
  MỘT CHUYẾN ĐI NGOẠI THƯỜNG 

  Bình minh đang lên. Bầu trời cuối xuân trong xanh, lặng gió, nhiệt độ buổi sớm thuận lợi, thoải mái 

cho trang phục mùa hè.  

  Chúng tôi cho tới cả linh mục quản xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Giáo Phận Rottenburg-

Stuttgart hầu như không ai nghĩ rằng lại có chuyến hành hương mà tôi muốn gọi đó là Chuyến Đi  

„Ngoại Thường„. Vì tình trạng dịch bệnh, nên ai muốn tham dự chuyến hành hương, như cha xứ 

thông báo cả tháng trước, xin tự lo liệu phương tiện di chuyển. Không cần giải thích lý do, hẳn ai 

nấy đều hiểu rằng Covid là nguyên nhân làm trở ngại một chuyến đi chung như từng có mà ai nấy 

luôn mong đợi. 

   Gần ba năm trời dịch bệnh đã cướp đi những nụ cười gần gũi, những cái bắt tay thân tình, những 

sinh hoạt nồng ấm gắn bó mà cộng đoàn dân Chúa không thể thiếu. 

   Chiếc xe Bus hơn năm chục chỗ ngồi gần đầy. Những nét „Ngoại Thường„ của Chuyến Hành 

Hương mọi người đều dễ nhận ra : 

- Giờ phút gặp lại nhau tay bắt mặt mừng như Covid đã bị đẩy lùi. Không còn cảnh giãn cách 

trên xe, không khẩu trang che khuất nụ cười, mà là không khí nồng ấm, yêu thương ngay từ 

phút đầu gặp gỡ mang sắc thái „Ngoại thường„ trong khung cảnh dịch bệnh chưa hết hẳn. 

- Ngoài số anh chị em tín hữu người Việt trong Giáo Xứ, còn có ba nữ tu người Ấn Độ đang 

phục vụ trong các giáo hạt tại thành phố Reutlingen thuộc giáo phận Rottenburg-Stuttgart; và 

sáu giáo dân người Đức.  

- Chuyến xe Bus qua sự cộng tác, sắp xếp của anh-chị Chức-Dung cũng mang dáng dấp 

- „Ngoại Thường„ bởi chỉ được quyết định nội trong ba ngày. 

    

   Tất cả giãn cách cả thể lý lẫn tâm linh giờ phút này không còn chỗ tồn tại. Tình yêu Đức Kitô và 

Vòng Tay dấu ái của Mẹ  Maria đã làm nên không khí „Ngoại Thường„ trên chuyến đi. 

    Sau lời chào thân tình, mừng vui của cha Giuse Huỳnh công Hạnh, linh mục quản xứ giáo xứ Các 

Thánh Tử Đạo Việt Nam Giáo Phận Rottenburg- Stuttgart, lời khẩn nguyện phó thác cho Mẹ chuyến 

hành hương tìm về bên Mẹ. Xe lăn bánh vào 6giờ30 như dự liệu. 

    Một sáng mình minh lặng gió, bầu trời trong xanh, hứa hẹn một ngày nắng ấm thật đẹp. Nhiệt độ 

buổi sớm cuối xuân ấm áp như độ hè dễ nhận ra qua trang phục ngắn nhẹ trên mỗi tham dự viên. 

   Buổi sớm cuối tuần đâu đấy còn yên giấc, trên những con đường chúng tôi ngang qua hãy còn yên 

tĩnh, xe chúng tôi lăn bánh trong tiếng cười, lời tâm sự, đủ chuyện buồn vui, biến cố … mà thời giãn 

cách chẳng có dịp chia sẻ, kể nhau nghe. Bên cạnh đó „Bao tâm tình đầy vơi„ tất cả cùng hát lên 

trong tin yêu, tín thác mong gửi gắm tất cả nơi Mẹ : 

 

„Trong vườn hoa cuộc đời 

Từng cánh hoa con dâng lên Mẹ 

Bao tâm tình đầy vơi 

Con tiến dâng lên Mẹ Chúa Trời„ 

 

    Bài thánh ca „Hoa Dâng Mẹ„ do chính linh mục Giuse Huỳnh công Hạnh SVD, (Ngọc Hân) sáng 

tác, chúng tôi cùng ôn hát rộn ràng với nhau trên xe được cha xứ ủy thác cho ca trưởng Têrêsa Lê thị 

Thu Thủy điều hợp. Đề tài bài thánh ca cũng chính là đề tài bài thuyết trình trong ngày hành hương 

do cha Gioan B. Nguyễn ngọc Thế SJ vùng Nürnberg phụ trách. 

