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Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Me hiện ra tại Fatima, Thầy Cô Sáu Cương Hạnh đã tổ chức 

một cuộc hành hương kính Đức Mẹ cho giáo đoàn Thánh Antôn Quỳnh. 

5 giờ sáng, mọi người đã tụ họp đông đủ tại điểm hẹn ở phi trường Cointrin, Genève để 

chuẩn bị lấy chuyến bay lúc 6g30. Vừa đến phi trường, cô Sáu Hạnh đã vội vã lo lắng cho mọi 

người : đưa "boarding pass" cho người này, lo làm "check in" cho người khác ... Và khi mọi 

người đã an vị trong máy bay, cô cũng đã đi đến hỏi thăm, nói chuyện với một số anh chị em. 

Đến phi trường Lisbonne, mọi người đã tiếp tục cuộc hành trình bằng xe "car". Tiếp đến, 

phái đoàn đã được giới thiệu với cha Vinh đến từ Roma, Ngài đã là Cha Linh Hướng trong 

suốt cuộc hành hương tại Fatima. Mọi người được chở đến thăm viếng tu viện Thánh 

Jérôme và tháp Belém. Tháp đã được xây dựng từ năm 1514 đến năm 1519 bên bờ sông 

Tage bởi vua Manuel  1er của Bồ Đào Nha để gìn giữ hải cảng của Lisbonne. Tháp này đã 

được công nhận là một di sản thế giới vào năm 1983. 

Sau cuộc thăm viếng hai di tích lịch sử tại thành phố Lisbonne, phái đoàn đã trở lại phi 

trường để đón cha Trường, đến từ Việt Nam và một số anh chị em khác. Tiếp theo, cả nhóm  

đã đến thăm viếng nhà thờ Thánh Antoine de Padoue, vị Thánh bảo  hộ của thành phố 

Lisbonne. 

Tiếp đó, bác tài xế đã đưa mọi người trực chỉ Fatima. Sau khi nhận phòng, phái đoàn đã đến 

nhà nguyện của khách sạn để tham dự thánh lễ Tạ Ơn. Đây là một nhà nguyện nhỏ bé nhưng 

rất ấm cúng & tại đây, phái đoàn Thụy Sĩ  đã được hân hạnh gặp hai Cha Linh Hướng và 

những người đồng hương đến từ Mỹ Quốc. Các Cha đã cùng đồng tế thật sốt sắng. Ôi đẹp 

biết bao hình ảnh những người con dân Việt, từ hai xứ sở cách nhau hằng vạn dặm, đã cùng 

nhau cất tiếng hát những bài thánh ca du dương dâng lên Chúa.  Sau thánh lễ, Cha Thanh, 

tuyên úy cộng đoàn Lausanne, đã đại diện cho phái đoàn Thụy Sĩ đón chào các Cha Linh 

Hướng  & phái đoàn Mỹ.  Và cả hai phái đoàn đã chụp hình lưu niệm trước nhà nguyện.   

Sau cơm tối, mọi người đi đến nguyện đường nơi Đức Mẹ đã hiện ra để cùng lần chuỗi Mân 

Côi. Với những lời kinh thắm thiết, trong tiếng nhạc dìu dặt, lời ca êm ái và với cái lạnh se 

người giữa quảng trường rộng thênh thang nhưng tràn đầy những ánh nến lung linh, mọi 

người như cùng hòa làm một để dâng lên Mẹ những lời cầu nguyện thiết tha cho gia đình, 

cho họ hàng, bạn bè, cho quê hương yêu dấu …. Sau chuỗi Mân Côi, mọi người đã đi rước 

kiệu nến Đức Mẹ, từng đoàn, từng đoàn người nối tiếp nhau đi chung quanh quảng trường 

cùng hát ngợi khen & tung hô Mẹ Thiên Chúa.  Trong đêm này tại quảng trường, lại thêm 

một cuộc trùng phùng kỳ thú : một số anh chị em đã được gặp  Cha Tầm Thường gần nguyện 

đường Đức Mẹ, Ngài vừa mới tiễn đưa một phái đoàn hành hương và ở lại để đón tiếp một 

nhóm khác.  



Ngày thứ hai, mọi người được mời gọi đi đàng Thánh Giá. Đến mỗi chặng, Cha Linh Hướng 

đã dừng lại và giúp mọi người cùng suy niệm về sự khổ nạn của Chúa Giêsu, Người đã vì tội 

lỗi nhân loại mà phải chịu đòn roi, sỉ nhục và cuối cùng chết đau đớn trên thập giá. Vì  14 

chặng đàng thánh giá ở gần nhà của các Thánh Jacinta & Phanxicô nên mọi người đã ghé đến 

tham quan. Ngôi nhà thật nhỏ bé, đơn sơ nhưng chắc chắn đầy tâm tình mến yêu Chúa. Tiếp 

theo, phái đoàn đã đến tham dự thánh lễ đồng tế trọng thể tại quảng trường. 

