Composition 1997.
- Music of Latin America 1997.
- Research Techniques in Music 1997.
- Concert Choir 1997.
- Contemporary Techniques in Music 1997.
- Choral Conducting 1997.
- Advanced Style Analysis 1997.
- Music Theory 1998.
- Concert Choir, Fall 1998.
- Orchestration and Arranging 1998.
- History of Music in Western Civilization 1998.
- Advanced Choral Conducting 1998.
- Concert Choir, Spring 1998.
- Music in World Cultures for the Music Educators 1998.
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- Psychology of Music 1998.
- Music Education 1998.
- Music Composition for Television and Films 1998.
- Commercial Songwriting 1998.
- Concert Choir, Winter 1998.
- Voice Class, 1998.
- Advanced Style Analysis 2, 1999.
- Thesis or Project, 1998.
- Vocal Pedagogy 1999.
- Concert Choir 1999.
- Writing Proficiency, 1999.
- Thesis or Project, 1999.
- Comprehensive Exams, 1999.
- Graduate Studies, 1999.
Tháng 6 năm 1999, Linh Mục tốt nghiệp Master of Arts in Music trong lãnh vực nhạc hợp
ca với Luận án tốt nghiệp “Catholic Choral Music in Vietnam 1945-1975” tại Đại Học
California State University, Los Angeles. Trong Luận án này, Linh Mục nghiên cứu Lịch
sử Âm Nhạc Việt Nam từ năm 2879 B.C. cho tới giai đoạn hiện tại. Đặc biệt, Linh Mục
nghiên cứu về Thánh Nhạc Hợp Ca Công Giáo Việt Nam trong những năm 1945-1975.
Tháng 2 năm 2000, Linh Mục Nhạc Sĩ được chấp nhận là candidate của chương trình PhD.
về nghiên cứu âm nhạc tại Đại Học New South Wales University, Sydney Australia dưới
sự hướng dẫn của Giáo sư Jill Stubington PhD. và Christine Logan PhD. với Luận Án dự
thảo “Vietnamese Church Music During 1975-2000,” tiếp nối Luận Án Master of Arts in
Music trước đây.
Tháng 12 năm 2002, Linh Mục Nhạc Sĩ lại được nhận là candidate của chương trình PhD.
về nghiên cứu âm nhạc tại Đại Học New South Wales University, Sydney Australia. Nhưng
vì lý do Mục Vụ cho Cộng Đồng, Linh Mục Nhạc Sĩ không tiếp tục được chương trình
PhD. này.
Tháng 2 năm 2009, Linh Mục Nhạc Sĩ Paul Văn Chi lại được nhận là candidate của chương
trình PhD. nghiên cứu âm nhạc tại Đại Học New South Wales University, Sydney
Australia. Tiến Sĩ John Napier PhD. hướng dẫn Linh Mục với Luận Án "Vietnamese
Church Music During 1975-2008." Luận Án bao gồm 10 chương khác nhau về các lãnh
vực khác nhau của Thánh Nhạc Việt Nam trong khoảng thời gian 1975 đến 2008.
SỰ NGHIỆP SÁNG TÁC.

1. NHỮNG CHUỖI NGÀY BÌNH AN 1949-1975.
Tác giả trong khi trau dồi đèn sách tại các trường Tiểu Học, Tiểu Chủng Viện, Đại Chủng
Viện, Đại Học Văn Khoa Sàigòn, Đại Học Thành Nhân, Suối Nhạc College, đã cho ra đời
những tác phẩm:
1)
2)
3)

1971 Quê Người Quê Ta.
1972 Vào Đời Cầu Nguyện.
1972 Chúc Tụng Chúa I-Cộng tác với Đại Chủng Viện Sàigòn.
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

1973 Chúc Tụng Chúa II-Cộng tác với Đại Chủng Viện Sàigòn.
1973 Vào Quê Hương.
1973 Này Con Xin Đến.
1973 Thượng Đế và Quê Hương.
1973 Suy Niệm Tin Mừng Matthêu I.
1974 Mây Trời với 3 Tác Giả khác.
1974 Hội Ca Cho Tình Yêu.
1974 Thánh Ca Vượt Qua.
1974 Hoan Ca Phục Sinh.
1974 Suy Niệm Tin Mừng Matthêu II.
1975 Niềm Vui Tận Hiến.
1975 Hoan Ca Giáng Sinh.
1975 Hoan Ca Cho Tình Yêu.
1975 Hoan Ca Ngày Đại Hội.

2. NHỮNG CHUỖI NGÀY THỬ THÁCH 1975-1984.
Lịch sử Việt Nam sang trang vào mùa xuân đen tối năm 1975 khi Cộng Sản cưỡng chiếm Miền
Nam Việt Nam, cuộc đời Linh Mục Nhạc Sĩ đã gắn liền với giòng sinh mệnh của Đất Nước.
Ghi lại những rung động của trái tim, những băn khoăn thao thức về Quê Hương, Dân Tộc,
Linh Mục Nhạc Sĩ đã sáng tác liên tục. Mỗi tác phẩm tác giả dùng thời gian gần 2 tháng để ghi
chép và in ấn. Trong giai đoạn này, Linh Mục Tác Giả đã lần lượt cho ra đời những tác phẩm:
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

1975 Trầm Khúc Hoan Ca 1.
1976 Trầm Khúc Hoan Ca 2.
1977 Trầm Khúc Hoan Ca 3.
1978 Trầm Khúc Hoan Ca 4.
1978 Kinh Tiền Tụng phổ nhạc.
1979 Trầm Khúc Hoan Ca 5.
1979 Nghệ Thuật Điều Khiển.
1980 Trầm Khúc Hoan Ca 6.
1981 Trầm Khúc Hoan Ca 7.
1982 Trầm Khúc Hoan Ca 8.
1983 Trầm Khúc Hoan Ca 9.
1984 Trầm Khúc Hoan Ca 10.

Trong giai đoạn này, Linh Mục Nhạc Sĩ đã luôn thao thức phát huy phong trào Thánh Nhạc
qua các lớp Ca Trưởng, lớp đàn piano, Hội Hoa Dâng Mẹ, và các Hội Ca Giáng Sinh với
những sinh hoạt như sau:






1976 Hội Ca Giáng Sinh tại Thái Hòa Rạch Giá Kiên Giang quy tụ 12 Ca Đoàn.
1978 Hội Ca Giáng Sinh tại Ngọc Thạch Thốt Nốt Cần Thơ quy tụ 17 Ca Đoàn.
1980 giúp đỡ và thành lập 27 Ban Tây Nhạc tại Cần Thơ và Kiên Giang.
1980 Đại Hội Trình Diễn Tây Nhạc tại Ngọc Thạch Thốt Nốt Cần Thơ.
1981 Hội Ca Giáng Sinh tại Bình Nam Kiên Giang quy tụ 19 Ca Đoàn và Ban Tây Nhạc.
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1982 Tổ Chức những Hội Hoa dâng kính Mẹ tại vùng Cái Sắn thuộc Kiên Giang và Cần
Thơ.

3. NHỮNG CHUỖI NGÀY ĐAU THƯƠNG 1984-1987.
Bốn năm trong lao lý tù đầy là những chuỗi ngày đau thương kinh hoàng nhất của đời Linh
Mục Nhạc Sĩ. Bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần, trong đau khổ và day dứt, Linh Mục đã chắt
chiu góp nhặt những đau thương dệt thành những chuỗi âm thanh với nhiều sắc thái khác nhau,
có khi là đoản khúc, có khi là tâm ca, có khi là tin tưởng ca, hay trầm ca, được hát lên trong
những Thánh Lễ nửa đêm âm thầm và lặng lẽ, kết thành một chuỗi nhạc với khoảng 160 nhạc
khúc Thánh Ca và 30 Hợp Xướng ghi dấu Quê Hương yêu mến.
4. NHỮNG CHUỖI NGÀY THA HƯƠNG 1988-2010.
Rong ruổi đường tha hương tỵ nạn tại đất khách quê người, một cuộc viễn du cuả người viễn
xứ, trên các nẻo đường tại Úc Châu, Âu Châu, Mỹ Châu, Á Châu, Phi Châu, Linh Mục Nhạc Sĩ
gom góp những âm thanh dệt thành những giai điệu của tâm tư người viễn khách. Linh Mục đã
xuất bản những tác phẩm:
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)

1989 Trầm Khúc Hoan Ca 11 tại Philippines.
1990 Trầm Khúc Hoan Ca 12 tại Úc Châu.
1993 Trầm Khúc Hoan Ca 13 tại Úc Châu.
1994 CD Thánh Ca Như Mai 2 - Trầm Khúc Hoan Ca tại California USA.
1995 Đặc San Kỷ Niệm 20 Năm 1975-1995. Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam
Sydney-NSW
1996 Trầm Khúc Hoan Ca 14 tại Úc Châu.
1996 Tuyển Tập I Trầm Khúc Hoan Ca tại Úc Châu.
1996 Tuyển Tập II Trầm Khúc Hoan Ca tại Úc Châu.
1996 Tuyển Tập III Trầm Khúc Hoan Ca tại Úc Châu.
1996 Double CDs Như Lời Yêu Thương tại Úc Châu.
1998 Trầm Khúc Hoan Ca 15 tại California USA.
1998 CD Tiếng Hát Yêu Thương tại California USA.
1998 CD Trầm Ca Tin Yêu tại California USA.
1998 CD Hoa Kinh Dâng Mẹ La-Vang tại California USA.
1999 Double CD Mẹ Quê Hương Việt Nam tại California USA.
1999 DVD Karaokê Thánh Ca Mẹ Quê Hương Việt Nam tại California USA.
1999 Video Mẹ Quê Hương Việt Nam với 25 Giáo Phận Việt Nam tại California
USA.
1999 Tác Phẩm Mẹ Quê Hương Việt Nam tại California USA.
2000 CD Tâm Ca Sám Hối tại California USA, kỷ niệm 25 năm Linh Mục.
2000 CD Giáng Sinh Tình Yêu tại California USA, kỷ niệm 25 năm Linh Mục.
2000 CD Hoan Ca Phục Sinh tại California USA, kỷ niệm 25 năm Linh Mục.
2000 Trầm Khúc Hoan Ca 16 tại California USA, kỷ niệm 25 năm Linh Mục.
2002 Tác Phẩm Thánh Nhạc Hợp Ca Công Giáo Việt Nam 1945-1975. Do Công Ty
Oregon Catholic Press USA xuất bản.
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53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
5.

2002 Tác Phẩm Catholic Choral Music in Vietnam 1945-1975. Do Công Ty Oregon
Catholic Press USA ấn hành và xuất bản.
2003 Double CD Hội Ngộ Niềm Tin cùng cộng tác với Giới Văn Nghệ Sĩ Công Giáo
Việt Nam phát hành tại California và Rôma.
2003 CD Tâm Tư Dâng Mẹ phát hành tại California USA và Sydney Australia..
2003 CD Như Lời Dâng Hiến phát hành tại California USA và Sydney Australia.
2004 Trầm Khúc Hoan Ca 17 phát hành tại California USA và Sydney Australia.
2004 CD Tâm Ca Vào Đời phát hành tại California USA và Sydney Australia.
2004 CD Thắp Sáng Tin Yêu phát hành tại California USA và Sydney Australia.
2004 CD Hạt Kinh Cảm Tạ - Thánh Ca Như Mai phát hành tại California USA và
Sydney Australia.
2007 Phút Nguyện Cầu tái bản lần thứ 4 và phát hành tại Sydney Australia.
2007 DVD Karaokê Con Đường Chúa Đã Đi Qua phát hành tại USA và Australia.
2007 DVD Suy Niệm Con Đường Chúa Đã Đi Qua phát hành tại USA và Australia.
2007 DVD Tài Liệu Việt Ngữ Con Đường Chúa Đã Đi Qua phát hành tại USA và
Australia.
2007 DVD Tài Liệu Anh Ngữ Con Đường Chúa Đã Đi Qua phát hành tại USA và
Australia.
2007 Sách Tác Phẩm Con Đường Chúa Đã Đi Qua phát hành tại USA và Australia.
2009 “Kỷ Yếu 20 Năm Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh – Combined Choirs’ Association
of St Lê Bảo Tịnh” phát hành tại Sydney, Australia.
2009 Trầm Khúc Hoan Ca 18 phát hành tại California USA và Sydney Australia.

