
 

 LÁ THƯ PHONG TRÀO  

 «Vì sao người Cursillista phải đi theo Đức Kitô ?» 

 

Thưa Quý Anh Chị Cursillistas thân mến,  

Trong thế giới hiện nay, đang ngày càng thế tục hóa đến cao độ, không ít những người đã 

đặt câu hỏi : " Giêsu là ai mà phải đi theo ông ta ? ". Tại môi trường Âu Châu và nước 

Pháp này thì tên Giêsu Kitô không phải là xa lạ, không phải là họ chưa từng nghe nói đến 

như ở những địa giới xa xôi nơi góc bể chân trời, chưa từng một lần tiếp cận với văn 

minh. Nói đến văn minh, thì dù rằng nhiều người, nhất là những người mệnh danh là trí 

thức, khoa bảng, chính giới, chính quyền, luôn muốn chứng tỏ mình là thế tục, cũng đã 

phải công nhận là họ đã kế thừa nền văn minh Kitô giáo. Họ văn minh nhờ tôn giáo do 

Chúa Kitô lập ra, mà lại không biết Đức Kitô là ai thì thật là điều đáng „buồn‟, nếu không 

muốn nói là „bực‟ ! 

Cũng may mà, dù cho đã phải lên ghềnh xuống thác, Giáo Hội Công Giáo do Đức Giêsu 

Kitô lập nên vẫn còn hiện hữu, và trong Giáo Hội, vẫn còn người kế vị Thánh Phêrô và 

những Kitô hữu tiếp tục đi theo và làm chứng cho Đức Kitô và Lời của Ngài. Trong các 

Kitô hữu, trong các tổ chức, đoàn thể của Giáo Hội có Phong Trào Cursillo chúng ta. 

Chúng ta đều trải nghiệm những điều kỳ diệu Thiên Chúa đã tác động trên chúng ta trong 

Khóa Ba Ngày. Nhưng chúng ta cũng biết là với những gì chúng ta lãnh hội qua các 

rollos và những bài huấn đức của quý Cha Linh Hướng, vẫn chưa đủ cho người 

cursillistas chúng ta trong suốt chiều dài Ngày Thứ Tư. Vì thế PT đã dự trù những 

phương tiện để hun đúc ngọn lửa sốt mến trong mỗi người chúng ta : Hội Nhóm, Ultreya 

và Trường Huấn Luyện. Đó là những lúc chúng ta kiểm điểm lại, tìm cách tăng cường 

nén bạc vốn liếng Chúa đã ban (x. Mt 25, 14-30) trong khóa Ba Ngày. Ngoài ra, chắc hẳn 

chúng ta cũng đã thường xuyên chiêm niệm Thánh Kinh để củng cố thêm đức tin của 

chúng ta. Mục đích chính là để chúng ta tiếp tục được tràn đầy Ơn thánh hóa của Chúa 

Thánh Thần,  

Như các môn đệ của Ngài khi xưa, Cursillistas tôn thờ Chúa Giêsu Kitô là thầy và nhận 

mình là môn đệ của Ngài. Điều này chứng tỏ chúng ta đã nhận biết Ngài là Đấng Mêsia, 

là Con được Cha Ngài sai xuống thế cứu chuộc loài người (x. Ga 5, 19-30). Chúng ta 

theo Ngài vì Ngài chính là Thiên Chúa Hằng Hữu : " Khi các ông giương cao Con Người 

lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu " (Ga 8, 28), và Ngài đã phán " Tôi và Chúa 

Cha là một " (Ga 10, 30). Và khi biết rõ Thày Chí Thánh của chúng ta là ai rồi thì chúng 

ta tin Ngài, tin lời Ngài phán : " Chính Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai 

đến với Chúa Cha mà không qua Thầy " (Ga 14, 6). Điều cần phải xác tín, phải mạnh dạn 

tuyên xưng ở đây : Chúa Giêsu Kitô là con đường "duy nhất" dẫn đến Chúa Cha, dẫn đến 

Nước Trời, dẫn đến Hạnh Phúc vĩnh cửu. Không có con đường nào khác ! 

Chúng ta đang bước vào Mùa Vọng kể từ ngày 1/12 này. Mùa Vọng của người Công 

Giáo nhằm chuẩn bị tâm hồn đón mừng Lễ Giáng Sinh. Chúng ta biết và tin rằng Đấng 

Thiên Sai là Chúa Giêsu Kitô đã đến, không còn chờ mong một đấng nào khác nữa. 

Nhưng chúng ta vẫn sẵn sàng chờ ngày Đức Kitô trở lại trong ngày cánh chung. Xin chúc 

mọi người một Mùa Vọng sốt sắng.                                          Văn Phòng Điều Hành 
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(Lm Mai Đức Vinh) 

 Chúng ta vừa kết thúc „Năm mừng lễ Bạc 

Phong Thánh của 117 vị Tử  Đạo Tiền Nhân.(1988-

2013). Chúng ta đã dâng Thánh Lễ, đọc sách „Các 

Thánh Tử Đạo, đã trao đổi, đã đi Đại Hội Hành Hương 

và đã nghe nhiều bài thuyết trình… Tôi nghĩ, tất cả 

những sinh hoạt đạo đức này đều như có chung một kết 

luận, là mời gọi chúng ta „Sống Đức tin theo gương các 

Thánh Tử Đạo Tiền Nhân‟. Vì thế, hôm nay, tôi muốn 

dựa vào câu Giáo Lý về Bí Tích Thêm Sức, để chia sẻ 

với quý anh chị Cursillistas „lời mời gọi‟ trên đây một 

cách cơ bản và thực tế.  

 Câu Giáo Lý đó là : Hỏi một người đã chịu 

phép Thêm Sức có những bổn phận nào ? – Thưa có 

ba bổn phận : 1) Bền vững sống đức tin. 2) Can đảm 

bênh vực đức tin. 3) Nhiệt thành truyền bá đức tin. 

Một cách vắn gọn, tôi xin chia sẻ từng điểm. 

