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SINH HOẠT HÀNG THÁNG 

Trường Hu ấn Luy ện :  

Chúa nhật 08/09/2013 
14g30—16g30 

Đại hội Ultreya châu Âu l ần 3 
tại Lisieux (Pháp) : 

từ ngày 05 đến 07 tháng 07/2013 

20 N�M  H�NG  ÂN  « 1993-2013 » 
Chào m�ng Đ�I H�I Ultreya th$ 3 t%i LISIEUX 05/07/13 - 07/07/13 

« Hồng Ân Thiên Chúa bao la, 
Muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người. » 

Mừng  20 năm thành lập PT Cursillo Việt-Nam Âu Châu, như một thời 
điểm dừng chân, gặp gỡ, để tất cả chúng ta: Giám Mục, Linh Mục, tu 
sĩ, giáo dân của Phong Trào, nắm chặt tay, kết lòng chung lời cảm tạ 
hồng ân Thiên Chúa, Người đã thực hiện những việc lạ lùng, tuôn đổ 
muôn hồng ân cho mọi người, cho Phong Trào. 

Để vững bước trong đời sống chứng nhân Đức Tin, Phong trào chọn 
chọn 2 đề tài:  

« Sống Đức Tin trong môi trường » và « Sứ mạng người KiTô hữu hôm nay » 
Trước tình hình xã hội hôm nay, Đức Giáo Hoàng Bênêdictô khẳng 
định : 

« Chúng ta đang phải đối đầu với cuộc khủng hoảng Đức Tin sâu xa, 
một sự mất ý thức công giáo là điều tiêu biểu cho một trong những 
thách thức lớn nhất đối với Giáo Hội ngày nay. » 

Trong năm  Đức Tin 2012-2013, Ngài nhắc nhở tiếp:“ Năm Đức Tin là 
thời gian và cơ hội quý báu giúp mọi KiTô hữu tái khám phá hành 
trình Đức Tin để luôn làm nổi bật niềm vui và lòng hăng say mới của 
việc gặp gỡ Đức KiTô. Đồng thời, khơi dậy nơi mỗi tín hữu khát vọng 
tuyên xưng Đức Tin trong sự vẹn toàn và với niềm xác tín được đổi 
mới, trong niềm tín thác và hy vọng. (Tự sắc Porta Fidei, số 2 và số 9) 

Để sống tròn sứ mạng của người KiTô hữu hôm nay, xin hãy khiêm 
nhường, noi gương Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu, múc lấy tình 
yêu của Chúa KITÔ, hoàn thành mọi công việc nhỏ bé với lòng yêu 
thương to lớn chân thật. 

« Chính anh em là ánh sáng cho thế gian… ánh sáng của anh em phải 
chiếu sáng trước mặt thiên hạ, để họ nhìn thấy những công việc tốt đẹp 
anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời » (Mt 
5 :16) 

Xin kính dâng lời tri ân đến Mẹ Giáo Hội, các Vị Sáng Lập, quý cha 
Linh Hướng, quý Tu Sĩ, quý vị niên trưởng tiền nhiệm đã dày công suy 
tư, nghiên cứu, hướng dẫn, xây dựng và đặt nền móng cho Phong Trào 
tại Pháp và Âu Châu được khai sinh và lớn lên,  

Nguyện xin Đức Giêsu KiTô, là Thầy là Đấng tiên phong đi vào linh 
đạo Tử Nạn-Phục Sinh. 

Nguyện xin Đức Mẹ La Vang, Thánh Phaolô quan thày, Thánh Nữ 
Têrêxa chúc lành cho chúng ta. 

Văn phòng Điều Hành  

TỜ THÔNG TIN LIÊN LẠC 
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Lá thư phong trào 

 

SỐNG ĐỨC TIN TRONG MÔI TRƯỜNG 

Chúa làm nên con người nam và nữ để sinh con 
đẻ cái, đúng với thiên chức của mọi loài động vật. 
Nền văn minh nhân loại đang bị phá hoại… Trong 
lúc đó đời sống hàng ngày có nhiều khó khăn, có 
nhiều vấn đề vượt quá khả năng giải quyết của 
con người… (x. Ga 15, 5) 

Là người cursillistas, chúng thấy rõ nguyên nhân 
tình trạng này. Muốn giải quyết dứt khoát không 
có cách nào khác ngoài việc đưa Đức Kitô trở lại 
môi trường. Vấn đề là phải mang đến cho môi 
trường, cái mà nơi đó đang thiếu thốn hay đã mất 
hết rồi : Đó là NiềmTin, Niềm Hy Vọng và nhất là 
Tình Yêu Thương. Chúng ta không thể trao tặng 
người khác thứ mà chúng ta không có. Vì vậy 
chúng ta phải cầu nguyện và trau dồi Đức Tin cho 
vững mạnh, một Đức Tin trưởng thành. Có Đức 
Tin, ta sẽ có sự trông cậy và lòng bác ái. Bằng lời 
nói, việc làm và nhất là bằng lối sống, lối cư xử 
với tha nhân, người ta sẽ thấy được sự khác biệt, 
thấy được lòng thương yêu của chúng ta đối với 
họ, thấy được chúng ta là môn đệ Đức Kitô (x. Ga 
13, 35). Sứ mạng trọng đại, sức mình yếu đuối, 
chúng ta hãy tận dụng đòn bẩy palanca mà vững 
vàng tiến bước. 

Thánh Phaolô đã được Chúa Giêsu quật ngã trên 
đường Damas để trở thành Tông Đồ của Ngài. 
Chúng ta mỗi người cũng đã trải nghiệm con 
đường Damas trong Khóa Ba Ngày. Chúng ta 
nguyện sẽ cống hiến cho tha nhân đang sinh sống 
trong môi trường của chúng ta cơ hội Damas để 
họ được hạnh phúc. Mừng Lễ  các Thánh Phêrô 
và Phaolô, chúng ta hãy xin các ngài đồng hành 
với chúng ta. 

Nếu có thể ví Khóa Ba Ngày như là Lễ Ngũ Tuần 
ở Nhà Hội Giêrusalem, nơi Đức Mẹ và các Thánh 
Tông Đồ được tràn đầy Thần Khí Thiên Chúa, thì 
chúng ta phải thấy Hội Nhóm và Ultreya cũng là 
những Lễ Ngũ Tuần củng cố Đức Tin của chúng 
ta. Ước mong Đại Hội Ultreya 20 Năm Phong 
Trào tại Pháp và Âu Châu sẽ là một Lễ Ngũ Tuần 
tràn đầy Ơn Phúc. 

Văn Phòng Điều Hành ■ 

Thưa Quý Anh Chị Cursillistas thân mến, 

Trong Khóa Ba Ngày, chúng ta đã nghe rollo 
"Nghiên cứu và Phúc Âm hóa mội trường". Nhưng 
thực chất thì tất cả khóa Cursillo nhằm mục đích 
chuẩn bị cho chúng ta, trang bị cho chúng ta 
những hiểu biết và nhất là những ân sủng cần thiết 
để chúng ta thi hành công việc này. Đó sứ mạng 
mà Thầy Chí Thánh đã trao ban cho chúng ta (x. 
Mt 28, 16-20), và chính chúng ta đã tự nguyện cam 
kết trong tờ Sự Vụ Lệnh lúc Clausura, sứ mạng 
làm "tông đồng giáo dân" trong Ngày Thứ Tư. 
Trong đoạn Tin Mừng này, câu 19, Thầy dạy 
chúng ta "…anh em hãy làm cho muôn dân trở 
thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh 
Cha và Con và Thánh Thần". 

Chúng ta cũng đều được học, môn đệ của Đức 
Kitô là người tin vào Ngài là Con Thiên Chúa, là 
Đấng đã xuống thế chịu nạn, chịu chết trên cây 
Thánh Giá để cứu chuộc loài người, tin vào những 
điều Ngài truyền dậy, tin vào công trình Ngài xây 
dựng trên thế gian để ở với chúng ta cho đến tận 
thế. Đó là Hội Thánh của Ngài. Là những người tự 
nguyện tôn vinh Ngài làm Thầy Chí Thánh, chúng 
ta tự coi mình là những môn đệ của Ngài và tình 
nguyện làm việc tông đồ, tức là loan truyền Tin 
Mừng đến khắp mọi nơi, tức là truyền bá Đức Tin 
đến hết mọi người để biến họ cũng trở thành môn 
đệ của Ngài. 

Địa bàn để thi hành sứ mạng, đối với trường hợp 
chúng ta, có thể không phải là những nơi xa xôi 
vạn dặm, mà như chúng ta đã học trong Khóa Ba 
Ngày, chính là môi trường chúng ta đang sinh hoạt 
hàng ngày. Chắc khi nghe nói bài rollo "Nghiên 
cứu và Phúc Âm Hóa môi trường", chúng ta có thể 
nghĩ là dễ dàng. Nhưng càng trải nghiệm Ngày 
Thứ Tư, chúng ta càng cảm thấy không đơn giản 
chút nào. Môi trường này đã bị tà thần làm ô nhiễm 
bằng nhiều tư tưởng, chủ thuyết, cám dỗ và nhất 
là mưu đồ "phi Kitô hóa" xã hội. Với chiêu bài tục 
hóa, người ta đang tiến dần đến phá đổ nền văn 
minh Kitô giáo ở khắp mọi nơi. Không những thế, 
người ta còn luật pháp hóa những chuyện trái với 
tự nhiên, chối bỏ công trình tạo dựng của Thiên 
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đáng đền bù với ơn cứu độ ấy. Đến năm 1996, tôi được 
cha tuyên úy cử đi tham dự khoá 8 Cursillo ở Rungis tôi 
đã nhận lời ngay. Nhờ khóa ba ngày tôi đã được tân 
phúc âm hóa đời sống, và bắt đầu tình nguyện làm 
những công việc tông đồ giáo dân thật sự, mà người 
Cursillitas gọi thời gian phục vụ này là cuộc hành trình 
'ngày th ứ tư'. 

KHỞI SỰ SỐNG NGÀY THỨ TƯ 

Tình Yêu Thiên Chúa đã chiếm đoạt con tim tôi một cách 
tài tình, càng gần Chúa tôi càng khám phá Người 
thương yêu nhân loại vô cùng, nên tôi đã bám chặt và 
đặt hết tin tưởng vào 'Thầy Chí Thánh' , vì chính Thầy là 
Đường, là sự Sáng và sự Sống. Và chính Thầy đã 
khuyến khích và dìu dắt tôi bước vào cuộc hành trình 
này. 

Từ năm 2001, theo đuổi ước nguyện, tôi đã tình nguyện 
làm việc cho giáo xứ pháp, với mục đích làm hậu thuẫn 
cho cộng đoàn và xin cho cộng đoàn được xử dụng nhà 
thờ Saint Jean làm nơi sinh hoạt cố định không còn lang 
thang như trước. Như vết dầu loang, tôi đã nhận thêm 
nhiều việc trong địa phận. Điều mà tôi vẫn ao ước là: 
'một tay bám Chúa, m ột tay níu kéo anh em' . Sự trao 
đổi ấy đã thuận tiện cả hai chiều cho tới nay. Tuy nhiên 
cuộc hành trình đã gặp phải những trở ngại như sau: 

ĐOẠN ĐƯỜNG ĐÈO QUANH NÚI 

Ngày 7 tháng 7 Năm 2005, giữa mùa hè hực nóng của 
tỉnh Nice vùng Côte d'Azur đã cướp đi mất cha tuyên úy. 
Sự thật là Chúa gọi cha về thì đúng hơn, nên ngài đã vội 
đi không kịp từ giã. Nên cộng đoàn và các chức sắc 
trong địa phận Nice, cũng như cha Hà Quang Minh đại 
diện tuyên úy đoàn và Đức Ông Mai Đức Vinh đã vĩnh 
biệt ngài trong đám mai táng long trọng tại thánh đường 
Bon Voyage Cannes ngày 13/7/2005. Lúc này tôi mới 
hiểu tại sao cha tuyên úy đã gửi tôi đi tham dự khóa cur-
sillo. Vì vậy, cuối tang lễ, thay mặt cho cộng đoàn để ngỏ 
lời cám ơn các chức sắc, tôi đã tình nguyện nhận đảm 
trách cộng đoàn cho tới khi có linh mục tuyên úy mới. 

Cha Khánh mất đi như rắn không đầu. Mọi bỡ ngỡ đến 
với một giáo dân tầm thường như tôi. Tôi suy nghĩ và lo 
lắng câu ngài đã tâm sự : " Tuyên úy là làm dâu trăm họ 
đấy ông ơi! ". 

