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SINH HO�T HÀNG THÁNG 
(Paris - Pháp)  

Tr��ng Hu�n Luy�n :  

Chúa nh�t 06/10/2013 
14g30—16g30 

��i h�i Ultreya : 

Chúa nh�t 27/10/2013 

Lá th� phong trào 

����������	�
�����������
Th�a Quý Anh Ch� Cursillistas thân m�n, 

Niên khóa m�i �ã b�t �	u. H
n trong lòng chúng ta còn vang d� âm nh�ng 
ngày hè �m áp ngoài bãi bin hay trên núi cao. Riêng ��i v�i các anh ch� có 
�i�u ki�n � tham d� nh�ng ngày �áng ghi nh� t�i Lisieux, vào d�p ��i H�i 
Ultreya 20 n�m Phong Trào Cursillo t�i Pháp và Âu Châu, thì ch�c h
n trong 
lòng còn mang nhi�u �n t��ng. Trong khi �ó thì bên tr�i Nam M� �ã di�n ra 
bi�n c� làm rung chuyn hoàn v�. �ó là Ngày Gi�i Tr� Th� Gi�i JMJ l	n th�
28 t�i Rio de Janeiro, Ba Tây. ��c Giáo Hoàng Phanxicô �ã cùng trên d��i 
3 tri�u ng��i tr� trên kh�p th� gi�i quy t� v� �ây trong tinh th	n �áp l�i ti�ng 
g�i c�a ��c Kitô. V�i cái nhìn Cursillo, thì Rio de Janeiro và Lisieux, là hai 
��i h�i Ultreya �áng ghi nh�. Vì �úng nh� tóm l��c c�a ��c Giáo Hoàng, c�
hai ��u có ba � c tính : �ón ti�p, l� h�i và s� m�ng. Chúng ta �ã �ón ti�p 
nhau nh� m�t ��i gia �ình, chúng ta �ã chung vui h�i ng� nh� m�t ngày T�t 
và chúng ta �ã ���c Thày Chí Thánh trao cho s� m�ng : "Anh em hãy �i và 
làm cho muôn dân tr! thành môn ��…" (Mt 28, 19). 

Ch" còn hai tháng n�a, N�m ��c Tin s# b� m�c. Giáo H�i dành m�t n�m 
� nghiên c�u, h�c h$i, tr�i nghi�m, c	u nguy�n, trau d%i, c�ng c�, loan 
truy�n… ��c Tin nh� �ã ���c nêu trong Thông �i�p "Ánh Sáng ��c Tin" 
���c b�n bàn tay Giáo Hoàng vi�t nên : �ôi tay c�a �GH Bin ��c XVI kh!i 
s� và �ôi tay c�a �GH Phanxicô chu toàn. N�m ��c Tin s# b� m�c vào 
ngày 24/11/2013, nh�ng ��c Tin không bao gi� k�t thúc. Khi lãnh nh�n bí 
tích Thánh T&y, ng��i Kitô h�u chúng ta c�ng lãnh nh�n ��c Tin, lãnh nh�n 
ánh sáng ��c Tin ���c t��ng tr�ng b'ng ng�n n�n R(a T�i. Chúng ta tr!
thành con cái c�a Thiên Chúa, con cái c�a ánh sáng. Chính Thày Chí Thánh 
c�a chúng ta �ã kh
ng ��nh : "Chính anh em là ánh sáng cho tr	n gian" (Mt 
5, 14). Ngài nói v�y vì chính Ngài �ã th�p sáng cu�c ��i chúng ta b'ng th�
ánh sáng không bao gi� t�t. Và nh� ��c Giáo Hoàng Phanxicô �ã nói, �ó 
"không ph�i là ánh sáng pháo bông, không ph�i ánh sáng �èn ch�p, mà là 
th� ánh sáng yên lành". Không nh�ng chúng ta ph�i gi� cho ánh sáng ��c 
Tin c�a chúng ta không t�t l�m mà còn ph�i làm nó sáng r�c lên � soi r�i 
��n t�n �áy sâu tâm h%n tha nhân cùng chia s� môi tr��ng s�ng v�i chúng 
ta. Chúng ta là ánh sáng, chúng ta �i trên con ���ng c�a Thày Chí Thánh 
Kitô là con ���ng ánh sáng, chúng ta hành h�)ng v� v�i Ánh Sáng là Chúa 
Cha Nhân T*, chúng ta luôn có s� �%ng hành c�a ��c Trinh N� Maria. M+
là ch, d�a c�a chúng ta, M+ ban cho chúng ta khí c� �i ���ng là Chu,i H�t 
Mân Côi. Hãy h�ng hái ti�n lên trong ti�ng hô "Ultreya!". 

Kh!i �	u niên khóa m�i, V�n Phòng �i�u Hành hân hoan thông báo cùng 
t�t c� Quý Anh Ch� Cursillistas, ��c Ông Linh H��ng Giáo Ph�n �ã �%ng ý 
và khuy�n khích chúng ta t- ch�c hai khóa Cursillo 33 và 34 vào tháng 8 
n�m 2014. T� )n Chúa ! T� )n ��c Ông ! Và xin toàn th Quý Anh Ch� c	u 
nguy�n, làm palanca ngay t* bây gi� b'ng cách hàng ngày l	n chu,i Mân 
Côi trong tháng 10 này. Xin kính chúc ��c Ông, Quý Cha, Quý Thày, Quý 
Nam N� Tu S., cùng toàn th Quý Anh Ch� Cursillistas, m�t niên khóa tràn 
�	y /n Thánh S�ng. De Colores !  

V�n phòng �i�u Hành  

��	�
���
• Lá Th� Phong Trào 1 

• ��c Kitô là g�)ng m0u tuy�t v�i ...  2 
(Lm Mai ��c Vinh)

• ��c k�t ��i H�i 5 
(Hu�nh Ch�n Thinh) 

• Con s� 20 6 
(Tr��ng Th	 Bé Ba )

• M�a Hoa 7 
(Tr
n Nguyên Bình) 

• T* khóa 3 ngày ��n ��i tu 8 
(N� tu Thérèse François Xuân Hi�n ) 

• Sinh nh�t 20 10 
(Xuân Bích)

• Th) : Tu-i hai m�)i 11 
(Anne NC)

• L��m l t trong ��i H�i  11 
(Mai Xuân Thu)
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chúng ta s� th�t này : Chúa Giêsu ��n tr	n gian, �
làm cho loài ng��i sa ngã ���c tr,i d�y, � ph�c h%i 
tình tr�ng nguyên tuy�n cho v�n v�t, � làm cho thân 
ph�n m$ng giòn hay ch�t c�a loài ng��i nên m�nh m#, 
�áng h�!ng s� s�ng muôn ��i và vinh quang v.nh 
c(u… C� th h)n chính Chúa �ã dùng l�i tiên tri Isaia 
� kh
ng ��nh s� m�nh c�a Ngài : «Thánh Th	n Chúa 
! cùng tôi, vì Chúa �ã x�c d	u cho tôi, sai tôi �em tin 
lành cho k� nghèo khó, an �i k� bu%n phi�n, báo cho 
các tù nhân bi�t h� ���c tha, cho ng��i mù bi�t h�
���c sáng m�t, cho k� b� áp b�c bi�t h� ���c t�
do » (Lc 4,18). V�n g�n h)n Chúa b�o ‘Ta ��n � cho 
th� gian ���c s�ng và s�ng d%i dào (Ga 10,10). 