    

     Hành trang từng người mang theo hẳn đa dạng lắm. Mỗi người mỗi cảnh: buồn vui, lo lắng, 

những thử thách, băn khoăn, truân chuyên … hòa quyện trong hành trình mỗi người khác nào „Vườn  

hoa cuộc đời… Bao tâm tình đầy vơi…“ mà đâu đấy gói ghém mang theo „Tiến dâng lên Mẹ Chúa 

Trời„ . Trao phó cho Mẹ : Trút vào lòng Mẹ „Xin Mẹ thương nhận lời„ 

 



    Tâm tình linh mục Giuse gửi qua nốt nhạc cũng không khác xa tâm tình bản thân tôi, và hẳn cũng 

là tâm tình của đoàn con gói ghém mang theo trong chuyến hành hương tìm về bên Mẹ hôm nay. 

 

     Thời tiết nắng đẹp không oi ả cùng với „Bao tâm tình đầy vơi„ chia sẻ, trao gửi cho nhau sau cả 

ba năm dài thiếu vắng khiến chúng tôi quên cả đường dài.  

     Sau gần bốn tiếng đồng hồ kể cả giờ nghỉ , chúng tôi đã tới thánh địa Altötting. Chỉ chừng năm 

phút đi bộ từ bãi đậu xe, vương cung thánh đường nguy nga đã hiện ra trước mắt mọi người. 

     Theo chương trình sắp xếp, 12giờ 50 là giờ tập hợp của các đoàn hành hương từ Nürnberg vùng 

cha Gioan B. Nguyễn ngọc Thế SJ, vùng cha Giuse Huỳnh công Hạnh SVD thuộc giáo xứ Các 

Thánh Tử Đạo Vn, Giáo Phận Rottenburg-Stuttgart kể cả một số anh chị em tới từ München và các 

nơi khác. 

     Thời gian chờ đợi còn cả hơn giờ đồng hồ, khách hành hương tương đối còn thưa thớt; cha Giuse 

đã từng tới kính viếng nơi này, nên tất cả các cơ sở, thánh đường, nhà nguyện tọa lạc trên thánh địa 

ngài biết rõ nên đã đề nghị chúng tôi tận dụng khoảng thời gian chờ đợi, theo ngài tới nguyện đường 

Ân Phúc, nơi là trung tâm của cuộc hành hương. Không may nhà nguyện đang tu sửa , chúng tôi 

không được vào; nhưng thánh tượng Đức Mẹ đã được cung nghinh qua thánh đường giáo xứ gần kề 

cho khách hành hương kính viếng. 

    Thánh lễ vừa kết thúc khi chúng tôi bước vào thánh đường giáo xứ, khách hành hương sau thánh 

lễ còn lưu lại khá đông đang chăm chú cầu nguyện trước thánh tượng Đức Mẹ đặt trong tòa thếp 

vàng  trước cung thánh, phía bên phải. Theo tài liệu sơ lược của linh mục Trần đức Anh OP, Tượng 

Đức Mẹ bằng gỗ cao 65 centimet, bồng Chúa Hài Đồng, có danh hiệu là tượng Đức Mẹ Đen, tương 

truyền tượng Đức Mẹ đã bị ám khói khi nhà nguyện bị bom đạn tàn phá thời đệ nhị thế chiến. 

    Nhà nguyện có từ khoảng năm 1300, nhưng trở nên nổi tiếng từ năm 1489, với hai cuộc hiện ra 

của Đức Mẹ. Trong nhà nguyện có hằng ngàn bảng tạ ơn, nạng gỗ, và nhiều  di vật của những bệnh 

nhân đã được ơn chữa lành để lại. 

