
SINH VIÊN CÔNG GIÁO THANH HÓA QUÊ NHÀ 

ĐẠP XE HÀNH HƯƠNG ĐỀN THÁNH CHA PHAOLÔ LÊ BẢO TỊNH 

 Ngày 02/04/2017 vừa qua, nhóm sinh viên Công giáo Thanh Hóa Quê Nhà đã tổ chức đạp xe 

hành hương đề thánh cha Phaolô Lê Bảo Tịnh nhân dịp mừng lễ bổn mạng nhóm. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Từ sáng sớm, cha Phaolô Nguyễn Thái Sơn, 

Sj, đặc trách sinh viên giáo phận Thanh Hóa, 

cùng các thành viên trong nhóm tề tựu 

trước cổng nhà thờ Chính Tòa để chuẩn bị 

xuất phát. 

 

 

Chặng đường gần 20km cách Tòa Giám Mục tuy không quá xa nhưng cũng đủ để các cha và 

các bạn cảm nhận niềm vui khi “vã mồ hôi” vì hướng lòng tới giá trị thiêng liêng. 

Sau khi đặt chân đến đền kính cha thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, trên địa bàn giáo xứ Trinh Hà, 

giáo phận Thanh Hóa; chào cha chính xứ; các bạn sinh viên đã cùng cha đặc trách sinh viên 

dâng thánh lễ tạ ơn.  

Sau thánh lễ, các bạn trong nhóm có dịp xét 

mình xưng tội và ngồi lại thành những 

nhóm nhỏ để chia sẻ cho nhau về kinh nghiệm 

thiêng liêng mình có được trên đường hành 

hương và khi suy gẫm về gương vị thánh 

bổn mạng nhóm. 

Giao Duyên, một bạn trong nhóm Hồng Đức I viết lại kinh nghiệm cá nhân sau hành trình hành 

hương như sau: 

Lỗ Tấn đã từng viết: “Trên mặt đất làm gì có đường; người ta đi mãi cũng thành đường thôi.” 

Chúng tôi những sinh viên Công giáo Thanh Hóa có lẽ ở một ý nào đấy đang tiếp nối, tạo dựng, 

những con đường cho riêng mình. Con đường “Tình Bạn”, Con đường “Hướng theo Thánh Quan 

Thầy Phao Lô Lê Bảo Tịnh”, đặc biệt hơn hết Con đường “Đức Tin”. Con đường đi từ trải nghiệm, 

tiếp đến hình thành nên thói quen và xây dựng nên kinh nghiệm lâu dài. 

Với cuộc hành trình dài hơn 20 Km dọc quốc lộ 1A đi từ nhà thờ Chính tòa đến đền Thánh Phao 

Lô Lê Bảo Tịnh. Quy tụ gần 70 sinh viên đến từ các Trường Đại Học Hồng Đức, Trường Đại 

Học Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch, Trường Cao Đẳng Y…Cuộc hành hương trên những chiếc 



xe đạp đủ kiểu dáng, màu sắc khác nhau, bầu trời đầy nắng và gió. Lá cờ biểu tượng Hội Thánh, 

bay phấp phới trên từng chiếc xe cùng với đó là màu áo sinh viên như hòa lại với nhau, trên 

một dải đường dài, khi nhìn tạo nên một cảm xúc phấn khích, lâng lâng khó tả. 

 Có lẽ, “Con đường” đang dần hình thành 

từng giây, từng phút trên quãng đường đi. 

Đầu tiên, đó là “con đường tình bạn”. 

Những nụ cười nở trên môi, những tiếng 

nói ríu rít không ngừng, những dốc cao 

nhảy xuống đẩy xe tập thể, những tiêng 

la hét thỏa mãn khi xuống dốc xe chạy 

bon bon mà không phải đạp. Đó có phải là một tình bạn đang nhen nhóm khi nụ cười, niềm vui, 

sự thỏa mãn của cá nhân hòa cùng với tập thể, khi mọi người gặp gỡ nói chuyện đê hiểu nhau 

hơn trong một quãng đường dài.  

 Thứ hai là Con đường “Hướng theo Thánh quan Thầy Phao - lô Lê Bảo Tịnh”. Đến với đền 

Thánh chúng tôi đã được cha quản xứ Phao –lô Nguyễn Văn Thường giới thiệu về tiểu sử, con 

người cũng như những đức tính của Thánh Tịnh mà mỗi người cần học hỏi.  Cha Thánh Phao - 

lô Lê Bảo Tịnh sinh ra ở làng Tha, Hoằng 

Hóa nay thuộc giáo xứ Trinh Hà. Ngài đi 

phục vụ ở nhiều nơi và đi sang Lào để truyền 

giáo. Ngài là một vị cha nhân lành, yêu 

thương đoàn chiên, luôn sống hết mình để 

phục vụ mọi người xung quanh. 

Con đường hướng về Thánh quan Thầy đó là con đường học hỏi, học tập nhân đức của Ngài, luôn 

sống vị tha yêu người. Hơn hết đó là đặt Chúa lên trên tất cả, đặt Chúa là tấm gương soi trong 

mọi việc làm.  



 

Từ đó mỗi người dần hình thành nên con đường của Đức Tin. Tôi thiết nghĩ, đức tin là luôn tin 

vào Chúa, khẳng định Chúa là tất cả như Thánh quan Thầy. Cũng như Cha đồng hành Phao –lô 

Nguyễn Thái Sơn SJ đã giảng: “Trái Tim” Chúa luôn ở bên những người cùng quẫn. Dọc theo tin 

mừng từ tuần 1 đến tuần 5 mùa Chay đã chứng minh Chúa luôn ở bên mỗi người chúng ta vào 

giây phút túng quẫn, khốn cùng nhất. Ladaro chết bốn ngày được Chúa cho sống lại, người đàn 

bà Samari không được tình yêu đích thực khi gặp Chúa ở giếng Gia cop đã thay đổi chính mình. 

Hơn hết đó là người đàn ông mù từ thuở mới sinh được Chúa cho sáng mắt. Ánh sáng đã được 

Chúa chiếu tỏ, ánh sáng của tình yêu thương. Chiếu sáng cả tâm hồn, tinh thần lẫn thể xác. 

Hãy theo ánh sáng Chúa mà đi. Ngài luôn đặt trái tim Ngài vào nơi tối tăm để rọi ánh sáng, 

vào nơi khốn cùng để dẫn dắt con người. 

 Sau bữa ăn trưa nhẹ nhàng, các bạn ra về 

với niềm vui thiêng liêng tràn ngập trong 

lòng, mặc cho thể lý có phần mệt mỏi. Cuộc 

hành hương dù thời gian ngắn nhưng dư âm 

mà nó để lại có lẽ rất đậm đà ở trong lòng 

mỗi người tham gia. Cuộc hành hương như 

một trải nghiệm để sinh viên Công giáo 

Thanh Hóa có thể trở về nguồn, tìm lại chính mình, khẳng định lại một lần nữa về Đức Tin.… 

Truyền thông SVCG Thanh Hóa Quê Nhà                                                                                       

     