• �� ��ng hóa và tam cùng: Chúa t� mang l�y 
nh�ng danh x�ng th�p hèn và g	n g�i v�i loài ng��i 
c�a th�i ��i, c�a b�n ��a : ‘�	y t� ���c tuyn ch�n’ (Mt 
12,18), ‘là m�c t( nhân lành, m�c t( hi�n m�ng s�ng vì 
con chiên’ (Ga 10,1-8). Chúa s�ng th�t khó nghèo, 
nghèo ��n �� ‘con ch%n còn có hang, con chim còn có 
t-, nh�ng con ng��i không có ch, g�i �	u’ (Mt 8,20). 
Chúa l n l�i gi�a dân nghèo và v�i dân nghèo, gi�a 
nh�ng ng��i b�nh t�t x�u s� � chia s� v�i h�. Chúa 
không �i l�i, làm quen v�i gi�i quan quy�n, Chúa ‘b�’ 
ng��i ta d0n vào dinh th� vua chúa, Chúa �%ng bàn 
v�i nh�ng ng��i b� cáo bu�c là ‘t�i nhân công khai’ 
nh� ng��i thu thu� (Lc 5,27-28), nh� cô gái �i�m (Lc 
7,37-50). Chúa b� coi nh� ng��i b� b�nh �iên, m�t trí, 
Chúa mang l�y h�t t�t nguy�n c�a chúng ta, h�t các 
b�nh ho�n c�a chúng ta (Mt 8,17) và sau cùng b� �%ng 
hóa nh� m�t tù nhân ph�m pháp (Ga 18,40). 

• �� ph	c v	 con ng�
i: Khi bi�t các môn �� b�t 
bình v�i hai con bà Giêbê�ê và tranh lu�n v�i nhau v�
ngôi th�, Chúa Giêsu �ã d�y các ngài : «Ai mu�n làm 
l�n gi�a anh em thì ph�i làm ng��i ph�c v� anh em, ai 
mu�n ��ng �	u anh em thì ph�i làm �	y t� m�i ng��i. 
Vì Con Ng��i ��n không ph�i � ng��i ta ph�c v�
nh�ng là � ph�c v� và hi�n m�ng s�ng làm giá chu�c 
muôn dân’ (Mc 10,41-45). Trong câu chuy�n Chúa r(a 
chân cho các môn �� không ch" sáng lên m�t giáo 
hu�n ph�c v�, nh�ng còn n-i b�t m�t bài h�c ph�c v�
c� th và ��c �áo… �i�u chúng ta ph�i n'm lòng là 
câu Chúa b�o : ‘Thày �ã nêu g�)ng ph�c v� cho anh 
em � anh em c�ng ph�c v� nhau và ph�c v� ng��i 
khác nh� v�y’ (Ga 13, 5-15). 

• ��i t��ng ph	c v	 �u tiên ca Chúa Giêsu là 
ng�
i nghèo, là các b�nh nhân: Chúa quan tâm � c 
biêt ��n l�p dân y�u kém, th�p c- bé m�n, cùng kh�n : 

‘S�ng ��c Tin trong môi tr��ng’ là m�t �� tài thân 
quen c�a Phong Trào. �ây c�ng là �� tài th�c t� và 
r�ng l�n mà ch�c ch�n �ã nhi�u anh ch� suy ngh. và 
trình bày sâu s�c. � góp ph	n v�i quý anh ch�,  tôi 
m�o mu�i nêu lên khía c�nh sau �ây : ��c Kitô, 
g�)ng m0u tuy�t v�i v� ‘��c tin hóa môi tr��ng’. V�i 
c�m t* ‘��c tin hóa môi tr��ng’, tôi mu�n nói : Xã h�i 
con ng��i là môi tr��ng tông �% c�a Chúa Giêsu. �
cho loài ng��i tin nh�n Thiên Chúa, Ngài dã s�ng và 
ho�t ��ng h�t mình. Tôi ngh., ch" c	n nêu lên m�y nét 
sau �ây, c�ng �� � m,i ng��i nh�n ra t�m g�)ng 
tuy�t h�o c�a Chúa Gêsu.  

1. Chính Chúa Giêsu �ã ��n v�i con ng�
i 
tr��c: Chúa Giêsu là ng��i th�c hi�n giao ��c hay 
ch�)ng trình c�u �� loài ng��i c�a Thiên Chúa. Và 
� th�c hi�n, Chúa Giêsu, dù là Con Thiên Chúa, Ngài 
không duy trì ch�c v� ngang hàng v�i Thiên Chúa, 
nh�ng Ngài �ã h� mình xu�ng làm ng��i… ��c th�
thánh Phaolô g(i cho giáo �oàn Do Thái, ch�)ng 4, 
chúng ta nh�n ra ba �im chính y�u này : 1) Chúa 
Giêsu �%ng hóa v�i thân ph�n con ng��i, ngo�i tr* t�i 
l,i… 2) Chúa Giêsu h�c vâng l�i, h�c ch�u m�i th(
thách c�a ��i s�ng con ng��i… 3) Chúa Giêsu ch�u 
th�)ng khó, ch�u ch�t và ch�t ô nh�c trên Th�p Giá… 
(Dt 4). 

2. Ngài �ã l�n lên gi�a môi tr�
ng nhân lo�i… 
Phúc âm không cho chúng ta bi�t nhi�u v� th�i th) �u 
c�a Chúa Giêsu ngo�i tr* nh�ng bi�n c� th�t g	n g�i 
v�i con ng��i thu�c l�p y�u kém nh�t : ‘sinh ra n)i 
hang �á nh�t loài v�t’ (Lc 2,1-21), ���c ��a �i ‘t� n�n’ 
qua Ai c�p ngay lúc còn th) nhi (Mt 2,13-18), ‘���c 
dâng cho Thiên Chúa trên ��n Th� (Lc 2,22-40), ‘Lên 
��n thánh c	u nguy�n lúc 12 tu-i’ (Lc 2,41-50). Thánh 
Luca �ã khéo tóm k�t ��i s�ng th) �u c�a Chúa Giêsu 
m�t cách c�ng r�t con ng��i ‘Còn Chúa Giêsu càng 
thêm tu-i, càng thêm s� khôn ngoan và )n phúc tr��c 
m t Thiên Chúa và loài ng��i’ (Lc2,52). Chúng ta còn 
có m�t câu v�n g�n c�a dân Do Thái ch�ng t$ Chúa 
Giêsu lúc còn th) �u, trai tr�, �ã s�ng th�t hòa �%ng 
v�i dân chúng trong làng xóm, trong mi�n ��a ph�)ng. 
�ó là ph�n �ng c�a dân Do Thái khi nghe Chúa Giêsu 
gi�ng v� bánh h'ng s�ng : ‘Ông Giêsu này ch
ng ph�i 
là con ông Giuse, chúng ta bi�t c� b� m+ ông �y ��y 
sao ? 

3. M	c �ích tông �� ca Chúa Giêsu : 

• �� ��i m�i b�n tính và thân ph�n con ng�
i: 
Trong các kinh ti�n t�ng l� Giáng Sinh nh�c nh!

������������������������ ��!"��!#��
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Lm Mai ��c Vinh 
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tr� nh$, b�nh nhân, ng��i nghèo (bà góa m�t ti�n Lc 
15,8-10 12 342 5672 89:2 ;<�=>2 ?82 @A>A-4) ng��i b� khinh 
chê, kB th� (ng��i thu thu� Mt, Lc 5,27-28 12 C=52
Giakêu Lc 19,1-10, ng��i �àn bà sám h�i Lc 7,36-47). 
– Cho nên ng��i ta nói : Tr��c khi có ‘Giáo H�i c�a 
ng��i nghèo (GH 8, Mv 42, T� 8), �ã có Chúa Giêsu 
c�a ng��i nghèo’ (GH 8,41,46). �ây là giáo hu�n 
���c nh�c nhi�u ��n trong các v�n ki�n c�a Công 
�%ng Vatican 2, v� trong các thông �i�p ‘Deus Cari-
tas’ (2006), ‘Spe Salvi’ (2007),  ‘Caritas in Veri-
tate’ (2009) c�a ��c Bênê�itô XVI và ���ng h��ng 
m�c v� th�t rõ nét c�a ��c giáo hoàng Phanxicô hi�n 
nay. Riêng v� các b�nh nhân, chúng ta ch" c	n ��c l�i 
m�y câu theo Tin M*ng c�a Matthêu : ‘Chúa Giêsu 
��n nhà ông Phêrô, th�y bà m+ v� ông �ang n'm li�t 
và lên c)n s�t. Ngài ��ng vào tay bà, c)n s�t d�t ngay 
và bà ch,i d�y ph�c v� Ngài. Chi�u ��n, ng��i ta �em 
nhi�u k� b� quD ám t�i g p d�c Giêsu. Ngài phán m�t 
l�i là tr* ���c các th	n d� và Ngài ch�a lành m�i k�
�m �au, �úng nh� l�i ngôn s� Isaia nói : ‘Ngài �ã 
mang l�y các t�t nguy�n c�a chúng ta và gánh l�y các 
b�nh h�an c�a ta’ (Mt 8,14-17). 

