
Hành hương ”đi bộ” từ nước 
Thụy Sỹ đến làng Mễ Du 

 (Trích từ: http://medjugorje.hr.nt4.ims.hr/)                                 

Ông Josef Ratkovic, một người gốc 
Croatien ở Thụy Sỹ, đã đi bộ 1.400 km 
trong 42 ngày từ Zurich (nước Thụy Sỹ) 
đến làng Mễ Du; để cầu nguyện cho vợ  
của ông đang bị bịnh tê liệt nặng. Ông 
nói:”Tôi tin vào Thiên Chúa và hi vọng 
Ngài sẽ giúp đở cho vợ tôi. Tôi cũng cầu 
nguyện cho sự bình an với Thiên Chúa 
và hòa bình với nhân loại. Đối với tôi, 
hoà bình là khi chúng ta đến được gần 

người khác và giúp được gì cho họ”. 
Khi ông Josef đến làng Mễ Du, ông đã đi thẳng vào nhà thờ Thánh Gia-cô-bê và tạ ơn Chúa. 
Ông nói:”Tôi không mệt (*mặc dù năm nay ông đã gần 70 tuồi). Tôi luôn tập thể thao. Tôi đã 
từng vượt nhiều triệu cây số ở Âu châu bằng xe đạp”. 
15 năm trước ông đã nghe nói về Mễ Du. Lúc đó ông vẫn còn đi làm. Ông nói:”Khi tôi về hưu, 
việc đầu tiên là tôi đi bộ 2.500 km trong 82 ngày đi hành hương Tây Ban Nha, đi Santiago de 
Compostela năm 2002. Hai năm sau tôi hành hương Mariazel, 1.350 km trong 43 ngày. Lần 
nầy tôi đi hành hương Mễ Du, tôi là người Croatien mà tôi không bao giờ đến nước Croatien  
hoặc  Mễ Du”. 
Tổ tiên của ông di dân đến Stikapron (nước Áo) từ Gospic hay Gracac từ 300 năm về trước. 
Ông tốt nghiệp Đại học (ban Toán) ở Vienna (Áo) và làm nghề Chuyên gia Điện Toán tại 
Zurich (Thụy Sỹ). Ông được 2 gái, một trai và 7 cháu. Từ nhỏ ông đã rất sùng đạo, ông thích 
chiêm tịnh và kinh nguyện. Ông nói:”Đối với tôi cầu nguyện là đàm đạo cùng Thiên Chúa. 
Ngài cho những người đói ăn và những người khát uống”. 
Tánh tình ông rất cởi mở. Sự “kiên nhẫn” rất quan trọng trong đời sống gia đính; vì vợ, con 
trai và con dâu ông là người Ngoại đạo. Ông nói:”Thiên Chúa là mục đích duy nhất của 
chúng ta. Giới Trẻ ngày nay chỉ tìm trong thú vui mà không tìm Chúa. Chúng sống không có 
tình yêu Chúa, nhưng khi chúng thất bại, chúng sẽ trở về tìm Chúa”. 
Ông tâm sự về việc kinh nhiệm khi đi hành hương bằng đi bộ:”Đi bộ là một phương thức tốt 
cho việc chiêm tịnh. Trong khi đi, tôi vừa đọc kinh vừa suy nghỉ, tự đặt những câu hỏi cho 
mình  và tìm những câu trả lời, ví dụ: Tại sao tôi ở trên trần gian nầy? Mục đích sống của tôi 
là gì? Tôi muốn gì? Tôi phải làm gì? Tôi phải sống làm sao đây? … 
Đây là cuôc sống của tôi, và cuộc sống của tôi phải xứng đáng. Trong lúc nầy tôi phải làm một 
cái gì cho Thiên Chúa. Chúa muốn tôi phài làm việc cho sự bình an với Ngài và thế gian. Sự 
hoà giãi chỉ có thể xảy ra khi tôi nhìn họ như những người anh em của tôi. Đối với tôi, một 
điều rất là quan trọng là nhận biết sự hiện hữu của Thiên Chúa ở đây và chung quanh tôi”. 
 Đối với ông Joseph, Mễ Du là một thánh địa quan trọng của người Kitô hữu. Ông nói:”Tôi 
cầu xin cho vợ tôi được chữa lành, có hết bịnh hay không là ý Thiên Chúa. Tôi muốn cầu xin 
với Mẹ Maria là hôm nay tôi đã đến đây, Mẹ dạy con phải làm gì ”. 
Sau khi hành hương vài ngày tại thánh địa Mễ Du, ông sẽ trở về Thụy Sỹ bằng xe đạp. 
Sau cùng ông chia sẻ với tư cách một người hành hương đi bộ thầm lặng trong nhiều tuần 
lễ:”Chúng ta nên đi bộ một mình, chúng ta sẽ có nhiều ý tưởng hay, chúng ta có nhiều thời 
gian để suy nghỉ. Nó khác với đi xe hơi. Đó là “một trường học của cuộc sống””. 
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