Nhưng nhờ tình yêu Thiên Chúa đã đong đầy xuống mỗi 
người trong cộng đoàn, và sự phù trợ của cố tuyên úy 
đã thể hiện qua tình liên đới giữa cộng đoàn trưởng và 
đoàn viên càng ngày càng thắm thiết sâu đậm. Đây là 

SỰ QUYẾT ĐỊNH 

Tôi không có năng khiếu viết văn và kể cả phát biểu trước 
đám đông, nhưng khi làm việc thì rất chăm chỉ, đó là bản 
chất của tôi. Trong tờ thông tin số 178, tôi đã ví cuộc 
hành trình của mình như một 'con đường mang tên 
ngày th ứ tư'. Nếu chúng ta quyết tâm qui hướng về đời 
sống nhân chứng Tin Mừng, mặc dù cách hành văn cứng 
như sỏi đá và ý tưởng nghèo rách tả tơi, miễn sao nói lên 
được ít nhiều về cuộc hành trình ngày thứ tư của mình. 

ĐƯỢC ƠN CỨU ĐỘ TRẦN THẾ: 

Không cần nêu rõ lý do, chắc các anh chị đã thông cảm 
được tại sao gia đình chúng tôi vượt biên. Với tất cả 
những gian nan, của điều kiện, thời tiết, qua mười sáu 
ngày lênh đênh hãi hùng trên biển cả mênh mông, mọi 
người đã thấy cái chết kề cận, người niệm Phật, kẻ đọc 
kinh phó linh hồn, chờ tử thần mang đi… Trong lúc chỉ 
còn một vài người tát nước, vài người đọc kinh với giọng 
yếu ớt và tuyệt vọng, không còn gào thét thảm thiết như 
trước nữa. Đứng trước mũi ghe tôi giang hai tay để cầu 
nguyện bằng những lời khẩn nài, kể cả lời nguyện phó 
linh hồn trước giờ chết mà tôi đã học được trong khóa 
Thánh-Linh tại Dòng Chúa Cứu Thế Saigon. Khoảng 15 
phút sau lời khẩn cầu chung của mọi người đã thấu tai 
Thiên Chúa, một hiện tượng lạ lùng, tự nhiên mưa bão 
dịu dần, 'sóng gió  im ngay'  (Mc 4, 39). 

Cuối cùng ghe chúng tôi đến Mã Lai, họ kéo ghe chúng 
tôi qua một đảo nhỏ tên là Pulau Tengha. Khi vừa đến bờ 
đã thấy một số người việt trên đảo đón tiếp chúng tôi với 
biểu ngữ, tôi mới biết hôm ấy là ngày 30 tháng Tư. Trên 
đảo này đã có khoảng 200 người vượt biên, do chính phủ 
Mã Lai biệt lập xa khỏi dân chúng, để chờ ngày phỏng 
vấn trước khi vào định cư tại một quốc gia khác. Nếu kể 
chi tiết cuộc hành trình gay go này phải cần hai trăm trang 
giấy mới đủ ! 

LÝ DO THAM DỰ KHÓA CURSILLO  

Gia đình tôi được cứu sống, tức là đã nhận được ơn cứu 
độ ngay ở trần gian, do lòng từ bi thương xót của Đấng 
Cứu Chuộc. Vì thế từ khi đến Pháp vào giữa tháng Sáu 
1978, tôi đã có ý định từ bỏ cuộc sống hưởng thụ, từ bỏ 
một phần trách nhiệm gia đình, để dâng hiến vào công 
việc tông đồ giáo dân vô điều kiện. Mãi đến năm 1982 gia 
đình tôi mới gia nhập cộng đoàn công giáo Nice do cha 
Giuse Phạm Phúc Khánh làm tuyên úy. Tôi giúp cha 
tuyên úy, mỗi Chúa Nhật đầu tháng mới có một thánh lễ, 
nên tôi nghĩ rằng theo môi trường này vẫn chưa xứng 

NH�NG ĐO�N Đ	
NG KHÓ QUÊN NH�NG ĐO�N Đ	
NG KHÓ QUÊN NH�NG ĐO�N Đ	
NG KHÓ QUÊN NH�NG ĐO�N Đ	
NG KHÓ QUÊN 

TRONGTRONGTRONGTRONG    

CU�C HÀNH TRÌNH ' NGÀY TH� T	 'CU�C HÀNH TRÌNH ' NGÀY TH� T	 'CU�C HÀNH TRÌNH ' NGÀY TH� T	 'CU�C HÀNH TRÌNH ' NGÀY TH� T	 '    

JB/HTT # 8  
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một ân sủng chứ không phải là sự ngẫu nhiên. 

Suốt sáu năm không có linh mục, tôi đã coi cộng đoàn 
như gia  đình thân th ương , và thánh đường là mái nhà 
êm ấm. Mỗi Chúa Nhật đầu tháng phải nhờ một linh 
mục pháp đến dâng lễ; ngoài những đoạn thuộc về chủ 
tế nguyện bằng tiếng pháp, giáo dân đọc ba bài đọc và 
hát xướng bằng tiếng việt. Bài suy niệm hôm ấy được 
viết trong Lá Thư Cộng Đoàn và trao cho mỗi người. 
Các ngày lễ lớn như Giáng Sinh, Phục Sinh, Tết nguyên 
đán, chúng tôi mời linh mục việt du học ở Paris đến 
dâng lễ, là những dịp cộng đoàn sung sướng nhất vì 
thánh lễ hoàn toàn bằng tiếng mẹ đẻ. 

Mỗi khi gặp một vấn đề nan giải trong cộng đoàn hoặc 
liên quan đến cuộc sống ngày thứ tư, tôi đều đến nhà 
thờ (đi bộ khoảng 7 phút) để tìm những việc vặt ra làm, 
và bái chào Mình Thánh. Trong lúc cầu nguyện tôi hỏi 
Chúa: "Con phải giải quyết thế nào?" Chúa lặng thinh, 
vẫn khiêm nhượng ẩn mình trong tấm bánh nhỏ, và tự 
giam trong Nhà Chầu, với ngọn đèn mầu đỏ sáng dịu 
chứng tỏ tình yêu của Chúa luôn ở đó, Người như muốn 
bảo tôi: "Con hãy ra v ề bình an"  lời mà Chúa thường 
chấn an các môn đệ mỗi khi Người hiện về với các ông 
(Ga 20, 21). Quả thật, lần nào tôi cũng nhận được sự 
bình an và vui vẻ sau khi tâm tình với Thầy Chí Thánh. 
Cuộc gặp gỡ giữa Thầy trò đã trở nên rất thường xuyên 
và mọi giải quyết đều được ổn thoả. 

Cảm tạ ơn Chúa, đúng sáu năm sau, tháng Chín 2011, 
Đức Giám Mục đã ban tặng cho cộng đoàn một tân linh 
mục việt thụ phong tại Nice đến làm tuyên úy. 

ĐOẠN ĐƯỜNG TƯƠI SÁNG VÀ NỞ RỘ HOA 

Kể từ năm 2001 Cha Khánh dẫn tôi theo các buổi họp 
như, Hội Đồng Mục Vụ Ngoại Kiều (Pastorale Des Mi-
grants), hai tháng một lần. Ngài bảo tôi: " Ông đi theo 
cho biết, rồi khi nào tôi mệt thì ông đại diện tôi". Vì cha 
có bệnh phổi từ lúc còn trẻ, và sau này thêm bệnh tim, 
cộng với tuổi già, ngài cảm thấy mỗi ngày càng mệt mỏi, 
nên ngài đã trao phó thêm việc cho tôi. Nhờ vậy tôi đã 
khám phá được nhiều sinh hoạt mục vụ cần thiết để 
hướng dẫn cộng đoàn như : tham dự ngày lễ Sắc Tộc 
(Messes des Nations) mỗi năm một lần, tết nguyên đán, 
các cuộc hành hương, các ngày lễ trọng của địa phận, 
thăm viếng những nơi có di tích thánh, tại đảo Corse, Ý 
và các vùng phụ cận thuộc vùng Côte d'Azur, thăm 
viếng người già và thực hiện được trên một trăm Lá Thư 
Cộng Đoàn. 

Năm 2003 vừa về hưu, thì được cha R. Fazzi phụ trách 
Hội Đồng đề cử tôi đại diện hội đồng trong cố vấn đoàn 
địa phận (membres au Conseil Pastoral Diocésain) gồm 
có 30 người từ các phong trào, đoàn thể và các hội 
đồng khác đến. Sau nhiều ngày suy nghĩ và cầu nguyện, 
thấy mình không đủ kiến thức và trình độ nên định từ 
chối, nhưng vì tự nhận mình là chiến sĩ cursillista đang 
hành trình ngày thứ tư, tôi quyết được trở nên muối đất 
và ánh sáng để làm chứng nhân cho Chúa. Đúng cơ hội 
được thực hành những gì đã học trong khóa ba ngày, 

hơn nữa tôi tự nhủ rằng : đã có Thầy Chí Thánh bên 
cạnh không còn sợ chi, cuối cùng tôi đã nhận lời. Thời 
gian đặc biệt nhất : từ 2007-2009 Đức Giám Mục tổ chức 
Công Nghị (Synode) để thảo những điều lệ chung cho 
giáo phận. Tiếp theo là Hậu Công Nghị để thực thi 80 
điều lệ đã chọn. Theo đuổi trong ban cố vấn địa phận 
được trên 7 năm thì tôi xin từ chức để nhường chỗ cho 
người khác; nhưng vẫn tiếp tục phụ trách nhóm Phúc Âm 
(Maison d'Évangile) thuộc Hậu Công Nghị và dịch các đề 
tài của địa phận biên soạn ra việt ngữ để hướng dẫn 
nhóm 10 người việt, hiện đang bước sang năm thứ tư. 
Và cũng nhận làm đại diện giáo xứ trong các buổi họp về 
Hậu Công Nghị với địa phận (Correspondant Paroisial). 
Là một hướng dẫn viên giáo lý tân tòng giữa Giáo xứ và 
Quản hạt (Accompagnateur des catéchumènes); năm 
2011 đã dìu giắt một bà người việt 60 tuổi, và năm 2012 
một cô người pháp 20 tuổi; cả hai đã rửa tội vào dịp lễ 
Phục Sinh. Cảm tạ ơn Chúa đã giúp cho kẻ hèn mọn 
không có trình độ như con, thật không ngờ đã dám nhận 
những công việc ấy. Con biết rằng chính Thầy Chí Thánh 
đã xử dụng con như một khí cụ để phục vụ tha nhân. 
Con thấy rõ cuộc hành trình trên con đường mang tên 
ngày thứ tư của con lúc ấy đang nở rộ hoa và chan chứa 
ân sủng. 

HAI ĐOẠN ĐƯỜNG HẦM KHÔNG ĐÈN  
VÀ ĐOẠN ĐƯỜNG ĐẦY BỤI GAI 

Trong thời gian theo đuổi cuộc hành trình, vợ chồng tôi 
đã bị quỵ ba lần, đó là ba đứa con yêu dấu lần lượt thay 
nhau ngã bệnh hiểm nghèo. Mỗi lần như vậy, tôi có cảm 
tưởng như bị kẹt trong hầm xuyên qua núi không đèn 
hoặc bị kẹt trong bụi gai một thời gian, khiến chúng tôi bị 
ngộp thở và sợ hãi khủng khiếp. Hai đứa con gái tuổi 
ngoài ba mươi lần lượt bị tai biến mạch máu não và đứa 
con trai bị nhiễm trùng nặng, loại vi trùng có thể gây thiệt 
mạng. Trong thời gian các con lâm bệnh, được cứu thoát 
và điều trị cả ba đứa đều phải chiến đấu cam go để vượt 
qua đau đớn thể xác lẫn tinh thần. Nhìn con lòng chúng 
tôi thấy xót sa. Cảm tạ ơn Chúa đã cứu cả ba đứa con 
của chúng con. Các cụ xưa có nhiều câu nói răn đời rất ý 
nghĩa như : 'Nước mắt chẩy xuôi. Có con rồi mới biết 
lòng cha mẹ'. Thật không sai, tình thương của cha mẹ 
đối với con cái dào dạt như biển cả, dành cho con ngay 
từ lúc vừa lọt lòng cho tới khi lập gia đình, ra ở riêng rồi 
sinh con cái, tình thương ấy vẫn không thay đổi mà còn 
tràn xuống các cháu nữa. Ba lần các con tôi ngã bệnh, là 
ba lần chính chúng tôi cũng bị ngã bệnh theo, cho tới khi 
các con khỏi bệnh thì chúng tôi cũng được khỏi. Con đau 
thế nào thì cha mẹ đau như vậy : ruột gan như bị cắt ra 
từng khúc, mắt khô đến nỗi không còn nước mắt để 
khóc, đầu óc rối reng, chân bước thấp bước cao đi đứng 
xiêu vẹo như người mất hồn. Nhất là không muốn gặp ai, 
để tránh khỏi phải trả lời những câu hỏi tò mò. Trong 
những giai đoạn đen tối ấy, thú thật cuộc hành trình ngày 
thứ tư của tôi đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Phải chăng đây 
là những thử thách, bằng những khổ đau trong cuộc đời. 
Và cũng là dịp chúng tôi thể hiện đức tin và chấp nhận 
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Chuyến xe lửa chạy về đêm rời sân ga từ 21 giờ. 
Chúng tôi không ngờ con tàu xuyên quốc gia dẫn 
đến thủ đô ánh sáng lại cũ và ọc ạch như thế ! 
Đoàn tàu khởi hành từ thủ phủ của tiểu bang cực 
Nam nước Đức. Xuyên qua nhiều thành phố lớn, 
cứ mỗi sân ga của những thành phố con tàu đi 
qua, đoàn tàu lại dừng nghỉ 30 phút hoặc 45 phút. 
Trọn đêm trường, con tàu ì ạch, lắc lư vượt quãng 
đường dài cả năm bảy trăm cây số, mãi tới 8 giờ 
sáng hôm sau chúng tôi mới tới sân ga Paris. 
Hàng chục giờ cùng lắc lư theo con tàu, anh em 
chúng tôi tất cả đều phờ phạc vì trắng đêm không 
sao chợp mắt. 