1. Bền vững sống đức tin : Lửa thử vàng, gian nan thử 

đức tin. Đức tin là của quý Thiên Chúa để trong bình 

sành là con người chúng ta (Dt 11,26). Chúa nhào nặn 

đức tin của chúng ta giống như Chúa đã thử thách đức 

tin của tổ phụ Abraham (x Dt 11,8-19). Đây là một kinh 

nghiệm thực tế của mỗi người Kitô hữu. Có thể nói 

„sống đức tin hay sống đạo hôm nay, không riêng trong 

xã hội Pháp, nhưng bất cứ nơi nào, tại Việt Nam cũng 

như ở hải ngoại, chúng ta đều chạm trán với những khó 

khăn, những thử thách có sức làm lu mờ, làm chao đảo 

đức tin của chúng ta. Thánh Phaolô bảo : chúng ta phải 

chiến đấu kiên trì để sống vững đức tin (Pl 1,27). 

 Chính vì thế, khi gọi chúng ta tin theo Ngài, 

Chúa Giêsu không ngần ngại đặt điều kiện „Ai muốn 

theo Ta, hãy vác lấy thánh giá mà đi theo, ai không vác 

thánh giá, người đó không đáng làm môn đệ Ta‟ (Mt 

10,38). Chúa không bảo „những người tin theo Chúa là 

đi vào con đường rộng, nhưng phải chấp nhận con 

đường hẹp, vì chỉ con đường này mới dẫn chúng ta đến 

sự sống vĩnh cửu‟, (Mt 7,13). Cho nên, chỉ những ai bền  

 

vững sống đức tin đến cùng, người đó mới được cứu độ 

(Mt 10,20). Nhìn vào đời sống các Thánh Tử Đạo tại 

Việt Nam, chúng ta thấy các ngài đã bền vững sống đức 

tin như thế nào. Chắc chắn các ngài đã sống đức tin 

trong những hoàn cảnh khó khăn hơn chúng ta rất 

nhiều : - về phạm vi tôn giáo, các ngài phải chọn lựa 

giữa đạo cổ truyền, „đạo thờ ông bà, đạo thờ thần 

tượng‟ với „Đức tin vào Thiên Chúa Duy Nhất, vào Đức 

Kitô Cứu Thế‟. - Về phạm vi gia đình và xã hội, các 

ngài phải giữ vững những truyền thống cơ bản của gia 

đình, không đa thê, nhưng chung thủy một vợ một 

chồng, phải gẩy bỏ những dị đoan, những tập tục cổ hủ, 

mà trung kiên sống luân lý Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. -

Về bổn phận công dân, một đàng các ngài phải trung 

thành với vua-chúa, phải kính trọng quan quyền, bảo vệ 

và xây dựng tổ quốc, nhưng một trật, các ngài phải 

cương quyết, quả cảm trước những gièm pha, đe dọa, 

hành hạ và bách hại hà khắc của vua quan. - Về phạm vi 

văn hóa, các ngài đã khôn ngoan không những bảo vệ 

phát triển mà còn thăng hoa và phúc âm hóa những giá 

trị cao đẹp của văn hóa dân tộc, bằng việc đón nhận và 

sống chết với văn hóa Tin Mừng, chính là văn hóa của 

Đức Tin. 

 Đọc sự tích của bất cứ một vị Thánh Tử Đạo 

Việt Nam nào, chúng ta cũng thấy được những nét nổi 

bật độc đáo đó. Tất cả đều khẳng định : Các Thánh Tử 

Đạo Tiền Nhân là những người đã bền vững sống đức 

tin, thật là đuốc sáng đức tin  cho chúng ta đi theo. 

2. Can đảm bênh vực Đức Tin. Bền vững sống đức 

tin, chính là can đảm bênh vực đức tin. Chúa không 

muốn chúng ta bênh vực đức tin bằng gươm bằng giáo 

(x. Ga 18,10-11) hay bằng lửa trời (x Lc 9,54-56), 

nhưng bằng đời sống chứng tá, bằng lời tuyên xưng can 

đảm, bằng tinh thần phục vụ, và bằng sự chấp nhận mọi 

khổ nhục, kể cả cái chết vì đức tin (Mt 10,18-20; Mc 

13,9-11; Lc 21,22-15). Đọc hạnh tích các thánh Tử 

Đạo, chúng ta có nhiều bằng chứng về điểm này. Tôi 

xin nêu lên ba trường hợp làm thí dụ :  

 Can đảm bênh vực và hãnh diện ‘đạo mình theo 

là đạo thật’. Sử chép về thánh linh mục Phaolô Lê 

Bảo Tịnh như sau : Khi tàu chở tù nhân cập bến 

Thuận An để đi Phú Yên, quan cai tù cầm giấy điểm 

danh. Đến lượt thầy Lê BảoTịnh, ông thêm câu „Lê 

Bảo Tịnh, tòng gia tô tà đạo‟. Thầy Tịnh cứ ngồi 

yên, không trả lời, dù quan gọi ba bốn lần. Quan nổi 

nóng quát lên „Thằng nào láo, gọi mà không thưa‟. 

Lúc ấy thầy Tịnh mới lên tiếng : “Tôi đây, tôi không 

thưa vì quan gọi tôi là người theo tà đạo. Đạo tôi 
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theo, đạo tôi sống là đạo thật, có tam cương ngũ 

thường rõ ràng. Bao giờ quan gọi tôi là „theo đạo 

Giatô, bỏ chữ tà đạo đi, lúc đó tôi mới thưa‟ (DMAH 

3 tr.135).   

 Can đảm bênh vực và hãnh diện về đức tin và 

danh xưng công giáo : Như thánh Phaolô hãnh diện 

về ơn gọi làm tông đồ và kêu gọi kitô hữu hãy hãnh 

diện về đức tin Kitô giáo của mình (2Cr 10,17; Ep 

1,4+4,4; 1Tx 1,4). Thánh chủng sinh Toma Trần 

Văn Thiện, tử đạo năm 1838, khi quan tòa hỏi 

„Thiện, mày có phải là người công giáo không?‟, 

chú Thiện đã dõng dạc trả lời: „Vâng, thưa quan lớn, 

tôi là ngưòi công giáo, cha mẹ tôi cũng là người 

công giáo. Tôi nhất quyết sống đức tin công giáo mà 

cha mẹ tôi đã sống và đã dạy tôi” (DMAH 2 tr.245). 