�� loài ng�
i d� tin nh�n tình yêu c�u chu�c: 
Công trình c�u chu�c là công trình tình yêu. Yêu 
th�)ng là ��ng l�c chính y�u c�a vi�c Chúa Giêsu 
��n trong tr	n gian. Thánh Gioan xác quy�t �i�u �ó 
v�i chúng ta khi ngài vi�t : «Thiên Chúa là tình yêu… 
và tình yêu c�a Thiên Chúa ��i v�i chúng ta ���c biu 
l� nh� th� này : Thiên Chúa �ã sai Con m�t ��n th�
gian, � làm c�a l� ��n t�i cho chúng ta, � nh� ng��i 
Con �y, chúng ta ���c s�ng’ (1Ga 4,9-10). Tôi ngh.
tình yêu c�u chu�c mà Chúa Giêsu th�c hi�n gi�a tr	n 
gian, có b�n chi�u kích giáo hu�n : D�y cho chúng ta 
tin Thiên Chúa là Tình yêu - D�y chúng ta tin Thiên 
Chúa yêu th�)ng chúng ta tr��c (1Ga 4,7+10) - D�y 
chúng ta tin yêu Thiên Chúa trên h�t m�i s� - D�y 
chúng ta tin yêu nhau nh� chính Thiên Chúa yêu 
th�)ng chúng ta (xMc 13,28-34). C� b�n chi�u kích 
tình yêu c�u chu�c t�p trung n)i Chúa Kitô : Chúa 
Giêsu �ã tr� l�i cho ông Tôma và cho ông Philippê 
b'ng l�i l# t�)ng t� : «Thày là ���ng �i, là s� th�t và 
là s� s�ng. Không ai có th ��n v�i Chúa Cha mà 
không qua Thày. N�u anh em bi�t Thày, anh em c�ng 
bi�t cha Thày. Ngay t* bây gi� anh em �ã bi�t Ng��i 
và �ã th�y Ng��i… Anh em không tin Thày ! trong 
Thiên Chúa Cha và Chúa Cha ! trong Thày sao ? - 
Th	y v�i Cha Th	y là m�t… (Ga 14,5-10). Chúa Cha 
yêu m�n Thày th� nào, Thày c�ng m�n anh em nh�
v�y… Và anh em hãy th�)ng nhau nh� Thày v�n 
th�)ng yêu anh em… (Ga 15,9-12). ��c Tin M*ng ai 
l�i không nh�n ra: Chúa Giêsu bày t$ tình yêu c�u 
chu�c b'ng ‘nh�ng ngôn t* c�a con ng��i bình dân’, 
‘b'ng nh�ng d� ngôn, nh�ng câu chuy�n g	n g�i v�i 
con ng��i’ và b'ng nh�ng vi�c làm c� th nh� có l	n 
Chúa �ã tr� l�i cho các môn �� c�a Gioan T&y gi�: 

« Các anh c� v� thu�t l�i cho ông Gioan nh�ng �i�u 
m�t th�y tai nghe: ng��i mù xem th�y, k� què ���c �i, 
ng��i cùi ���c s�ch, k� �i�c ���c nghe, ng��i ch�t 
s�ng l�i, k� nghèo ���c nghe Tin M*ng » (Mt 11,  4-5). 

4. Vài ��c tính n�i b�t trong sinh ho�t tông ��
ca Chúa Giêsu: Chúng ta không th nêu lên h�t 
nh�ng ��c tính tông �% c�a Chúa Giêsu. H)n th�, tôi 
ngh. r'ng ‘ch" c	n nói ��n các ��c tính tông �% c�a 
Chúa Giêsu, trong �	u chúng ta t� nhiên nh� ��n lòng 
th�)ng xót, tinh th	n khó nghèo, s�c ch�u �au kh-, ��c 
tính hi�n lành… c�a Chúa Giêsu. Tôi không mu�n ��
c�p ��n nh�ng ��c tính to l�n nh� v�y, tôi ch" nêu lên 
m�y �im �)n s) h)n mà có l# ít ai � ý. �ó là : 

• Chúa Giêsu d� b�t chuy�n v�i ng�
i khác: 
Ng��i khác �ó có th là các kinh s� trong ��n th� mà 
ngay lúc 12 tu-i, ngài �ã chuy�n trò trao �-i (Lc 2,46-
47), có th là các tông �% ngay l	n �	u tiên g p gE
Chúa (Mt 4,18-22), là ng��i ph� n� x� Samari (Ga 4,4-
38), là nh�ng em bé ���c cha m+ d0n ��n : ‘Hãy �
các tr� em ��n v�i Ta’ (Mt 19,13-15). 

• Ngôn t� di�n t� ��n s�, g�n g�i v�i ng�
i 
nghe: M�t �àng Chúa k chuy�n gi�ng nh� k các 
chuy�n c- tích Vi�t Nam mà chúng ta th��ng ���c 
nghe : D� ngôn ng��i �	y t� trung tr�c (Mt 24,46-51 12
d� ngôn 10 ng��i trinh n� (Mt 25,1-13) … v�i hình �nh 
quen thu�c dân b�n ��a : con chiên, bông lúa, ��a tr�… 
Chúa �i vào v�n hóa bình dân… 

• Chúa có tài t�p trung dân chúng: Chúa gi�ng 
cho hàng tr�m, hàng ngàn ng��i. Th��ng các thánh s(
hay dùng t* ‘�ám �ông’, ‘dân chúng’, ‘ng��i ta tu�n 
��n’ �i theo Chúa hay nghe Chúa gi�ng. Nh�ng khi k
câu chuy�n ‘Chúa làm phép l� hóa bánh và cá ra nhi�u’,  
b�n thánh s( �ã nh�t trí v� con s� n�m ngàn ng��i, 
ch�a k �àn bà con tr� (Mt 14,13-21 12F82G>HI-44 12?82
9,10-17, Ga 6,1-15). Chúng ta nh� l�i ‘�ám �ông dân 
chúng’ �ón r��c Chúa Giêsu khi ngài vào ��n thánh 
Giêrusalem (Mt 21,1-11 12F82AA>A-11 12?82AJ>@K-40 12L72
12,12-19). 

