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Anh chị em thân mến,
Với trái tim đầy tràn và đầu óc quay cuồng (từ máy bay), chúng tôi đã trở về sau chuyến hành hương đến
Ý. Chuyến đi ngập tràn ơn phúc, nhiều kinh nghiệm và những cuộc gặp gỡ tuyệt vời. Mỗi lần tôi dẫn đoàn
đi hành hương, tôi rất vui thấy anh chị em hành hương liên kết với nhau và làm nên một cộng đoàn trong
suốt hành trình. Nhóm chúng tôi gồm 48 người bắt đầu từ Roma, và hai người khác chỉ tham gia với nhóm
ở Roma, sau đó rời khỏi nhóm và chúng tôi chỉ còn 46 người trong suốt hành trình còn lại.
Thông thường chúng tôi sẽ kết thúc hành trình ở Roma tại mộ của hai vị thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô.
Đó là chương trình ban đầu đến khi chúng tôi sực nhớ Đức Thánh Cha sẽ rời khỏi thành cho Ngày Giới Trẻ
Thế Giới trong những ngày cuối cùng của cuộc hành hương. Chúng tôi chuyển hướng đi vòng quanh, bắt
đầu từ Roma, sau đó kết thúc tại Bắc Ý, và sẽ hai lần dừng lại tại Padua, nơi mộ thánh Anthony, vị thánh
bổn mạng của chúng ta. Hóa ra lại là một ân phúc lớn lao cho cả hành trình, chúng tôi đem theo ý cầu
nguyện của anh chị em đã ủy thác cho chúng tôi, đặt trước bàn thờ tại tất cả các đền thờ và hầm mộ nơi
chúng tôi cử hành Thánh Lễ cho đến khi chúng tôi kính viếng mộ thánh Anthony, rồi để lại các ý cầu
nguyện ấy lại với thánh nhân. Kết thúc hành trình tại Bắc Ý, thời điểm này thời tiết trong năm nhiệt độ lạnh
cóng, nhưng chắc chắn nó không làm đóng băng tinh thần của những người hành hương chúng tôi.
Bắt đầu từ Roma, ngày đầu tiên chúng tôi đi tham quan quanh thành phố Vatican. Nhà khách Carmelite mà
chúng tôi nghỉ lại gần lâu đài Castel Sant’ Angelo không xa đền thờ thánh Phêrô lắm. Ngày đầu tiên chúng
tôi bắt đầu đi bộ qua đền thờ thánh Phêrô tham dự thánh lễ 8 giờ sáng. Thật là một ân huệ lớn lao khi đến
đền thờ thánh Phêrô trước khi khách du lịch đến. Vì bất cứ ai xin tôi lời khuyên khi đến Rôma, tôi luôn nói
với họ hãy đến đền thờ thánh Phêrô trước 8 giờ sáng để thưởng thức ngôi đền thờ lớn nhất Kitô giáo yên
tĩnh và vắng người. Khi bước vào quảng trường, chúng tôi có thể ngắm nhìn hang đá làm bằng cát vẫn còn
đó và Cây thông Giáng Sinh khổng lồ. Chúng tôi dự Thánh lễ sáng tại phần một thánh Gioan Phaolô II. Tôi
bước vào phòng thánh, ghi danh và mặc áo lễ. Một người chia sẻ tấm hình của tôi đi ngang qua thánh Phêrô,
mặc phẩm phục và cầm chén lễ trên tay nói, “Cha thực sự nhanh nhẹn quá.” Vâng, với lịch trình và chiều
dài phải đi qua đại thánh đường, tôi đoán là tôi phải đi nhanh hơn như khi tôi ở giáo xứ St. Anthony.
Lời nguyện nhập lễ (lời nguyện mở đầu): Lạy Chúa nhân từ, này dân Chúa đang hiệp lời cầu khẩn;
nguyện xin Chúa dủ thương chấp nhận, để giúp chúng con biết nhìn thấy những việc phải làm và đủ
sức thi hành trọn vẹn. Lời nguyện này lập tức nhắc tôi nhớ đến lời khích lệ không ngơi nghỉ của thánh
Gioan Phaolô II khi phải đối diện với những khó khăn đang diễn ra trước mắt, ngài thường xuyên lập lại
lời Chúa Giêsu, “Đừng sợ.” Cảm nghiệm ơn kêu gọi riêng của bản thân bắt đầu khuấy động lại tại chính
nơi gặp gỡ vị Đại diện can đảm của Chúa Kitô vào năm 2000, tôi rất cảm động khi cử hành Thánh Lễ trước
phần mộ của ngài. Lời nguyện này thật hoàn hảo cho ngày hôm đó, và đã khơi lại nhiều nguồn cảm hứng
cho anh chị em hành hương khi chúng tôi bắt đầu hành trình.
Tôi cầu xin thánh Gioan Phaolô II và thánh bảo trợ Anthony giúp chúng tôi trong vấn đề lập biểu đồ cho
tương lai ở đây trong việc hoàn thiện Kế hoạch Mục vụ mà chúng ta đang thực hiện trong năm qua.
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