Dù đang giữa mùa hè, nhưng Paris mưa tầm tã, 
gió lùa từng cơn thật lạnh ! Giờ khởi hành, anh em 
ai nấy đều mang y phục mùa hè, giờ đây không 
còn thích hợp với cơn mưa trái mùa, ai nấy đang 
sẵn mệt, gặp gió chướng lại càng co ro khó chịu 
hơn. Tôi lên đường trong tâm trạng người thám 
hiểm, không khát vọng, mơ ước rõ ràng, cũng 
chẳng có chút khái niệm gì về Cursillo. Cơn mưa 
và những luồng gió trái mùa lại càng tăng thêm 
vật vờ cho chuyến đi. Dù đang đứng trên thành 
phố từng mệnh danh thủ đô ánh sáng, tôi chỉ thấy 
mệt mỏi, bước chân không rõ hướng đi lại càng 
ngập ngừng thêm. Rõ là : « Người buồn cảnh có 
vui đâu bao giờ » ( Nguyễn Du ). 

Tới điểm hẹn, Giáo Xứ Việt Nam Paris, dù các anh 
chị trợ tá thật niềm nở đón tiếp, tuy nhiên ngoại 
cảnh không đủ sức lay động tâm tư tôi giờ phút 
đó. Sau câu chào có lệ, tôi xin anh trợ tá cho tôi 
chỗ nào nằm nghỉ ! ! ! Những giờ phút ban đầu đó 
giữa cái mệt mỏi, nhức đầu… Tôi không ao ước gì 
hơn là có phương tiện thuận lợi ra về. Tôi không 
còn quan tâm tới Cursillo, cũng chẳng nghĩ gì tới 
Khóa Ba Ngày. 

Anh em người thân kẻ chưa, và cả Bác Trương 
thành Khán, đều phải bận rộn với tôi, tất cả đều 
thăm hỏi, khích lệ, nhưng tôi chỉ nghĩ rằng thôi thì 
đành phải chấp nhận ở lại vì không còn lựa chọn 
nào khác. Tâm trạng xuất phát từ con người thực 
của tôi, tâm trạng của một kẻ chưa khát khao đi 
tìm, có pha ngạo mạn, tự đắc. Tâm hồn tôi như sa 
mạc khô cằn, tưởng chừng «mầm sống » không 
điều kiện nảy sinh. Cánh cửa tâm hồn không 
muốn mở ra, không sẵn sàng đón nhận ! 

Duy Bình 

Khi nhận biết chính Ngài là Lý-Tưởng, 
Con mới hay Ơn-Phúc Chúa tràn đầy. 
Là Giáo-Dân trong Giáo-Hội hôm nay, 
Phải giữ vững Đức-Tin theo Thánh Ý. 

Lòng Sùng-Đạo thôi không còn máy móc, 
Học-Đạo cho Lời-Chúa mở lối đi, 
Gắng kiên trung Hành-Đạo đến cuối đời, 
Nhờ Bí-Tích, Ngày-Thứ-Tư vững bước. 

Trước Cản-Trở trên đường về Nước Chúa, 
Xin dạy con cầu nguyện, lánh Tội nhơ, 
Và thiết tha ơn Lãnh Đạo tông đồ, 
Phúc-Âm hóa những môi trường chứng tá. 

Muốn Đời-Sống vẹn tròn người Công-Giáo, 
Qua Cộng-Đồng Ki-tô hữu thân thương, 
Ultreya, Hội-Nhóm chẳng xem thường, 
Ơn-Thánh Chúa sau Ba-Ngày đẹp mãi…! 

 
De Colores - K7 ■ 

những thử thách ấy. Chúng tôi chỉ biết cậy nhờ các dòng 
tu, các phong trào trong đó có PT Cursillo thêm lời cầu 
nguyện cho các con và cho chúng tôi được xin vâng theo 
ý Chúa. 

Tôi tự nhận xét, nếu tôi không tham dự khóa ba ngày cur-
sillo, thì làm sao tôi biết được việc phải làm trong cuộc 
hành trình ngày thứ tư, biết phúc âm hóa bản thân và gia 
đình, biết củng cố đức tin và cầu nguyện để có thêm nghị 
lực ứng phó với những cơn giông bão này; hơn nữa làm 
sao biết gọi tên Thầy Chí Thánh và Mẹ Chí Tôn mỗi khi bị 
hoạn nạn. Trong Phúc Âm đã thuật rằng, Chúa Giêsu đã 
chữa khỏi nhiều bệnh nan giải, nhất là cho con gái của 
ông thủ lãnh đã chết rồi được sống lại, nhờ ông có lòng 
tin. (Mt 9, 18). Nên tôi xác tín rằng, chính Thầy Chí Thánh 
và Mẹ Chí Tôn đã đáp lại lời van xin và cứu sống ba đứa 
con chúng tôi mà không để chúng bị khuyết tật. Chúng tôi 
sẽ còn gọi tên Các Đấng mãi mãi trong tương lai và suốt 
đời. 

Viết xong bài này tôi rất do dự, nếu chia sẻ nỗi buồn của 
mình với người khác, thì coi chừng lại làm cho họ mang 
lây sầu khổ vì mình; hoặc người có cùng hoàn cảnh sẽ bị 
gợi nhớ. Nhưng nếu anh chị cursillistas chúng ta cầu 
nguyện và can đảm chia sẻ nỗi buồn cho nhau sẽ tạo cho 
nhau một kinh nghiệm sống với tha nhân, mà trong đó 
chứa đầy tình thương ấm áp của Thầy Chính Thánh và 
Mẹ Chí Tôn đã ấp ủ chúng ta ngay từ khi nhập khóa. Nhờ 
vậy mà nỗi khổ sẽ giảm đi và lợi ích mang lại niềm an vui 
cho tha nhân hoặc cứu được mạng sống đồng đội ■ 
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Giờ phút khai mạc Khóa Ba Ngày, tôi thả nổi bước 
chân, tham dự cho có lệ ! Một ngày trôi qua, tôi 
nghĩ rằng tôi sẽ không thể dự tròn khóa, anh Khóa 
Trưởng thấy tôi phờ phạc, đã cho tôi được ngoại lệ 
vào phòng bên cạnh nằm nghỉ khi cần. Chán nản 
dâng đầy. Tôi thấy mình lạc lõng. Những gì tôi 
suy nghĩ, những cách nhìn của bản thân rõ ràng 
không phù hợp suy nghĩ, và tầm nhìn của Thiên 
Chúa. Ngài dẫn tôi đi trong Tình Cha vỗ về đứa 
con èo ọt, yếu đuối. 

Ngày thứ hai : Ngày Đức Ái, mắt tôi đã dần mở ra, 
tim tôi đã nấc lên vì sức sống mới đang tràn vào, 
thửa đất khô cằn từ lâu vắng bóng mầm sống, giờ 
đây « Mưa Trời » đang chuyển nó thành mầu mỡ, 
ánh sáng Ân Tình đang xua tan dần bóng đêm 
từng bao bọc tâm hồn tôi. Từng là người khô khan 
cứng cỏi, ít có ai lấy được nước mắt của tôi. 
Nhưng hôm nay, giờ này trước Chúa Thánh Thể, 
tôi không thể tránh né được đôi mất yêu thương 
của Ngài đang hiền từ chăm chú nhìn tôi. Dòng lệ 
thống hối và cảm mến trước ân tình bao la của 
Chúa đã trào lên khóe mắt. Tôi không thể cưỡng 
lại được Tình Yêu Chúa đang đeo đuổi tôi; cổ tôi 
nghẹn lời, tôi chỉ nói được với Chúa : Ôi, Lạy 
Chúa ! Chúa yêu con quá !  

Tình Yêu Chúa đã dẫn đưa hành trình đời tôi vào 
khúc rẽ mới. 

Hình ảnh Gia Đình Cursillo đã nhen nhúm lên 
trong tôi từ đó. Cơ sở mà mới hôm qua, trước tầm 
nhìn nặng chất người của tôi, chẳng có gì là hấp 
dẫn; giờ đây, hôm nay, cũng chốn này, trước tầm 
nhìn xuyên qua lăng kính ân sủng, mọi sắc màu 
đã đổi thay. 

Những người, hôm qua còn xa lạ, hôm nay, chúng 
tôi đã có thể ôm chặt nhau trong vòng tay huynh 
đệ trong ý nghĩa những « Cành nho trong cùng 
một Thân nho ». Tôi có cảm nghiệm con tim chúng 
tôi đang cùng đập một nhịp xuất phát từ nhịp đập 
Trái Tim đầy yêu thương, quảng đại của Thầy, 
Đấng chỉ biết yêu thương. Những suy nghĩ, những 
ánh mắt, tầm nhìn từng nặng chất người, giờ đây, 
đang được lồng vào lăng kính Đức Ái. 

Thật đã rõ : « Những điều mắt chẳng hề thấy, tai 
chẳng hề nghe, lòng người chẳng hề nghĩ tới, đó là 
điều Thiên Chúa Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những 
ai yêu mến Người » ( 1 Cr.2,9 ). 

Là người tới muộn, sinh sau, èo ọt như đứa trẻ 
sinh thiếu ngày, thiếu tháng, nếu Chúa ra điều 

kiện để tôi được nhìn thấy « Những điều mắt chẳng hề 
thấy », tai tôi được nghe những gì « Chẳng hề nghe » 
và cảm được điều mà « Lòng không hề nghĩ tới …» 
Chắc chắn tôi không chút mảy may hy vọng lãnh 
nhận những ân huệ của Chúa như hiện tại. Nhưng 
thật kỳ diệu, thật lạ lùng ! Chúa lại mời tôi vào nếm 
hưởng những gì « Chúa dọn sẵn cho những ai yêu mến 
Ngài ». 

Chỉ có Tình Yêu kỳ diệu, bao la phát xuất từ Thiên 
Chúa, Đấng mà thánh Gioan khẳng định : 

« Thiên Chúa là Tình Yêu » ( 1 Ga. 4,8 ) mới lý giải 
được những gì diệu kỳ Ngài : « dọn sẵn cho tôi ». 
Trước ân huệ Thiên Chúa mà trí năng chúng ta 
không hiểu thấu, lòng chúng ta không cảm nổi, 
thánh Phaolô đã giải thích : « Thiên Chúa giầu lòng 
thương xót , rất mực yêu mến chúng ta, nên dù chúng ta 
đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta cùng sống 
với Đức Kitô» ( Ep. 2,5 ) 

Ngày mãn Khóa, tôi mang sứ mệnh được Sai Đi. 
Hành trang đã được Thầy đong đầy. Niềm vui phấn 
khởi, bước chân rộn ràng, mơ ước dâng trào. Tâm 
hồn tôi như « cục than hồng » rực nóng. 

Hành trình ngày thứ tư chẳng bao lâu, nhóm anh 
em cùng đi đã có người bước vào ngày thứ Năm, và 
đáng buồn hơn, có người đã bỏ cuộc. 

Riêng tôi cũng chẳng tránh khỏi những bước chân 
chao đảo. Nhìn lại hành trình tôi đang đi, hành trình 
nối gót các anh, các chị đã từng kiên vững HAI 
MƯƠI NĂM qua, là những bàn tay đã và đang «Bám 
chặt tay Thầy» và luôn thực hiện chức năng « Cánh 
tay nối dài của Thầy » cho tôi bám víu. Tôi cảm 
nghiệm rằng Chúa đã và luôn dùng những dấu chỉ 
của Tình Ngài chuyển gửi yêu thương nâng đỡ dắt 
dìu tôi qua mọi cảnh huống trong hành trình đầy 
thử thách tôi đang đi. 