NHỮNG CHUỖI NGÀY TẠ ƠN 2010-2012
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)

2010 "Trầm Khúc Hoan Ca 19 - Trang Sử Mẹ Quê Hương Việt Nam" phát hành tại
California USA và Sydney Australia.
2010 "Trầm Khúc Hoan Ca 20 - Bộ Lễ Laudate" phát hành tại California USA và
Sydney Australia.
2010 2CDs "Trường Ca Trang Sử Mẹ Quê Hương Việt Nam" phát hành tại California
USA và Sydney Australia.
2010 CD Bộ Lễ Laudate phát hành tại California USA và Sydney Australia.
2010 CD Hân Hoan Niềm Vui phát hành tại California USA và Sydney Australia.
2011 Sách Chặng Đàng Thánh Giá - Stations of The Cross - Via Crucis phát hành tại
Sydney Australia.
2012 CD Tình Hồng Dâng Hiến phát hành tại California USA và Sydney Australia.
2012 CD “Giã Từ Dương Thế – Requiem Hymns” phát hành tại Australia và
California USA.
2012 CD "Xin Cứu Tôi - Libera Me" phát hành tại Australia và California USA.
2012 “Trầm Khúc Hoan Ca 21 - The 21st Hymnal Booklet of Meditative and Joyful
Songs” phát hành tại Australia và California USA.
2013 “Thánh Ca Vượt Qua - Paschal Hymns hay Trầm Khúc Hoan Ca 22 - The 22nd
Hymnal Booklet of Meditative and Joyful Songs” phát hành tại Australia và
California USA.
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6.

NHỮNG CHUỖI NGÀY TƯƠNG LAI 2013-2014
80)
81)

CD Vực Sâu Tối Tăm.
Trầm Khúc Hoan Ca 23 - Vực Sâu Tối Tăm.

2013.
2013.