 

 Can đảm tôn kính và hãnh diện về ảnh Thánh 

Giá. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam hiểu hơn ai hết 

rằng : Thánh Giá là tiêu biểu của đức tin công giáo, 

nên các ngài thà chịu đòn, chịu hành nhục và chịu 

chết chứ nhất định không bước qua, không làm một 

dấu chỉ gì xúc phạm đến cây Thánh Giá. Như các vị 

thánh khác, bà Agnès tử đạo năm 1700 đã thẳng thắn 

thưa với quan tòa: “Xin quan cho tôi được nói: làm 

sao tôi có thể chà đạp lên ảnh Chúa mà tôi hằng tôn 

kính. Thưa quan, tôi quyết thà chịu chết chứ không 

chà đạp ảnh Thánh Giá đâu” (DMAH1 tr.80). 

 

3. Nhiệt thành truyền bá đức tin : Bền vững sống đức 

tin và can đảm tuyên chứng đức tin chưa đủ, còn phải đi 

xa hơn. Nghĩa là còn phải trao truyền đức tin cho người 

khác, hay phải nhiệt thành truyền bá đức tin nữa. Đức 

tin là như nén vàng nén bạc Chúa trao cho mỗi người, 

và mỗi người phải làm cho nén bạc ấy lời lãi thêm (Lc 

19,12-27). Chúa Giêsu đã chẳng nói „điều các con nghe 

rỉ bên tai, hãy công bố ra trên mái nhà‟ (Mt 10,27). Các 

con hãy tận dụng mọi cơ hội mà rao giảng Tin Mừng 

cho mọi người, đừng sợ, Thầy sẽ ở luôn bên cạnh các 

con (x Mt 28,20…Mc 18,15…).  

Như thánh Phaolô, các thánh Tử Đạo Việt Nam sẵn 

sàng chịu mọi khổ nhục, kể cả chịu chết, để Tin Mừng 

được rao giảng (1Tx 2,2-7). Các Ngài đã truyền bá đức 

tin như thế nào? - Sau đây là ba trong hàng ngàn trường 

hợp cụ thể. 

 Truyền giáo bằng lời cầu nguyện kiên trì : Thánh 

linh mục Phaolô Lê Bảo Tịnh, tử đạo năm 1857, 

luôn kêu gọi cầu nguyện cho việc truyền giáo. Ngài 

đã viết cho các chủng sinh lúc còn ngồi tù: „Các con 

hãy chăm lo việc cầu nguyện, vì người ta được ơn 

trở lại đạo, phần lớn là do lời cầu nguyện, hơn là nhờ 

lời giảng khuyên‟ (DMAH 3 tr.174) 

 

 Truyền giáo bằng công việc bác ái. Như nhiều linh 

mục, thày giảng, nữ tu và trùm họ, ông trùm Phêrô 

Ki nổi tiếng về lòng yêu thương người nghèo và 

chôn cất người chết. Nhà ông đã trở thành nhà 

thương săn sóc các bệnh nhân. Ông lợi dụng những 

cơ hội đó để rao giảng Tin Mừng. Vì thế, ông bị tố 

cáo, bị bắt, bị hành hạ và sau cùng được chết vì đức 

tin năm 1665. (DMAH 1tr.56). 

  

 Truyền giáo bằng việc xây dựng cộng đoàn : Các 

Thánh Tử Đạo Việt Nam ý thức rằng một trong 

những cách truyền giáo hữu hiệu là chứng tỏ cho 

lương dân thấy tinh thần đoàn kết, và xây dựng cộng 

đoàn hay họ đạo. Đó là những hoạt động tông đồ cụ 

thể của các vị thánh trùm họ Emmanuel Lê Văn 

Phụng (+1859), Antôn Nguyễn Đích (+1838), Giuse 

Nguyễn Văn Lựu (+1854); của những giáo dân can 

tràng Matthêu Lê Văn Gẫm (+1847), Michael 

Nguyễn Huy Mỹ (+1838), Annê Lê Thị Thành 

(+1841). Việc làm của các ngài là giấu cất đồ thờ 

phượng, che giấu các linh mục và thày giảng, là cho 

mượn nhà làm nơi giáo dân tụ họp đọc kinh dâng lễ, 

là liên lạc, chuyển thư, chở đồ, đón thừa sai, là bênh 

vực giáo dân, bảo vệ họ đạo, là thăm viếng những 

gia đình công giáo gặp khó khăn, bị quan quyền 

xách nhiễu, là góp tiền chuộc các linh mục, thày 

giảng hay giáo dân bị bắt, là thăm viếng các tù nhân 

đức tin, là tham dự các cuộc hành quyết để khích lệ 

những người bị án tử vì Đạo Chúa, và sau cùng là lo 

an táng các ngài cho mồ yên mả đẹp.  

 

 Trên đây chỉ là tóm tắt những việc làm của các 

Thánh Tiền Nhân để sống đức tin, bảo vệ đức tin và 

trao truyền đức tin. Dĩ nhiên ai cũng biết, bền vững 

sống đức tin là quan trọng nhất. Vì “hữu xạ tự nhiên 

hương”, hễ chúng ta bền vững sống đức tin, thì tất 

nhiên chúng ta sẽ can đảm bênh vực đức tin và nhiệt 

tâm truyền đức tin. 

 

 

 

 

 

 Chúng ta là con cháu của các Thánh Tử Đạo 

Việt Nam, là những người đã chịu phép Thêm Sức. 