Dưới Mái Ấm Cursillo, ngày càng thấy rõ hơn, tôi là 
dụng cụ rất mong manh, chỉ biết phó thác trọn vẹn 
cho Chúa: Ngài đã cho tôi cách nhưng không kho 
tàng qúi báu. Nhưng « Những kho tàng ấy, chúng tôi 
lại chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ 
quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ 
không phải từ chúng tôi » ( 2 Cr. 4,7 ). 

Ngôn từ của con người thật bất lực để diễn tả Tình 
Yêu Chúa đã và đang dắt dìu, dẫn đưa tôi, dẫn đưa 
các anh chị, dẫn đưa Gia Đình Cursillo chúng ta. 
Riêng tôi, quả là người « Ngồi mát ăn bát vàng » 
sinh sau, tới trễ, nhưng lại thừa hưởng gia sản Mái 
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H ai mươi năm 
là 1 thời gian 

dài nhưng cũng có 
thể là một thoáng 
trong cuộc đời hy 
sinh phục vụ. Cuộc 
sống con người kể 
ra rất ngắn ngủi 
mới ngày nào đó 
thế mà phong trào 
Cursillo tại Pháp đã 
kỷ niệm 20 năm và 
cũng đã 17 năm tôi 
trở thành cursillista. 

Tôi tham dự khóa 6 tại Rungis năm 1995, chồng 
tôi dự khóa 5 và do bác Trương Thành Khán đã 
kiên trì gởi thư tới nhà mời gọi 3 năm liên tiếp… 
Mỗi người một hoàn cảnh nên ngày thứ Tư của 
mỗi người cũng muôn mầu, muôn sắc. Dù cuộc 
sống có thế nào nhưng qua sự chia xẻ lúc mãn 
khóa tôi tin là dấu ấn của khóa 3 ngày vẫn đậm 
nét trong tâm hồn của mọi cursilistas. Những 
ngày đầu sau khi dự khóa tôi cảm thấy lòng 
hăng hái, vui vẻ tiến bước muốn làm môn đệ 
Thầy, muốn loan báo tin mừng, muốn trở nên 
men nồng, muối mặn để làm chứng cho Chúa 
Kitô trong mọi môi trường sống nhưng rồi … 
Những cám dỗ miên man của đời thường, 
những đam mê, những nhu cầu cần thiết của 

một xã hội đề cao 
vật chất và hưởng 
thụ nên hành trình 
ngày thứ Tư của tôi 
luôn luôn phải đối 
diện với những cản 
trở đó. 

 Nhưng nhờ với câu 
trả lời khi nhận sự 
vụ lệnh « và con 
trông cậy vào ơn 
Thánh Chúa », tôi 

vẫn cầu nguyện với Ngài liên lỉ vì như Thầy đã 
phán « Thày là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại 
trong Thày và Thày ở lại trong người ấy, thì người ấy 
sinh nhiều hoa trái, vì không có Thày anh em chẳng 
làm gì được » (Ga15, 5). Tôi cố gắng theo phương 
châm của PT là một tay nắm lấy Chúa, một tay 
nắm lấy anh chị em. Tôi tham dự những buổi 
Họp nhóm, trường Lãnh Đạo và Ultréya cũng 
như cố gắng thu xếp công việc để đi trợ tá mỗi 
khi PT mở khóa. Nhờ những sinh hoạt của Hậu 
Cursillo đã giúp tôi thăng tiến đời sống kitô hữu 
và nhờ đó tôi đã vượt qua được những cám dỗ 
tìm được sự bằng an của tâm hồn và niềm vui 
trong Phục vụ. 

Vì phải trình bầy rollo Học Đạo tôi cố gắng học 
hỏi, trau dồi cho mình những kiến thức và sự 

Ấm từ bao bàn tay các anh, các chị đã dựng xây, kể 
cả những người đã đi vào vĩnh cửu, nhưng ân tình 
đời chứng tá vẫn để lại như nối kết khó phôi pha. 

Càng nhìn ngắm những dấu chỉ Thiên Chúa dùng 
để chuyển gửi Tình Yêu, Ân Sủng của Ngài đến 
với Gia Đình Cursillo chúng ta, đến với bản thân 
tôi, tôi càng thấy rõ hơn tại sao thánh Gioan Tông 
Đồ đã không tìm ra được lời nào khác để diễn tả, 
ngợi ca Cha trên trời ngoài lời ngợi ca : « THIÊN 

CHÚA LÀ TÌNH YÊU ». 

Nhìn lại quãng đường đã qua, với bao vấp ngã, 
mới càng thấy Lời Thầy quả quyết : « Không có 
Thầy, anh em chẳng làm gì được » ( Ga. 15,5 ) luôn 
mãi là chân lý bất di dịch, là lời cảnh cáo cho 
những ai cậy tài, cậy sức, cho những « Cành nho 
không bám chặt lấy Thân Nho » Hậu quả không 

thể tránh thoát là héo tàn, và người ta chỉ còn quăng 
vào lửa.( Ga.15,5- 6). Suy gẫm Lời Thầy, chiêm ngắm 
đường Thầy đã đi mời gọi chúng ta THU NHỎ hình 
hài chúng ta lại, như linh đạo của thánh Gioan Tiền 
Hô : « Ngài phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi 
» ( Ga. 3, 30 ). 

Hành trình 20 Năm, tôi mong ước tiếp nối, thể hiện 
rõ nét Đường Thầy đã đi. Tôi mong ước, nguyện cầu 
cho Gia Đình Cursillo chúng ta thể hiện đúng đắn 
trọn vẹn lời Thầy : « Các con là muối cho đời… là 
ánh sáng cho trần gian » ( Mt. 5, 13-14 ). Nơi đâu ta 
hiện diện, nơi đó người khác nhận ra hình ảnh Chúa 
Kitô, như Đức Hồng Y Suenens từng phác vẽ dung 
mạo người kitô hữu « Kitô hữu là người, mà qua họ 
người khác có thể tìm thấy Chúa Kitô ». De Colores. 

Nhìn lại hành trình 20 năm ■ 
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hiểu biết cần thiết về Kinh Thánh, về những lời 
Ngài dạy vì « vô tri bất mộ ». Nhờ chăm chỉ 
học đạo tôi đã sống đạo một cách trưởng thành 
và xác tín chứ không theo thói quen vì sợ lề 
luật như trước đây nữa. Tôi đã nhận ra Lý 
Tưởng của cuộc đời là sống trong ơn phúc của 
Chúa và như Thầy đã nói : « Ta là Đường, là sự 
Thật và là sự Sống ». Câu nói của thánh Phaolô 
đã đánh động tôi rất nhiều trong những lần 
chia sẻ là « Tôi sống nhưng không phải tôi sống 
mà là Chúa Kitô sống trong tôi » (Gal 2, 20). Tôi 
là kitô hữu và là cursilista thì trong đời sống 
hằng ngày tôi phải sống sao có Chúa ở cùng, 
nghĩa là tôi phải từ bỏ con người cũ, con người 
nô lệ cho tội lỗi… Đó chính là sự hoán cải, đổi 
mới liên lỉ mà Phong trào kêu gọi trong hành 
trình ngày Thứ Tư của người cursillistas. Nhờ 
sống có Chúa, tôi khám phá ra giá trị đích thực 
của hiện tại, khám phá ra niềm vui và hạnh 
phúc trong bổn phận hàng ngày của một người 
vợ, người mẹ mà Chúa giao phó. Thật là êm ái, 
bình an và hạnh phúc khi biết trông cậy và phó 
thác tất cả trong sự quan phòng của Ngài. 

Là người giáo dân sống giữa dòng đời, tôi có 
nhiều cơ hội để học đạo. Với sự hướng dẫn của 
Lời Chúa, tôi nhìn vào vũ trụ, vào thiên nhiên, 
những buổi sáng nhìn ban mai với những hoa 
lá, cỏ cây, tiếng chim hót trong vườn tôi nhận 
ra bàn tay tạo dựng của Thiên Chúa. Những 
biến cố vui buồn của cuộc sống giúp tôi nhận 
ra Tình Yêu và ý muốn của Ngài. Càng học hỏi 
về Lời Chúa và đem lời Ngài ra áp dụng vào 
cuộc sống càng giúp tôi sống mật thiết với 
Chúa hơn và Ngài trở thành người bạn tri kỷ 
để mỗi ngày tôi cùng Ngài nói chuyện hàn 
huyên tâm sự…. 

Những buổi sinh hoạt của Phong Trào, những 
lần mở khóa với những công tác được giao phó 
tôi có những người bạn chân thành cùng chung 
lý tưởng và là bạn của Thầy chí Thánh. Tình 
cảm của những người Cursillista trao cho nhau 
như tình ruột thịt, sẵn sàng chia xẻ với nhau 
mọi lãnh vực trong cuộc sống, nâng đỡ nhau 
trong khó khăn của công việc…. Tôi nhớ trong 
rollo cuối cùng của chị khóa trưởng nhắn 
nhủ : « với những người đã thân thì càng thân 
hơn, với những người chưa quen thì trở nên 

thân. » và với những người trợ tá khóa 3 ngày là 
nơi nêu cao tình bạn, tình anh chị em để phục 
vụ vô vị lợi theo gương Thầy đã đem lại cho tôi 
nhiều niềm vui khó tả. 

Đối với tôi những người lãnh đạo và trợ tá mở 
đầu của PT Cursillo trên đất Pháp là những 
chứng tá cụ thể đã đánh động và thúc đẩy tôi 
làm được những việc của các anh chị những 
việc mà 17 năm trước đây tôi tự hỏi khi dự khóa 
« làm sao mà họ có thể làm được ? » 

Đối với Cursillo Việt Nam tại Pháp, chúng ta 
dừng bước để nhớ 20 năm qua với nhiều thách 
đố, khó khăn và gian truân của các bậc tiền 
nhiệm và của tất cả anh chị em cursilistas. Tôi 
chỉ muốn nói lên rằng những hạt giống CUR-
SILLO mà các vị đi trước như bác Trương 
Thành Khán, bác Đào Văn, anh Sáu Thạch, 
những anh chị trợ tá khóa đầu tiên đến từ Mỹ 
đã gieo vẫn tồn tại và đang trổ hoa trái tốt đẹp. 
Ước mong mọi cursillista luôn sống trong tinh 
thần Hiệp nhất, đoàn kết yêu thương nhau để 
cùng nhau xây dựng phong trào càng ngày càng 
vững mạnh, để giúp nhau tiến xa hơn trên con 
đường sống đạo và mỗi người trở nên một kitô 
hữu đích thực, luôn mang lai cho nhau niềm 
vui, lòng mến khi phục vụ, khi thi hành các 
công việc mà phong trào giao phó. 

« Lạy Thày Chí Thánh, xin thánh hóa con trong cuộc 
sống cũng như ban cho con lòng kiên trì, bền đỗ 
trong ơn gọi của một cursillistas cho đến cùng để 
sang ngày thứ năm con sẽ được về bên Thày ».  

Amen ■ 
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Phong Trào Cursillo mở hai khóa đầu tiên tại Pháp 
được tổ chức vào mùa hè 1993 ở Rungis Paris : khóa 
nam ngày 19 tháng tám 1993 ; khóa nữ ngày 26 
tháng tám 1993. Với sự tận tình giúp đỡ của qúy cha 
Vũ Đình Trác, cha Đỗ Thanh Hà, cố Trọng cùng các 
anh chị cursillistas từ Úc và đông hơn hết là quý cha 
và quý anh chị từ Mỹ sang. Từ dạo ấy cho đến nay 
cứ mỗi năm tại Pháp thì Phong Trào đều tổ chức 
khóa ba ngày đều đặn. Kể từ năm 2009 thì Phong 
Trào tổ chức khóa cursillo tại Sttugard (Đức ) rồi từ 
đó cứ một năm mở khóa bên Pháp và một năm bên 
Đức. 

Là thành viên Phong Trào từ khóa 2 tại Rungis năm 
1993 tới nay đã gần 20 năm, nay tôi có dịp dừng 
chân lại nhìn quãng đường dài ngày thứ tư của mình 
(ôn cố tri tân) hầu để đóng góp tích cực thêm, để tự 
sửa sai những thiếu sót của mình đối với Phong 
Trào, đồng thời đây cũng là cơ hội để mình xác tín 
lại sứ mệnh của người cursillista để nhìn rõ hướng đi 
của mình trong tương lai. Giờ đây, tôi xin ngừng lại 
vài giây phút lắng đọng tâm hồn để tưởng nhớ tới 
các cursillistas đã một thời hết lòng gầy dựng phục 
vụ cùng yêu mến Phong Trào nay đã đi đến được 
ngày thứ năm trong đời như : 

Đức cố Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn 
Thuận là người anh cả của Phong Trào Cursillo Việt 
Nam trên toàn thế giới. Chính ngài đã đích thân qua 
Rungis làm trợ tá khóa học và mỗi tháng dạy trong 
trường huấn luyện thuở ban đầu. 