• ��a �i�m t�p h�p r�t ‘thiên nhiên’: Hình nh�
Chúa Giêsu th��ng gi�ng cho dân chúng t� h�p quanh 
ngài bên b� h% hay trên s��n núi hoang v�ng (Mt 14,13
-15, Mc 6,30-32), ho c trong các thôn xóm nghèo (Mt 
9,35 12 F82 G>GM>2 =9<�N2 9)=2 =9�=52 O	=2 P9Q72 5<�=52 R�S2
trong các h�i ���ng, nh� thánh Matthêu k l�i (��c Mt 
4,23-25)… Nh�ng không tr��ng h�p nào Chúa ���c 
m�i gi�ng ��o trong dinh th�, ��n �ài, t� nhân sang 
tr�ng … 

Chúa �i ��n v�i ng�
i ta h�n là ng�
i ta ��n v�i 
Chúa: D. nhiên Phúc âm cho chúng ta th�y m�t s�
tr��ng h�p ng��i ta �i tìm Chúa : Chúng ta ��c l�i m�t 
m&u Tin M*ng thánh Maccô k l�i (Mc 3,7-12). Tr��ng 
h�p dân chúng tu�n �i tìm Chúa trên bin h% Tibêriát, 
mà Thánh Gioan k l�i, nh�ng ngài không quên nh�c l�i 
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l�i Chúa nói v�i nh�ng ng��i �ang h% h!i vì tìm g p ���c 
Chúa và h$i Chúa: «Th�a Thày, Thày ��n �ây bao gi� v�y ? »,  
Chúa tr� l�i : « Th�t, tôi b�o th�t các ng��i, các ng��i �i tìm tôi 
không ph�i không ph�i vì các ng��i �ã ���c �n bánh no nê » (Ga 
6, 25-26)… Ngay các Tông �%, có l# không v� nào k c� Anrê và 
Phêrô, �ã t� ��ng �i theo Chúa tr��c, nh�ng Chúa �ã �ích thân 
g�i h� tr�c ti�p (x Mt 4,14-22 12F782A>AG-20, Lc 5,1-11). �in hình 
nh�t là tr��ng h�p Matthêu, nhân viên thu thu� (Mt 9,9). Qu�
�úng nh� Chúa �ã nói v�i các môn �� ‘Không ph�i các con ch�n 
Thày, nh�ng là Thày �ã ch�n các con’ (Ga 15,16). 

6. Nh�ng d�n thân b� d� ngh�: �ó là nh�ng tr��ng h�p: Chúa 
��n �n c)m t�i nhà ông Matthêu thu thu�, ng��i ta �àm ti�u 
‘Chúa b�n bè, �n u�ng, giao du v�i nh�ng ng��i thu thu� và t�i 
l,i (Mt 9,10-11) - Ng��i n� b� tai ti�ng trong thành ��n ng%i khóc 
lóc r%i l�y tóc lau chân cho Chúa, ng��i ta d" tai nhau : ‘N�u ông 
này là thánh, t�t ph�i bi�t con nh$ này là ng��i t�i l,i công khai 
ch� ?’. (Lc 7,37-50) – Khi th�y Chúa nói chuy�n lâu v�i ng��i n�
Samari (Ga 4,27), các môn �� ngE ngàng mà không dám h$i - 
Vào nhà ông Dakêu M�i ng��i x	m xì: ‘nhà ng��i t�i l,i mà ông 
�y c�ng vào tr�’ (Lc 19,7). 

Nh�ng m,i tr��ng h�p, Chúa Giêsu �ã tr� l�i b'ng m�t câu 
�úng v�i tình th�)ng c�u ��: Tr��ng h�p c�a Matthêu: ‘Ng��i 
kho� không c	n ��n th	y thu�c, ch" ng��i �m c	n thôi. Ta ��n 
không ph�i � kêu g�i ng��i lành, m�t � g�i k� t�i l,i’ (Mt 9,12-
13). Tr��ng h�p ng��i ph� n� tai ti�ng, Chúa b�o: ‘T�i ch� này 
r�t nhi�u nh�ng �ã ���c tha c�, vì ch� �ã yêu m�n nhi�u. Còn ai 
yêu m�n ít thì ���c tha ít’. - Tr��ng h�p nói chuy�n v�i ng��i n�
Samari bên th�m gi�ng, Chúa phán: ‘Ai u�ng n��c này s# còn 
khát, nh�ng ai u�ng n��c tôi cho, s# không bao gi� khát n�a. Vì 
n��c tôi cho s# bi�n thành su�i trong lòng k� �y, su�i phát sinh 
s� s�ng ��i ��i’ (Ga 4,13-14). - Tr��ng h�p tr� nhà ông Dakêu, 
Chúa d�y: ‘Hôm nay, nhà này ���c )n c�u ��, vì ông này c�ng là 
con cháu t- ph� Abraham. Con Ng��i ��n � tìm và c�u nh�ng 
gì �ã m�t’ (Ga 19,9-10). – Và trong nhi�u tr��ng h�p khác, Chúa 
Giêsu ch" nói m�t câu v�n g�n �	y yêu th�)ng: ‘HEi con, ��c tin 
c�a con �ã c�u con’ (Lc 7,50 12F;2@I>HT 12F82U>TH 12VL72J>HU-38). 

�  

Qu� th�t, chúng ta có th kh
ng ��nh: ��i t��ng c�u chu�c 
c�a Chúa Giêsu là con ng��i, m�c �ích c�u chu�c c�a Chúa 
Giêsu là �em con ng��i tr! v� v�i Thiên Chúa, hoàn toàn TIN 
NHWN Thiên Chúa là Cha,  ph�)ng th�c c�u th� c�a Chúa Giêsu 
là �ích thân ��n s�ng gi�a MÔI TRXYNG nhân lo�i. Tóm l�i: ‘�
thi hành ch�)ng trình c�u �� loài ng��i c�a Chúa Cha, ��c 
Giêsu-Kitô �ã h� mình ��n tr	n gian, s�ng gi�a xã h�i con ng��i, 
gi�a môi tr��ng nhân lo�i � rao gi�ng �ZC TIN (xMc 1,14). Nói 
theo ch� ��, � ‘�ZC TIN HÓA MÔI TRXYNG’ nhân lo�i. 

B-n ph�n c�a ng��i tín h�u nói chung và ng��i Cursillista nói 
riêng là c�ng tác v�i Chúa Giêsu ‘��c tin hóa môi tr��ng mình 
�ang s�ng’. V�y, � ‘s�ng ��c tin trong môi tr��ng’ cách tr�n v+n, 
� noi g�)ng Chúa Giêsu ‘��c tin hoá môi tr��ng’, chúng ta ph�i 
xin v�i Chúa m,i ngày: ‘L�y Chúa, xin thêm ��c tin cho chúng 
con !’ (Lc 17,5) [

Ch� Ph�m Th� Thành ( Th�y S� ) 90.00 

Ch� Ph�m Th� ���m ( Th�y S� ) 90.00 
Ch� Nguy�n Th� Xuân Bích 
(�	c ) 

100.00 

Anh �oàn Qu
c Khánh 20.00 

Ch� Mai Xuân H��ng 50.00 

Ch� Tr�n Caroline Li�u 100.00 

Ch� Nguy�n Th� L Xuân 30.00 

Ch� Nguy�n Th� T�nh (�	c ) 50.00 

Ch� Lê V��ng N�  (�	c ) 100.00 

AC D��ng Tôn B�o ( Bé Ba ) 100.00 

Ch� Tr�n Th� Ph��ng Viên ( B� ) 40.00 

Ch� Ph�m H��ng Lan  ( B� ) 20.00 

Ch� D��ng Ng�c N� 200.00 

AC Tùng- Lan 100.00 

AC Tr�n Xuân Long 100.00 

Cha Nguy�n Tr�ng Quí 50.00 

Ch� V� Th� Quy�n 50.00 

Ch� Mai Th� C�m H�ng 50.00 

Ch� Nguy�n Th� Thanh Thúy 30.00 

Liên nhóm �	c 700.00 

Ch� Ph�m Th� Th�nh 30.00 

Ch� Nguy�n M� Dung 20.00 

AC Tr�n Công Kh�i 50.00 

Ch� Linh 20.00 

Ch� Tr�n Th� H��ng 30.00 

Ch� Nguy�n Th� Ph��c 50.00 

Ch� Mai Th� Kim Ph��ng 20.00 

Ch� Ph�m Th� Lan 20.00 

Ch� Nguy�n Th� Sai 25.00 

Ch� V� Th� Thu�n 25.00 

Ch� Phan Th� H��ng 20.00 

AC Hu�nh Ch�n Thinh 50.00 

Anh Nguy�n V�n Sách 50.00 

Ch� Lê Th� Thu Th�y 50.00 
Ch� Nguy�n Th� H�n ( St 
Etienne) 

50.00 

Ch� Nguy�n Th� Th�o (St 
Etienne) 

40.00 

Ch� Th� Plattier 30.00 

AC Nguy�n V�n Chi - Tuy�n 40.00 

AC Bùi Tr�ng Khang 130.00 
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Vui m*ng t� )n thánh Chúa 
nh)n d�p kD ni�m 20 n�m 
thành l�p trên ��t Âu châu, 
Phong Trào Cursillo ngành 

Vi�t Nam �ã h�p ��i h�i Âu Châu l	n th� ba t�i Lisieux, 
linh ��a Thánh Têrêsa Hài �%ng Giêsu, t*  05 ��n 07 
tháng Juillet 2013. 