Chúng ta hãy chung lời cầu nguyện, xin Thiên Chúa và 

Đức Mẹ Lavang, nhận lời bầu cử của các Thánh Tiền 

Nhân, cho chúng ta được thật sự „bền vững sống đức 

tin, can đảm bênh vực đức tin và nhiệt thành truyền bá 

đức tin‟ theo gương của các Thánh Tử Đạo Việt Nam./.  
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MỤC ĐÍCH CỦA PHONG TRÀO 
CURSILLO 

 

 1) Sống thể hiện và chia sẻ những giá trị căn 
bản của người Kitô hữu (bao gồm các chân lý :  
* về Thiên Chúa là Đấng cứu độ * về ân sủng do 
Thiên Chúa trao ban cho nhân loại * về đức tin 
do Thiên Chúa mặc khải * về Giáo hội là nơi độc 
nhất giúp ta gặp gỡ Thiên Chúa * về các nhiệm 
tích, nơi Thiên Chúa gặp gỡ loài người. 
    2) Giúp mọi người khám phá và chu toàn ơn 
gọi, bao gồm ơn gọi nhân bản để trở nên một 
nhân vị hoàn toàn và ơn gọi Kitô hữu, biết sống 
đời sống thánh thiện, hiệp thông với Thiên Chúa 
và anh chị em. 
    3) Hình thành những nhóm nòng cốt Kitô hữu 
qua tiến trình ba giai đoạn: * tìm kiếm và rèn 
luyện những người có tư thế chuyển dịch được 
người khác * giúp đỡ những người này khám 
phá và nhận lãnh vai trò tông đồ giữa cộng đồng 
nhân loại * liên kết họ một cách có tổ chức qua 
học hỏi, chia sẻ và công tác. 
    4) Làm dậy men môi trường bằng Phúc Âm 
qua việc thấm nhập môi trường xã hội với tinh 
thần Kitô hoặc bằng việc Phúc âm hóa nền văn 
hóa của xã hội đó, kể cả các cơ chế và định chế. 
Trên thực tế, các nhóm có thể : * sống với nhau 
điều căn bản là Kitô hữu, * cùng nhau cam kết 
làm công tác tông đồ, * thực hiện công tác do 
từng cá nhân qua sự hướng dẫn và hỗ trợ của 
nhóm. 

 

  

 lại 

nh ảnh,  

 

 

 ».   

 

 

ố gắng  

. De Colores. ( ) 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sau những tuần lễ đi xa, giờ giấc xem ra vẫn 

chưa ổn trong sinh họat đời thường. Trời đã vào thu, 

khác hẳn không khí oi nồng của Sàigòn những ngày 

qua, nơi đây gió thu đã se se lạnh. Lá đang chuyển màu. 

Không còn cái rộn rã của bày chim rừng đánh thức vào 

mỗi buổi sớm từ những hàng cây quanh vườn như độ 

hè. Nhưng tự nhiên tôi vẫn thấy khó ngủ ngay từ ba bốn 

giờ sáng, vì chưa thích ứng kịp với đổi thay đột ngột 

của khác biệt múi giờ. Mới 6 giờ sáng, nhằm ngày thứ 

bảy cuối tuần, ai nấy hãy còn say giấc sau cả tuần lễ lận 

đận vất vả với sinh kế. Riêng tôi, có lẽ vẫn còn quen giờ 

đi tham dự Thánh lễ vào 5 giờ sáng mỗi ngày trong thời 

gian về thăm quê cũ nên tự nhiên tôi muốn ra khỏi nhà 

dù hãy còn thật sớm.  

 Lấy áo ấm mặc, ra khỏi cửa. Không gian thật 

yên tĩnh, không còn cái cảnh xe cộ ngập đường, tiếng 

máy, tiếng còi inh ỏi của Sàigòn, ở đó khó tìm đâu ra 

chút không gian yên tĩnh, hoặc khoảng trống cho bước 

chân thanh thản ! Một mình thả bước trên con đường 

giữa hai hàng cây xanh. Bình minh chưa lên, nhằm 

ngày 17 âm lịch nên xế chân trời phía tây trăng thu còn 

thật đầy. Gió thu nhẹ lại càng khiến buổi sớm tĩnh lặng 

hơn. Tôi nghe rõ từng tiếng róc rách của con suối nhỏ 

ven rừng, kể cả tiếng xào xạc của lá thu dưới từng bước 

chân. Hai khung trời, hai thái cực. Một vùng trời không 

thấy vẻ lịch lãm của phố xưa « ngựa xe như nước, áo 

quần như nêm », mà người-xe xuôi ngược dọc ngang 

đến nghẹt thở, không ít người phải dùng tới khẩu trang, 

khăn mũ bịt mặt để ngăn bớt khí thải, bụi 

đường…Tiếng xe, tiếng còi inh ỏi đến thật khó chịu ! 

Sáng nay, nơi đây, tôi thanh thản thả gót giữa không khí 

trong lành, trong tĩnh lặng của không gian với trọn 

nghĩa của thiên nhiên yên lành, trong sáng. Thi sĩ 

Nguyễn Bỉnh Khiêm  đã nắm bắt được cái đẹp của 

không gian xa hẳn bon chen, kể cả vẩn đục, khi ông viết 

: « Ta dại , ta tìm nơi vắng vẻ / Người khôn, người đến 

chốn lao xao ! » (Nhàn - Nguyễn Bỉnh Khiêm). Nhà thơ 

tìm chữ „nhàn‟ thanh cao của kẻ sĩ. Phần tôi, giữa 

khung trời tĩnh lặng này, tôi có cảm nghiệm tôi gần gũi 

Thiên Chúa hơn. Từng bước chân nơi đây, giữa không 

gian này, tôi thấy Ngài đang cùng bước. Tôi nhìn ra 

Ngài rõ hơn trong vạn vật bao quanh… (xem tiếp tr.11 ) 
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 Chiều ngày 1/11, tôi đang lả lướt trên internet  

bỗng dưng cảm thấy ớn lạnh trong người, tưởng „bà xã‟ 

mở cửa số nên gió lạnh lùa vào, nhưng xem kỹ lại thì 

không phải ! Cửa sổ vẫn đóng kín và đồng thời cơn lạnh 

càng lúc càng gia tăng. Tôi lên giường đắp chăn, một 

rồi hai, ba cái chăn…tôi vẫn lạnh run cầm cập. Vợ tôi 

đưa lò sưởi từ phòng khách vào và vặn mức nóng lên 

hết cỡ, cơn lạnh vẫn không thuyên giảm. Độ 20 phút 

sau cơn lạnh giảm dần và cơ thể tôi trở lại nhiệt độ bình 

thường...Vậy là đích thị tôi bị sốt rét ! 