Bác cố chủ tịch Alexis Trương Thành Khán, người 
có công sáng lập Phong Trào tại Pháp và mỗi lần mở 
khóa bác đi các tỉnh mời gọi tham dự viên khóa học. 

Cha Vũ Đình Trác từng là linh hướng các khóa ở 
Mỹ và ngài đã qua Pháp linh hướng cho hai khóa 
đầu tiên tại Rungis cùng quý anh chị cursillistas 
hằng phục vụ trung kiên không mệt mỏi mỗi lần có 
khóa học. 

Trước tiên đây cũng là dịp cảm tạ Chúa về những 
hồng ân Chúa đã ban cho Phong Trào Âu Châu của 
chúng ta. Tất cả ai ai cũng đều nhìn nhận rằng có rất 
nhiều sự thay đổi đầy khích lệ của những người sau 

khi tham dự khóa. Phong Trào Cursillo nhằm canh 
tân và giúp người cursillista sống thắng tiến trong 
đời sống tâm linh cũng như học hỏi nghiên cứu sâu 
rộng về đức tin và sống thánh thiện chuyên cần qua 
sự đào luyện rồi dấn thân rao truyền Tin Mừng còn 
gọi là Phúc Âm hóa môi trường. 

Riêng chúng tôi, phải nói rằng nhờ Phong Trào và 
sau khi tham dự khóa ba ngày về, đã giúp ích cho tôi 
và bạn phối ngẫu rất nhiều về đời sống tâm linh, 
thay đổi nếp sống, dẹp bỏ bớt những việc lỉnh kỉnh 
ngoài đời và chuyên cần tham dự thánh lễ và viếng 
Thánh Thể hàng ngày. Cả hai chúng tôi cảm nhận 
rằng, khi mà mình đã lãnh nhận việc gì mà bề trên 
trao cho thì phải làm cho hết mình, đây cũng là thái 
độ cần thiết để tiến thân và chúng tôi cũng không 
quên phó thác dâng lên Chúa tất cả khả năng mà 
Chúa cho mình, phần còn lại xin Chúa thêm vào cho 
trọn vẹn. 

Tờ thông tin liên lạc của Phong Trào ra đời được tới 
số 15 thì anh Thọ đã đi sang ngày thứ Năm trong 
đời. Chúa đã cất anh về ngày 6/2/1997. Từ đó bắt 
đầu số kế tiếp được làm tại Paris. 

Tôi phải nhìn nhận rằng gần 20 năm ở trong Phong 
Trào mà mình vẫn còn chưa nắm chắc được tâm 
tưởng của Phong Trào vì lúc sau này tôi đến không 
được đều đặn trong trường huấn luyện và Ultreya 
với những lý do ngoài ý muốn, nên chi tiếc, vì tôi 
mong muốn trao dồi học hỏi sâu sắc hơn về Phong 
Trào, nắm vững hướng của Phong Trào để sống trọn 
vẹn cho lý tưởng của mình. Được hiểu và biết 
Phong Trào không nhằm canh tân cá nhân mà thôi, 
mặc dù đó là điều kiện tiên quyết , nhưng mà còn 
muốn người cursillista trở thành một tông đồ đắc 
lực. 

Phương pháp căn bản của Cursillo là phương pháp 
trung kiên, trung kiên trong việc tiếp tục tiến hành 
kinh nghiệm hoán cải và sống thực sự nền tảng và 
người kitô hữu mệnh danh là những người đã từng 
cam kết sùng đạo, học và hành, sự cam kết đó sẽ 
được thực hành khi quyết định sống đời sống đích 
thực, qua đó nếu một người được mời gọi sống cuộc 

Agnes Dậu khóa 2 
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TIẾP SỨC CHO BẢN TIN 
Là một nhịp cầu liên lạc, bản tin của PT luôn cần 
được nuôi dưỡng và chăm sóc chu đáo ngày một 
hơn. Ban báo chí khẩn thiết mời gọi quí anh chị 
tiếp sức cho bản tin của chúng ta. Mọi thư từ bài 
viết xin gửi đến địa chỉ dưới đây : qua email của 
ban biên tập : 

cursillo.vn.auchau@gmail.com 

Nội dung bài viết thiết thực hơn hết chính là những 
suy tư, cảm nghiệm, chứng từ thu lượm trong 
hành trình Ngày Thứ Tư mà quí anh chị muốn hay 
cần chia sẻ cho nhau. 

Các bản tin đã phát hành được đăng trên Internet 
tại địa chỉ http://cursilloVNAU. free. fr 

Cũng như hàng năm, bản tin tạm dừng trong 2 
tháng 7 và 8 để trở lại với số 182 vào tháng 9. Cầu 
chúc quí anh chị cùng gia quyến những ngày hè 
an mạnh tinh thần và thể xác. 

đời dấn thân, kitô hóa môi trường, mà không cố 
gắng học hỏi nghiên cứu sâu rộng đức tin thì người 
đó khó có thể truyền đạt đức tin cho người khác. 
Trong cuốn “ Tư Tưởng Nền Tảng Phong Trào Cur-
sillo tổ chức thế giới, gọi tắt là OMCC” nhắc nhở 
các cursillistas phải nhận định những tiêu chuẩn xác 
tín, thái độ căn bản và những lựa chọn mục vụ đã 
có, trong thời kỳ phôi thai của Phong Trào, đã trở 
thành chìa khóa giúp hiểu được toàn bộ thực thể 
Phong Trào. Thông suốt những yếu tố đó giúp cho 
người cursillista hiểu Phong Trào là gì ? Điều này 
cũng giúp mình nhận thức được những gì Phong 
Trào phải làm, cũng như những gì không thể làm để 
khỏi mất tâm tính của Phong Trào (NTTNT/
PTCURSILLO II 16). 

Nhớ lại lời dạy của Đức cố Hồng Y Phanxicô Xavi-
er Thuận : “Tôi mong các cursillistas Việt Nam biết 
xử dụng và học tập mười giòng suối mát Volvientes 
allas Fuentes tiếng việt là trở về nguồn”. 

Và đây là giòng suối mát thứ năm nói về sự  Xác 
Tín : 

Xác tín là để thông báo và làm chứng nhân cho đức 
tin và đức mến. Một người không xác tín về điều 
mình nói, việc mình làm, lối mình sống thì không 
làm chứng nhân được. Người ta chỉ tin người nào có 
thể lấy mạng sống làm chứng điều mình quả quyết. 
Đức tính của người cursillista phải có là sự trung 
thành, người cursillista phải dốc hết toàn lực để 
sống thánh thiện, chuyên cần, đào luyện và hoán cải 
từng ngày. Tài năng và ơn sủng Chúa ban để giúp 
đỡ người khác chứ không phải để giữ riêng cho 
mình. Trung thành với phương pháp quy nạp Phong 
Trào Cursillo phải luôn phản ảnh được thực tế hầu 
có thể làm phong phú hóa tâm tưởng cursillo mà 
không mất căn tính của mình. 

Tôi đã học được nơi Phong Trào về sự cầu nguyện, 
học đạo và hành đạo. Cầu nguyện để kết hợp tôi với 
Thiên Chúa. Học đạo để tôi hiểu biết tôi nhiều hơn, 
hiểu biết sâu xa về Đấng tôi tin, để biết tôi phải làm 
gì trong môi trường tôi đang sống và hành đạo là 
một sự đòi buộc của cuộc sống tình yêu đối với 
Thiên. Đời sống ngày thứ tư của tôi là muốn dùng ít 
thời giờ trong cuộc sống vất, một ít sức khỏe trong 
cảnh đau yếu của tuổi tác, một ít tài năng trong cái 
bất tài của, để sống vui vẻ với những người bên 
cạnh mình và với những anh chị em mà mình đã bảo 
trợ đi dự khóa, vì Chúa muốn tấm lòng hy sinh hơn 
là của dâng cúng. 

Giòng suối mát thứ tám nói về sự sống : 

Sự sống, sống trong ơn thánh một cách có ý thức, 
sự sống ấy phải là sự sống thật của chúng ta, ơn 
thánh tăng trưởng trong tự do như hồng ân nhưng 
không, do Thiên Chúa ban để truyền đến cộng đoàn 
một sự sống càng ngày càng sung mãn hơn. Đừng 
bao giờ quên cuộc sống ơn thánh trong lòng chúng 
ta, phải sống thế nào để cho sự sống ấy được tràn 
đầy trong chúng ta và tràn qua người khác. 

Phong Trào đặt trọng tâm vào việc sống đạo, bởi 
khi mình thực sự sống đạo mình có thể thực hành 
bất cứ công tác nào cần hoàn tất. Hoạt động tông đồ 
chỉ có giá trị nếu đó là kết quả của việc sống đạo 
một cách đích thực. Hoạt động mà không biểu lộ 
được lòng sùng đạo bên trong sẽ thiếu sức mạnh 
cần thiết để mang lại kết quả, vì nó không mang ấn 
tích của một cam kết sống động.  

Trong niềm mừng vui kỷ niệm 20 năm của phong 
Trào tôi thấy mình vẫn còn phải tiếp tục học hỏi về 
những bài tình yêu và say mê phục vụ không ngừng 
của Chúa. Con xin Chúa, qua lời bầu cử của Mẹ 
Maria và các thánh tử đạo Việt Nam, giúp cho con 
luôn biết thực hành đức tin trong cuộc sống, biết 
thành tâm kiểm thảo mỗi ngày, can đảm điều chỉnh 
lối sống sao cho phù hợp với giáo huấn tin mừng 
của Chúa. Amen 

Mùa Chay 2013 ■ 
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Anne NC  (khóa 7 Rungis) 
 

« Làm dâu khó lắm ai ơi 
Vui chẳng dám cười buồn chẳng 

dám than » 
 
Có lẽ trong văn hóa Việt Nam, ‘làm 
dâu’ là một trong những từ ngữ 
nặng nề và chuyên chở nhiều tâm sự 
đau buồn, nhiều nước mắt và nỗi 
niềm cay đắng hơn là hạnh phúc và 

tiếng cười. ‘Chuyện làm dâu’ là chuyện dài nhiều 
tập, kéo dài từ nhiều đời, mặc dù chúng ta đã bước 
vào thế kỷ thứ 21. Lên internet gõ chữ ‘làm dâu’ 
thì Google đề nghị nào là ‘nghệ thuật làm dâu’, ‘đi 
làm dâu’, ‘cách làm dâu’, ‘làm dâu trăm họ’, v.v. 
Nhất là từ khi có nạn ‘làm dâu Đài loan’, ‘làm dâu 
Hàn quốc’, thân phận người phụ nữ Việt Nam càng 
cay đắng não nề hơn. Vậy mà khi không có ai ép 
uổng, tôi lại tự nguyện xin ‘làm dâu’ ! Mười sáu 
năm trôi qua, nhớ lại lời tuyên bố ngày đó, tôi cảm 
nhận được Ơn Chúa Thánh Linh đã thúc dục tôi 
chọn con đường này, và nếu phải chọn lựa lại từ 
đầu, tôi vẫn xin được ‘làm dâu Cursillo’ ! 