Nh� gi�a m�t v��n hoa h%ng* là nh�ng n� c��i h%n 
nhiên thân th�)ng, 180 cursillistas ��n t* ��c (52 
ng��i), t* B" (12), t* Th�y S. (10), t* Pháp (106), t�p 
h�p vui m*ng ph�n kh!i trong ba ngày s�ng chung v�i 
nhau, n�m tay nhau n�m tay Chúa mà c	u nguy�n, vui 
ch)i, trao �-i kinh nghi�m s�ng Ngày Th� T�, v�i 
quy�t tâm trung thành ti�p t�c s�ng �+p linh ��o Phong 
Trào, làm ch�ng Tin M*ng và ��c tin gi�a môi tr��ng. 
Có b�n linh m�c và hai n� tu cursillista tham gia ��i h�i 
t�i m�t ��a �im có �� ti�n nghi cho ba ngày sinh ho�t 
là « Foyer Louis et Zélie Martin », tên c�a nh� v� Chân 
Ph��c song thân c�a thánh Têrêsa, do m�t n� tu �oàn 
truy�n giáo mà �a s� là ng��i Vi�t Nam qu�n lý. 

Th�t t�ng b*ng ph�n kh!i không khí chi�u khai m�c 
khi t*ng nhóm cursillista ��n t* các n��c ���c gi�i 
thi�u. Anh ch� t�ch v*a tuyên b� khai m�c ��i h�i, li�n 
xu�t hi�n 20 ng�n n�n và cành hoa trên tay 20 cursillis-
ta, trong s� có m�t n� tu trang tr�ng ch"nh t� trong áo 
dòng. Nh�ng hoa n�n ���c � t lên bàn th� chung 
quanh ánh Th	y Chí Thánh nh� c�a l� t� )n v� 20 tu-i 
Th	y �ã ban cho Phong trào. ��i h�i c�t ti�ng ca vang  
khúc hát c�m t� tri ân th�t c�m ��ng. 

Ngay sau gi� khai m�c, t�t c� vui m*ng di chuyn lên 
V�)ng cung thánh ���ng Têrêsa s�t s�ng ch	u Thánh 
Th t�i nhà th� t*ng d��i (crypte) c�a ��n thánh r�ng 
rãi và nguy nga, c	u xin cho ��i h�i )n chúc lành c�a 
Th	y Chí Thánh, c�a Thánh Têrêsa, c�a nh� v� Chân 
ph��c Louis và Zélie Martin và b�n ch� �áng Kính c�a 
gia �ình Martin ! Lisieux. M�t gia �ình có m�t không 
hai trong l�ch s( giáo h�i. T�m gu)ng r�c rE sáng chói 
cho các gia �ình công giáo, � c bi�t là các gia �ình 
cursilista. 

M�t ngày làm vi�c tích c c chung quanh ch �!
S�ng ��c tin 

 Trong tình huynh �� môn sinh c�a Th	y Chí Thánh, 
trùng v�i N�m ��c tin c�a giáo h�i, ��i h�i c	u 
nguy�n, suy ngh., kim �im sinh ho�t c�a Phong Trào 
và chia ra n�m nhóm trên ba m�)i ng��i h�p riêng 
trao �-i ý ki�n, c�m nghi�m, kinh nghi�m trong m�t 
ti�ng tr��c khi tr! l�i  ‘trình làng’ t-ng k�t c�a t*ng 
nhóm v� hai rollo v�i ch� �� S�ng và Làm ch�ng ��c 
tin : 

Rollo 1 « S�ng ��c tin trong môi tr�
ng th
i nay » 
�	y nh�ng th( thách, khó kh�n, cám d, và t�n công 

c�a nh�ng th� l�c vô th	n và ��i ngh�ch do anh Many 
\]=52^_9:`2UM2;ab=9234S2;a:=523N-<2c`=512

Rollo 2 « S� m�ng ca ng�
i tín h�u giáo dân cursil-
lista » do ch� Ng�c C�)ng (khoá 7) trình bày trong bu-i 
chi�u. 

Ti�p theo Rollo 1 « S�ng ��c tin trong môi tr�
ng th
i 
nay », các nhóm nh�n ��nh r'ng trong hành trình ��c tin, 
chúng ta còn ph�i ��ng �� nhi�u khó kh�n không nh�ng 
trong môi tr��ng ��i r�t ph�c t�p, mà l�m khi c� trong gia 
�ình, n)i làm vi�c, và c�ng có khi trong c�ng �oàn. Do �ó,  
cursillistas nh�n th�y : 

1. C	n ph�i �ào sâu, c�ng c� ��c tin qua chuyên c	n 
h�c ��o, luôn bám sát tay Chúa, tìm s�c m�nh n)i  
Giáo H�i, k�t h�p nhau ch t ch# h)n trong c	u nguy�n, 
v�i h�i nhóm, ultreya, và Tr��ng hu�n luy�n, � b�o v�
h%ng ân vô giá là ��c tin. 

2. V�ng vàng trong ni�m tin, cursillista  c	n ph�i ‘can 
��m’ quy�t tâm ‘xu�ng núi’, có ngh.a là ti�n ��n nh�ng 
ng��i khác, �em Chúa ��n cho h� và �em h� ��n v�i 
Chúa. 

3. …làm công vi�c �y theo ph�)ng pháp Cursillo là 
tr��c h�t s�ng k�t h�p m�t thi�t v�i Chúa, và chân 
thành liên k�t v�i anh ch� em  cursillistas trong tình b�n, 
trong tình huynh �� chân thành.. 

Ti�p theo, Rollo 2 nh�c l�i cursillista ph�i là ng��i tín h�u 
giáo dân tr�!ng thành, s�ng �úng  nh�ng �i�u c�n b�n  
Kitô giáo, hiu rõ và ý th�c r'ng mình ���c tham d� vào 
ba s� v� T� T�, Ngôn S� và V�)ng �� c�a Chúa Kitô là 
Th	y Chí Thánh c�a chúng ta. 

Luôn nh�n th�c  nh�ng khó kh�n c�a môi tr��ng, anh ch�
em các nhóm công nh�n ph�i tri�t � áp d�ng ph�)ng 
pháp c�a Phong trào v�i hai ch� « cùng nhau »: cùng 
nhau h�c t�p, cùng nhau chia s�, cùng nhau ho�t ��ng, 
cùng nhau c	u nguy�n, cùng nhau n�m bám tay Chúa và 
n�m tay nhau. 

Quan tâm � c bi�t ��n nh�ng ng��i « xa cách » : xa cách 
Chúa, xa cách Giáo h�i, xa cách Phong trào. � t�t c�
cùng nhau k�t h�p trong vòng tay l�n v�i Chúa và v�i anh 
ch� em. 