SINH HOẠT VĂN HOÁ
Trong giai đoạn này, Linh Mục Văn Chi đã luôn thao thức phát huy nền văn hoá văn nghệ Việt
Nam nơi khung trời Hải Ngoại tha hương qua các Đại Nhạc Hội và sinh hoạt Văn Hoá Nghệ
Thuật:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1989 Đại Nhạc Hội tặng Dân Tộc Philippines tại Palawan Philippines.
1990 Đại Nhạc Hội Hồng Ân Giáng Sinh tại Sydney Australia, vào ngày 22.12.1990.
1991 Đại Nhạc Hội Giáng Sinh và Quê Hương tại Sydney Australia, vào ngày 21.12.1991.
1992 Đại Nhạc Hội Tình Yêu Giáng Sinh tại Sydney Australia, vào ngày 19.12.1992.
1993 Đại Nhạc Hội Giáng Sinh An Bình tại Sydney Australia, vào ngày 25.12.1993.
1994 Đại Nhạc Hội Giáng Sinh Tình Yêu tại Sydney Australia, vào ngày 26.12.1994.
1995 Tháng 5, Phát Hành Đặc San Kỷ Niệm 20 Năm CĐCGVN Sydney – NSW, Australia.
1995 Đại Nhạc Hội Thắp Sáng Tin Yêu tại Sydney Australia, vào ngày 23.12.1995.
1996, ngày 27 tháng 4 Đại Nhạc Hội Tiếng Hát Yêu Thương giúp đỡ tỵ nạn, Sydney
Australia.
10. 1996, ngày 21 tháng 6 Đại Nhạc Hội Bên Em Đang Có Ta, Melbourne Australia.
11. 1996, ngày 21 tháng 7 Đại Nhạc Hội Tiếng Hát Yêu Thương, Brisbane Australia.
12. 1997, 12 tháng 12 Đại Nhạc Hội Giáng Sinh và Quê Hương, Orange California, USA.
13. 1997, tháng 8 Thuyết Giảng cho trên 4000 Tuổi Trẻ Việt Nam tại Missouri, USA.
14. 1998, ngày 17 tháng 5, Đêm Tuổi Trẻ và Tình Mẹ, Orange California, USA.
15. 1998, ngày 21 tháng 6, Đêm Chân Dung Người Cha, Orange California, USA.
16. 1998, ngày 11 tháng 7, Đại Nhạc Hội Mẹ Với Quê Hương, Santa Ana California, USA.
17. 1998, tháng 8, Thuyết trình Tuổi Trẻ và Tương Lai cho khoảng 5000 bạn trẻ tại Missouri,
USA.
18. 1998, tháng 10, Thuyết trình cho Tuổi Trẻ tại Georgia Atlanta.
19. 1998, tháng 10, Đại Nhạc Hội “Mẹ Với Quê Hương - Mother and Our Country” tại Georgia
Atlanta, USA, với 2500 người tham dự.
20. 1998, 26 tháng 11. Đêm Tâm Tình Tạ Ơn và giới thiệu Hoa Kinh Dâng Mẹ La Vang. Tại
Orange County USA.
21. 1998, 11 tháng 12. Đại Nhạc Hội Hoan Ca Giáng sinh với 5000 người tham dự tại Orange
County USA.
22. 1998, 18 tháng 12. Thuyết giảng cho Tuổi Trẻ Việt Nam và Đại Nhạc Hội Giáng Sinh tại
Toronto Canada.
23. 1999 Thuyết Giảng cho Cộng Đồng Việt Nam tại các Tiểu Bang khác nhau: Washington
DC, Seattle, Arizona, Dallas, Stockton, Amarillo, Austin Texas, Oklahoma, Portland
Oregon.
24. 1999, 1 tháng 8. Giới thiệu tuyệt Tác Phẩm Mẹ Quê Hương Việt Nam tại Orange County,
USA với 600 người tham dự.
25. 1999, 29 tháng 8. Giới thiệu Tuyệt Tác Phẩm Mẹ Quê Hương Việt Nam tại San Jose USA
với 2000 người tham dự.
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26. 1999, 4-5 tháng 9. Giảng thuyết cho giới trẻ tại New Orleans với Chủ Đề Giới Trẻ tiến về
Năm 2000.
27. 1999, 18 tháng 9. Thuyết Trình về Âm Nhạc tại Catholic Educators’ Conference tại Tổng
Giáo Phận Seattle, Tiểu Bang Washington, USA.
28. 2000, tháng 1. Thuyết trình về Giới Trẻ và Lãnh Đạo tại Melbourne, Australia.
29. 2000, tháng 3. Thuyết giảng và Đốt Nến Thiên Niên Kỷ tại Brisbane, Queensland,
Australia.
30. 2000, tháng 4. Thuyết giảng và Đốt Nến Thiên Niên Kỷ tại Portland Oregon, USA.
31. 2000, tháng 5 ngày 28. Tổ chức Đêm Thắp Sáng Niềm Tin cho Tuổi Trẻ Việt Nam bao gồm
mọi thành phần trẻ và Quý Tôn Giáo thuộc Liên Bang Úc Châu tại Sydney Australia.
32. 2000, tháng 6 ngày 18. Tổ chức Ngày Tâm Tình Tạ Ơn 25 năm Thụ Phong Linh Mục
khoảng 600 người tham dự tại Sydney Australia.
33. 2000, tháng 6 ngày 25. Tổ chức Ngày Tâm Tình Tạ Ơn và Đốt Nến Thiên Niên Kỷ tại San
Jose, USA.
34. 2000, tháng 6 ngày 30. Tổ chức Ngày Tâm Tình Tạ Ơn tại Orange County, USA.
35. 2000, tháng 7 ngày 1. Thuyết giảng và Đốt Nến Thiên Niên Kỷ tại Portland Oregon, USA.
36. 2000, tháng 11 ngày 18. Điều khiển Đại hợp xướng Nữ Vương Việt Nam do Linh Mục sáng
tác và hoạt cảnh Lịch Sử Việt Nam với 2000 Người Úc tham dự tại St Mary's Cathedral
Sydney.
37. 2000, tháng 12 ngày 16. Đại Nhạc Hội Giáng Sinh Tình Yêu tại Adelaide với 900 người
tham dự.
38. 2000, tháng 12 ngày 17. Đại Nhạc Hội Giáng Sinh Tình Thương tại Melbourne với gần
2000 người tham dự tại Victorian Arts Center.
39. 2000, tháng 12 ngày 22. Đại Nhạc Hội Giáng Sinh Tình Yêu tại Sydney với 1200 người
tham dự tại Bankstown Town Hall.
40. 2000, tháng 12 ngày 23. Candle Lights Giáng Sinh Tin Yêu và Hy Vọng tại Paul Keating
Park Bankstown Sydney với 4000 người tham dự.
41. 2001, tháng 5 ngày 24, Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi đã trình bày về kinh nghiệm đời sống
của một Linh Mục dưới chế độ Cộng Sản với tù đầy, với vượt biên đau thương, và với
những khắc khoải của cuộc sống tha hương, trong cuộc họp của Các Linh Mục Tổng Giáo
Phận Sydney. Đề tài đã lôi cuốn và hấp dẫn cử tọa, đồng thời gây nhiều xúc động cho toàn
thể cử tọa. Trong bài tường trình có ghi lại như sau: “Fathers Paul Chu Văn Chi and Jose
Maria Enedaguila were scheduled to speak on their experienced and those of their
communities. However, Father Jose Maria very generously relinquished his turn in favour
of continuing the discussion on Father Paul’s experiences as a priest in Communist
Vietnam.”
42. 2001, tháng 9 ngày 29. Trong một buổi thuyết trình cho giới trẻ người Úc với tên gọi
Encounter Night tại Sydney Úc Châu, khoảng 100 bạn trẻ. Linh Mục Paul Văn Chi đã trình
bày về chứng nhân niềm tin của đời sống tù đầy với hình ảnh cụ thể. Cả cử tọa đều chăm
chú theo dõi và bài chia sẻ đã gây nhiều xúc động cho những bạn trẻ Người Úc. Paul Elarde
đã gửi thư cám ơn cho Linh Mục với tâm tình như sau: “Firstly I wanted to say thank you so
much for being a part of Encounter on Saturday Night. Many people commented to me how
much they enjoyed your talk. Your story really challenges us to hold on our faith no matter
what a story of trust in Divine Providence.”
43. 2001, tháng 10 ngày 5. Linh Mục Văn Chi cùng với Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh đã tổ chức
một Dạ Hội Giọng Ca Vàng Mùa Xuân năm 2001 rất thành công tại Sydney, với gần 500
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bạn trẻ Việt Nam tham dự cuộc thi tuyển lựa giọng ca vàng này. Trong một bầu không khí
phấn khởi và khích lệ cho tuổi trẻ Việt Nam hát tiếng Việt và bảo tồn nền Văn Hóa Việt
Nam tại Hải Ngoại. Dạ Hội Giọng Ca Vàng Mùa Xuân đã mang lại những thành quả rất tốt
đẹp cho giới trẻ Việt Nam tại Úc Châu. Đồng thời, Linh Mục Văn Chi cùng với Liên Ca
Đoàn quyết định gửi 3000 dollars giúp đỡ xây cất một trạm xá cho người nghèo tại Hố Nai
qua Tu Sĩ Thông Dòng Gioan Thiên Chúa.
44. 2002, tháng 10, từ ngày 10 tới ngày 13, Linh Mục Văn Chi cùng với Phong Trào Cursillo
Việt Nam Thế Giới đã tổ chức Đại Hội Châu Á Thái Bình Dương tại Sydney Australia quy
tụ 400 tham dự viên từ 18 quốc gia. Đại Hội thành công mỹ mãn và tạo được một ấn tượng
rất tốt cho Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại đối với thế giới.
45. 2003, tháng 6. Linh Mục Văn Chi đến thuyết giảng về Mẹ La Vang tại Nouméa - Nouvelle
Calédonie.
46. 2003, tháng 7 ngày 3. Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi cùng Linh Mục Trần Công Nghị và trên
30 Ca Sĩ nổi tiếng đã tổ chức thành công Đêm Thắp Sáng Niềm Tin tại Orange County
California USA, quy tụ trên 3000 người tham dự.
47. 2003, tháng 7 ngày 25 và 26. Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi cùng giới Văn Nghệ Sĩ Công Giáo
Việt Nam Hải Ngoại đã tổ chức thành công Đêm Văn Nghệ Thắp Sáng Niềm Tin và Đêm
Tâm Tình Ra Khơi trong Đại Hội Hội Ngộ Niềm Tin của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam
Hải Ngoại tại Rôma, quy tụ khoảng 3000 người Việt Nam từ 5 Châu: Châu Á, Châu Âu,
Châu Mỹ, Châu Úc, Châu Phi...
48. 2003, tháng 8 ngày 31. Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi cùng với Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh tổ
chức thành công Đêm Tâm Tình Tạ Ơn giới thiệu những tác phẩm mới “Thánh Nhạc Hợp
Ca Công Giáo Việt Nam 1945-1975 – Catholic Choral Music in Vietnam 1945-1975.” CDs
“Như Lời Dâng Hiến” và CD “Tâm Tư Dâng Mẹ” tại nhà hàng Maxim Bankstown Sydney,
quy tụ gần 600 người trong bầu không khí văn hoá Việt Nam tại Hải Ngoại.
49. 2003 tháng 10 ngày 31, Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi cùng với Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh đã
tổ chức Dạ Hội Giọng Ca Vàng Mùa Xuân năm 2003 rất thành công tại Crystal Palace
Sydney, với gần 600 bạn trẻ Việt Nam tham dự cuộc thi tuyển lựa giọng ca vàng này. Trong
một bầu không khí phấn khởi và khích lệ cho tuổi trẻ Việt Nam hát tiếng Việt và bảo tồn
nền Văn Hóa Việt Nam tại Hải Ngoại. Dạ Hội Giọng Ca Vàng Mùa Xuân đã mang lại
những thành quả rất tốt đẹp cho giới trẻ Việt Nam tại Úc Châu. Đồng thời, Linh Mục Văn
Chi cùng với Liên Ca Đoàn quyết định gửi 12,000 dollars giúp đỡ cho Quý Linh Mục Cao
Niên Tổng Giáo Phận Sydney.
50. 2004 tháng 4 ngày 16 đến 18, Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi cùng Chương Trình Thăng Tiến
Hôn Nhân Gia Đình tổ chức Đại Hội Song Nguyền Úc Châu Thắp Sáng Tin Yêu với gần
200 người tham dự tại Trung Tâm Bringelly, Sydney. Chú trọng về Mục Vụ cho gia đình tại
Liên Bang Úc Châu. Đại Hội thành công tốt đẹp.
51. 2004 tháng 10 ngày 15, Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi cùng với Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh đã
tổ chức Dạ Hội Giọng Ca Vàng Mùa Xuân năm 2004 rất thành công tại Nhà Hàng Hoà Bình
– Monte Carlo Reception Centre, Fairfield Sydney, với gần 650 bạn trẻ tham dự Dạ Hội
Giọng Ca Vàng. Không khí vui tươi và khích lệ tuổi trẻ Việt Nam yêu văn hoá văn nghệ
Việt Nam. Dạ Hội Giọng Ca Vàng Mùa Xuân 2004 như thắp cánh cho nền âm nhạc Việt
Nam tại Úc Châu khởi sắc nơi các bạn trẻ Việt Nam yêu Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam
qua ngôn ngữ và âm nhạc Việt Nam.
52. 2004 tháng 10 ngày 22, Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi cùng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Sydney tổ
chức Dạ Tiệc Bảo Trợ Ơn Gọi tại Nhà Hàng Hoà Bình Fairfield vào khoảng 500 người tham
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dự với mục đích Bảo Trợ và khuyến khích Ơn Gọi cho giới trẻ Việt Nam với những vũ điệu
và bài ca nói lên tinh thần văn hoá Dân Tộc Việt Nam. Tổ chức này gây nên những ý thức
tốt đẹp cho giới trẻ Việt Nam dấn thân phục vụ trong môi trường người Việt Nam tại
Sydney.
53. 2004 tháng 12 ngày 17, Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi cùng với Anh Nguyễn Quốc Hào và
Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh tổ chức thành công Dạ Vũ Giáng Sinh Tình Yêu và Kỷ Niệm,
ghi dấu Mùa Giáng Sinh Viễn Xứ thứ 30 với khoảng 400 người tham dự tại Monte Carlo
Reception Center Fairfield. Đặc biệt trong chương trình Dạ Vũ Giáng Sinh Tình Yêu và Kỷ
Niệm, Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh giới thiệu những Tác Phẩm Mới Nhất của Linh Mục
Nhạc Sĩ Văn Chi: CD Hạt Kinh Cảm Tạ, CD Thắp Sáng Tin Yêu, CD Tâm Ca Vào Đời, và
Trầm Khúc Hoan Ca 17, ghi dấu bản nhạc thứ 1200, với 57 Tác Phẩm phát hành, 44 năm
Dâng Hiến, 33 năm sáng tác, 31 năm nghề Ca Trưởng, và 29 năm Thụ Phong Linh Mục.
Trong chương trình đặc biệt này, với sự bảo trợ của các ân nhân và thân hữu, Linh Mục với
Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh đã gửi 10.000 Úc Kim cho Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam
Sydney, để chỉnh trang Đài Đức Mẹ tại Trung Tâm Hành Hương Bringelly, như một Kỷ
Niệm Tạ Ơn sau 30 năm Viễn xứ. Đồng thời, Linh Mục Nhạc Sĩ và Liên Ca Đoàn Lê Bảo
Tịnh còn gửi 2000 Úc Kim nâng đỡ quý Cha Già hưu dưỡng tại Việt Nam.
54. 2005 tháng 3 tới tháng 7, Linh Mục Văn Chi và Anh Nguyễn Quốc Hào Liên Ca Đoàn Lê
Bảo Tịnh Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney, đã tổ chức Khoá huấn luyện Ca Trưởng
với sự hợp tác của các tài năng âm nhạc Sydney, đã giúp đỡ cho 30 Ca Viên học hỏi về vai
trò Ca Trưởng. Khoá Ca Trưởng đã thành công tốt đẹp với ngày thi điều khiển mãn khoá.
55. 2005 tháng 12 ngày 23, Linh Mục Văn Chi và Anh Nguyễn Quốc Hào Liên Ca Đoàn Lê
Bảo Tịnh Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney với sự cộng tác của 2 Liên Đoàn Trẻ,
Liên Đoàn Thanh Niên Công Giáo và Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Nữ Vương Hòa
Bình Sydney, đã tổ chức đêm Đại Nhạc Hội Giáng Sinh 2005 tại Bankstown Civic Hall
Bankstown với khoảng 1000 khán giả, với chủ đề : “Trang Sử Mùa Hồng Ân – Kỷ Niệm 30
Năm Ly Hương.” Cùng với cả Liên Ca Đoàn và Liên Đoàn Thanh Niên Công Giáo và Liên
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Linh Mục Paul Văn Chi, linh hồn của Đại Nhạc Hội long trọng
tuyên bố khai mạc Đại Nhạc Hội Trang Sử Mùa Hồng Ân với pháo bông sáng lên trong cả
hội trường và hơn 350 diễn viên trên sân khấu với đèn concert candles muôn mầu sắc, đồng
thời, đêm Đại Nhạc Hội bắt đầu khai mạc với bài “We Wish You a Merry Christmas” bừng
lên với hàng ngàn concert candles nhảy nhót trong cả hội trường. Đại Nhạc Hội bắt đầu với
màn Đại hợp xướng “ Trang Tình Sử Mùa Cứu Thế ” của Linh mục Nhạc Sĩ Paul Văn Chi
và chính Cha Paul Văn Chi Đặc trách Liên Ca Đoàn điều khiển với hơn 350 ca viên của các