Câu chuyện bắt đầu từ chuyến xe của chú Thinh 
chở tôi cùng vài chị nữa từ Giáo Xứ VN (lúc đó ở 
Paris quận 14) đi đến vùng ngoại ô Rungis nơi tổ 
chức khóa 7 Nữ. Tôi ngồi trong xe với những 
người, tuy là đồng hương nhưng mới lần đầu gặp 
mặt, mà trong lòng lo lắng khôn tả. Nỗi lo đến từ 
nhiều nguyên do : tôi phải xa ba đứa con trai mà út 
mới có ba tuổi còn cần ngủ với mẹ, tôi vốn là ‘bổn 
đạo mới’, kinh kệ chưa thông thuộc, nếu vào cái 
‘cuộc-gì-đó’ mà người ta xướng những kinh xa lạ 
tôi không biết thì thật là xấu hổ ! … Miên man suy 
nghĩ vẩn vơ, xe đến nơi lúc nào mà tôi không kịp 
thấy lối vào, chỉ thấy trước mắt tấm biểu ngữ 
« Chào mừng khóa sinh khóa Cursillo » và lố nhố 
nhiều bóng người vỗ tay rôm rả khi xe của chú 
Thinh lăn bánh vào sân. Chú nói : « Thấy không, 
mấy cô tới người ta vui mừng vỗ tay đó, nghe 
giống tiếng pháo đón dâu không, giờ tui ‘nhận kèn’ 
cho đúng điệu xe đón dâu nghe ! ». Tưởng chú đùa 
cho vui, ai dè ‘miệng nói tay làm’, chú nhấn còi xe 
inh ỏi. Tôi chợt thấy vui vui và bớt lo sợ khi lạc vào 
một nơi chốn xa lạ, với những diễn tiến mà tôi 
không được biết trước, vì ông xã tôi chỉ giải thích 
ngắn gọn : « Vô đó người ta làm sao mình làm 
vậy ! » 

Trong ba ngày được ở bên Chúa, bên những 

người bạn ‘đồng môn’ và các anh chị trợ tá, tôi 
sống trong cảm giác hân hoan của một Niềm-Tin-
Mới, vì tôi đã nhận diện được Thiên Chúa là Người 
Cha Nhân Lành đang dìu dắt tôi - đứa con yếu đuối, 
lầm lạc, để đưa về đường ngay nẻo thẳng. Tôi đã 
đắm mình trong ánh mắt sâu thẳm của Chúa Giêsu, 
ánh mắt đó bao trùm nhân loại bằng Tình Yêu cao 
đẹp nhất, và ánh mắt đó cũng dành cho riêng tôi. 
Bên cạnh đó, tôi thật là xúc động vì mỗi khi chị em 
khóa sinh chúng tôi bước ra khỏi phòng rollo là 
không gian lại tràn ngập câu hát, tiếng đàn, có lúc 
rộn ràng hân hoan, có lúc trầm lắng xúc động. Sự 
chăm sóc ân cần của các trợ tá chan chứa tình 
thương đối với các ‘cô dâu mới’ dường như đã thay 
đổi hoàn toàn định kiến của ‘phận làm dâu’. Hơn 
nữa, nếu chồng tôi bảo trợ cho tôi dự khóa, để tôi 
bước vào gia đình Cursillo thì tôi đi ‘làm dâu Cur-
sillo’ là hợp lý hợp tình lắm. Như thế, tất cả những 
người chung quanh tôi có khác nào là những ‘cha 
chồng’, ‘mẹ chồng’, ‘chị chồng’, ‘anh chồng’,… mà 
tôi sẽ cùng đồng hành trong ‘ngày thứ tư’ !  

Chẳng những tôi đã chia sẻ cảm nghiệm này trong 
phần kết thúc khóa học, mà tôi còn hăng hái tuyên 
bố : « Dù có phải ‘làm dâu trăm họ’ trong Cursillo, 
em vẫn sẵn sàng ‘gánh vác giang san’ nhà chồng !» 
Sau đó thì tôi cứ tự cười mình ngây ngô và ‘bạo 
phổi’, không biết lượng sức mình, vì thật sự sau 16 
năm ‘làm dâu’, tôi có gánh vác được gì, được ai, 
mà ngược lại tôi đã được mọi người gánh vác. 
Trước tiên là Chúa đã luôn vác tôi trên vai, khi tôi 
nản lòng, chùn bước, khi ngọn lửa sốt mến thuở ban 
đầu trong tim tôi leo loét muốn vụt tắt, vì sự lười 
biếng của chính bản thân, vì khó khăn đến từ môi 
trường, vì một người bạn không cảm thông mình, 
hay ngược lại vì tôi từ chối tìm hiểu những điều tốt 
ở người đó. Qua một câu Kinh Thánh, qua một sự 
kiện trong cuộc sống đời thường, Chúa lại mời gọi 
tôi trở về với ‘ơn gọi cursillo ‘ của tôi. Ngài đã ‘tin 
tưởng’ nơi tôi, và tôi đã hứa sẽ ‘luôn trông cậy’ ở 
‘Ơn Thánh’ của Ngài. Tôi không thể bội hứa với 
Đấng đã vì tôi mà chấp nhận thập hình trong khổ 
nhục để cho tôi nếm trải được dư vị của Nước Trời 
ngay ở đời này nếu tôi chấp nhận bước theo Ngài. 
Các thành viên trong ‘gia đình chồng’ của tôi cũng 
đã không ngừng ‘gánh vác’ tôi. Mỗi một anh, chị 
trong Phong Trào đều cho tôi tình thương mến, lời 
khuyên nhủ, sự ủi an khi tôi cần đến. Tình Bạn đó 
rất lạ, một thứ tình thương không áp đặt, không 
chiếm hữu, không cần sự trao đổi, chỉ có cho đi và 
cho đi… Từ một người ‘ngoại tộc’ chưa hiểu biết gì, 
tôi đã dần dần ‘nhập gia tùy tục’. Nhờ hội nhóm và 
Ultreya, Trường Huấn Luyện, tôi chuyên cần tìm 
hiểu về gia đình mới của tôi. Gia đình đó không có 
luật lệ hà khắc, phong kiến làm rơi lệ ‘nàng dâu’. 
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Cũng vào mùa hè này những năm về trước, tôi đến Cursil-
lo với con người mang nhiều mặc cảm, tinh thần bất an. 
Hành trang tôi mang là hận thù, đau khổ, buồn phiền, chán 
nản, tôi đã mất hết niềm tin từ khi bị vướng vào hôn nhân 
ép buộc, nhầm lẫn. 

Tại sao con người của tôi phải như vậy ? Vì tôi đã gặp 
nhiều bất hạnh trong đời : tôi sinh ra trong một gia đình 
bình thường. Cha tôi khó tánh, luôn khe khắt với con gái. 
Ông dùng luật nhà binh đối với chị em chúng tôi. Ông ghét 
con gái mà mẹ tôi thì lại sinh ra một loạt toàn con gái. 
Ngoài việc đi học, chị em chúng tôi chỉ biết ở nhà giúp việc. 
Chúng tôi càng lớn cha tôi càng lo sợ, tìm cách gả chồng. 
Ông thường nói con gái trong nhà không khác những trái 
bom, không biết lúc nào sẽ nổ. 

Tôi là con gái lớn trong gia đình nên cha tôi nhất định gả 
cho một người mà ông đã chọn. Ông cứ tưởng sau hôn 
nhân, cuộc đời tôi sẽ được sung sướng hạnh phúc. Không 
ngờ ông đã chọn lầm một khúc gỗ mục được sơn bóng 
láng. Tôi bị lấy một người không yêu mà còn bị đánh đập, 
hành hạ nữa. 

Tôi luôn than Chúa bất công, Chúa không thương tôi. Mỗi 
lần nghĩ đến Chúa là tôi phàn nàn “ Chúa ơi con là người 
ngoại giáo, bị bắt lấy người có đạo. Tại sao Chúa không 
thương xót cho con một phần thưởng, để con tin vào 
Chúa, mà Chúa lại cho con một cây Thập Giá ”. 

Tôi cứ nghĩ con người tôi đã chết với tháng năm buồn tủi, 
đau đớn, chịu đựng. Có những đêm thao thức vì quá cô 
đơn, nước mắt tuôn tràn khi nghĩ đến số phận hẩm hiu, tôi 
luôn hối tiếc cho cuộc đời mình; Tuổi thơ thơ bị cấm đoán 
đủ thứ ; Tuổi yêu đương thì không được tự do lựa chọn. 

Cũng may cho tôi là cuộc hôn nhân ép buộc này đã đổ vỡ 
khi có một người con gái trẻ đẹp xuất hiện vào dịp người 
ấy về Việt Nam lần đầu. Tôi  được “trả tự do”. Một mình 
phải nuôi hai đứa con, vai trò làm mẹ, làm cha, công việc 
làm 8 tiếng mỗi ngày, đối với tôi không khó khăn. Tôi còn 
cảm thấy bình an hơn, thoải mái sống với hai đứa con. 

Lúc này tôi tìm đến giáo đường, mong gặp lại những người 
bạn, người thân để được an ủi, cảm thông. Nhưng tôi đã 
hoàn toàn thất vọng, vì cảm thấy như người ta không 
muốn thấy tôi nữa. Họ không thông cảm, không thương xót 
mà ngược lại còn khinh khi tôi, tìm cách đẩy tôi ra khỏi 
giáo xứ. Họ sợ tôi làm gương mù gương xấu, vì tôi li dị. Tôi 
không biết phải làm sao khi nghĩ đến thân phận : tôi cũng 
muốn mặc chiếc áo đẹp như mọi người, nhưng vì đã lỡ 
chọn lầm áo rách nên đành phải chấp nhận bị cười chê. 

Quá tủi nhục tôi giã từ giáo xứ nơi tôi ở. Thấy tôi buồn, các 
bạn đồng nghiệp dẫn tôi đến chùa, và tôi cảm thấy vui hơn, 
không ai bàn tán việc li dị của tôi. Nơi đây mọi người đều 
tử tế cởi mở khi thấy tôi hăng say làm việc công quả. 

Hai m��i n	m H
ng Ân 
Lệ Nga 

Gia đình đó chỉ có một tinh thần : Yêu Thương 
và Phục Vụ. Soi bóng mình trong từng tấm 
gương dấn thân phục vụ của các anh chị trong 
Phong Trào, trải dài qua nhiều năm tháng, tôi 
học hỏi, bắt chước họ để tìm cách hoàn thiện 
hơn con người mỏng dòn của mình. Thỉnh 
thoảng trong gia đình cũng có chuyện tranh 
chấp, hờn giận, chia xa… Những lần đó tôi đau 
buồn ghê lắm, nhưng tôi vẫn giữ một lòng trung 
thành với tình cảm mình dành riêng cho từng 
anh chị đã cùng tôi nắm tay làm công việc 
chung, cùng tôi vui cười ngặt nghẽo trong 
những kỷ niệm đáng ghi nhớ, hay cùng nhau rơi 
lệ nghẹn ngào bên Thánh Thể Thầy Chí Thánh. 
Uớc gì mọi sự sẽ theo thời gian qua đi, để 
những gì còn lại cuối hành trình ‘ngày thứ tư’ 
đều  nhẹ nhàng như hạnh phúc thuở ban đầu… 

Chia xa, cũng còn là sự tiễn biệt những người 
thân yêu đã bước qua ‘ngày thứ năm’. Nghĩ về 
tuổi hai mươi của Gia Đình Cursillo, tôi không 
thể quên hình ảnh của bác Alexis Trương Thành 
Khán, cây cổ thụ vững chãi đã thành lập lại 
Phong Trào Cursillo ngành Việt Nam tại Pháp, 
nay là Phong Trào Cursillo Việt Nam Hải Ngoại 
Âu Châu. Nhớ cái dáng đi chậm rãi, cái lưng 
hơi còng của tuổi già sức yếu, nhưng tiếng nói 
vẫn rõ ràng dứt khoát, và nhất là tấm lòng đối 
với từng người không hề bị thời gian làm phai 
nhạt sự yêu thương. Mới đây Chúa cũng đã gọi 
về bác Mã Kim, một gương mặt trợ tá kỳ cựu, 
từng xuất hiện nhiều lần trong hình ảnh người 
cha trông ngóng đứa con đi hoang, và đã làm 
cho khóa sinh lẫn trợ tá hơn mười năm trước 
phải xúc động rơi nước mắt…Và còn nhiều 
nhiều nữa những lần tiễn biệt trong tiếc thương, 
nhưng luôn tràn đầy niềm hy vọng ở một lần 
đoàn tụ sau cùng nơi Thiên Quốc Tình Yêu. Để 
cùng ‘gia đình chồng’ - nay đã trở thành gia 
đình ruột thịt thiêng liêng của tôi, chuẩn bị thổi 
20 ngọn nến mừng sinh nhật, tôi hồi tưởng lại 
cái thuở ban đầu ngơ ngác‘về làm dâu’ qua 
những chia sẻ mộc mạc này. Và nếu phải chọn 
lựa lại từ đầu, tôi vẫn xin được « làm dâu Cur-
sillo » ☺… 
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Nhưng không bao lâu sau thì cha xứ biết, ngài bảo tôi 
trở lại giáo xứ vì biết tôi đã được chịu Phép Rửa (sau 
hôn nhân). Tôi trở lại giáo xứ nhưng lòng lúc nào cũng 
lo sợ như một tội nhân. Có những lúc tôi đã phải chịu 
đựng những câu nói có thể làm mình chết đi được. 

Sau đó tôi quen chị Thuần, chị đã tham dự một khóa 
Cursillo tại Paris, thật may chị đã hiểu tôi, giới thiệu tôi 
đến với phong trào Cursillo. Lúc đầu tôi từ chối, e dè 
không dám nhận lời, bởi ấn tượng xấu luôn ám ảnh. 
Rồi năm đó tôi không tham dự. Năm sau chị Thuần lại 
đến. Chị nói  “Lần này không từ chối nữa nhé Hãy bỏ 
hết mặc cảm mà đi tìm Chúa và Mẹ Maria”. Tôi nhìn sự 
chân thành của chị và nhận lời đi. Nhưng ngay hôm 
sau tôi lại muốn bỏ cuộc, cứ đắn đo mãi không biết 
phải nói sao để chị Thuần đừng buồn, đừng giận. Sau 
cùng vì uy tín tôi phải đi, trong chuyến đó có cả chị 
Dung cùng khóa 13 với tôi sau này. 