T�ng c��ng tình b�n chân thành và trung thành, qua 
nh�ng ti�p xúc cá nhân, ��n v�i nhau v�i nh�ng ��c tính 
quí báu nh� vui t�)i, khiêm t�n, nh0n nh�c, hy sinh, tha 
th�. 

Bi�t r'ng nh�ng khó kh�n s# v0n còn, nh�ng tin t�!ng 
vào )n phù tr� c�a Th	y Chí Thánh, chúng ta ph�i có th  
v�ng b��c lên ���ng. 

V�i lòng trông c�y vào "n Thánh Chúa 

Nh� l�i ngày k�t thúc khoá cursillo, vào gi� s�p lên 
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Nhà thánh Louis et Zélie Martin, 07/07/2013 

Kính �	c Ông, quý cha linh h��ng, 

Kính g�i toàn th� các anh ch� trong Ban T� Ch	c m�ng tu�i 20 c�a 
Phong Trào Cursillo Vit Nam Âu Châu cùng các anh ch� cursillistas 
kh p m�i n�i !"n tham d# �H, c�ng nh� các anh ch� không có m$t, 

L%i !�u tiên c�a con là c�m t� Chúa ban cho con th&t là vui v' và h�nh 
phúc, tràn !�y �n s�ng Chúa trong d�p k( nim 20 n�m H�ng Ân c�a 
PT Cursillo. Tu�i 20 tràn !�y nh#a s
ng th&t d� th��ng. Con c�ng có 
c�m nghim v� con s
 20 trong !%i s
ng �	c Tin. Con xin chia s' : 

Con sinh n�m 1953, n�m nay con !��c 60 tu�i.  

Hai m��i n�m !�u Chúa th��ng cho con có hình �nh gi
ng Chúa. 
Nh�ng m t con không nhìn th�y Chúa, tai con không nghe !��c ti"ng 
Chúa, ming con không nói !��c L%i Chúa. Vì lúc !ó con ch�a là con 
cái Chúa. Hai m��i n�m k" ti"p, qua bí tích R�a T)i và bí tích Hôn 
Ph
i, m t con nhìn th�y Chúa qua hình �nh linh m�c r�a t)i, c�ng nh�
con nhìn th�y Chúa qua ng�%i b�n !%i c�a con và nh�ng ng�%i xung 
quanh. Tai con nghe !��c ti"ng Chúa qua l%i gi�ng c�a các cha, ming 
con nói !��c L%i Chúa qua Phúc Âm. Lúc b�y gi% con !ã bi"t Chúa. 

Hai m��i n�m k" ti"p trùng h�p v�i th%i gian b t !�u thành l&p PT Cur-
sillo nh�ng r�t ti"c là con !"n v�i PT ch� m�i 9 n�m sau khóa h�c ba 
ngày. S
ng ngày th	 t�, v� ch�ng con luôn tham d# các khóa k" ti"p 
sau !ó v�i vai trò tr� tá. Chúng con c
 g ng giúp ho$c là khóa nam, hay 
khóa n�, * Paris và bên �	c qu
c. Chúng con !��c thôi thúc b*i !)ng 
l#c mu
n hi�u Chúa nhi�u h�n nh% nghe l�i các rollos. Tr��c !ây !%i 
s
ng !�o c�a chúng con quá h%i h�t vì bi"t Chúa mà không hi�u Chúa 
mu
n gì n�i mình, và gi% !ây mình ph�i !áp tr� Tình Yêu c�a Chúa 
qua s# ph�c v� các anh ch� m�i tham d# PT. +n Chúa càng ngày càng 
tuôn !� d�i dào nh�t là trong ��i H)i Utreya Âu châu l�n này t�i nhà 
thánh Thêrêsa, thánh b�n m�ng c�a !	a con gái duy nh�t, con dâu duy 

nh�t và cháu ngo�i duy nh�t. C�m t� H�ng Ân Chúa ! 

Con có tham d# vào hai �H Ultreya Âu châu k� m)t và hai tr��c !ây. L�n th	
nh�t * Paris, con !ã c�u nguyn tr��c tôn nhan Th�y Chí Thánh, dâng lên Ngài 
m)t ý nguyn r�t riêng t� và Chúa !ã nh&m l%i. Con không dám k� ra ng�n 
ngu�n vì con s� ng�%i khác b�o là con luôn ch�y theo ‘+n’ Chúa. Nh�ng b�n 
thân con bi"t Chúa luôn l ng nghe con và !ã ban cho con quá nhi�u H�ng Ân, 
nên con c	 ch�y theo Chúa !� !��c c�m t� Ngài !  �ó là l%i c�m nghim r�t 
chân thành c�a con t�i nhà thánh này cùng l%i nguyn chúc : 

�	c Ông, quý cha, quý th�y linh h��ng, các s�, !��c nhi�u s	c kh,e và tràn 
!�y +n Thánh Chúa. 

Các anh ch� trong Ban �i�u Hành, qua l%i c�u b�u c�a M- Thánh, !��c nhi�u 
�n phù c�a Chúa Thánh Th�n.  

Các anh ch� cursillistas !��c Chúa ban cho toàn th� gia !ình bình an và Phúc 
Lành, con c�ng không quên c�u nguyn cho các cursillistas !ã b��c qua ngày 
th	 n�m !��c Chúa th��ng xót s�m !ón nh&n vào N��c H.ng S
ng. 

Xin g�i !"n các anh ch� m)t quy"t tâm c�a riêng em, và ch c ch n r.ng c�ng 
chính là c�a t�t c� chúng ta, nh�ng ng�%i cùng lý t�*ng làm ch	ng nhân tích 
c#c cho Th�y Chí Thánh Giêsu : 

TIN Chúa làm ta lành ! 
C/Y Chúa làm ta m�nh ! 
M0N Chúa làm ta h�nh phúc ! 

DE COLORES   
Thérèse Tr��ng Th� Bé Ba  - k9 (LN  Bordeaux) 

���ng, lòng h�ng vui khi �ón 
nh�n l�i c�a Th	y nói ‘tin 
t�#ng n�i b�n’ là m,i ng��i 
chúng ta, hôm nay, xin thân ái 
m�i quí ch�, quí anh cùng  
nhau, ta �áp l�i  l�i c�a Th	y 
xác quy�t � t tin t�!ng n)i 
chúng ta nh� ngày nào, và m,i  
ng��i s# �%ng thanh �áp l�i 
v�i l�i m�nh m# tuyên x�ng 
« con tin c�y vào �n thánh 
Chúa », ti�p theo 3 l�i trình 
dâng lên Chúa nh)n danh ��i 
h�i : 

*L�y Chúa, vì Chúa tin t�!ng 
n)i chúng con, � cho nh�ng 
ngày t�i, chúng con có th
v�)n lên, cao �+p h)n 20 n�m 
qua, trong c� g�ng tìm ��t lý 
t�!ng yêu m�n Chúa thi�t tha 
mãi mãi, nh� Chúa ao ��c và 
� t tin t�!ng n)i chúng con. 

T�t c� �áp : Con trông c�y vào 

�n thánh Chúa. 

*L�y Chúa, mai n	y, trên con 
���ng Ngày Th� T�, chúng 
con mu�n �oàn k�t yêu th�)ng 
nhau kh�n khít h)n 20 n�m 
qua, trong tình b�n v�i Chúa, 
trong tình huynh �� chân th�t 
v�i nhau nh� Chúa mu�n và 
� t tin t�!ng n)i chúng con.  

T�t c� �áp : Con trông c�y vào 

�n thánh Chúa.

*L�y Chúa, gi� �ây  s�p lên 
���ng, t�m lòng h�ng vui c�a 
chúng con mu�n r'ng h)n 20 
n�m qua, s# luôn cùng nhau 
h�c t�p, cùng nhau c	u 
nguy�n, cùng nhau làm ch�ng 
nhân c�a Chúa, c�a  Tin M*ng 
Ân Phúc c�a Chúa m�t cách 
tích c�c h)n n�a trong môi 
tr��ng ��i, nh� Chúa yêu c	u 
và � t tin t�!ng n)i chúng con. 