Ca Đoàn cùng dàn đàn Tranh và ban nhạc Nam Phương rất ngoạn mục và hào hứng.
56. 2006 tháng 5 ngày 14, Linh Mục Văn Chi và Anh Nguyễn Ngọc Khiêm, Liên Đoàn Trưởng
Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Nữ Vương Hoà Bình thuộc Cộng Đồng Công Giáo Việt
Nam Sydney, đã tổ chức Dạ Tiệc Nhớ Ơn Mẹ nhân ngày Mother’s Day 2006 tại Nhà Hàng
Hoà Bình với khoảng trên 800 quan khách tham dự với chủ đề: “NHỚ ƠN MẸ.” Liên Đoàn
Thiếu Nhi Thánh Thể cùng Linh Mục Paul Văn Chi, đã tổ chức rất thành công, với mục
đích giáo dục các em Thiếu Nhi hiếu thảo với cha mẹ, đồng thời, phát huy tiếng Việt Nam
và Văn Hoá Việt Nam trong môi trường Giáo Lý Việt Ngữ cho các em, qua việc in ấn sách
Giáo Lý Việt Ngữ cho các trường Giáo Lý Thiếu Nhi. Các em Thiếu Nhi đã nhiệt tình trình
diễn những tiết mục rất độc đáo của Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam, với những hình ảnh
tuyệt vời về người Mẹ Việt Nam. Các em Thiếu Nhi đã phát huy tất cả những khả năng
tuyệt vời, mang lại niềm hứng khởi và thích thú cho tất cả quan khách tham dự.
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57. 2006, tháng 8 ngày 4 và 5, Thuyết trình Tuổi Trẻ cho khoảng trên 5000 bạn trẻ tại Missouri,
USA.
58. 2006, tháng 8 ngày 13, Hướng Dẫn về Hội Thảo Thánh Nhạc Việt Nam cùng với Nhạc Sĩ
Thiên Quang và nhiều ca trưởng tại California, USA.
59. 2006 tháng 10 ngày 27, Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi cùng với Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh đã
tổ chức Dạ Hội Giọng Ca Vàng Mùa Xuân năm 2006 tại Nhà Hàng Crystal Palace – Canley
Heights Sydney, chuẩn bị cho Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2008. Không khí vui tươi và
khích lệ tuổi trẻ Việt Nam yêu văn hoá văn nghệ Việt Nam. Dạ Hội Giọng Ca Vàng Mùa
Xuân 2006 như thắp cánh cho nền âm nhạc Việt Nam tại Úc Châu khởi sắc nơi các bạn trẻ
Việt Nam yêu Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam qua ngôn ngữ và âm nhạc Việt Nam.
60. 2007 tháng 8 ngày 31, Linh Mục Văn Chi và Anh Dương Văn Tiên cùng cộng tác với Liên
Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh gồm 10 Ca Đoàn thuộc Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney, đã
tổ chức rất thành công Đêm Hồng Ân Cảm Tạ tại Crystal Palace Reception Centre, Canley
Heights, với trên 800 quan khách tham dự, để Phát Hành Tác Phẩm để đời Con Đường
Chúa Đã Đi Qua, với bộ sách 600 trang và DVD Karaôkê, DVD Suy Niệm, DVD Tài Liệu
Việt Ngữ, DVD Tài Liệu Anh Ngữ về Israel Con Đường Chúa Đã Đi Qua. Mọi người hăng
say tham dự và cùng thắp lên trên 800 cây nến để đồng ca Con Có Một Tổ Quốc Việt Nam
cầu nguyện cho Quê Hương. Đây cũng là dịp Tác Giả cảm tạ mọi người đã nâng đỡ Linh
Mục trong hành trình 33 năm Linh Mục, 34 năm Ca Trưởng, 36 năm Sáng Tác, ghi dấu tác
phẩm thứ 58 và bài nhạc thứ 1200 ra đời trong lữ hành Đức Tin và Dâng Hiến của Linh
Mục Nhạc Sĩ Văn Chi.
61. 2008 tháng 2 ngày 24, Linh Mục Văn Chi và Ông Nguyễn Văn Hưởng cùng Hội Bác Ái Mẹ
La Vang đã tưng bừng tổ chức Ngày Hội Ngộ Hồng Ân Cảm Tạ thành công tại Nhà Hàng
Seafood Palace II, Anaheim, California, USA, với khoảng 500 quan khách tham dự, để Giới
Thiệu Tác Phẩm Con Đường Chúa Đã Đi Qua, gồm cuốn sách 600 trang và 4 DVD 9 về
Lịch Sử và Cuộc Đời Chúa Giêsu trên những con Đường Chúa Đã Đi Qua. Trong không khí
tưng bừng của Mùa Xuân Mậu Tý, cũng là những ngày trong Mùa Chay, khán thính giả đã
trân trọng tham dự nghi thức khai mạc với lời Sám Hối, Kinh Tạ Ơn cho Ngày Hội Ngộ
Hồng Ân tuyệt vời với 500 ánh nến Tạ Ơn lung linh và thiêng liêng. Có những giọt nước
mắt bật khóc vì hạnh phúc do cảm nghiệm được hồng ân..Nghi thức tưởng nhớ và cầu
nguyện cho Quê Hương Việt Nam…Sau đó, quý Ca Sĩ Như Mai, Thanh Lan, Mỹ Huyền,
Anh Dũng, Johnny Dũng, Việt Dũng, và nhiều nghệ sĩ, đã cùng nhau vang hát những lời
chúc tụng tri ân…Nhân dịp này, Hội Bác Ái Mẹ La Vang đã nhận được khoảng gần 7000
US Dollars cho người nghèo và tàng tật.
62. 2008 tháng 7, Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh đã cùng 2 Liên Đoàn Thanh Niên Công Giáo và
Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, đã cộng tác tổ chức thành công Đại Hội Giới Trẻ Thế
Giới WYD 2008 dành cho Giới trẻ Việt Nam thế giới khoảng 3000 bạn trẻ. Liên Ca Đoàn
đã phụ trách phần Thánh Nhạc Phụng Vụ rất xuất sắc trong những ngày Đại Hội với phần
orchestra nhẹ cho các ca đoàn. Đặc biệt, Đêm Văn Nghệ Về Nguồn, Liên Ca Đoàn đã trình
diễn thành công và rất xuất sắc Đại Hợp Xướng “Nữ Vương Việt Nam – Queen of
Vietnam” trước 5000 khán giả tại hội trường Whitlam Centre Liverpool.
63. 2009 tháng 6 ngày 20, Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh và Anh Dương Văn Tiên cùng với Linh
Mục Văn Chi phát hành tập Kỷ Yếu 20 Năm Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh 1989-2009, với
600 người tham dự tại Sydney. Kỷ Yếu ghi lại lịch sử Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh cùng với
16 Ca Đoàn phục vụ Thánh Ca tại Sydney từ năm 1975 đến 2009.
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64. 2010 tháng 10 ngày 2, Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh và Anh Hoàng Minh Hùng cùng với Linh
Mục Văn Chi tổ chức Dạ Hội Tiếng Hát Mùa Xuân 2010. quy tụ 660 quan khách để cùng
nhau trau dồi tiếng hát qua giải thi đua Karaokê rất thành công tại Cristal Palace, Canley
Heights, Sydney.
65. 2010 tháng 12 ngày 3, Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh và Anh Hoàng Minh Hùng cùng với Linh
Mục Văn Chi tổ chức Ngày Văn Hóa Liên Ca Đoàn trong Dạ Ca Hân Hoan Niềm Vui với
trên 700 người tham dự, để giới thiệu những tác phẩm đặc biệt: Trường Ca Trang Sử Mẹ
Quê Hương Việt Nam dày gần 600 trang với dàn Giao Hưởng orchestra, CD Hân Hoan
Niềm Vui do các Ca Sĩ Liên Ca Đoàn Thực hiện, triple CDs Trang Sử Mẹ Quê Hương Việt
Nam với các Ca Đoàn trình diễn. Một tài liệu quý giá cho nền Thánh Nhạc Việt Nam nói
riêng và nền Âm Nhạc Việt Nam nói chung.
66. 2011, ngày 6 tháng 5, Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh và Anh Hoàng Minh Hùng cùng với Linh
Mục Văn Chi tham gia chương trình Đại Nhạc Hội "Cám Ơn Anh - Thank You" để vinh
danh các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Chương trình quy tụ 2500 khán giả. Đại
Nhạc Hội mở đầu với Bài Hợp Ca "Con Có Một Tổ Quốc Việt Nam" do Linh Mục Văn Chi
sáng tác. Bài ca đã đánh động con tim của toàn thể cử tọa.
67. 2012, tháng 8 tới tháng 12, Linh Mục Văn Chi, anh Hoàng Minh Hùng và Anh Nguyễn
Quốc Hào Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney, đã tổ chức
Khoá huấn luyện Ca Trưởng với sự hợp tác của các tài năng âm nhạc Sydney, đã giúp đỡ
cho 30 Ca Viên học hỏi về vai trò Ca Trưởng. Khoá Ca Trưởng đã thành công tốt đẹp với
ngày thi điều khiển mãn khoá.
68. 2013 ngày 30 tháng 6, Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh với 16 Ca Đoàn và anh Hoàng Minh
Hùng cùng Linh Mục Nhạc Sĩ Paul Văn Chi tổ chức Ngày Văn Hóa Liên ca Đoàn với chủ
đề Giai Điệu Tri Ân rất thành công tại Crystal Palace Reception Centre, Canley Heights, với
trên 840 quan khách tham dự, để Phát Hành Tác Phẩm những Tác Phẩm: Thánh Ca Vượt
Qua, Trầm Khúc Hoan Ca Tập 21, CD Tình Hồng Dâng Hiến-Offering Our Love, CD Giã
Từ Dương Thế-Requiem Hymns, và CD Xin Cứu Tôi-Libera Me. Kỷ Niệm 40 năm bái hát
"Gần Nhau Trao Cho Nhau-Yêu Bằng Tình Loài Người" Và Thánh Ca Vươt Qua 19732013. Mọi người trong Reception Centre đã cùng giơ cao 840 ngọn nến cùng giàn trên 20 ca
sĩ Liên Ca Đoàn và Ban Diễn Nguyện để hát Nhạc Phẩm Nguyện Cầu Mẹ La Vang cầu cho
Quê Hương Việt Nam. Tiếp nối là chương trình Hợp Xướng polyphony của các Ca Đoàn
với Ban Tây Nhạc Cecilia trình diễn xuất sắc. Trong Ngày Văn Hóa Liên Ca Đoàn này, Ban
Tổ Chức và Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi đã gửi 10,000.00 Dollars cho Vietcatholic Network
và trên 32,000.00 Dollars góp xây dựng Trạm Xá Mẹ La Vang.
69. 2013, tháng 5 tới tháng 8, Linh Mục Văn Chi, anh Hoàng Minh Hùng và Anh Nguyễn Quốc
Hào, Chị Phạm Thị Lành cùng Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh Cộng Đồng Công Giáo Việt
Nam Sydney, đã tổ chức Khoá huấn luyện Ca Trưởng với sự hợp tác của các tài năng âm
nhạc Sydney, đã giúp đỡ cho 25 Ca Viên học hỏi về vai trò Ca Trưởng. Khoá Ca Trưởng đã
thành công tốt đẹp với ngày thi điều khiển mãn khoá.
TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ
1. 1988-1995. Phỏng vấn nói chuyện trên các Đài Phát Thanh: Vatican Radio, SBS Radio
Australia, Radio Veritas tại Philippines, VOA USA, Little Saigon Radio USA, Bolsa Radio
USA, VNCR USA, Việt Nam Hải Ngoại USA, Khoa Học Kỹ Thuật USA, Good Day
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2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Sàigòn Radio USA, Little Saigon Radio Houston USA, Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại
Radio Washington DC USA, New Orleans USA, Georgia Atlanta USA, Portland Oregon
USA, 2VNR Radio Australia, Tin Vui An Bình Radio Australia, Quê Hương Radio San
Jose USA.
1988-1996. Phỏng vấn và nói chuyện trên các chương trình Truyền Hình: Little Sàigòn
Television USA, ABC Television Australia, Houston Television USA, Văn Nghệ Truyền
Hình Việt Nam USA, Television Ánh Sáng Niềm Tin USA, Television C.31 Australia.
1996. Trong Chương Trình TV ngày 5.4.1996 với chương trình Four Corners Compass tại
Australia, Đài Truyền Hình ABC trình chiếu cuộc đời Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi vào lúc
7.30 tối. Trong Tuần San TV Week The Entertainer phát hành toàn Úc Châu ngày
13.3.1996, đã ghi lại như sau: “The extraordinary life of Father Paul Chu Van Chi, Catholic
Priest and composer.”
1996. Trên Tuần Báo The Catholic Weekly phát hành ngày 25.2.1996 tại Sydney Australia
đã viết về bài chia sẻ đời tù đầy của Linh Mục trong bài viết “Barriers Breaking Down.”
1997. Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi đã được giới Truyền Thông và Báo Chí Thế giới nhiệt
liệt khen ngợi. Nhà Biên Khảo Nghệ Thuật Á Châu Inomata Yoshiki từ Nhật Bản qua tận
Mỹ để phỏng vấn và viết tiểu sử Linh Mục. Đặc biệt đầu năm 1997, Nhà Biên Khảo Nhật
Bản Inomata Yoshiki, chuyên về Đề Tài: “Nghệ Thuật của các Quốc Gia Á Châu” đã từ
Tokyo đến Mỹ tiếp xúc với Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi để tìm hiểu về những đóng góp của
Ngài cho bộ môn Nghệ Thuật Việt Nam để viết trong cuốn sách “Nền Nghệ Thuật Việt
Nam” bằng Nhật Ngữ, sẽ được xuất bản ở Nhật trong thời gian sắp tới.
1998. Trong Chương Trình Radio “Cross Reaction” về Nhạc Thánh Ca của Đài KUCR
88.FM, tại Riverside USA, ngày 1.8.1998, Những Bài Thánh Ca của Linh Mục Nhạc Sĩ
được phát thanh với các Nhạc sĩ nổi tiếng thế giới. Trong bức thư của Bà Teri Seipel, Giám
Đốc của Đài Radio đã viết cho Linh Mục như sau: “Mặt B của cassette đã phát thanh Bài
hát của Cha. Các Nghệ sĩ đã thích thú toàn chương trình, trong đó Nhạc của Cha đươc xử
dụng và xin gửi Cha cassette đã phát thanh trên Đài.”
1998. Trên Nhật Báo Register phát hành tại Orange ngày 13.4.1998 trong bài viết
“Vietnamese Priest’s music strikes a chord,” “Man’s Music is pure Poetry” do 2 tác giả
Jebb Harris và Hieu Tran Phan đã diễn tả dưới tấm hình của Linh Mục Nhạc Sĩ: “Nhạc Sĩ
Công Giáo tinh tuý, Linh Mục Paul Van Chi Chu, đang giơ cao những tác phẩm nguyên
thuỷ trong ngày Chúa Nhật ra mắt những sáng tác mới tại Santa Ana để giúp đỡ những
bệnh nhân phong cùi. Gần 750 người tham dự, trong đó có anh Lộc Phương Phan, người tù
chính trị bị giam cùng với Linh Mục. Anh Phan tâm sự: “Linh Mục sáng tác âm nhạc để
diễn tả lòng sùng kính Đức Kitô và Mẹ Maria.” Bài báo trình bày niềm vui và sự xúc động
của khán thính giả, và đặc biệt, của cô Xuân Thị Võ: “Khán giả đã chăm chú theo dõi âm
thanh của niềm tin, tình yêu và lòng sùng kính Thiên Chúa trong hoàn cảnh khổ đau. Cô
Xuân Thị Võ đã lau đi giọt lệ xúc động sau khi nghe bài “Nữ Vương Việt Nam.” Bài báo
đã ghi lại ngay trên những hàng đầu tiên: “Linh Mục Paul Van Chi Chu, người tù chính trị
trong quê hương ông, chuyển thông niềm tin đã giữ vững ông trong những bài ca sáng tác.”
1998. Trên tờ Nguyệt San The Diocese of Orange Bulletin, xuất bản tại Orange vào tháng 7
năm 1998, đăng tấm hình của nhạc sĩ và ký giả James A. Graves đã viết: “Linh Mục viết
lời nhạc rất nhanh, và giòng nhạc trào tuôn trong sáng tác, vì Ngài đã sống với từng lời ca,
từng nốt nhạc.”
1998. Trên tờ Hiệp Nhất, Trái Tim Đức Mẹ đã viết về Tác Giả Paul Văn Chi.
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10. 1998. Trên tờ Newsletter của Saint John Vianney College, St. Paul, Minesota, sau cuộc nói
chuyện với các sinh viên Mỹ và Việt Nam về Quê Hương Việt Nam yêu dấu, tờ báo đã viết
về Linh Mục Nhạc Sĩ: “Linh Mục Paul Van Chi, một Linh Mục Việt Nam được biết nhiều
trên thế giới về Phụng Vụ và Thánh Ca đã chia sẻ về Lịch sử của Quê Hương Việt Nam
cho các sinh viên.”
11. 1996. Các báo chí Việt Ngữ tại Úc Châu như Báo Dân Việt 15.8.1996, Báo Việt Luận
20.8.1996, Báo Việt Nam Thời Nay 30.5.1996, đã có bài viết về Linh Mục Nhạc Sĩ. Tại
Hoa Kỳ, Báo Sàigòn Post số 37 ngày 23.8.1996, Báo Người Việt số 4113 ngày 12.3.1997,