 

 Nhưng sao lại sốt rét ? Tôi có thấy triệu chứng 

gì đâu ? Buổi sáng nay đi lễ các Thánh tôi còn vui vẻ 

khỏe mạnh cơ mà ! Qua cơn sốt, tôi uống một viên 

Paracétamol 1g để phòng ngừa cơn bệnh trở lại và hy 

vọng sáng mai thứ Bảy tôi có thể đi dự lễ tưởng niệm 

cố tổng thống Ngô Đình Diệm, một nhà ái quốc mà tôi 

hâm mộ và sùng kính. Nhưng than ôi, sáng thứ bảy vào 

khoảng 4 giờ, cơn sốt rét hoành hành trở lại, lần này có 

vẻ dữ dội hơn lần trước. Vợ tôi hoảng gọi sở cứu hoả - 

sở cứu hoả không những chỉ chữa cháy mà còn là một 

đội ngũ cứu người. Xe cứu hỏa đến lúc nào tôi không 

rõ, nhân viên cứu hỏa làm gì tôi không hay, họ nói gì 

tôi cũng không nghe…Tôi đã bất tỉnh nhân sự ! Chỉ khi 

họ dìu tôi ra tới xe cứu thương, tôi mới từ từ hồi tỉnh 

lại. Người ta chở tôi vào service urgences (Cấp Cứu) 

của bệnh viện Gonesse thuộc khu vực nhà tôi. Nơi đây 

họ bắt đầu đo nhiệt độ, áp huyết, nhịp tim, xong họ lấy 

máu tôi đi thử nghiệm. Bác sĩ thường trực khám nghiệm 

xong thì tôi được chuyển lên phòng thuộc khoa thấp 

khớp (rhummatologie). Tôi hơi ngạc nhiên , nhưng thôi 

đau ốm người ta đặt nằm đâu mà chẳng được ? Ở đây 

các y tá lại đo nhiệt độ, đo áp huyết và nhịp tim, và 

người ta truyền vào cơ thể tôi một ống nước mà mình 

thường gọi là "nước biển ". Khoảng 3 giờ trưa cơn sốt 

rét lại ập đến, tôi lại bị run lẩy bẩy và xin đắp thêm 

chăn. Điều lạ là thay vì cho tôi thêm chăn, mấy bà y tá 

lại…lột chiếc chăn đang đắp trên mình tôi, chỉ để lại 

tấm drap mỏng. Chưa hết, họ còn chườm lên bụng tôi 

một túi nước đá lạnh, khi tôi phản đối, họ trả lời : 

« C'est normal, ça va passer - Đó là chuyện bình 

thường, rồi sẽ qua khỏi ». Tôi càu nhàu, - „c'est normal‟ 

con khỉ khô !», chắc họ không hiểu tôi nói gì nên cười 

với nhau. Sau đó không hiểu mấy ông bà bác sĩ bàn tán 

nhau điều gì mà tôi lại bị chuyển đến phòng hồi sinh  

 

 

 

 

(Salle de Réanimation). Ở đây có thật nhiều máy móc 

dụng cụ tối tân, họ bắt đầu gắn lên người tôi những sợi 

giây điện đủ màu rồi tất cả được gắn liền vào một màn 

hình. Tôi có cảm tưởng người tôi đang mọc "rễ", người 

ta có thể theo dõi trực tiếp những đồ họa và lượng số 

của các bộ phận trong cơ thể tôi. Sau đó họ bắt đầu lấy 

máu,  cứ ba tiếng đồng hồ một lần, ngay cả khi lúc đêm 

khi tôi đang thiu thiu ngủ. Sáng chúa nhật hình như họ 

đã tìm được nguyên nhân của mấy cơn sốt của tôi vừa 

qua, thế là một „thác‟ nước trụ sinh không ngừng chảy 

vào người tôi. 

 Sáng thứ hai có tin báo rằng « phe ta toàn 

thắng », quân thù của những cơn sốt vừa qua là con vi 

trùng (bác sĩ nói tên mà tôi quên mất rồi) đang tấn công 

phổi tôi, đó là nguyên nhân của mấy cơn sốt. Đến trưa 

thứ hai, y tá cho tôi biết tôi đã thoát cơn hiểm nguy mà 

bác sĩ nói là khá trầm trọng, và sẽ chuyển tôi đến một 

phòng gọi là « lits- portes ». Phòng gì mà nghe lạ hoắc ! 

„Lits‟ là giường, „portes‟ là cửa có ăn nhằm gì đến bịnh 

tình đâu ? Cô y tá giải thích, đây là phòng dưỡng bệnh, 

người ta sẽ tiếp tục chăm sóc bệnh tình của tôi, sẽ theo 

dõi biến chuyển và phản ứng của bệnh. Nếu phản ứng 

tốt họ sẽ cho tôi xuất viện, nếu phản ứng xấu họ sẽ trả 

tôi lại nơi cũ. Đúng như lời cô y tá, ở đây người ta 

không còn lấy máu của tôi nữa nhưng tiếp tục  truyền 

thuốc trụ sinh vào người tôi. Tôi cũng phải uống thêm 

thuốc viên, được tiêm thuốc, kiểm tra nhiệt độ, áp huyết 

và nhịp tim nhiều hơn lúc tôi còn ở phòng hồi sinh. Dần 

dần, họ yêu cầu tôi tự làm vệ sinh lấy  và đi đi lại lại 

trong hành lang của bệnh viện. 

 Chiều thứ tư 6/11, bác sĩ trưởng phòng đến 

thăm, cho biết ông đang chờ một kết quả của cuộc thử 

nghiệm cuối cùng, nếu tốt ông sẽ cho tôi xuất viện.  

Chiều thứ năm 7/11 khoảng 17 giờ bác sĩ trưởng phòng 

kê toa thuốc và tuyên bố cho tôi xuất viện. Tôi đã thoát 

cơn hiểm nghèo mà theo lời bác sĩ chỉ chở thêm vài 

ngày nữa vi trừng ăn vào máu là hết phương cứu chữa ! 

