
Hành hương thăm Đền thờ Thánh Phêrô hôm nay,                         

bạn cần làm gì? 

 

 

Trong cơn đại dịch toàn cầu này, Ý là một trong những quốc gia châu Âu bị ảnh hưởng 

coronavirus chiếu cố, với 32,785 trường hợp tử vong vì nhiễm Covid-19 tính tới ngày 

hôm nay (25/5/2020), nay đã bắt đầu thấy ánh sáng và dần dần được trở lại cuộc sống 

bình thường. 

 

 

 



Giai đoạn 1: Vatican đã phải đóng Quảng trường Thánh Phêrô, Đền thờ thánh Phêrô, 
Bảo tàng Vatican và nhiều vương cung thánh đường… Sau một thời gian dài ba tháng, 

giờ đây các nơi mới dần được mở cửa trở lại…  

Phóng viên Deborah Castellano Lubov, đã trở lại thăm viếng trước để trình bầy cho thế 

giới và những ai muốn hành hương về viếng thăm hoặc làm một cuộc thăm viếng thiêng 

liêng qua hông gian ảo… 

 

 
 



Giai đoạn 2. 

Đền thờ Thánh Phêrô được mở cửa, nhưng các khách hành hương phải tuân thủ các 

bước sau: 

Bước Hình ảnh minh họa Chi tiết hướng dẫn 

1 

 

 

Cần giữ một khoảng cách theo yêu 

cầu y tế dân sự đòi hỏi như đeo khẩu 
trang và rửa tay bằng chất cồn… 

Ngay khi bước vào Quảng trường 
Thánh Phêrô, ở phía bên tay phải, có 

những dấu hiệu thông báo về cách 
thức vào viếng Vương cung thánh 

đường. 
 

2 

 

 

Đi dọc theo các hàng cột để đọc các 

hướng dẫn và rửa tay bằng chất khử 
trùng. 

 

3 

 

 

Tuân thủ các khoảng cách được đánh 
dấu trên nền nhà (ngay cả khi đi với 

hướng dẫn viên và đoàn chỉ có một 
gia đình.) 

 

4 

 

 
Đo nhiệt độ do ban y tế thực hiện  

(thông qua nhiệt kế trán.) 
 



5 

 

 
Qua các thủ tục an ninh, và chú ý 

vẫn phải tuân thủ khoảng cách được 

đánh dấu trên mặt đất. 
 

6 

 

 
Sau khi qua an ninh, bạn cần một 

lần nữa khử trùng hai tay của bạn, 
có các bình cồn rửa tay đặt ở bên tay 

trái của bạn, khi đi qua những cánh 
Cửa Đồng. 

 

 

Bước vào Vương cung thánh đường: 

Nhân viên an ninh sẽ để ý xem bạn có đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn với 

người khác hay không (ngay cả khi đi với gia đình). Qua bức tượng Mẹ sầu bi, bạn có 

thể chiêm ngắm hay cầu nguyện một mình. 

 



7 

 

 
Viếng mộ Thánh Giáo hoàng Gioan 

Phaolô II phải đi theo các dấu hiệu và 

khu vực này dành để cầu nguyện. Nên 
phải đứng ngồi hay quì đúng vào các 

dấu hiệu màu vàng trên ghế. 
 

 

Phần còn lại của Vương cung thánh đường thì để trống để bạn thăm viếng tự do…  

 

8 

 

 

 
 
Tượng thánh Phêrô bằng đồng 

đen được căng giây để không 
cho du khách chạm vào bàn 

chân của thánh nhân nữa như 
dấu xin cho được may lành… 

 

9 

 

 

Qua bức tượng thánh Phêrô là 
khu được các nhân viên trông 

chừng để quí vị không được đi 

quá các khu vực cấm. 
 



10 

 

 
Chỗ dành cho ca đoàn, bạn 

không được đến gần vì có nhiều 

micro được lắp ráp... 
 

11 

 

 
Khu vực để Tòa giải tội, bạn cần 

tuân thủ các dấu hiệu, khoảng 
cách và bắt buộc phải đeo khẩu 

trang. 
 

12 

 

 

Tại bàn thờ, nơi Đức Hồng Y 
Angelo Comastri, đã xướng kinh 

Lạy Nữ Vương trong tháng Năm 
này, nơi tượng Đức Mẹ vẫn được 

trưng bày với hoa nến rực rỡ…  
 

 

 

 

Phía đối diện bàn thờ của Vương 

cung thánh đường, có Nhà 
nguyện dâng kính Thánh Giuse, 

nơi thường có các thánh lễ du 
khách không được vào. 

 



 

 

 
Nhà nguyện dành cho ban hợp 

xướng thì đóng cửa. 

 
Tuy nhiên, người ta nhìn thấy 

một luồng ánh sáng tuyệt đẹp 
chiếu xuống lúc bạn đi ra... 

 
 

 

 

 
Lối ra khỏi Vương cung thánh 

đường là một lối khác với lối 
vào.  

 
Dẫy các phòng vệ sinh ở bên trái 

của Vương cung thánh đường 
mở, nhưng du khách phải tuân 

thủ các điều kiện an toàn y tế 
khác nhau. 

 
 

 

 

 

Hy vọng bạn đã vui hưởng ‘một vòng thăm viếng hành hương ảo này!  

Hy vọng trong tương lai bạn có thể tận mắt thưởng thức công trình  

có một không ai của thế giới này… 