T�t c� �áp :  Con trông c�y vào 

�n thánh Chúa. 

*Têrêsa vi�t « Con s# s�ng trên 
tr�i mà làm nh�ng �i�u thi�n 
trên ��i. Con s# g!i xu�ng m�t 
�ám m�a hoa h%ng ». 

(Trình bày ca anh Hu�nh Ch�n 

Thinh, phó ch t	ch, trong bu�i h�p 

b� m�c ��i H�i sáng Chúa nh�t 

07/07/2013) 
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trong ba ngày. �i�u anh �ánh ��ng 
nh�t là s� chia s�, tinh th	n ph�c 

v� cao, m�n Chúa yêu ng��i 
c�a các cursillistas. Anh nói : 

« Tôi r�t xúc ��ng khi th�y trên 

xe bus, các ch	 m�i nhau, chia nhau 

nh�ng th�c �n, trái cây, bánh k�o v�i t�t c�
chân tình, ch� không m�i nhau khách sáo nh�
nh�ng ng��i b�n khác ». Ngày th� sáu, trong 
thánh l� �	u tiên, cha Phêrô Nguy�n Tr�ng Quý 

cho r��c mình Thánh Chúa xong thì còn d� l�i 
m�t ít, cha chia cho m,i ng��i vài bánh thánh. 
R%i trong ��i l� ngày Chúa Nh�t, lúc cho r��c l�, 
l	n này thì s� ng��i d� l� quá �ông mà cha Quý 
l�i còn ít bánh thánh, trong khi ba ng��i ch�a 
���c r��c l�. Anh th�y ch� H�nh �ã b� bánh c�a 
mình ra chia cho 2 ch� em khác, �i�u này �ã �ánh 
��ng anh r�t nhi�u. Anh c�m th�y ph�i có tình 

yêu Chúa th�t s� trong Phong Trào, Các anh ch� m�i có 
nh�ng chia s�, s�n sóc yêu th�)ng chân tình ��n nh�
th�. Tình b�n Cursillo th�t chân th�t tuy�t v�i. 

Riêng em, hôm chúa nh�t ngày chót c�a �H, vì áp 
huy�t em lên cao quá, nên em quy�t ��nh ! l�i trong 
phòng ng� m�t gi�c, không theo xe bus �i tham quan 
n�a, gi� s�c kho� cho m�t ngày dài ph�c v� trong xe 
bus ngày hôm sau. �ang ng� thì thình lình có ti�ng gõ 
c(a phòng, m�t món quà b�t ng� vô giá, em ���c anh 
ch� ch� t�ch ��n h$i th�m s�c kho�. Trong lòng em nh�y 
m*ng nh� bà Thánh Isave ���c ��c M+ ��n vi�ng 
th�m. C�m ��ng quá, n��c m�t ch�y trong lòng, th�t là 
di�m phúc, ni�m vui dâng tràn, em nh�y ra kh$i gi��ng, 
h�t c� m�t.Anh ch� nói s# d0n em và anh ch� Sách �i 
th�m ph� Lisieux và vi�ng m� bà Thánh Têrêsa. N)i 
�ây, tr��c b�c t��ng ��c M+ mà Thánh Têrêsa c	u 
nguy�n, em �ã xin )n, dâng ch%ng và con trai em cho 
��c M+. Trong PT không có phong t�c nói l�i c�m )n 
nhau, vì t�t c� ��u ��n t* /n Thánh Chúa, nh�ng em 
v0n ph�i tri ân các anh ch� �ã cho em nh�ng l�i khuyên, 
nh�ng h��ng d0n, nh�ng s�n sóc. Trong ba  ngày trong 
�H, tuy em ít có d�p ���c ti�p xúc v�i các anh ch� bên 
Pháp, vì ai c�ng b�n r�n v�i công vi�c c�a mình, nh�ng 
em v0n c� len lén nhìn t*ng ng��i m�t, em nh� l�i anh 
D�)ng nói, s�ng m�t mình s# cô �)n l�m. Lúc �ó em 
hiu, dù có gia �ình, khi con cái l�n lên, chúng s# �i xa 
và có cu�c ��i riêng c�a chúng, còn l�i ch" có hai ông bà 
già. Ng��i b�n ��i và em, em ví nh� n��c lèo và bánh 
trong tô ph!, n��c lèo và bánh ph! quan tr�ng nh�t vì 
mang l�i dinh d�Eng cho c) th s�ng còn. Nh�ng m�t tô 
ph! ngon �òi h$i ph�i có tí bò viên, tí hành, tí rau th)m, 
tí t�)ng �t, lúc �ó tô ph! m�i có h�)ng v� toàn v+n, sup-
per ngon. Gia �ình Cursillo là ‘tí tí �ó’ c�a em, và ‘tí tí �ó’

v�i em không th thi�u ���c. T� )n Chúa �ã cho em 
���c gia nh�p vào PT, cho em bi�t trân tr�ng tình b�n 
thiêng liêng Cursillo, em s# quan tâm ��n nh�ng ng��i 
"xa cách" � mang Chúa ��n cho nh�ng ng��i b�n và 
gi�i thi�u b�n v�i Chúa, em yêu gia �ình Cursillo c�a 
em, em yêu t�t c� các anh ch�.  

De Colores * Maria Xuân Bích K 28 

Em m�i �i �n sinh nh�t v�, sinh nh�t 
Phong Trào Cursillo 20 tu-i. 
« Sinh nh�t vui quá ! », ai c�ng 
b�o v�y. Sinh nh�t �+p quá, 
hay quá. V� ��n nhà �ã ba ngày 
r%i mà em v0n còn lâng lâng, còn no 
l�m, còn say n�a. Có l# ch%ng em không hiu, 
khi em v0n miên man k v� ��i H�i cho anh 
nghe, vì em v0n còn r�t vui.  

Vui nh�t là bài múa nhúc nha nhúc 

nhích « G p GE ��c Kitô » c�a các ch� liên 
nhóm Paris. Nhìn các ch� l�n tu-i xúng xính trong 
chi�c áo dài màu �$ làm em c��i bò ra, th�y các 
ch� d� th�)ng quá, ai dám nói tu-i già là th�t b�i, 
ch
ng làm ���c vi�c gì ? Cha linh h��ng Stepha-
nô c	m lòng không ���c ph�i th�t lên nh� sau, 
« t�t c� các ch	 trong ��i H�i th�t là duyên dáng, 

làm cho cha say » ! Ch�c ch�n các anh s# yêu 
th�)ng các ch� h)n, vì các ch� �n nói d�u dàng, làm vi�c 
ch�m ch" thân thi�n, sinh ho�t �	m �m chia s�. Cha c�m 
kích nh�t là nh�ng bài Rollo ���c biên so�n súc tích và 
���c trình bày v�i t�t c� tâm tình. Riêng em, khi nghe 
các anh cursillistas hát bài «Gieo M
m Tin Yêu», l�i bài 
hát t*ng ch� t*ng ch� là tri�t lý s�ng ��o, « hãy gieo 

m
m tin yêu v�i nh�ng vi�c nh� bé » và k�t lu�n « ph�c 

v� chính là ni�m vui ». Em r�t c�m ��ng th�y m�y cái �	u 
tóc �en tóc b�c ch�m l�i v�i nhau và ti�ng hát hùng h%n 
m�nh m# nh� cá tính các anh. Các anh là c�t tr� c�a 
Phong Trào, là cái �	u, là b�o v� ch�m sóc cho con 
thuy�n v�ng tay lái �i ��n b�n b� h�nh phúc là g p gE
Chúa Kitô.Các anh c�)ng quy�t nh�ng nh+ nhàng, uyn 
chuyn, r�ng l��ng v�i �àn em gái, nh�t là khi có xung 
��t vì ch�a làm vi�c quen v�i nhau khi m,i ��a m,i tính 
tình d� bi�t. 