 Cảm tạ Chúa, nhờ Ơn Chúa con đã thoát cơn 

hiểm nghèo. Con cảm tạ Đức Ông dù bận bịu với bao 

nhiêu công việc mục vụ, Đức Ông vẫn dành thời giờ 

cầu nguyện cho con và diện thoại cho Lan thăm hỏi sức 

khỏe của con. Cảm ơn « bà  xã » dấu yêu, từ hôm  anh 
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nhập viện  ngày nào em cũng hiện diện như hình với 

bóng. Tuy không giúp bác sĩ hoặc y tá được việc gì, 

nhưng em luôn ngồi đó với ánh mắt thương yêu trìu 

mến, vừa lo lắng, vừa khuyến khích anh ráng vững tin 

và cố gắng vượt qua cơn bệnh. Cảm ơn tất cả quý anh 

chị cursillistas cũng như bạn bè xa gần ngoài PT 

Cursillo đã khuyến khích tôi bằng lời cầu nguyện, bằng 

những e-mail, hoặc những cú điện thoại thân tình, 

huynh đệ.  

 Qua cơn nguy khốn tôi cảm nhận được một 

điều : Căn nhà Cursillo tôi đang sống được xây dựng 

trên nền tảng bạn bè, ngôi nhà này là ngôi nhà của Giáo 

Hội nên rất vững chắc không ai tàn phá được. Những 

người sống trong ngôi nhà này đều là con cái của người 

Cha nhân hậu lòng lành vô cùng, là „bạn hữu‟ của Thầy 

Chí Thánh. Lẽ dĩ nhiên trong gia đình nhiều con cái như 

gia đình cursillo thì không thể nào tránh khỏi những va 

chạm, hờn dỗi, hiểu lầm... Tất cả 

đều là cạm bẫy của ma quỹ giăng 

ra để chia rẽ, đả phá. Tôi cần phải 

can đảm tránh những cạm bẫy này 

để giữ vừng tinh thần cursillo là : 

« Đoàn Kết, Yêu Thương, Phục 

Vụ và Bác Ái ». De Colores ! 

(Many Hùng) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

  

  

 

 

 

 Những ngày hè nắng ấm khuất dần. Mưa thu 

về theo gió lạnh. Loài di điểu cũng đã tìm tới phương 

trời khác. Rừng cây vắng tiếng chim. Không gian chìm 

hẳn xuống. Cây cối đó đây đã ngả màu, lá nối tiếp nhau 

rụng dần theo từng đợt gió. Con đường lối xóm tôi 

thường đi qua hôm nay ngập lá úa.  Lá xào xạc dưới 

từng bước chân , có những chiếc lá đã ngã sang màu 

đất, rã úa dưới mưa thu. Mùa xuân ngập màu hoa tươi 

lá thắm nghe như mới đâu đây, tưởng như chưa xa lắm 

; vậy mà hôm nay, tất cả đã thay hình đổi dạng, chỉ còn 

thấy nặng màu héo úa. Dáng thu trong thơ văn, âm 

nhạc xem ra thoảng nét buồn : « Nhìn những mùa thu 

đi, Không gian sầu lên trong nắng…«  

 Những tháng năm xưa, tôi chưa hề nghĩ tới 

mùa thu cuộc đời. Thuở đó mái tóc còn xanh thắm như 

màu lá xuân. Bước chân rộn rã với muôn vàn mộng 

ước. Tôi quên thời gian, nhưng thời gian không quên 

tôi. Tháng năm cứ trôi, đếm từng bước cuộc đời, và mỗi 

bước thời gian đi qua đã để lại dấu chân nơi tôi. Để đến 

hôm nay, nhìn lại mình đã thấy : ‚ Mái tóc chòm xanh, 

chòm lốm đốm, Hàm răng chiếc rụng chiếc lung lay !‛ 

Lá xanh từ độ xuân ngày nào đã lớp lớp ngả màu, lìa 

cành , và dưới mưa thu đang rã úa biến dần vào lòng 

đất. Chu trình của cây lá là vậy, nhưng sao lại thấy có 

cảnh xem ra vượt ngoài quy trình đó : ‚ Lá vàng đeo 

đẳng trên cây, Lá xanh rụng xuống Trời hay chăng 

Trời ?! 

 Trải dài hành trình cuộc đời, tôi thấy người ta 

đã có lý để thở than như thế. Bởi có người ra đi với tuổi 

đời đã cao, như cây lá chỉ úa rụng khi thu tìm về, 

nhưng cũng chẳng thiếu cảnh đột ngột ra đi khi phận 

đời như còn dang dở, có khác chi cảnh lá gẫy rụng giữa 

những ngày xuân nắng ấm ?! Họ ra đi đột ngột đến 

gây ngỡ ngàng cho người ở lại !    Thế mới rõ lời Chúa 

Kitô cảnh báo ngày nào : ‚ Anh em hãy tỉnh thức, vì 

anh em không biết ngày nào Chúa anh em đến ‚ ( Mt. 

24 : 42 ).  

 

Tiếp Tay với Ban Báo Chí 

Xin quý anh chị tích cực đóng góp bài 

vở cho Bản Tin của PT chúng ta thêm 

phong phú, đa dạng, nhất là có được 

nhiều tâm tình chia sẻ cảm nghiệm 

sống Ngày-Thứ-Tư theo tinh thần 

"Sùng Đạo * Học Đạo * Hành 

Đạo ", hoặc các kỷ niệm vui buồn 

khi đi dự khóa, làm trợ tá, Hội Nhóm, 

Ultreya,…  

Bài không cần dài (từ một đến hai 

trang tối đa), và xin gửi về Ban Biên 

Tập của Tờ Thông Tin trước ngày 15 

mỗi tháng. Xin cám ơn quý anh chị.  
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Có những hiền nhân, dù công thành danh tọai, nhưng 

họ lại hiểu rất rõ ý nghĩa của cuộc đời, thấy rất rõ cái 

giới hạn của kiếp người. Người ta kể rằng, tại chùa Tô 

Châu bên Tàu có một nhà sư tên gọi là Viên Thủ 

Trung, nổi tiếng là tu hành đắc đạo. Nhà sư thường 

bày trên án thư, trước chỗ ngồi một quan tài nhỏ bằng 

gỗ bạch đàn, dài độ ba tấc, có một cái nắp đậy mở được. 

