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Anh chị em thân mến,  

Năm 2020 là một cuộc mạo hiểm không điểm dừng. Vừa mới trở về từ chuyến đi Oregon thăm 

Đan viện Mount Angel và đứa con đỡ đầu của tôi ở Redmond, tôi đã thưởng thức bữa ăn tối ngày 

lễ Lao Động cùng với gia đình ở Puyallup, khi ấy tôi thấy trời tối và khói cuộn mù mịt. Sau đó 

chúng tôi nghe nói rằng có đám cháy bên đường ở Sumner, điều đó rất may đã không cản trở tôi  

lái xe về nhà. Sau đó chúng tôi thức dậy với nhiều đám cháy hơn vào ngày thứ Ba khiến nhiều 

người phải sơ tán ra khỏi nhà. Chuyện gì kế tiếp đây?  

Chúng ta không biết chuyện gì ngày mai, vì thế Thiên Chúa mời gọi chúng ta lúc này sống theo 

tình yêu của Người và tận dụng tối đa những gì Ngài đã ban cho chúng ta hôm nay. Chúng ta có 

thể lo lắng về những gì sắp xảy ra,  nhưng nó chỉ ngăn cản chúng ta tiến về phía trước. Trong tình 

trạng khẩn cấp, chúng ta cần hành động nhanh và làm điều gì quan trọng nhất, đặc biệt canh chừng 

những người dễ bị tổn thương và tin tưởng vào sự chăm sóc của chúng ta. Năm nay sẽ dạy chúng 

ta nhiều bài học làm thế nào để tin tưởng vào Thiên Chúa và ưu tiên vâng theo ý định của Người 

cho chúng ta.  

Khi tiến về phía trước với trạng thái không chắc chắn, chúng tôi bước từng bước một. Khi tôi lên 

kế hoạch thực hiện một cuộc hành hương Đất Thánh trong vài năm, điều xảy ra là sau chuyến đi 

cuối cùng đến Ý để kính viếng vị thánh bảo trợ của chúng ta, Thánh Anthony, chúng tôi quyết 

định lên kế hoạch chuyến hành hương vào tháng 1 năm 2021. Chúng tôi chỉ biết một chút điều sẽ 

xảy ra. Hiện giờ thì có qúa  nhiều điều thay đổi chưa biết đến, nhưng chúng tôi vẫn quyết định giữ 

nguyên kế hoạch nếu đó là ý Chúa muốn. Tôi nhận thức rằng tôi không thể có cơ hội này lần nữa 

và tôi mong đến đó nếu có thể được vào năm nay. Chúng tôi chọn tháng Giêng, khi lượng người 

du lịch thấp hơn và với hoàn cảnh hiện nay chúng tôi có thể thưởng thức cuộc hành hương thanh 

bình hơn và ít đông đúc hơn như thường lệ. (Tôi sẽ làm hết sức tập trung vào những phúc lành 

trong hoàn cảnh hiện tại của chúng tôi.) Nếu đây là chuyến hành hương mà bạn quan tâm, thì tôi 

sẽ kèm theo thông tin dưới đây để bạn có thể tham vấn và lập kế hoạch cho phù hợp. Thực ra 

chúng tôi đã đăng quảng cáo cách đây vài tháng, nhưng chúng tôi không chắc điều gì sẽ xảy ra. 

Quyết định cuối cùng sẽ thực hiện vào tháng Mười Hai rằng khi đó chúng ta có thể thực hiện được 

hay không. Tôi không chắc điều gì đang cất giấu cho chúng ta ngày mai, nhưng nếu có thể, tôi rất 

mong có anh chị em tham gia với tôi trong chuyến hành hương này.  

HÀNH HƯƠNG ĐẾN AI CẬP, JORDAN VÀ ISRAEL: 17/01 – 03/02/2021. $5349. Hãy tham 

gia với chúng tôi khi chúng tôi làm cho Kinh Thánh trở nên sống động với bạn. Chúng tôi bắt đầu 

từ Cairo, Ai Cập nơi chúng tôi sẽ thăm viếng địa điểm theo truyền thống được tin là nơi chôn cất 

Môsê được tìm ra, nơi cuộc xuất hành bắt đầu và Chúa Giêsu đã trú ẩn trong suốt thời gian Gia 

đình Thánh Gia chạy trốn khỏi Israel. Thăm Kim Tự Tháp Giza, tượng Nhân Sư và Viện bảo tàng 

người Ai Cập trước khi đến Đan viện của thánh Catarina và Núi Sinai, nơi Thiên Chúa trao bộ 



Luật qua Môsê cho Dân tộc Israel. Rời khỏi núi Sinai, chúng tôi tiếp tục đến thành phố cổ hoa 

hồng đỏ của Petra ở Jordan, rồi đến núi Nebo nơi Môsê được phép nhìn thấy Đất Hứa và là nơi 

ông chết ở đó. Đến thành phố Madaba, “Thành phố Mosaic”, rồi đến nhà thờ thánh Georgre, nơi 

có bản đồ lâu đời nhất của Đất Thánh. Từ Amman, Jordan chúng tôi đi qua Israel đến tất cả các 

chỗ quan trọng nơi Chúa Giêsu sinh ra, sinh sống, rao giảng và chịu đóng đinh. Các cặp hôn nhân 

có thể làm mới lại lời cam kết của mình tại Cana, đi thuyền ra biển Galilê, thăm địa điểm Phép lạ 

hóa Bánh và Cá ra nhiều, Núi Bát Phúc và Núi Taborê. Làm mới lời cam kết Rửa tội tại Sông 

Jordan, và nhiều nhiều nữa các nơi muốn đề cập đến. Để biết rõ thêm chi tiết, xin liên lạc với 

Evelyn Czapiewski, (253) 229-554. Chúng ta nhận ra rằng chúng ta đang sống trong thời điểm 

đại dịch nhưng chuyến hành hương với thông tin được viết ra này cách đây đã 4 tháng. Chúng tôi 

sẽ lượng giá và quyết định vào thời điểm nào đó tùy thuộc vào thông tin du lịch và Covid-19.  

 

Thân ái trong sự bình an Chúa Kitô,  

 

 

 

 

Lm. Jack Shrum,  

Chánh xứ 