Trong chương trình, sau trưa mọi người sẽ được đến viếng thăm phần mộ của hai Thánh 

Jancinta, Phanxicô & sơ Lucia, nhưng vì có một buổi hoà nhạc nên cuối cùng chẳng ai có thể 

đến viếng các Ngài hôm đó cả. Trong buổi hội thảo, Cha Linh Hướng đã giải nghĩa về chuỗi 

Mân Côi, Ngài đã kêu gọi mọi người hay cố gắng chịu khó lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho 

hòa bình thế giới như Mẹ đã kêu mời cách đây 100 năm. Đến tối, mọi người đã trở lại 

nguyện đường để cùng nhau lần chuỗi & rước kiệu nến Đức Mẹ. Tuy có ít người tham dự 

hơn vì là tối chủ nhật nhưng bầu không khí vẫn sốt sắng, trang nghiêm, thấm đượm tình yêu 

mến dâng về Mẹ. 

Ngày thứ ba của chuyến hành hương, một Thánh Lễ Tạ Ơn của cộng đoàn công giáo VN đã 

được cử hành tại nguyện đường Đức Mẹ Hiện Ra lúc 6g30. Sau thánh lễ, mọi người có thời 

gian để dùng điểm tâm, sửa soạn hành lý  & mua đồ lưu niệm. Phái đoàn đã rời Fatima vào 

khoảng 12g45 để đến Santarem, nơi đã xảy ra phép lạ Bửu Huyết Thánh Thể. Xin được tóm 

lược sơ sơ câu chuyện : ngày 16 tháng hai 1266, một người đàn bà trẻ, vì ghen đã nhờ một 

bà pháp sư giúp, người này đã nói hãy đi lấy một Mình Thánh Chúa về đưa cho bà ta. Khi 

người đàn bà trẻ để Mình Thánh vào khăn thì tự nhiên Máu Thánh đã chảy ra. Bà sợ hãi và 

mang về dấu trong ngăn tủ. Cả đêm, những luồng ánh sáng đã toát ra từ ngăn tủ đó làm 

sáng cả căn phòng. Ngày hôm sau, hai vợ chồng đã kể chuyện cho Cha Sở & Ngài đã đến nhà 

họ để rước long trọng Mình Thánh Chúa về nhà thờ St Etienne. Mình Thánh vẫn tiếp tục rỉ 

máu ba ngày kế tiếp & trong nhiều dịp khác trong bao thế kỷ qua. Thỉnh thoảng, người ta 

cũng được nhìn thấy hình ảnh Chúa Giêsu ẩn hiện trong đó. 

Sau đó, mọi người được chở ra phi trường. Tuy có hơi bị trục trặc vì việc đình công ở Pháp 

nhưng mọi người đã về đến Genève bình an. 

Đối với mọi người, cuộc hành hương Fatima thật tuyệt vời : sâu lắng với những lời giảng dạy 

của Cha Linh Hướng, tôn nghiêm & long trọng trong những buổi lần chuỗi Mân Côi & rước 

kiệu nến Đức Mẹ, rồi những trận cười ròn rã, những bàn tay đỡ nâng và những sự chú ý đến 

nhau như việc chúc mừng sinh nhật Cha Vinh & các anh chị em trong tháng 10 … Một cuộc 

hành hương đong đầy kỷ niệm đẹp. Đã có nhiều người ngỏ ý xin cô Sáu Hạnh tổ chức thêm 

những cuộc hành hương như thế này. 

Chúng con xin chân thành cảm tạ Cha Linh Hướng Vinh, Cha Thanh, Cha Trường cùng hai 

Thầy Sáu Duyệt và Thầy Sáu Cương. Cảm ơn Thầy Cô Sáu Cương Hạnh đã đứng ra lo toan 

mọi việc cho phái đoàn không nề hà khó khăn, vất vả. Người viết vẫn không hiểu làm sao Cô 

Sáu tuy không biết tiếng Bồ Đào Nha nhưng đã cố gắng thuyết phục bằng được bà quản gia 



để phái đoàn được thăm viếng Bửu Huyết Thánh Thể cùng bao chuyện khác nữa. Cảm ơn AC 

Dũng - Any đã giúp đỡ các Cha & các bác, các người đau yếu. Và cuối cùng, xin cảm ơn Thầy  

Khánh, tất cả các Bác, các Cô Chú và các anh chị em đã đến với nhau & giúp đỡ nhau trong 

tinh thần tương thân, tương ái. 

 

Fatima nơi Đức Me hiện ra 

Với ba trẻ đã một trăm năm trước 

Hôm nay đây, đoàn chúng con tiến bước 

Trong lời kinh, trong ánh nến lung linh 

Dâng lời nguyện, xin Mẹ Chúa Thiên Đình 

Chuyển lời cầu cho hòa bình thế giới 

Cho dân tộc Việt Nam đang hấp hối 

Được tự do, được ấm no, hạnh phúc. 

 

                                                                                                             HT 