Khách đến chơi trông thấy thường tò mò tra hỏi, nhà sư 

trả lời : ‚ Người ta sống tất có chết, mà chết thì vào cái 

này. Tôi thực lấy làm lạ, người đời ai cũng chỉ biết phú 

qúi, công danh, tài sắc, thị hiếu, lo buồn, vất vả suốt 

đời, chẳng biết đến cái chết là gì !... Mỗi khi có việc 

không được như ý, tôi cầm cái quan tài mà ngắm, tức 

khắc tôi cảm thấy  an ổn trong tâm hồn ngay‛ 

 Có sống thì có chết, đó là quy luật bất biến khác 

chi có lá thắm mùa xuân thì cũng sẽ tới mùa lá úa tàn 

khí mùa thu đến, hay có cả cảnh gẫy cành rụng lá ngay 

giữa độ xuân ! Nào ai biết trước ! Người ta nghe nhiều, 

nói nhiều về ngày TẬN THẾ. Trong Tin Mừng theo 

trình thuật của thánh Mathêu chương 25, từ câu 31-

46, Chúa Kitô đã cảnh báo về ngày Ngài lại đến, và 

Chúa cho ta biết rõ phải sống ra sao, phải chuẩn bị thế 

nào khi đứng trước GIỜ PHÁN XÉT. 

 Điều kiện để được xếp vào những kẻ được chúc 

phúc  và những kẻ bị nguyền rủa, bị  loại ra nơi tối tăm 

! Khi nghĩ tới ngày TẬN THẾ thường người ta có cảm 

nghĩ còn xa lắm, có mấy ai biết rằng GIỜ TA NHẮM 

MẮT chính là NGÀY TẬN THẾ của bản thân ta ! Đó 

chính là phút chấm dứt hành trình cuộc đời, giờ phút 

chấm dứt mọi cơ hội làm lành, lánh dữ, chấm dứt cơ hội 

tìm về chân thiện mỹ, chấm dứt mọi cơ hội tích góp, 

chuẩn bị hành trang cho quê hương vĩnh hằng… Đó 

chính là cảnh tiệc cưới, khi Chàng rể đến đột ngột, cánh 

cửa đóng lại, các cô khờ dại đi mua dầu trở lại gõ cửa , 

nhưng chẳng ai mở cho nữa ! Ngắm lá thu rơi, tôi liên 

tưởng tới ngày ‚ lá đời mình rụng‛, tôi bước vào cõi 

sau với thân phận nào ? : là ‚ Chiên ‚ hay là ‚ Dê ‚ ( 

Mt. 25 : 32 ) Khi Đấng Chí Công phân loại ? Tất cả tùy 

thuộc từng ngày sống hôm nay !   (một cursillista) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Khi các anh chị đọc bài chia sẻ này thì đúng 

như tựa đề là câu chuyện đã qua rồi, nhưng tâm tình 

giữa chúng ta lúc nào cũng là hiện tại, nên tôi xin kể 

chuyện Tháng Mười của mình.  

 

 Ngày 27/10/2013, tại Giáo xứ Việt Nam Paris, 

Phong trào của chúng ta tổ chức Đại hội Ultreya với 

chủ đề « Sống với Chuỗi Mân Côi trong Ngày-Thứ-

Tư ». Nội dung của Đại hội lần này dựa vào Lời Chúa 

trong Phúc-âm theo Thánh Luca viết về Đức Mẹ đi 

viếng Bà Elisabeth (Lc 1,39-56). Các anh chị đã chia sẻ  

về những bài học của Mẹ cho chúng ta về đức khiêm 

nhường, gương phục vụ, với sự liên tưởng tới gương 

của Mẹ khi chúng ta đi làm trợ tá phục vụ cho Khóa Ba 

Ngày. Đặc biệt là tấm gương đem Chúa đến cho tha 

nhân như chủ trương của Phong Trào... 

 

 Tiếp theo là chia sẻ về việc lần chuỗi như thế 

nào, những khi nào …?  Tôi cám ơn các anh chị đã cho 

những kinh nghiệm quí báu và cụ thể khi các anh chị ấy 

đọc kinh Mân Côi. Người thì lắng tâm hồn theo lời kinh 

mình đọc, người thì dùng thời gian đọc kinh Kính 

Mừng để suy gẫm về mỗi mầu nhiệm, hoặc kết hợp cả 

hai cách ...  

 

 Không hẹn mà hai vợ chồng tôi cùng giơ tay 

xin chia sẻ. Anh ngồi bên cạnh hỏi : « Hai anh chị có dự 

tính trước hay sao mà cùng giơ tay vậy ? ». Tôi nói 

« không » thì anh cười : « Đồng thanh tương ứng ... », 

tôi cũng cười theo và chăm chú lắng nghe. 

 

 Bà xã tôi nói lên niềm xác tín vào chuỗi Mân 

Côi mỗi khi gặp chuyện khó khăn, nan giải hay nguy 

hiểm. Cụ thể lần đầu tiên đi đến nơi hẹn phỏng vấn xin 

việc làm mà không tìm ra địa chỉ, vợ tôi liền lần chuỗi 

và tin rằng, nhờ chuỗi Mân Côi, Đức Mẹ đã chỉ đường 

dẫn lối đến nơi hẹn đúng giờ. Cũng tương tự, Mẹ đã 

giúp gia đình tìm ra phần mộ người anh ruột, sau năm 

1975, trong một nghĩa trang bị nhà cầm quyền địa 

phương phá bia mộ để biến nơi đó trở nên hoang tàn, 

không sao phân biệt được phương hướng, vị trí. 
 

 Về phần mình, tôi muốn chia sẻ một niềm vui 

nhận được trong Tháng Mưòi. Tôi nhớ lại, sau khi tham 

dự Khóa Ba Ngày, với lòng sốt sắng, tôi đã hứa lần 

chuỗi Mân Côi. Thời gian đầu tốt đẹp, dần dần việc lần 



Bản Tin 184 * 11/2013 _______________________________________________________________________9 

 

chuỗi trở nên khô khan và chia trí. Tôi tự nghĩ đọc kinh 

như vậy thì vô ích, nhiều khi còn mang thêm tội, tôi 

bèn bỏ lần chuỗi. Việc này đã nhiều năm. Không phải 

tôi bỏ hẳn, nhưng chỉ đọc trong những hoàn cảnh đặc 

biệt, những dịp như vậy thì tôi đọc kinh sốt sắng hơn.  
 