 

    Thời điểm gặp gỡ, theo chương trình sắp xếp, trước vương cung thánh đường Thánh Anna đã 

điểm. Ngoài các tín hữu từ hai vùng Cha Thế và cha Hạnh, tôi đã có dịp gặp lại nhiều khuôn mặt 

thân quen từ München, Wiesbaden…Niềm vui trào dạt cũng thật „Ngoại Thường„ sau thời gian dài 

giãn cách vì dịch bệnh. 

 

     Bài thánh ca „Hoa Dâng Mẹ„ hòa quyện muôn „Tâm tình đầy vơi„ từ hằng trăm con tim của con 

cái từ muôn phương tìm về quây quần dưới bóng Mẹ; tín thác, trao gửi „Xin Mẹ nhận lấy và ban ơn 

thiêng tràn đầy„ vang dội trong đại vương cung thánh đường đã sẵn nguy nga, tráng lệ; giờ phút 

này, tâm tình tha thiết từ muôn con tim càng  đưa tôi vào cảm nghiệm không gian nguy nga, linh 

thánh hơn.  

     Trong phong thái hiền hòa, khiêm tốn sẵn có, linh mục Gioan B. Nguyễn ngọc Thế qua bài thuyết 

trình đã giúp mọi tín hữu hiện diện tìm thấy ý nghĩa và mục đích của chuyến hành hương. 

      

     Tiếp nối là phút dẫn nhập mời gọi mọi tín hữu hiện diện với tất cả tình con thảo dâng lên Mẹ 

Chuỗi Hoa Kinh cùng với hành trang mỗi người mang theo là muôn lắng lo của cuộc sống, là những 

bước chân lạc lõng, chao đảo của hành trình đời tín hữu, của con cháu, người thân; những mờ nhạt, 

thiếu vắng yêu thương hiệp nhất nơi cộng đoàn, giáo xứ và cả những thử thách, sóng gió nơi Giáo 

Hội hoàn vũ.  

     Bên cạnh đó là nỗi thống khổ của hàng triệu nạn nhân thiên tai, chiến cuộc, đói nghèo, dịch bệnh, 

và riêng nỗi thống khổ đang đè nặng trên dân nước Ucraina. „Xin Mẹ nhận lấyvà ban ơn thiêng tràn 

đầy  

 

     Với Mẹ, qua Mẹ và nhờ Mẹ giúp chúng con trải lòng ra với Chúa Thánh Thể . 

     „Con thờ lạy hết tình, Chúa ngự trong Phép Thánh, yêu quý nhân loại hiến thân trong hình 

bánh…“ 



    Lời thánh ca, Thánh Vịnh hướng tâm hồn mọi người, cùng với Mẹ thờ lạy hết tình Thiên Chúa tự 

hủy đang hiện diện trong Bí Tích Tình Yêu để đến, để ở với con người. 

 

    Thánh lễ trọng thể với sự đồng tế của hai linh mục Giuse và Giaon B. đã là tâm điểm của ngày 

hành hương, cũng là quà tặng tạm biệt cho „Một Chuyến Đi Ngoại Thường„ đã để lại trong tôi và 

hẳn  trong tất cả dấu ấn của Tình Yêu Đức Kitô gửi trao qua Mẹ . 

    „ Này là Mẹ con „ ( Ga. 19,27 ) 

     

    Mong ước tới nơi, ra về trong lưu luyến 

    Trên đường về, cha Hạnh đã đề nghị mỗi nhóm trong đoàn hành hương trên xe Bus của chúng tôi 

chia sẻ cảm nghiệm chuyến đi. Tất cả đều cho biết ra về với hành trang ân sủng qua bàn tay can 

thiệp của Mẹ giúp thay đổi con tim, tầm nhìn. Và mong ước những Chuyến Đi tương tự được thực 

hiện. 

    Trong niềm vui trào dạt, cha Giuse đề nghị tất cả cùng sốt sắng dâng tâm tình cảm tạ trước phút 

chia tay. Bài ca “Tán Tụng Hồng ân“ vang lên. Muôn con tim như một trong tri ân, cảm tạ. 

 

“  Xin dâng lời cảm tạ, hồng ân Thiên Chúa bao la… 

Xin dâng lời cảm mến. Đôi bàn tay Chúa dẫn con đi. 

      Xin dâng lời cảm tạ. Tay hồng ân Chúa đưa con về … “ 

 

                                                                               Một người tham dự 

     

 

     

    

     

    

 

    

  