Việt Báo Kinh Tế ngày 18.2.1997, Thời Báo 7.3.1997, Báo Chí Linh 4.2.1998, Báo Người
Việt 14.4.1998, Báo Tiếng Việt và Thế Giới Phụ Nữ tháng 4. 1998, Tuần Báo Tình Thương
3.4.1998, Tuần Báo Mai 3.4.1998, đã viết về Linh Mục Nhạc Sĩ Paul Văn Chi. Trên các
Nguyệt San Công Giáo, Hiệp Nhất, Trái Tim Đức Mẹ tháng 9, 1997 và 1998 có bài viết về
Linh Mục Văn Chi.
12. 1998. Trên nguyệt san Thế Giới Nghệ Thuật số 6 năm 1998 có bài viết về Linh Mục Nhạc
Sĩ Văn Chi với tựa đề “Áo Dòng Quấn Quyện Âm Thanh.”
13. Trong Tuyển Tập 5 Vẻ Vang Dân Việt-The Pride of the Vietnameses, volume 5, Ký Giả
Trọng Minh đã viết về Nhạc Sĩ Văn Chi.
14. 1999. Trong tờ Nhật Báo lớn nhất miền nam California, Báo Register, đã viết 2 trang về
cuộc đời và sự nghiệp của Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi với tựa đề: “Songs of Freedom. The
Rev. Paul Van Chi of Garden Grove survived torture and near-death in Vietnamese labor
camps to write odes to his faith. Synthesis of East and West.” Trong 2 trang báo với nhiều
hình ảnh về cuộc đời thăng trầm của Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi với các tác phẩm của Tác
Giả được thính giả lắng nghe qua văn phòng của Toà Báo với Infoline. Trong 2 trang báo
này, ký giả đặc biệt viết về Linh Mục Văn Chi như sau: “Songs of Freedom. The Rev. Paul
Van Chi of Garden Grove survived torture and near-death in Vietnamese labor camps to
write odes to his faith. Synthesis of East and West. The Rev. Paul Chi Chu writes
traditional Catholic Hymns, but you wouldn’t know it from listening to his rhythms and
orchestration styles. That’s because he combines standard Vietnamese lyrics with Western
percussion and instrumentation. Traditional Asian music features fluid scales that produce
a variety of subtleties in melody. To the Western ear, it often sounds poetic, even exotic.
But these flexible scales can’t support lush, multilayered compositions. So Chu adopted a
pentatonic (five-note) mode, which allows him to use Western orchestration while retaining
a Vietnamese musical flavor. The result is a rare combination of the sacred and the
worldly.”
15. 1999. Rất nhiều nhật báo, nguyệt san, tuần san, nói về Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi trong
dịp này như Người Việt, Trẻ Magazine, Tình Thương, Quê Hương, Việt Nam, Chính
Nghĩa, Gọi Đàn, Saigon USA, Việt Nam Nhật Báo, Hiệp Nhất.
16. 1999. Những Chương trình Truyền Thanh Truyền Hình trong năm 1999 nói về Tác Giả
Văn Chi như Truyền Hình WBN, TV 18, VOA, Bolsa Radio, Little Saigon, VNCR, Saigon
Radio Hải Ngoại, Khoa Học Kỹ Thuật, San Jose và Houston Radio, Đàn Chim Việt, Tiếng
Việt Mến Yêu, Radio Nguồn Sống, Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại New Orleans, Saigon
Việt Nam Radio, VOV, Vietnamese Public Radio Washington D.C., Truyền Hình Ánh
Sáng Niềm Tin, SBS Radio Úc Châu, Quê Hương Radio USA.
17. 2000. Báo Sàigòn Times, Việt Nam Thời Nay, và Dân Việt tại Sydney ngày 21.6.2000 đã
đăng tường thuật về ngày giới thiệu tác phẩm CD Giáng Sinh Tình Yêu, Tâm Ca Sám Hối,
Hoan Ca Phục Sinh, và Trầm Khúc Hoan Ca Tập 16 của Linh Mục Nhạc sĩ Văn Chi. Trên
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các Đài Radio Tin Vui An Bình, 2VNR, SBS đều phỏng vấn và tường trình ngày giới thiệu
Tác Phẩm của Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi.
18. 2001. Tờ Bulletin Newsweek phát hành ngày 22 tháng 5 năm 2001 ấn bản Australia, với đề
tài Faith No More, do ký giả Michael Maher đã viết và phỏng vấn Linh Mục Nhạc Sĩ Paul
Văn Chi về sáng tác Âm Nhạc, đời tù đầy, và Tự Do Tôn Giáo tại Việt Nam. Michael
Maher viết: “In 1984, this softly spoken priest was imprisoned for publishing hymns and
for proselytising.” Bài báo chiếm trọn một trang đã gây nhiều xúc động cho độc giả 4
phương.
19. 2001. Ngày 24 tháng 5 năm 2001, Linh Mục Nhạc sĩ Văn Chi đã trình bày về kinh nghiệm
đời sống của một Linh Mục dưới chế độ Cộng Sản với tù đầy, với vượt biên đau thương, và
với những khắc khoải của cuộc sống tha hương, trong cuộc họp của Các Linh Mục Tổng
Giáo Phận Sydney. Đề tài đã lôi cuốn và hấp dẫn cử tọa, đồng thời gây nhiều xúc động cho
toàn thể cử tọa. Trong bài tường trình có ghi lại như sau: “Fathers Paul Chu Văn Chi and
Jose Maria Enedaguila were scheduled to speak on their experienced and those of their
communities. However, Father Jose Maria very generously relinquished his turn in favour
of continuing the discussion on Father Paul’s experiences as a priest in Communist
Vietnam.”
20. 2001. Trong Tuần Báo Catholic Weekly số 4070, phát hành ngày 8 tháng 7 năm 2001,
Tuần Báo đã dành cả một trang nói về Linh Mục Nhạc Sĩ Paul Văn Chi do ký giả Chris
Hook, với tựa đề: “A Conversation with Father Paul Van Chi, songwriter, priest, faith prisoner. The Gift of Prison. He has written hundreds of songs enjoyed by people all over
the world, but Father Paul Van Chi is no pop star. He is a brave man who now serves the
Vietnamese Catholic Community, but his life’s journey has been a hard one so far.” Trong
trang báo, ký giả Chris Hook đã viết nhiều tình tiết liên quan đến sáng tác, đời tù đầy, và
vượt biên của Linh Mục Nhạc Sĩ Paul Văn Chi, với hình Linh Mục và Tác Phẩm Mẹ Quê
Hương Việt Nam.
21. 2003. Đài Truyền Hình SBTN của Hoa Kỳ phát hình trên 50 Tiểu Bang đã phỏng vấn Linh
Mục Nhạc Sĩ Văn Chi vào tháng 7 năm 2003 về Văn Hoá và Âm Nhạc Việt Nam, đặc biệt
về những tác phẩm Thánh Nhạc Hợp Ca Công Giáo Việt Nam 1945-1975.
22. 2003. Trong năm 2003, các Đài Phát Thanh Bolsa Radio, Little Saigon, VNCR tại Hoa Kỳ
cũng đã phỏng vấn Linh Mục Nhạc Sĩ.
23. 2003. Tháng 8 năm 2003, nhân dịp phát hành sách Thánh Nhạc Hợp Ca Công Giáo Việt
Nam do công ty Oregon Catholic Press phát hành, các Đài Phát Thanh SBS liên bang Úc
Châu, Radio Tin Vui An Bình, Radio Việt Nam Sydney cũng đã phỏng vấn Linh Mục
Nhạc Sĩ Văn Chi. Đặc biệt Đài SBS đã dành 2 chương trình nói về Luận Án “Catholic
Choral Music in Vietnam 1945-1975.”
24. 2003. Năm 2003, khá nhiều báo chí như Diễn Đàn Giáo Dân USA, Dân Chúa Úc Châu,
Dân Chúa Âu Châu, Chiêu Dương, Saigon Times, Văn Nghệ...viết về những tác phẩm mới
của Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi.
25. 2004. Trong Tuần báo Catholic Weekly số 4199 ngày 8.2.2004, trong bài “Young help
elderly priests”, đã ghi nhận hình Linh Mục Paul Văn Chi và Đức Hồng Y George Pell với
giới trẻ Việt Nam, khi tổ chức Dạ Hội Giọng Ca Vàng Mùa Xuân năm 2003 rất thành công
tại Crystal Palace Sydney, với gần 600 bạn trẻ Việt Nam tham dự cuộc thi tuyển lựa giọng
ca vàng này. Phái đoàn đã tặng chi phiếu 12.000 Úc Kim cho Tổng Giáo Phận Sydney để
yểm trợ quý Cha già và bện tật. Bài báo viết: “Young people in Sydney’s Vietnamese
Catholic community have raised $12,000 for the care of the archdiocese’s sick and elderly
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priests. A group of young people from the community presented the cheque to the
Archbishop of Sydney, Cardinal George Pell, at Polding Centre. The combined St Paul Le
Bao Tinh Vietnamese choir, Eucharistic youth group and youth association raised the
money through a singing competition and dinner function for 600 guests at Canley Vale.
“It’s part of our culture to respect our elderly and look after them as a way to show that we
value them,” says Therese Pham, a parishioner of St Brendan’s Parish, Central Bankstown
and a member of the Vietnamese choir. “We do that very well.” Fr Paul Van Chi Chu, the
young people’s spiritual director, said that when it was suggested that they direct their
fundraising effort to elderly priests “it touched their hearts”. “They know these priests are
sometimes forgotten,” he said. “They were very willing and we all worked hard to raise the
money.” The $12,000 will support the archdiocese’s retired priests in hostel and nursing
care at Randwick. Last year Sydney’s Vietnamese community gave tens of thousands of
dollars to charitable causes, including $23,127 for the victims of Canberra’s January
bushfires and $21,000 for an orphanage for children with disabilities in Vietnam. The
community has also supported the social justice group at the Good Shepherd Seminary in
Homebush in its efforts to fund a water purification system in Vietnam.”
26. Năm 2005, trong cuốn video Pastoral Appeal của Tổng Giáo Phận Sydney, do Catholic
Communication thực hiện, họ đã phỏng vấn Linh Mục Paul Văn Chi về cuộc sống tù đầy,
sự nghiệp sáng tác, cũng như công việc mục vụ của Linh Mục. Ngài đã trình bày cho các
Giáo Xứ cũng như các Cộng Đồng sắc tộc hiểu về người Việt Nam sống đạo thế nào trong
mọi hoàn cảnh cuộc đời.
27. 2006. Năm 2006 tháng 1, trong Tờ Báo Dân Việt, Bài Viết “Đức Tin và Tôn Giáo bừng
sáng đêm TRANG SỬ MÙA HỒNG ÂN” của Nhà Văn Võ Đại Tôn, viết cảm nghĩ về Đại
Nhạc Hội Giáng Sinh 2005 Trang Sử Mùa Hồng Ân. Nhà Văn đã hết lòng ca ngợi và khâm
phục Đại Nhạc Hội với Đại Hợp Xướng Trang Sử Tình Mùa Cứu Thế do chính Linh Mục
Paul Văn Chi sáng tác và điều khiển với khoảng 350 ca xướng viên trình diễn, cùng với
những màn Hoạt Cảnh và Vũ Điệu Quê Hương rất đặc sắc.
28. 2006. Năm 2006, ngày 7 tháng 5, phóng viên David của chương trình ABC Radio đã phỏng
vấn Linh Mục Paul Văn Chi về cuộc đời tù đày với Niềm Tin Công Giáo. Linh Mục đã
trình bày với thính giả về Niềm Tin Công Giáo và niềm hạnh phúc trong cuộc đời giữa
những gian lao thử thách và tù đày. Tiến sĩ Barbara Ferguson đã email ca ngợi cuộc phỏng
vấn đặc biệt này cũng như nhiều người đã chúc mừng khi lắng nghe cuộc phỏng vấn Linh
Mục Paul Văn Chi.
29. 2006. Năm 2006, Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ tại Hoa Kỳ đã viết và đăng bài về Linh
Mục Văn Chi.
30. 2007. Năm 2007, các Báo Dân Việt, Saigon Times, Diễn Đàn Giáo Dân USA đã giới thiệu
tác phẩm Con Đường Chúa Đã Đi Qua của Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi.
31. 2007. Năm 2007, tháng 8, các Đài Radio SBS Liên Bang Úc Châu, Tin Vui An Bình, Việt
Nam Úc Châu Radio, Việt Nam Sydney Radio, 2VNR, đã nói về chương trình Đêm Hồng
Ân Cảm Tạ của Linh Mục Văn Chi.
32. 2008. Năm 2008, các Báo Diễn Đàn Giáo Dân, Vietcatholic, Dân Chúa Úc Châu, Dân
Chúa Âu Châu, đã giới thiệu Tác Phẩm Con Đường Chúa Đã Đi Qua của Linh Mục Nhạc
Sĩ Văn Chi.
33. 2008. Năm 2008, tháng 2, nhân những ngày Giới Thiệu Tác Phẩm Con Đường Chúa Đã Đi
Qua, các chương trình phát thanh: Bolsa Radio, Little Saigon Radio, VNCR, Washington
Radio…đã phỏng vấn và giới thiệu Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi với Tác Phẩm để đời Con
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Đường Chúa Đã Đi Qua. Đồng thời, các hệ thống Truyền Hình SBTN, VHN trên 50 Tiểu
Bang Hoa Kỳ, đã phỏng vấn và giới thiệu Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi và Tác Phẩm Con
Đường Chúa Đã Đi Qua…Ngày 24.2.2008, Đài Truyền Hình Người Việt.NET, Little
Saigon, SBTN, VHN, đã truyền hình trực tiếp Ngày Giới Thiệu Tác Phẩm Con Đường
Chúa Đã Đi Qua cho toàn thế giới theo dõi…
34. 2010. Năm 2010, Tháng 12, khi giới thiệu những tác phẩm Trường Ca Trang Sử Mẹ Quê
Hương Việt Nam dày 600 trang cùng vơi 3 CDs và CD "Hân Hoan Niềm Vui" khá nhiều
chương trình Radio và các Báo Chí đã giới thiệu Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi như SBS
Radio, VNRA Radio, 2VNR Radio, Vietnam Sydney Radio, "Tiếng Nói Việt Nam Hải
Ngoại Radio", "Tiếng Nước Tôi Radio", Dân Việt Magazine, Daily Herald Magazine, "Văn
Nghệ Tuần Báo Magazine"...
35. 2013. Năm 2013, Tháng 6, khi chuẩn bị tổ chức Ngày Văn Hóa Liên Ca Đoàn Hội Ca Giai
Điệu Tri Ân giới thiệu Thánh Ca Vượt Qua, Trầm Khúc Hoan Ca Tập 21 và 3 CD Tình
Hồng Dâng Hiến, Xin Cứu Tôi và Giã Từ Dương Thế, Rất nhiều cơ quan Truyền Thông
Báo Chí, Truyền Hình và Radio đã giới thiệu Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi và Liên Ca Đoàn
như Vietcatholic Network, 2VNR, SBS, Tin Vui An Bình, Việt Nam Sydney Radio,
VNRA Radio, SBTN Television, Vietface TV Australia, Dân Viêt Magazine, Saigon Times
Magazine, Văn Nghệ Tuần Báo Magazine, Việt Luận Magazine, Dân Chúa Magazine...
NHỮNG NHẬN ĐỊNH ĐÁNG GHI NHỚ.
1. 1990. Giáo sư J. Zubrzycki, Văn Phòng National Museum of Australia, đã gửi thư cho Linh
Mục Văn Chi ngày 10.12.1990 với chia sẻ như sau: “Tôi hiểu được Trầm Khúc Hoan Ca 11 và
12 là những sáng tác phát hành đầu tiên nơi hải ngoại và là tiêu biểu cho tất cả những sáng tác
trong tâm hồn cuả ông với 2 năm biệt giam trong lao tù Cộng Sản. Sự kiện ông bị bắt và ra
trước toà án nhân dân là hậu quả cuả sáng tác dựa trên Thánh Vịnh 26 của vua David mà nhà
Cầm quyền đã kết án ông thúc dục dân chúng chống lại những tuyên truyền cưỡng bức của họ.
“I understand that volumes 11 and 12 were the first of your compositions published outside
Vietnam and represent all that you were able to compose in your mind only, during two years
of solitary confinement in the Communist prison. Your arrest and subsequent public trial was
in response to the illegal publication of your own rendering of David’s Psalm No. 26 which the
authorities regarded as inciting the people to resist forced indoctrination.”