Ba ngày ��i H�i có r�t nhi�u �i�u � k, và tránh trùng 
h�p v�i nh�ng chia s� c�a các anh ch�, em xin thu�t l�i 
tâm tình c�a hai ‘c�m tình viên’ (ng��i ch�a d� khóa cur-
sillo) trong nhóm ��c c�a em nh� sau. Anh Hóa, m�t 
c�m tình viên nhi�u n�m, r�t ao ��c ���c tham d� �H. 
Anh c�ng là m�t ‘�	u b�c’ nhi�u n�m ch�m sóc b�a �n 
cho nh�ng Ultreya, anh luôn t ng nh�ng n%i bún m�c, 
cháo lòng th)m ph�c, v�i �	y �� rau th)m, th�t ��p r�t 
ngon ! Anh nói, « Tôi r�t trân tr�ng tình b�n trong Cursillo. 

Nh�ng ngày qua tôi ���c s�ng trong ni�m vui, qua s�
ch�m chú theo dõi cách s�ng, các sinh ho�t ca các cur-

sillistas, và ���c �ánh ��ng b�i nh�ng hy sinh và ch�m 

sóc l�n nhau, nh�t là ca anh H�i âm th
m hy sinh cho 

gi�c ng ng��i cùng phòng, và ch	 Thúy s�n sóc mua s�a 

m i ngày cho m�t ch	 l�n tu�i ». Anh xin h�a s# �%ng 
hành v�i chúng ta, cùng nhau « chia s$, cùng nhau h�c 
t�p, cùng nhau ho�t ��ng » nh� bài Rollo « S� M�ng 
Ng��i Tín H�u Giáo Dân » �ã nh�n m�nh. Th�t vui 
m*ng chào �ón anh vào Phong Trào anh nhé. Anh Dung, 
m�t bác s. tr�, tâm s� « không h� bi�t Phong Trào Cursil-

lo là gì ! » �úng là m�t s� ng0u nhiên khi anh mu�n ��n 
Lisieux chung v�i cô v� c�ng là bác s.. Anh ch� t�!ng s#
ch" là m�y ngày t.nh tâm, và c�ng nh� anh Hóa, anh c�ng 
m! m�t nhìn, quan sát t*ng ng��i, t*ng s� vi�c x�y ra 
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M�t anh r�t x!i l!i v�i b�t c� ai mà anh �ã g p �âu 
�ó m�t vài l	n, nh�ng l�i không nh� tên : 

 - Ah, Chào ch� A, ch� kh$e không ? 

 - D� chào anh, nh�ng tôi không ph�i là A. 

 - Oh, xin l,i, chào ch� B. 

 - D�, tên tôi c�ng không ph�i là B. 

 - Lâu quá không g p ch� tôi quên m�t. Thôi �úng 
r%i ch� C ph�i không ? 

 - D� không, tôi là D �. 

 - Th� ��y ! Th� m�i bi�t gia �ình Cursillo mình l�n 
quá ph�i không ch� ? 

✳ 

Nh�ng d�p ���c s�ng và sinh ho�t chung v�i nhau, 
nh�ng ti�ng ngáy �êm v0n nh� nh�ng b�n « hòa t�u 

trong sa m�c » « �ánh ��ng » nhi�u ng��i luôn t"nh 
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th�c ch� ánh sáng c�a bình minh. 

D�, chào bác, t�i qua bác ng� ���c không ? 

Cám )n cô, t� )n Chúa, hôm qua sau khi xem phim 
tài li�u Phòng Trào xong, tôi làm m�t gi�c t�i sáng. 

Bác ���c x�p ! phòng m�y ng��i ? 

Phòng tôi có 3 ng��i. 

Th� hai ng��i b�n chung phòng v�i bác c�ng ng�
ngon ch� ? 

Tôi nghi�p h�, sáng nay h� b�o v�i tôi h� nghe ti�ng 
máy xe kéo c� �êm nên không ng� ���c. 

Th� ti�ng xe kéo không làm phi�n bác à ? 

Tôi có cái b�nh ngãng tai nên ch
ng nghe gì c�, ch"
t�i cho h� thính tai quá ! Tôi khuyên h� thôi thì m�i 

s� dâng h�t cho Chúa. 
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 .. Nhi�u ch� nhóm Paris nhìn ng�m s� t�)i tr� c�a các 
ch� nhóm ��c, ch�nh lòng than th! :  

So v�i nhóm ��c, c�ng �oàn Pháp mình già nua quá ! 
Mình ph�i tìm cách nào � tr� trung hóa c�ng �oàn 
mình, ch� không, ��i H�i 25 n�m t�i khéo l�i ch�ng g�y 
h�t ! 

Tôi th�y có m�t gi�i pháp tr� trung hóa nhanh nh�t cho 
c�ng �oàn mình là khai rút tu-i l�i h�t. 

✳ 

Sau khi nghe anh Doanh ��c bài th) « SdNG » c�a c�
Phan B�i Châu, mà hai câu th) : 

S�ng mà nh� th� không nên s�ng 

S�ng ti làm chi ��ng ch�t tr�i  

�ã làm nhi�u ng��i t� v�n mình, nên có m0u ��i tho�i 
nh� sau trong phòng �n: 

Gi� �n mà các ch� ph�i m c áo dài th� này ch�c là �n 
không ���c tho�i mái �âu nh" ? 

Vâng, nh�ng �n th� � ��ng b�t ch�t tr�i ���c chút 
nào hay chút n�y anh �. Ch� nghe bài th) anh Doanh 
��c th�y c�ng x�u h-. 

✳ 

Sau bài múa « G p gE ��c Kitô » c�a nhóm Pháp, có 
ch� ��n h$i : 

Sao ? có tr�c tr c gì mà anh So�n gi�i thi�u xong, ch�
mãi không th�y nh�c n-i lên v�y? 

Thì anh So�n �ã gi�i thích r%i ��y, � « G p gE ��c 
Kitô » không ph�i là vi�c �)n gi�n, chúng ta ph�i kiên 
nh0n ch� ��i và chu&n b� tâm h%n, g p ���c Chúa nh�
th� là nhanh r%i ��y ! 

✳ 

Sau v! k�ch « Bà Tám �i khóa 3 ngày » có ng��i ��n 
g p «Ông Bà» Tám cám )n r�i rít : 

Cám )n ông Tám �ã lên ti�ng dùm tôi, ch� tôi nói hoài 
b� không ch�u nghe. e nhà b� c�ng nói chuy�n v�i tôi 
b'ng tông « La » không hà. 

Cám )n bà Tám �ã nói lên cái u&n khúc bao n�m nay 
tôi h-ng dám nói v�i ông xã tui, -ng hút thu�c quá tui 
ch�u không n-i. Xin c	u nguy�n cho -ng « b$ cái r�p » 
nh� ông Tám v�y nhe. 

Ngoài hành lang , có d�p ông Tám Nguyên gi�i thi�u bà 
Tám Tâm và ch� Ph��ng ng��i �óng vai bà Tám trong 
d�p ch�)ng trình v�n ngh� tr��c, cho m�t s� anh ch�
nhóm ��c : 

�ây là bà dz� c� c�a tôi, hai bà v� nh� anh ch� th�y, 
ng��i tám cân ng��i n(a l�ng ch� ch
ng ai thua ai, tui 
th�t s� h-ng mu�n b$ bà nào, nh�ng vì ��o di�n ��nh 
�o�t s� ph�n c�a tôi nên tui ph�i « xin vâng » 

D� xin hân h�nh ���c chào gia �ình Bác Tám.  

‘Nhà V�n Hóa’ (S�u T
m) 
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