Chúng tôi đến Pais vào một buổi tối trước ngày khai 
mạc khóa Cursillo. đêm đó chúng tôi ngủ tại nhà của 
Ngọc Cương, mà chị Thuần đã quen biết hồi chị đi 
tham dự khóa. Nhìn thấy vợ chồng Ngọc Cương thật 
dễ thương, nét mặt hiền hòa của hai người làm tôi 
vững tâm, tin tưởng hơn. Sáng hôm sau, Ngọc Cương 
đưa chúng tôi đến địa điểm. Chị Thuần có việc làm 
ngay vì làm trợ tá còn chị Dung và tôi thì không biết làm 
gì. Thời gian còn dài trước giờ mở khóa, chung quanh 
ai cũng bận việc, không đưa chúng tôi ra phố được. 
Quá buồn, nhưng đây là xứ người, không biết làm gì 
hơn, chúng tôi đi lang thang ngoài phố cả buổi. Lần đầu 
tiên tôi phải gửi 2 đứa con cho bác của chúng, tôi bỗng 
cảm thấy nhớ và lo cho chúng. Thấy tôi buồn, chị Dung 
cũng than theo :  “Công việc ở nhà quá nhiều không lo 
làm mà lại tới đây”. Tôi thêm vào ngay : “Em cũng vậy, 
bỏ 2 đứa con ở nhà em không yên tâm. Nếu đây gần 
nhà thì em đi về liền”. 

Chờ mãi tới giờ khoá sinh vào ghi danh, nhìn thấy 
nhiều người tham dự, tiếng nói, cười, tôi không còn 
buồn chán nữa, nhất là khi thấy mấy chị trợ tá ai cũng 
xinh đẹp, dễ thương như mẹ hiền, các chị giúp tôi cất 
hành lý và lo chỗ ngủ. Đến giờ khai mạc, không khí vui 
hẳn lên khi nghe những lời chào mừng của khoá 
trưởng. Từ  buổi tối hôm đó, lòng tôi lắng đọng lại, cảm 
giác của tôi từ từ thay đổi. Tâm hồn tôi bình an hơn. 
Những giọt lệ ăn năn thống hối tuôn trào suốt 3 ngày 
dự khóa. Lúc chưa vào khóa, tôi chán nản muốn bỏ về 
khi vào khóa rồi thì lại cảm thấy thời gian đi nhanh quá 
tôi hối tiếc không muốn đi về. 

Sau 3 ngày tĩnh huấn, hành trang tôi mang về không 
còn hận thù, đau khổ. Những buồn rầu, oán hận tôi bỏ 
lại Paris. Bây giờ Chúa đã cho tôi một trái tim mới. Tất 
cả đều mới đối với tôi. Tôi vô cùng cảm tạ Chúa. Vì 
nhờ gặp những thử thách, đắng cay, tôi mới có ngày 
hôm nay, tôi mới biết Chúa. Nếu như không phải trải 
qua những chặng đường gay go, gồ ghề thì tôi đã bị 
tiền tài, danh vọng cám dỗ. Nghĩ đến sự tệ bạc, những 

Chị Agnès Nguyễn Thị Kinh  50.00 € 

Chị Dương Huỳnh Bá Thu Cúc  50.00 € 

Chị Khoa Thị Dậu  50.00 €  

Chị Rose Kim Nguyễn  30.00 € 

Chị Nông Thị Khuê  30.00 € 

Chị Nguyễn Thị Thanh Cao 20.00 € 

ỦNG HỘ PHONG TRÀO 

bất toàn, bất xứng của tôi đối với Chúa, tôi hối hận vô 
cùng. 

Rồi tôi bắt đầu tập sống ngày thứ Tư của mình với thân 
phận nhỏ bé mỏng dòn, nhìn lại đạo nghĩa mình cũng 
chẳng ra gì, hằng đêm tôi thao thức trăn trở không biết 
làm gì để xứng đáng với tình yêu Chúa dành cho tôi, sau 
khi tham dự khóa Cursillo. Cuối cùng tôi đã chọn việc làm 
rất hợp với con người tầm thường của mình. đó là lập 
một nhóm thiện nguyện tại giáo xứ lo nấu thức ăn bán 
cho các giáo dân sau mỗi Thánh lễ Chúa Nhật. Chúng tôi 
hi vọng số tiền thu được sẽ đem lại chút niềm vui, hạnh 
phúc cho những em mồ côi tại quê nhà, những người 
bệnh phong cùi và những người bất hạnh khác. 

Với những chia sẻ tâm tình gửi gấm thương yêu đến các 
anh chị cursillistas mà phong trào Cursillo bước qua năm 
thứ hai mươi. Hai Mươi Năm Hồng Ân của phong trào là 
nhịp cầu cho tất cả anh chị bước lên trong tình yêu 
thương của Thầy Chí Thánh trong đó có tôi. Những năm 
trước đây, tôi chỉ là chiếc thuyền con bé nhỏ chòng 
chành ngoài đại dương không bờ bến, Thầy Chí Thánh 
đã cứu vớt tôi. Nếu không có Ngài, chắc tôi đã chết chìm 
trong tội lỗi. Cuộc đời của tôi, con người hèn mọn của tôi 
đã được biến đổi từ khi tham dự khóa cursillo 13. 

Lạy Chúa xin cho con luôn luôn được đi bên cạnh Chúa, 
được nắm tay Chúa, để được Chúa dạy dỗ bảo ban, dắt 
dìu con theo đường Thánh Thiện của Chúa. 

Trong cuộc đời còn lại của con, con không bao giờ dám 
đi trước Chúa nữa, vì con đã đi lạc và được Chúa mở 
rộng vòng tay đón về rồi. Tại con quá đam mê tiền tài, 
danh vọng, chất chứa trong lòng những tội lỗi xấu xa. 
Nay con sợ quá Chúa ơi ! 

Xin cho con có đôi mắt giống Chúa, để con nhìn mọi 
người trong sự trìu mến, thương yêu, tha thứ, thông cảm. 
Xin cho con có trái tim trong sáng, vị tha của Chúa, để 
mỗi nhịp đập của trái tim con có thể mang lại niềm vui, 
hạnh phúc cho mọi người, một trái tim quảng đại giống 
Chúa. 

Xin Chúa san bằng những đồi núi ích kỷ, hận thù nơi con 
người tội lỗi của con, và lấp những hố sâu đen tối trong 
lòng con, để con xứng đáng là con của Chúa. Amen ■ 
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Từ ngày thành lập đến nay, Phong trào Cursillo ngành 
Việt Nam tại Pháp - Âu châu đã có tổng cộng 1112 
thành viên tại Pháp, các nước Âu Châu và ngoài Âu 
châu :  

• Paris và các vùng phụ cận : 550 cursillistas  
• Các tỉnh trong nước Pháp : 240 cursillistas  
• Đức : 185 cursillistas  
• Bỉ : 58 cursillistas  
• Thụy Sĩ : 23 cursillistas  
• Đan Mạch : 14 cursillistas  
• Na Uy : 9 cursillistas  
• Anh : 3 cursillistas  
• Ý : 2 cursillistas  
• Hòa Lan : 1 cursillista  
• Ngoài Âu châu : 27 cursillistas  

Phong trào luôn khẳng định sự trung thành với mục 
đích của Cursillo là giúp các Kitô hữu sống trọn vẹn ơn 
gọi của mình, bằng cách học hỏi về các điều căn bản 
của Kitô giáo và thực thi sứ mạng làm chứng nhân cho 
Đức Kitô ngay tại môi trường sống của mình. Trong 
tinh thần « Đem Thiên Chúa đến với tha nhân, và đưa 
tha nhân về với Thiên Chúa », Phong trào đã tổ chức 
được 30 khóa học ba ngày (cho đến tháng sáu 2012). 
Qua các khóa học ngắn về Kitô giáo này, đã có sự tham 
dự, bên cạnh các giáo dân, của 68 nam nữ tu sĩ (trong 
đó có 2 Giám Mục, 33 Linh Mục) ; 4 phó tế ; 11 Tu sĩ 
Nam và 18 các chị (soeurs) khấn trọn đời và tận hiến.  

Dù thành phần, tổng số tham dự viên và ban điều hành 
khóa có những thay đổi tùy theo thời gian, địa điểm, 
khóa ba ngày nào cũng đều được diễn ra tốt đẹp trong 
Ơn-Chúa dồi dào và tình bạn thắm thía gắn bó giữa các 
trợ tá, khóa sinh. Sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần 
trong sự trở về, hoán cải của mỗi cá nhân, và sự ảnh 
hưởng dài lâu đến môi truờng gia đình, sở làm, cộng 
đoàn cũng rất là đặc biệt và đa dạng.  

Sự kiện đáng nhắc đến trong thời điểm hai mươi năm 
thành lập Phong trào là hai khóa 27 & 28 lần đầu tiên tổ 
chức tại Stuttgart (Đức quốc) vào mùa hè 2010 tại trung 
tâm Vernau với số khóa sinh là 22 anh Khóa 27 Nam và 
32 chị Khóa 28 Nữ. Lực lượng trợ tá từ Paris sang để 
giúp tổ chức hai khóa ‘hải ngoại’. D ĩ nhiên những con 
số chỉ chỉ là phiến diện và không thể nào diễn tả hết 
được thành quả tâm linh mà hai khóa 27 & 28 đã đem 
đến cho các cursilistas tại Đức, cũng như cho Phong 
trào nói chung. Dù đông đảo, các cursillistas tại Đức 
sống cách xa nhau nên chưa có điều kiện ‘chung vai sát 

cánh’ thật sự về mặt địa lý. Nhờ qua hai khóa ba ngày, ước 
muốn Phúc âm hóa bản thân, môi trường gia đình và môi 
trường làm việc, sinh hoạt, cũng như nhiệt tình làm chứng 
nhân cho Tình Yêu của Đức Kitô thêm thật sự nung nấu đa 
số các tân cursillistas. Các anh chị thêm thương mến và 
gắn bó với nhau nhờ các đại hội Ultreya quy tụ được nhiều 
liên nhóm. Tinh thần « Đường đi khó không khó vì ngăn 
sống cách núi… » là nét đẹp tiêu biểu của liên nhóm Đức 
quốc.  

Ngoài ra, hàng tháng, tại GXVN Paris, Phong trào Cursillo 
VN Âu châu có buổi họp của Trường Huấn Luyện vào các 
Chúa nhật thứ hai trong tháng (để học hỏi về Giáo Lý công 
giáo và đường lối kỹ thuật Phong trào), và Đại hội Ultreya 
vào các chúa nhật thứ tư trong tháng. Trong năm, có những 
Đại Hội Ultreya đặc biệt như dịp Lễ Kitô Vua, quan thầy 
của Phong trào Cursillo ngành Việt Nam Âu châu, hay lễ 
bổn mạng thánh Phaolô, một mẫu gương sống hoán cải, trở 
lại mà Phong trào Cursillo luôn noi theo.  

Vào những ngày chúa nhật thứ năm, Phong trào Cursillo 
phụ trách bữa cơm tại cantine Giáo Xứ Việt Nam, Paris. 
Thay phiên nhau trong năm, các liên nhóm đảm nhận công 
tác này. Đây cũng là dịp để các cursillistas trong nhóm 
sống gần gũi, thắt chặt tình bạn trong nhiệm vụ chung.  

Thời gian còn lại, đa số các cursillistas góp mặt vào Ban 
Thường Vụ của Giáo Xứ, hoặc tham gia vào các sinh hoạt 
tại các địa điểm mục vụ vùng ngoại ô Paris, trong ca đoàn, 
phụ trách dạy giáo lý, v.v. ... 

Phong trào có Tờ Thông Tin ấn bản hàng tháng, hiện tại 
dầy 12 trang. Đó là nhịp cầu liên lạc thân thương giữa các 
thành viên, trong đó có các đề tài về tín lý, về đường lối 
Phong trào, đặc biệt là các bài chia sẻ về kinh nghiệm 
Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo, cũng như thông báo tất 
cả những tin vui ; buồn của các thành viên, để mọi người 
cùng hiêp thông cầu nguyện.  

Về Hội Yểm Trợ Ơn Gọi, Chi hội Cursillo có được một số 
các anh chị là thành viên. Con số khiêm tốn này qui tụ các 
thành viên của Phong trào trước nay chưa bao giờ đóng 
góp vào Hội Yểm Trợ Ơn Gọi nào của Giáo Xứ. Số còn lại 
đã đóng góp từ nhiều năm ở các chi hội khác.  