2. 1995. Damien McCoy, Giáo Sư Lịch Sử Đại Học New South Wales, Sydney, Australia, trong
bức thư ngày 25.11.1995 đã viết: “Linh Mục Paul Văn Chi Chu là một con người rất đặc biệt,
người được thán phục và tôn trọng đối với những ai biết Ngài tại Australia. Linh Mục Paul
được quảng đại quần chúng biết đến và thán phục do sự giúp đỡ của Ngài trong việc định cư
ngươi Việt Nam tại Australia.”- “Father Paul Van Chi Chu is an exceptional individual who is
universally admired and respected by those who know him in Australia. Father Paul is widely
recognised and admired for his work assisting resettlement of Vietnamese immigrants into
Australian society.”
3. 1995. Giáo Sư Tiến Sĩ Barbara R. Ferguson PhD, Giám Đốc Đại Học New South Wales,
Sydney, Australia đã viết về Linh Mục: “Linh Mục Paul là người bênh đỡ với tài lợi khẩu và là
trung gian giúp đỡ dân tộc của ông, trong các buổi họp quần chúng và trong việc viết lách cho
cộng đồng rộng lớn hơn.”- “Father Paul acts as an eloquent advocate and mediator for his
people, speaking at public meetings and writing for the wider community.”
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4. 1996. Trong thư ngày 16.2.1996 cuả Đức Giám Mục David Cremin, Giám Đốc Di Trú Công
Giáo tại Australia, Ngài viết: “Linh Mục là một Nhạc Sĩ sáng tác và điều khiển tuyệt vời.”“He is a brilliant musical composer and conductor.”
5. 1997. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị qua bức thư ngày 5.5.1997 cuả Monsignor L.
Sandri đã gửi lời cám ơn và chúc lành cho Linh Mục Nhạc Sĩ với lời yêu thương: “He very
much appreciates your devoted sentiments.” Qua bức thư ngày 19.5.1998 của Monsignor Pedro
López Quintana, Ngài cũng cám ơn và chúc lành cho Linh Mục.
6. 1997. Trong thời gian học tại Đại học California State University, Fullerton, Bà Arline
Burgmeier, Giám Đốc Chương Trình Anh Ngữ-American Language Program, đã nhận xét về
Linh Mục trong thư đề ngày 23.5.1997 như sau: “Linh Mục Chu trong trình độ cao nhất và là
một học giả tuyệt vời. Tất cả Phân Khoa, Nhân Viên và sinh viên của Phân Khoa cảm kích do
lòng kiên cường can đảm và sự hiến thân cho sự nghiệp Ngài chọn lựa. Chúng tôi nhớ mãi sư
hăng say trong cuộc sống và tấm lòng dễ mến của Ngài.”- “Father Chu was in our highest
proficiency level and was an excellent scholar. The faculty, staff, and students were greatly
touched by his personal courage and his dedication to his chosen profession. We will long
remember his enthusiasm for living and his kind spirit.”
7. 1997. Giáo Sư Leonore Richmond, Phân Khoa American Language Program, trong thư ngày
15.5.1997, nhận xét như sau: “Tôi được vinh dự có một sinh viên xuất sắc như Linh Mục Văn
Chi Chu trong lớp của tôi. Được thương mến và kính trọng nơi các Giáo Sư, Nhân viên và sinh
viên, Paul chăm chỉ và thích thú trong việc học hành và xem ra có năng khiếu về học ngôn
ngữ.”- “I have been honored to have an excellent student of the Rev. Van Chi Chu’s caliber in
my classes. Well-liked and highly respected by the instructors, staff and other students here,
Paul has a high level interest in his studies and seems to have a real gift for language learning.”
8. 1997. Giáo Sư Marcia Cooley, Giáo sư ngôn ngữ Phân Khoa American Language Program, đã
nhận xét: “Thật là một đặc ân đặc biệt có Linh Mục trong lớp Public Speaking. Lịch sử cuộc
đời tuyệt vời, kinh nghiệm cuộc sống, và sự nhạy bén của Linh Mục đã đóng góp lớn lao cho
lớp chúng tôi.”- “Your fascinating background, life experiences, and sensitivity added a great
deal to our class.”
9. 1997. Trong bức thư ngày 3.8.1997 của Linh Mục Giám Đốc Đại Chủng Viện Saint John
Vianney tại St Paul, Minesota, Cha Peter Christensen, viết cho Ông Bà Nguyễn Thiên về Linh
Mục Paul Văn Chi như sau: “Tôi cũng muốn báo cho ông bà biết thật là tốt biết bao khi chúng
tôi được Linh Mục Paul Van Chi Chu đến thuyết trình cho chúng tôi. Ngài là một khích lệ và
nguồn hứng khởi cho mọi người gặp Ngài và nghe Ngài thuyết giảng. Đồng thời thật là tuyệt
diệu cho nhiều người được ảnh hưởng của Ngài trên cuộc đời họ trong những năm trước kia ở
Việt Nam và trại tỵ nạn Philippines. Thật là một niềm hứng khởi lớn lao cho chúng ta.”
10. 1997. Giáo Sư Thomas Miyake, Giám Đốc Choral Studies Phân Khoa Âm Nhạc của Đại Học
California State University, Los Angeles nhận xét trong thư ngày 28.10.1997 như sau: “Linh
Mục Paul là một kiểu mẫu xuất sắc cho các sinh viên. Ông trên mức độ bình thường trong tài
năng âm nhạc, năng khiếu viết cuả ông xuất sắc, ông không bỏ một lớp nào và nhất là ông là
một con người hoàn toàn.”- “Father Paul is an excellent role model for the students. He is
above average in musical talent, his writing skills are excellent, he has not missed a class and
most of all he is a man of integrity.”
11. 1997. Giáo Sư John M. Kennedy, Phân Khoa Âm Nhạc Đại Học California State, Los Angeles
nhận xét trong thư đề ngày 30.10.1997 như sau: “Paul được bạn bè cùng lớp quý mến. Tôi
được biết qua những tiếp xúc với các đồng nghiệp, ông hài hoà với mọi người và được mọi
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người yêu mến và kính trọng.”- “Paul is well liked by his peers. I know from my conversation
with colleagues that he does well with them and is well liked and respected by them.”
12. 1998. Trong bức thư của Đức Giám Mục Michael Driscoll, Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận
Orange USA đề ngày 7.7.1998, Ngài viết cho Linh Mục Văn Chi như sau: “Cha nghe cuốn CD
xuất sắc và dõi theo cuốn nhạc của con. Xin cám ơn con. Cha cũng đọc trên tờ Bulletin của
Giáo Phận về cuộc đời của con. Thật là một điều rất hứng thú. Cầu cho con khoẻ mạnh trong
tất cả mọi điều con thực hiện. Xin Chúa tiếp tục chúc lành cho con luôn mãi.”
13. 1999. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong bức thư ngày 23.2.1999 do Đức Ông Pedro
Lopez Quintana đại diện với những câu chúc lành cho Linh Mục Văn Chi như sau: “Đức
Thánh Cha đã nhận được thư và CD Hoa Kinh Dâng Mẹ La Vang của Cha, Ngài đánh giá rất
cao về những việc Cha thực hiện. Ngài ban phép lành Toà Thánh trên Cha.”
14. 1999. Đức Ông Dennis M. Schnurr, Tổng Thư Ký Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, ngày
4.10.1999, đã gửi thư cám ơn Linh Mục Văn Chi qua Đức Giám Mục Tod D. Brown Giám
Mục Giáo Phận Orange, California, về Video, DVD, Sách, và Double CDs Mẹ Quê Hương
Việt Nam, với những giòng chữ sau: “Xin gửi lời cám ơn Linh Mục Paul Văn Chi với những
tác phẩm Video, CD, DVD, sách Mẹ Quê Hương Việt Nam về lịch sử 25 Giáo Phận Việt Nam.
Những tài liệu này được đặt tại Văn Phòng Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ (National Conference
of Catholic Bishops-NCCB) dành cho việc Mục Vụ Di Dân và Tỵ Nạn. Hội Đồng Giám Mục
Hoa Kỳ đã có một lịch sử lâu dài giúp đỡ đồng bào Tỵ Nạn Việt Nam và Giáo Hội Việt Nam
khi cần thiết và trong khả năng cho phép. Những tài liệu Video, Double CDs, DVD, Sách Mẹ
Quê Hương Việt Nam rất hữu ích cho Văn Phòng Mục Vụ Di Dân và Tỵ Nạn, đồng thời, rất
hữu ích cho Văn Phòng Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ về chính sách quốc tế.”
15. 1999. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong bức thư ngày 14.10.1999 do Đức Ông
Pedro Lopez Quintana đại diện với những câu chúc lành cho Linh Mục Văn Chi như sau: “Đức
Thánh Cha đã nhờ tôi chuyển đến Cha lời cám ơn về những Video, Double CDs, Sách, và
DVD Mẹ Quê Hương Việt Nam, Ngài bày tỏ lòng hân hoan thương mến về tình cảm của Cha
đối với Ngài. Ngài ban phép lành Toà Thánh trên Cha.”
16. 2000. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong Phép Lành Tòa Thánh đặc biệt chính Ngài
ký tại Vatican ngày 5.3.2000, với những lời thân thương chúc lành như sau: “Đức Thánh Cha
Gioan Phaolô II ưu ái ban Phép Lành Tòa Thánh như bảo chứng muôn ơn lành cho Cha Phaolô
Chu Văn Chi, và Gia đình, quí Ân nhân, Thân Nhân và Cộng Đoàn, đã giúp đỡ Cha trong công
tác phục vụ Tông Đồ, đặc biệt qua Tác Phẩm Mẹ Quê Hương Việt Nam, nhân dịp Cha kỷ niệm
25 năm Thụ Phong Linh Mục, và quãng đời phục vụ Giáo Hội với sự nghiệp sáng tác Thánh
Nhạc.”
17. 2000. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong lá thư từ Vatican ngày 8.8.2000 qua Đức
Ông Pedro Lopez Quintana viết cám ơn Linh Mục Nhạc Sĩ như sau: “Đức Giáo Hoàng bày tỏ
lòng cám ơn đối với con qua những CDs và sách Nhạc con gửi, và Ngài rất sung sướng về lòng
ưu ái của con. Trong dịp 25 năm Thụ Phong Linh Mục, Ngài ban phép lành Tòa Thánh trên
con.”
18. 2000. Ngày 16 tháng 12 năm 2000, khi Đức Giám Mục David Cremin, Giám Đốc Văn Phòng
Di Trú của Hội Đồng Giám Mục Úc Châu, nhận được những sách nhạc Linh Mục Văn Chi gửi
tặng, Ngài đã viết cho Linh Mục những lời lẽ yêu thương như sau: “Dear Paul, I never cease
amazed at the enormous amount of work you do in your ministry. May God bless you and your
people this Christmas 2000.”
19. 2000. Ông Wade Wisler, từ công ty Oregon Catholic Press, viết cho Linh Mục Paul Văn Chi:
“We are all very excited about the opportunity to distribute your collection, Mother of Vietnam
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Country. Since we already have a number of the songbooks and CDs in stock here, we would
like to begin promoting them to our customers. We plan to promote your music in a variety of
ways, including OCP catalogs, press releases, our web site, and advertisements.” – “Chúng tôi
rất hứng khởi được quảng bá tác phẩm Mẹ Quê Hương Việt Nam của Cha. Từ khi chúng tôi có
những sách nhạc và CDs của Cha, chúng tôi bắt đầu phổ biến đến khách hàng của chúng tôi.
Chúng tôi chuẩn bị giới thiệu âm nhạc của Cha bằng nhiều cách khác nhau như đăng trên
catalogs, đăng trên báo chí, web site, và quảng cáo.”
20. 2002. Tu Sĩ Rufino Zaragoza, OFM, một người sáng tác nổi tiếng của Nhà Xuất Bản Oregon
Catholic Press từ Hoa Kỳ, đã viết cho Linh Mục Văn Chi như sau: “Bài hát của Cha được mến
chuộng rất nhiều và Oregon Catholic Press đã in bài này. Nhạc của Cha sẽ được nhiều người
Hoa Kỳ biết đến.”
21. 2002. Sau Đại Hội Châu Á Thái Bình Dương, Ông Benedict Choi, Điều Hợp Viên vùng Châu
Á Thái Bình Dương, đã viết cho Linh Mục Paul Văn Chi: Tôi xin đặc biệt gửi tới Cha và anh
Tâm cũng như Ban Tổ Chức lời cám ơn chân thành. Quý vị đã làm rất nhiều cho chúng tôi
trong Đại Hội này. Đại Hội đã gây nhiều ấn tượng tốt nơi chúng tôi qua những nhiệt thành
phấn khởi của anh chị em trong Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại: Ban sinh hoạt, Ban cầu
nguyện, Ban trật tự, Ban ẩm thực. Sự phục vụ và hy sinh trong tinh thần khiêm tốn làm cho
chúng tôi rất thoải mái và chúng tôi đã luôn giữ mãi nụ cười trên khuôn mặt.”
22. 2002. Trong lá thư của Đức Tổng Giám Mục Joseph Ti-Kang từ Taiwan ngày 1.11.2002 Ngài
viết như sau: “Cha Paul thân mến, trở lại Taipei sau chuyến hành trình Australia, Cha muốn
bày tỏ lòng tri ân đến Cha và tất cả quý Cursillistas trong Ban Tổ Chức, đã làm cho Đại Hội
Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 16 thành công mỹ mãn và đáng ghi nhớ mãi mãi. Cha thật sự
ngạc nhiên trong hạnh phúc khi thấy một sức sống phi thường nơi Cộng Đồng Công Giáo Việt
Nam tại Úc Châu. Niềm tin chính thống và tình bác ái tuyệt vời của chúng con đã thể hiện một
cách rõ ràng qua Đại Hội. Chúng con đã thiết lập một kiểu mẫu mới cho những Đại Hội tương
lai mà khó có Đại Hội nào có thể vượt qua được.”
23. 2002. Trong thư của Văn Phòng Trung Ương thế giới OMCC năm 2002, anh Francisco
Cutinho đã viết cho Linh Mục Paul Văn Chi như sau: “Văn Phòng Trung Ương OMCC xin
chúc mừng tất cả Cursillistas Việt Nam về việc tổ chức hoàn hảo và thành công của Đại Hội.
Chúng tôi xin chúc mừng quý Cursillistas Việt Nam và đặc biệt Cha Paul Văn Chi đã cố gắng
tổ chức Đại Hội này hết sức thành công.”
24. 2002. Lá thư ân tình của Chị Merran, chủ tịch Phong Trào Cursillo toàn quốc Úc Đại Lợi, đề
ngày 17.10.2002, với những lời thương mến như sau: “Cha Paul thân mến, Chúng tôi, những
Cursillistas Úc Châu xin chân thành cám ơn Cha và Cursillistas Việt Nam đã cho chúng tôi
những cảm nghiệm tuyệt vời trong những ngày Đại Hội. Chúng tôi cảm thấy gần gũi và gắn bó
rất nhiều với quý Cursillistas Việt Nam, và hy vọng sẽ tiếp tục đồng hành để thực hiện những
công việc của Chúa trong tương lai. Cộng Đồng của quý vị vững mạnh tuyệt vời. Mỗi thành
viên trong Ban Tổ Chức đều thực hiện và phục vụ xuất sắc trong việc phục vụ tất cả chúng tôi.
Chúng tôi xin chân thành đa tạ tất cả Ban Tổ Chức. Tinh thần quảng đại mà chúng tôi học hỏi
và cảm nghiệm nơi Cha và quý vị sẽ mãi mãi trong ký ức chúng tôi.”
25. 2004. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong bức thư ngày 18.3.2004 do Đức Ông
Gabriele Caccia đại diện với những câu chúc lành cho Linh Mục Văn Chi như sau: “Đức
Thánh Cha đã nhờ tôi chuyển đến Cha lòng biết ơn của Ngài về lá thư ân tình của Cha và
Những Tác Phẩm Luận Án cùng với CD âm nhạc của Cha. Ngài rất trân trọng nghĩa cử cao
đẹp của Cha. Đức Giáo Hoàng sẽ nhớ đến Cha và Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney
