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Tôi muốn dùng cơ hội này để chia sẻ với anh chị em cảm nghiệm chuyến hành hương đầu tiên của tôi.
Xin cảm ơn mọi lời cầu nguyện của anh chị em cho chuyến đi tốt đẹp và bình an của chúng tôi.
Dưới đây là các Vương cung Thánh Đường, Đền thờ, Nhà thờ, v.v… mà đoàn hành hương thăm viếng.
1. Đền thờ Quốc gia Đức Mẹ Lên Trời – (Tôi đã dâng Thánh Lễ), Đền thờ thánh Giuđa – Các Giáo phụ
Pallottine, ngôi nhà thánh Elizabeth Ann Seton (nơi thánh nữ đã sống), Đại học và Chủng viện thánh
Mary – nơi thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã thăm viếng, v.v…
2. Đền thờ Quốc gia thánh Elizabeth Ann Seton – (Tôi đã dâng Thánh Lễ), Hang đá Quốc Gia Đức Mẹ Lộ
Đức, Bảo tàng viện Kinh Thánh, v.v…
3. Vương cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm – (Đoàn tham dự Thánh Lễ), Đan viện Phanxicô Đất Thánh,
Đền thờ Quốc gia thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II , Nhà nghiên cứu của anh em Dòng Đa-minh, Đài kỷ
niệm TT. Lincoln, Đài kỷ niệm Martin Luther King, v.v…
4. Nhà thờ thánh Patrick – (Đoàn tham dự thánh lễ), Thủ đô Hoa Kỳ,
Toà án Tối Cao, Nhà Trắng, Trung tâm Du khách Smithsonian, Bảo
tàng viện Quốc gia nghệ thuật Châu Á, Đài kỷ niệm National Mall Lịch sử Latinh, Trung tâm biểu diễn John F. Kennedy, v.v…
5. Vương cung thánh đường thánh Mát-thêu (Đoàn tham dự thánh lễ),
Bảo tàng viện Holocaust, Bảo tàng viện Không Gian, v.v…
Đây là chuyến đi hành hương đầu tiên của tôi với tư cách là linh hướng,
lần đầu tiên tôi đi về hướng Đông. Baltimore là nơi bắt đầu Công giáo đầu
tiên ở Hoa Kỳ. Chúng tôi diễm phúc được xem thấy tất cả những điều tuyệt
diệu, các Nhà thờ lịch sử, các Đền thờ và Vương Cung Thánh Đường, cứ cách
vài dãy nhà lại có những ngôi nhà thờ lịch sử tuyệt vời. Tôi cảm thấy thật
hạnh phúc được đến thăm viếng. Có nhiều điều phúc lành hơn nữa mà tôi
không thể viết ra hết trong thư mục vụ này. Chúng tôi có người Tài Xế (Amadu) và Hướng dẫn viên (Nathalie)
rất tử tế và kiên nhẫn. Tôi tin chắc rằng mọi người trong đoàn đều đồng ý với tôi như thế. Lời cảm ơn đặc biệt
xin gửi đến đoàn hành hương vì tấm lòng tử tế của anh chị em đã hỗ trợ tôi có được kinh nghiệm tuyệt vời và
không thể quên được này. Là một linh mục tu sĩ truyền giáo, tất cả các kinh nghiệm này đều độc đáo và không
thể dễ dàng có được. Tất cả cho vinh danh Thiên Chúa.
Tạ ơn Chúa. Cám ơn mọi người về mọi lời cầu nguyện.
Trong Chúa Kitô,
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