Trang internet của Phong trào Cursillo ngành Việt Nam Âu 
châu đã và đang hoạt động rất tốt, sau khi được hoàn thiện, 
để mọi người vào tiếp nhận được những tin tức, bài vở có 
giá trị. (http://cursillovnau.free.fr)  

Thời điểm 2013 này là lúc Phong trào đang mừng trọng thể 
20 năm thành lập Cursillo ngành Việt Nam Âu châu ■ 

PHONG TRÀO CURSILLO  
NGÀNH VIỆT NAM TẠI PHÁP – ÂU CHÂU  

SINH HOẠT PHONG TRÀO CURSILLO TRONG 20 NĂM 

➑ từ 1993 đến 2013 ➐ 
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Sau biến cố 1975, 
Phong Trào Cursillo bị 
cấm sinh hoạt tại Vi ệt 
Nam, một số anh chị em 
Cursillistas đã rời bỏ 
quê hương, theo làn 
sóng người, đến định cư 
tại một số quốc gia trên 
thế giới, đã tổ chức lại 
Phong Trào Cursillo ngành Việt Nam tại Hải 
Ngoại. 

Khóa Cursillo Việt Nam đầu tiên được tổ chức vào 
tháng 9 năm 1981 tại New Orleand, tiểu bang 
Louisiana (Hoa Kỳ). Kế đó vào tháng 7 năm 1982 
tại giáo phận quận Cam (Orange county). Theo lời 
mời của Đức Giám Mục William R. JOHNSON, 
giám mục địa phận Orange County, bác Trương 
Thành Khán, một Cursillista kỳ cựu, luôn luôn 
thao thức và gắn bó với Phong Trào Cursillo, đã từ 
Pháp qua mở Khóa Cursillo đầu tiên tại quận Cam 
(Hoa Kỳ). 

10 năm sau, vào đầu năm 1992, cảm thấy cần phải 
làm một cái gì đó cho cộng đồng giáo dân Việt 
Nam tại Âu Châu. Bác Trương Thành Khán đã hội 
họp tất cả anh chị em Cursillistas, trong đó có Cha 
Louis Nguyễn Hậu là người Vi ệt Nam mà Ngài đã 
đi dự Cursillo không phải tại Vi ệt Nam mà tại Thái 
Lan, cùng với bác Đào Văn là người đã từng sinh 
hoạt với bác Khán tại Vi ệt Nam, chị Agnès Tiếp 
được đào tạo tại Orange County, anh Ignaxio 
Nguyễn Văn Thạch… tất cả nhóm vào khoảng 6 
người. Mỗi tháng tụ họp một lần, mà bác Khán gọi 
là Ultreya. 

Phong Trào Cursillo ngành Việt Nam tại Âu Châu 
được phôi thai từ đó. 

Trong một cuộc phỏng vấn do báo Ultreya Liên 
Giáo Phận tại Mỹ tổ chức, bác Khán đã tâm tình 
như sau « Tôi xin thưa rằng, nói thì hơi dài dòng 
một chút nhưng mà cũng phải công nhận rằng nó 
phôi thai trong những điều kiện thật là khó khăn. 
Chúng tôi là người cursillista có thể nói được là 
thâm niên từ bên Việt Nam, tôi sang bên này 
không thấy có Cursillo đâu hết, tôi phải gia nhập 
vào Cursillo nói tiếng Pháp tại Bỉ … Vì ở Pháp 
không ai biết Cursillo là gì hết, cho nên là vấn đề 
khó khăn nhất cho chúng tôi … Nhất là trong hàng 
Giáo Phẩm lại càng khó khăn, vì họ biết rằng Cur-
sillo phát xuất từ Tây Ban Nha mà người Pháp thì 

không ưa thích những gì 
phát xuất từ Tây Ban Nha, 
có lẽ vì lịch sử xưa kia để 
lại….. » 

Sau những thăng trầm của 
lúc ban đầu, bác Khán và 
Nhóm của bác được Cha 
Giám Đốc Mai Đức Vinh 
đồng ý tổ chức một buổi nói 

chuyện về Phong Trào Cursillo, tại Giáo Xứ, đường 
Boissonnade, Paris quận 14, bác nói : « Hôm đó Ngài 
tổ chức buổi nói chuyện đó rất là trịnh trọng … Hôm 
đó anh em chúng tôi hết 6 người có mặt, hôm đó có 
anh Đào Văn, có anh Bernard Oai, có chị Sửu, anh 
Thạch… Trước hết tôi trình bày ảnh Chúa Giêsu, 
Đấng chăn chiên lành là biểu hiệu cho Chúa Kitô ở 
trong Cursillo … Tôi nói chuyện rất là hăng hái. Tôi 
định rằng, chỉ nói trong 45 phút là nhiều, nhưng hôm 
đó Chúa cho tôi đưa dẩy thế nào đó mà tôi nói rất 
hăng say, hết sức hăng say đến 1 giờ rưỡi mà người ta 
vẫn nghe và vẫn thích nghe… Khi mà tôi nói xong rồi 
thì Cha Vinh đứng lên, và nói : « Tôi thấy có Chúa ở 
đây, và những điều ông nói đó thật rõ là Đức Chúa 
Thánh Thần tỏ bày cho ông nói. Chúng tôi tin rằng rồi 
đây Đức Chúa Thánh Thần sẽ làm những gì cần, xin 
ông cứ chờ đợi, thôi bây giờ chúng ta về. » 

Cuối năm 1992 đầu năm 1993, cảm thấy « quả » đã 
chín mùi, bác Khán thưa với Cha Vinh : « Thưa Cha, 
Cursillo nghĩa là một khóa học, thế thì Cursillo mà 
không mở khóa học thì không phải là một Cursillo, và 
bây giờ xin Cha cho chúng con mở khóa học để chúng 
con hoạt động chung với nhau » Cha Vinh đáp : « 
Ông tính làm sao ? Ông tổ chức cách nào ? Tôi giúp 
đỡ cái gì được thì tôi giúp đỡ ». Cha Vinh đã ghi danh 
tham dự khóa Cursillo đầu tiên tại Pháp, và đã trở 
thành Linh Hướng Giáo Phận cho Phong Trào Cursil-
lo ngành Việt Nam tại Âu Châu kể từ ngày đó. 

Được sự đồng ý của Cha Giám Đốc Giáo Xứ, bác 
Khán qua Mỹ với một niềm tin vững chắc, bác tâm 
sự : « Tôi qua bên Mỹ 2 tháng rưỡi. Tôi ở với anh chị 
em bên đó, đi đến đâu tôi trình bày về việc tôi sẽ làm 
tại Paris và hiện nay đang đi đến việc gì rồi. Tôi trình 
bày hiện nay chúng tôi muốn tổ chức Cursillo tại Pa-
ris, nhưng mà chúng tôi thiếu hết mọi phương tiện, 
tiền bạc không có, nhân sự không có. Trong khi đó tôi 
đi tất cả các tiểu bang nơi nào có Cursillo là tôi cũng 
trình bày như tại Orange County, tôi xin ngửa tay thật 
sự xin anh em giúp cho chúng tôi phương tiện… » 
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Kết quả, hai khóa Cursillo đầu tiên tại Pháp được tổ 
chức tại Maison Saint Grégoire, tỉnh Rungis, vùng 
ngoại ô Paris : 

Khóa Nam từ 19/08/1993 đến 22/08/1993 với 48 anh. 

Khóa Nữ từ 26/08/1993 đến 29/08/1993 với 63 chị. 

Với sự trợ tá toàn bộ của 83 anh chị em cursillistas 
đến từ Mỹ. Anh chị em không những giúp đỡ về 
nhân lực, mà còn giúp đõ về các vật liệu và cả về tài 
chính để Phong Trào có phương tiện sinh hoạt. Thật 
là một tấm gương sáng qua câu châm ngôn Phong 
Trào : Một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh 
chị em. 

Tính đến nay, 2013, Phong Trào Cursillo ngành Việt 
Nam tại Âu Châu đã được tròn 20 tuổi. Qua những 
gian nan, khó khăn lúc ban đầu, Phong Trào đã lớn 
lên và trưởng thành trong lòng Giáo Hội, đã tổ chức 
được 32 khóa, 16 cho Nam và 16 cho Nữ. 28 khóa tổ 
chức tại Paris và vùng phụ cận, 4 khóa tổ chức tại 
Cộng Hòa Liên Bang Đức. Trong tương lai Phong 
Trào hy vọng sẽ tổ chức các khóa Cursillo tại các 
quốc gia khác trong cộng đồng Âu Châu như Đức, 
Bỉ, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Na Uy…., và đã đón nhận 
được 1112 Cursillistas, gồm 2 giám Mục, 33 linh 
mục : 5 Thày Phó Tế, 11 Nam tu sĩ, 18 Nữ tu sĩ khấn 
trọn đời và tận hiến. 

Phong Trào cũng gửi phái đoàn tham dự : Đại Hội 
Cursillo quốc tế lần thứ 5, tổ chức tại Séoul (Hàn 
Quốc) từ 30/09/1997 đến 04/10/1997. Đại Hội Ul-
treya quốc tế tại Rome từ 29/07 đến 31/07/200. PT 
Cũng đã tham dự Đại Hội Cursillo Châu Á Thái Bình 
Dương 2002 tại Sydney từ 10/10/2002 đến 
13/10/2002. 

Trong kỳ Đại Hội Ultreya toàn Âu Châu kỳ II tại Fa-
tima, diễn ra trong hai ngày 12 và 13/04/2008. Đức 
Ông Linh hướng Giáo Phận Phong Trào Cursillo 
ngành Việt Nam tại Âu Châu tuyên bố : " Đại Hội là 
mùa xuân Cursillo trong đó mỗi cursillista là một 
cánh én và là một bông hoa. Nói theo thánh Phaolô : 
« Đại Hội là công việc của Nhiệm thể, mỗi chi thể có 
nhiệm vụ góp phần ». 

Phải chăng lời tuyên bố của Đức Ông Linh Hướng 
đúng với Đại Hội mà cũng đúng với các sinh hoạt 
của Phong Trào Cursillo chúng ta ?  

Decolores! ■ 

 

TU�I HAI M��I 
 

Đ�m dài n�m tháng, đ�m bu�n vuiĐ�m dài n�m tháng, đ�m bu�n vuiĐ�m dài n�m tháng, đ�m bu�n vui   
Đ�m nh�ng h�ng say, nh�ng ng�m ngùi,Đ�m nh�ng h�ng say, nh�ng ng�m ngùi,Đ�m nh�ng h�ng say, nh�ng ng�m ngùi,   
Đ�m l�n h�i ng�, khi xa cách,Đ�m l�n h�i ng�, khi xa cách,Đ�m l�n h�i ng�, khi xa cách,   
Gói tròn chân bư)c tu*i hai mư+i.Gói tròn chân bư)c tu*i hai mư+i.Gói tròn chân bư)c tu*i hai mư+i.   
   

T. m�t Ni0mT. m�t Ni0mT. m�t Ni0m---Tin, m�t kh2i tình,Tin, m�t kh2i tình,Tin, m�t kh2i tình,   
Tình Th�y thu4 đã ch6n hy sinh,Tình Th�y thu4 đã ch6n hy sinh,Tình Th�y thu4 đã ch6n hy sinh,   
Th�p Giá đ8nh cao gư+ng t: h;y,Th�p Giá đ8nh cao gư+ng t: h;y,Th�p Giá đ8nh cao gư+ng t: h;y,   
Cho b.ng Hy V6ng m?i bình minh.Cho b.ng Hy V6ng m?i bình minh.Cho b.ng Hy V6ng m?i bình minh.   
 

T. m�t Tình Thư+ng c;a ki�p ngư@i,T. m�t Tình Thư+ng c;a ki�p ngư@i,T. m�t Tình Thư+ng c;a ki�p ngư@i,   
S2ng đ@i nhân chBng gi�a muôn n+i.S2ng đ@i nhân chBng gi�a muôn n+i.S2ng đ@i nhân chBng gi�a muôn n+i.   
Tay này Chúa vEn luôn nFm níu,Tay này Chúa vEn luôn nFm níu,Tay này Chúa vEn luôn nFm níu,   
Tay bHn dEn đư@ng lúc ch+i v+i.Tay bHn dEn đư@ng lúc ch+i v+i.Tay bHn dEn đư@ng lúc ch+i v+i.   
   

Hai mư+i n�m chIn tràn �nHai mư+i n�m chIn tràn �nHai mư+i n�m chIn tràn �n---Thánh,Thánh,Thánh,   
Muôn tKm lòng chung khúc hoan ca !Muôn tKm lòng chung khúc hoan ca !Muôn tKm lòng chung khúc hoan ca !   
 
Mừng tuổi hai mươi của Phong Trào Cursillo 
Việt Nam Âu Châu( 1993 – 201)*  Anne NC 