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trong lời cầu nguyện của Ngài. Xin Chúa ban cho Cha niềm vui và bình an trong Chúa Giêsu
Kitô. Ngài ban phép lành Toà Thánh trên Cha.”
26. 2005. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong bức thư ngày 18.3.2005 do Đức Ông
Gabriele Caccia đại diện Đức Giáo Hoàng cho Linh Mục Văn Chi như sau: “Cha viết thư này
theo sự hướng dẫn Đức Thánh Cha nhờ tôi chuyển đến Cha lời cám ơn của Ngài về cuốn sách
Nhạc Thánh Ca và những CD của Cha dâng tiến Ngài. Ngài ước mơ Cha hiểu được lòng quý
mến của Ngài về tâm tình tốt đẹp của Cha. Đức Giáo Hoàng sẽ nhớ đến Cha và Cộng Đồng
Công Giáo Việt Nam Australia trong lời cầu nguyện của Ngài. Trong tình yêu của Chúa Giêsu
Kitô, Ngài ban Phép Lành Toà Thánh trên Cha.”
27. 2005. Đức Giáo Hoàng Benedict XVI trong lá thư ngày 7 tháng 7 năm 2005 do Đức Ông
Gabriele Caccia bày tỏ tình thương mến với Cha Paul Văn Chi như sau: "Cha viết thư này báo
tin cho con về lá thư con gửi cho Đức Thánh Cha và cám ơn con về những CD Thánh Ca con
gửi tặng. Đức Thánh Cha ưu ái nguyện xin Thiên Chúa ban tràn đầy hồng ân trên con và những
bạn trẻ Việt Nam đang chuẩn bị Hành Hương đến Âu Châu. Đức Thánh Cha ưu ái ban Phép
Lành Tòa Thánh cho con trong ân sủng và bình an."
28. 2008. Cộng Đoàn Nữ Tu Mến Thánh Giá Huế tại Strasbourg nước Pháp đã gửi thư khích lệ
Linh Mục Nhạc Sĩ như sau: “Chiều nay, các chị em đọc kinh đã hát bài “Vinh Dự của chúng ta
là Thập Giá Đức Kitô của Cha Văn Chi hay lắm…Ở đây các chị hay hát bài của Ngài và hát
hay lắm…”
29. 2010. Ngày 7 tháng 6 năm 2010, Cha Giám Tỉnh Dòng Thánh Augustine đã viêt cho Linh Mục
Paul Văn Chi lá thư cám ơn như sau: "Đại diện cho Hội Dòng Thánh Augustine và Cha Minh
Tân Hoàng, chúng tôi cám ơn Cha vì những cống hiến của Cha cho Thánh Lễ cuối tuần tuyệt
vời. Sự lãnh đạo của Cha trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam rất đặc biệt, và sáng tác của
Cha cho ngày Chịu Chức Linh Mục của Cha Tân và Thánh Lễ Mở Tay của Ngài là cao điểm
đặc biệt cho những ngày cuối tuần này. Âm nhạc rất tuyệt vời và chúng tôi xin chân thành cám
ơn Cha đã quan tâm săn sóc và chuẩn bị cùng tình yêu hòa với sáng tác của Cha. Chúng tôi xin
ghi nhớ mãi tài năng này với lòng khâm phục và biết ơn."
BÁC ÁI XÃ HỘI.
1. Ngay từ khi đặt chân đến Úc Châu, Linh Mục đã tha thiết thực hiện những công tác Bác Ái Xã
Hội. Linh Mục thành lập Chi Hội Saint Vincent De Paul Andre Dũng Lạc Việt Nam đầu tiên
tại Sydney Australia, liên lạc với các chi hội Quốc tế năm 1990, và trở thành Giám Đốc Linh
Hướng cho hội Saint Vincent De Paul. Từ đó, Linh Mục cộng tác với các Chi hội ngoại quốc
và với sở Di Trú Australia để giúp đỡ và đón tiếp khoảng 1200 gia đình Việt Nam Tỵ Nạn định
cư tại Úc Châu.
2. Năm 1990, khi phát hành Trầm Khúc Hoan Ca tập 11 và 12 tại Sydney, Australia cùng với
Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh, Ban Tổ Chức đã thu được 26,000 Australia dollars ủng hộ do quan
khách tham dự, và gửi số tiền này giúp đỡ xây dựng 1 trường học tại trại Tỵ Nạn Bataan, và
tặng 1 TV cùng với những trang bị cho các lớp huấn nghệ tại Trại Tỵ Nạn Palawan Philippines.
3. Năm 1993, khi phát hành Trầm Khúc Hoan Ca tập 13 và CD Thánh Ca Như Mai gồm 10
Thánh Ca của Linh Mục, cùng cộng tác với Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh, Ban Tổ Chức thu được
16,500 Australia dollars để giúp đỡ xây dựng các khu nhà và trường học cho Trại Phong Cùi
Tam Hiệp. Đồng thời, qua hội Từ Thiện Bạn người cùi Hàn Mạc Tử, giúp dỡ những phương
tiện nông nghiệp và chăn nuôi cho các bệnh nhân phong cùi Việt Nam.
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4. Năm 1996, khi phát hành Trầm Khúc Hoan Ca tập 14, Tuyển Tập Trầm Khúc Hoan Ca I, II, III
tại Sydney Australia, cùng hợp tác với Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh, thu góp được 10,000
Australian dollars giúp bệnh nhân Phong Cùi Việt Nam qua Tổ Chức Hội Bạn Người Cùi Hàn
Mạc Tử.
5. Năm 1996, cùng với Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh và các Tổ Chức Tôn Giáo và Người Việt Tự
Do Liên Tiểu Bang Úc Châu, Linh Mục đã tổ chức 3 Đại Nhạc Hội: Tiếng Hát Yêu Thương tại
Sydney, Bên Em Đang Có Ta tại Melbourne, Tiếng Hát Yêu Thương tại Brisbane, thu được
75,000 Australian dollars tiếp tay xây dựng Làng Việt Nam tại Palawan Philippines trong cuộc
viếng thăm Đồng bào tỵ nạn tại đây vào tháng 7 năm 1996 với Phái Đoàn Việt Nam Tỵ Nạn tại
Úc Châu.
6. Năm 1997, khi phát hành Trầm Khúc Hoan Ca tập 14 và 3 Tuyển Tập tại Orange, California,
USA, cùng cộng tác với nhóm Giáo Dân Thiện Chí và các Ca Đoàn Orange và Los Angeles,
Ban tổ chức thu được 10,000 US dollars giúp đỡ Đại Chủng Viện Sàigòn.
7. Năm 1998 vào ngày 12 tháng 4, khi phát hành Trầm Khúc Hoan Ca tập 15 và 2 CD Tiếng Hát
Yêu Thương và Trầm Ca Tin Yêu, với sự cộng tác của Nhóm Giáo Dân Thiện Chí, Hội Bác Ái
Vinh Sơn, Các Ca Đoàn Orange và Los Angeles, Ban Tổ Chức thu được 12,000 US dollars
giúp bệnh nhân phong cùi qua hội Bác Ái Vinh Sơn và trại dưỡng lão bệnh tật tại Việt Nam.
8. Năm 1998 vào ngày 26 tháng 11, khi tổ chức Đêm Tâm Tình Tạ Ơn, với sự cộng tác của nhóm
Giáo Dân Thiện Chí và Hội Bác Ái Vinh Sơn, số tiền thu được do sự quảng đại của quý ân
nhân và qua việc phổ biến các Tác phẩm của Linh Mục. Linh Mục và Ban Tổ Chức đã gửi về
giúp: 7000 US dollars xây dựng Trạm Xá Tình Thương Kinh 7 Kiên Giang, 5500 US dollars
sửa mái nhà thờ Bình Nam Kiên Giang và nhà quý sơ tại Thái Hoà, 4000 US dollars xây một
giếng nước tình thương cho 310 em khuyết tật tại Bảo Lộc Lâm Đồng, và 1000 US dollars sửa
sang Trại Phong Cùi Tam Hiệp Thủ Đức.
9. Năm 1999, cùng với các ca đoàn tại Riverside và Toronto Canada, Linh Mục Văn Chi gửi
1500 US dollars để xây dựng một công trình cho trại Cùi Bến Sắn Việt Nam.
10. Ngày 1.8.1999, Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi cùng Ban Tổ Chức trong Nhóm Giáo Dân Thiện
Chí tại Orange County đã Tổ Chức thành công ngày giới thiệu tác phẩm Mẹ Quê Hương Việt
Nam và gửi về xây dựng 1 trạm xá Y Tế Tại nơi nghèo khổ Nghệ An với kinh phí 20.000 US
dollars.
11. Ngày 29.8.1999, Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi với Bác Sĩ Trần Văn Cảo và Nhóm Giáo Dân
Thiện Chí tại San Jose đã tổ chức rất thành công ngày giới thiệu Tác Phẩm Mẹ Quê Hương
Việt Nam và sẽ xây một số công trình y tế và hệ thống cung cấp nước cho Linh Điạ La Vang
với số tiền lên tới trên 23.000 US Dollars.
12. Ngày 18.6.2000, Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi với Anh Nguyễn Quốc Hào và Liên Ca Đoàn Lê
Bảo Tịnh Sydney Australia tổ chức ngày Tâm Tình Tạ Ơn tại Sydney, giúp đỡ qua hội St
Vincent De Paul xây dựng một nhà Mồ Côi với kinh phí 6000 Australia Dollars tại nhà Mồ Côi
khuyết tật Bảo Lộc và qua sơ Elisabeth Lê Thị Thành sửa một nhà cho các em tại trại cô nhi
Thủ Đức với kinh phí 2000 Australia Dollars. Đồng thời, tặng Cộng Đồng Công Giáo Việt
Nam Sydney 3000 Australia Dollars mua 1 máy Photocopy cho văn phòng Cộng Đồng.
13. Ngày 25.6.2000 Linh Mục Văn Chi cùng với nhóm Giáo Dân Thiện Chí San Jose với Bác Sĩ
Trần Văn Cảo tổ chức ngày Tâm Tình Tạ Ơn và đốt đuốc Thiên Niên Kỷ tại San Jose và gửi
tặng hơn 1000 US Dollars cho những tù nhân nghèo khổ tại Việt Nam.
14. Ngày 30.6.2000 Linh Mục Văn Chi cùng với nhóm Giáo Dân Thiện Chí tại Orange County tổ
chức Ngày Tâm Tình Tạ Ơn tại California và gửi về 4000 US Dollars cho việc Truyền Giáo tại
Kontum Việt Nam, 2000 US Dollars cho Nhà Cải Huấn các thiếu nữ tại Việt Nam qua tu hội
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Mẹ Têrêxa Calcutta Việt Nam. Đồng thời, gửi 1500 US Dollars cho Quý Cha Già nua tuổi tác
tại Long Xuyên Việt Nam.
15. Ngày 5.10.2001, khi tổ chức Giọng Ca Vàng Mùa Xuân năm 2001 cùng với Liên Ca Đoàn Lê
Bảo Tịnh, Linh Mục Văn Chi và Ban Tổ Chức đã gửi 3000 dollars để xây dựng một nhà
thương cho những người ngèo tại Hố Nai qua Tu Sĩ Thông dòng Gioan Thiên Chúa.
16. Ngày 3.7.2003, Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi cùng Văn Nghệ Sĩ Công Giáo Việt Nam đã tổ chức
Đêm Thắp Sáng Niềm Tin để yểm trợ cho Đại Hội Hội Ngộ Niềm Tin Rôma năm 2003.
17. Ngày 31.8.2003, cùng với Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh, Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi đã tổ chức
Đêm Văn Hoá Tâm Tình Tạ Ơn tại Sydney và gửi về 21.000 Úc Kim xây dựng Mái Nhà Tình
Thương cho các em mồ côi khuyết tật tại Việt Nam.
18. Ngày 31.10.2003, Linh Mục Văn Chi cùng Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh tổ chức Dạ Hội Giọng
Ca Vàng Mùa Xuân năm 2003 và gửi về Tổng Giáo Phận Sydney 12.000 Úc Kim để giúp đỡ
quý Linh Mục Cao Niên của Tổng Giáo Phận Sydney. Trong ngày gửi tiền với tấm chi phiếu
12.000 Úc Kim, Đức Hồng Y George Pell và Đức Ông Rayner đã hết lòng ca ngợi và cảm
phục nghĩa cử này.
19. Năm 2003, Linh Mục Paul Văn Chi với sự cộng tác của Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh đã thu
được 2.500 dollars qua việc phổ biến CD để gửi giúp đỡ cho quý Cha hưu dưỡng Giáo Phận
Long Xuyên Việt Nam.
20. 2004 tháng 12 ngày 17, Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi cùng với Anh Nguyễn Quốc Hào và Liên
Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh tổ chức thành công Dạ Vũ Giáng Sinh Tình Yêu và Kỷ Niệm. Trong
chương trình đặc biệt này, với sự bảo trợ của các ân nhân và thân hữu, Linh Mục với Liên Ca
Đoàn Lê Bảo Tịnh đã gửi 10.000 Úc Kim cho Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney, để
chỉnh trang Đài Đức Mẹ tại Trung Tâm Hành Hương Bringelly, như một Kỷ Niệm Tạ Ơn sau
30 năm Viễn xứ. Đồng thời, Linh Mục Nhạc Sĩ và Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh còn gửi 2000 Úc
Kim nâng đỡ quý Cha Già hưu dưỡng tại Việt Nam.
21. 2005 tháng 12 ngày 23, Linh Mục Văn Chi và Anh Nguyễn Quốc Hào Liên Ca Đoàn Lê Bảo
Tịnh Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney với sự cộng tác của 2 Liên Đoàn Trẻ, Liên
Đoàn Thanh Niên Công Giáo và Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Nữ Vương Hòa Bình
Sydney, đã tổ chức đêm Đại Nhạc Hội Giáng Sinh 2005 tại Bankstown Civic Hall Bankstown
với khoảng 1000 khán giả, với chủ đề: “Trang Sử Mùa Hồng Ân – Kỷ Niệm 30 Năm ly hương.
Ban Tổ Chức đã tặng 2500 Úc Kim cho Việc Truyền Giáo và Radio Truyền Giáo.
22. 2008 ngày 24 tháng 2, Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi cùng bác Nguyễn Văn Hưởng và Hội Bác
Ái Mẹ La Vang đã giúp gần 7000 Mỹ Kim cho các người khuyết tật và mồ côi.
23. 2010, Tháng 12, Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh và Anh Hoàng Minh Hùng Liên Ca Đoàn Lê Bảo
Tịnh đã tổ chức thành công Dạ Ca Hân Hoan Niềm Vui để giới thiệu những tác phẩm đặc biệt:
Trường Ca Trang Sử Mẹ Quê Hương Việt Nam dày gần 600 trang với dàn Giao Hưởng
orchestra, CD Hân Hoan Niềm Vui do các Ca Sĩ Liên Ca Đoàn Thực hiện, triple CDs Trang Sử
Mẹ Quê Hương Việt Nam với các Ca Đoàn trình diễn. Trong dịp này, Linh Mục Văn Chi và
Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh đã giúp 10,000.00 dollars cho những người nghèo và xây dựng
Cộng Đồng.
24. 2013 ngày 30 tháng 6, Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh với 16 Ca Đoàn và anh Hoàng Minh Hùng
cùng Linh Mục Nhạc Sĩ Paul Văn Chi tổ chức Ngày Văn Hóa Liên ca Đoàn với chủ đề Giai
Điệu Tri Ân rất thành công tại Crystal Palace Reception Centre, Canley Heights, với trên 840
quan khách tham dự. Trong Ngày Văn Hóa Liên Ca Đoàn này, Ban Tổ Chức và Linh Mục
Nhạc Sĩ Văn Chi đã gửi 10,000.00 Dollars cho Vietcatholic Network và trên 32,000.00 Dollars
góp xây dựng Trạm Xá Mẹ La Vang. Cũng trong dịp này, Linh Mục Nhạc Sĩ Paul Văn Chi
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cùng Nhóm Giáo Dân Thiện Chí USA đã gửi Đức Cha Nguyễn Chí Linh 29,200.00 US Dollars
xây dựng Trạm Xá La Vang. Cũng trong dịp này, Cha Paul Văn Chi gửi Cha Giacôbê Nguyễn
Đức Thịnh bệnh Xá Tình Thương 2500.00 Úc Kim, và gửi cho Sơ Elisabeth Lê Thị Thành cho
trại Mồ Côi khuyết tật 1000 Úc Kim. Tổng Cộng là 74,700.00 Úc Kim.
NHỮNG ƯỚC MƠ.
1) Tốt nghiệp âm nhạc để phục vụ cho tuổi trẻ Việt Nam, cho Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam.
2) Cố gắng học hỏi và nghiên cứu thêm về âm nhạc.
3) Tổ chức và sinh hoạt văn hoá nghệ thuật Việt Nam để giới thiệu văn hoá nghệ thuật Việt Nam
vào lòng thế giới.
4) Cố gắng quy tụ các thiên tài, các nhạc sĩ, người thiện chí trong Cộng Đồng người Việt Nam để
đưa âm nhạc Việt Nam vào lòng thế giới.
5) Dùng hết khả năng để giúp đỡ những người bệnh tật, cô nhi, khuyết tật qua những cố gắng và
những sáng tác trong cuộc đời còn lại.
ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC TẠI MỸ:
Rev. Paul Van Chi Chu
C/O Therese Trần.
10421 Nottingham Ave
Westminster, CA 92683. USA
Email: paulvanchi@yahoo.com - vanchi@paulvanchi.net
Website: paulvanchi.net
ĐIẠ CHỈ TẠI AUSTRALIA.
Rev. Paul Van Chi Chu
Vietnamese Catholic Community.
92 THE RIVER RD
REVESBY NSW 2212. AUSTRALIA.
Tel: (02) 9773-0933
Fax: (02) 9773-3998
Email: paulvanchi@yahoo.com - vanchi@paulvanchi.net
Website: paulvanchi.net
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NHỮNG HÌNH ẢNH CÒN LẠI 1959-2013.

Hình năm 1959

Hình năm 1960

Hình năm 1961

Hình năm 1962
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Hình năm 1963

Hình năm 1964

Hình năm 1965

Hình năm 1966
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Hình năm 1967

Hình năm 1968

Hình năm 1969

Hình năm 1970

407

Thẻ Căn Cước

Hình Tân Linh Mục năm 1975

408

Hình Chịu Chức Phó Tế 14.6.1975

Thụ Phong Linh Mục 15.6.1975

409

20 Tân Linh Mục 15.6.1975

Thánh Lễ Mở Tay Tạ Ơn tại Phú Nhuận 1975

410

Thẻ Trại Tỵ Nạn Palawan 1988.

Hình Dâng Lễ.

411

Hình 1998 USA.

Hình 1998 USA

412

Hình năm 1999.

Hình USA 25 năm Linh Mục 1975-2000.

413

Hình Năm 2003

Hình năm 2008. WYD 2008.

Hình năm 2012

414

Hình năm 2013

Hình năm 2013.
415

Những Hình Ảnh Kỷ Niệm qua thời gian.

Nghệ Sĩ với cây đàn piano 2000.

416

NHỮNG TÀI LIỆU CÒN LẠI.

Tốt Nghiệp Bằng Tiểu Học 1960.

417

Tốt Nghiệp Trung Học Đệ Nhất Cấp 1965.

418

Tốt Nghiệp Tú Tài Phần Thứ Nhất 1967.
419

Tốt Nghiệp Tú Tài Phần Thứ Hai 1968.

420

Tốt Nghiệp Đại Học Văn Khoa 1971.
421

Tốt Nghiệp Văn Chương Bình Dân Đại Học Văn Khoa 1972.

422

Tốt Nghiệp Ngữ Học Việt Nam Đại Học Văn Khoa 1972.

423

Tốt Nghiệp Đại Học Sư Phạm Đà Lạt 1974.
424

Tốt Nghiệp Diploma Âm Nhạc 1974.

425

Tốt Nghiệp Đại Học Máu Tù Đầy 1984-1987.

426

Giải Phẫu cắt 2/3 Bao Tử và Thần Kinh số 10 tại Bệnh Viện Bình Dân 1987.

427

Điều Trị tại Bệnh Viện St Paul 1988.

428

Tốt Nghiệp Đại Học New South Wales 1990.

429

Tốt Nghiệp Master of Arts in Music Đại Học USA 1999.
Gói ghém như một lời Tri Ân Cảm Tạ trong suốt cuộc đời:
Đời con dệt những hồng ân,
Tình yêu chan chứa trên con từng ngày.
Tim con khúc hát vơi đầy,
Trải dài giai điệu cuộc đời tri ân.
Linh Mục Paul Văn Chi, MA.
Sydney Australia Mùa Đông 2013.
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