 Đến chúa nhật đầu tháng, chúng tôi gặp nhau 

họp Trường Lãnh Đạo. Trong cuộc họp, có người nhắc 

đây là tháng Mân Côi, tự nhiên tôi giật mình, nhớ đến 

lời hứa trong Tờ Sự Vụ Lệnh. Có điều lạ là tôi đã nghe  

hay đọc lời nhắc nhở trên, ở đâu đó, vẫn không có tác 

dụng gì, thế mà một câu bình thường trong Trường 

Lãnh Đạo lại làm tôi xúc động. Có thể khi ta gắn bó với 

PT, ta dễ dàng lắng nghe hơn.  

 

 Sau đó, tôi nghĩ đến những lợi ích của Kinh, giá 

trị của Kinh bắt nguồn từ Phúc-âm và từ truyền thống 

lâu đời của Giáo-hội, nhất là chính Mẹ đã hiện ra với 

Thánh Đaminh và với Ba Trẻ ở Fatima, truyền dạy mọi 

người siêng năng lần hạt. Đồng thời, tôi cũng nghĩ, hiện 

nay, chuỗi Mân Côi có nguy cơ bị che lấp và lãng 

quên... Tôi cũng trình bày với Cha Linh hướng về việc 

ít lần chuỗi vì chia trí, Cha nói đại ý : điều quan trọng là 

lòng trung thành …  

 

 Và tôi đã quyết định lần chuỗi trở lại, lần này 

với niềm vui và lòng yêu mến. Nhờ kinh nghiệm lần 

chuỗi của các anh chị và quyết tâm của mình, tôi tự hứa 

giữ lòng trung thành cho tới cùng. Quyết định ấy làm 

con tim đã vui trở lại, giải tỏa những băn khoăn  khi 

mình không giữ lời đã hứa. Đó chính là niềm vui thiêng 

liêng mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị… (VNH) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Haiyan  

và những cơn bão 

trong cuộc đời 

 

  

 Mấy hôm nay trên Tivi liên tục đưa tin về cơn 

bão Haiyan. Những hình ảnh nhà cửa đổ nát, thành phố 

như bình địa...Thật là thương cảm ! Trong khung cảnh 

điêu tàn đó có rất nhiều người còn nằm dưới đó, có 

người chạy thoát được... 

Có lẽ trước đó họ cũng như tôi, cũng có nhiều mơ ước, 

khát vọng. Còn có nhiều dự định muốn làm. Cơn-Bão 

đến đã tàn phá tất cả.  

Tôi nhắm mắt lại và tưởng tượng khi Haiyan đi ngang 

qua miền Trung quê hương tôi.... 

Tôi tự hỏi lòng, Chúa muốn nói gì với tôi ? 

Haiyan và cũng như những Cơn-Bão khác trong cuộc 

đời nhắc nhở tôi tất cả chỉ là tạm bợ, có đó và mất đó.  

Cuối cùng tôi sẽ đi về đâu khi Cơn-Bão lớn nhất của 

cuộc đời tôi đến ? 

Tôi chợt hiểu tôi thật là nhỏ bé, tất cả những thứ tôi 

đang có và những khả năng tôi có thể đều là Hồng-Ân, 

là những Quà Tặng Thiên Chúa ban tặng cho tôi. Nếu 

Ngài muốn, Ngài có thể lấy trở lại. 

Những cơn bão mời gọi tôi tìm hiểu về chương trình 

xây dựng của  Thiên Chúa. Nếu không có đau khổ làm 

sao hiểu được Hạnh Phúc, không có đói khổ khó khăn 

cần gì phải chia sẻ với nhau. Không có Bệnh nhân cần 

gì phải có Y tá và Bác sĩ.  
 

Tất cả chúng ta cần có nhau ! 

Bóng đèn chợt sáng lên khi 2 dòng điện dương và âm 

gặp nhau. Đau khổ của tha nhân và may mắn của tôi 

thuộc về nhau. Tôi không có quyền chỉ mừng cho 

những suông sẻ của cuộc đời mình, quay lưng lại với 

những thiếu thốn khó khăn của Người khác. 
 

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa ban cho con được ở nơi 

đây trong an bình. Xin cho con một trái tim biết cảm 

thông. Con ước mơ  và cầu xin Chúa một thế giới  hòa 

bình và an vui cho mọi người. Một thế giới của tha thứ 

và yêu thương. Xin cho con ơn sáng suốt để con hiểu 

hơn về chươngtrình Chúa đang sắp đặt.  
 

Xin cho con bớt lo sợ, xin cho con can đảm phó thác. 

Xin cho con có cơ hội được tham dự vào công trình yêu 

thương của Chúa. Amen.             (C.H. – K 32) 

 

ỦNG HỘ PHONG TRÀO 

 Chị Vilmont Thị Ty         30.00 € 

 Chị Mely Niggli         50.00 € 

 Chị Bế Thị Nhung         50.00 € 

 Chị Hubert Tuyết Lê          40.00 € 
 

Quý anh chị nào muốn ủng hộ bằng ngân phiếu xin 

ghi à l‟ordre de « Mission Catholique 

Vietnamienne », phía sau ngân phiếu xin thêm 

« ủng hộ PT Cursillo » để tiện việc kết toán,  

và gửi về địa chỉ : 

M. Giuse Nguyễn Minh Dương, 59 bis Route de 

Saint Leu – 95600 Eaubonne (France). 
 

Xin cám ơn sự  đóng góp của quý anh chị. 
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 Nhớ lại những giây phút thử thách khi mình đi vượt 
biển, lúc đó chỉ còn biết trông cậy tin tưởng vào 
Chúa. Đọc kinh và làm việc chết lành. Cùng kéo 
theo cả những người không có tôn giáo đọc kinh 
chung với mình khi họ nhìn thấy mình sốt sắng trong 
lời kinh nguyện.  

 Cuộc sống khó khăn nhiều thử thách, và những mất 
mát trong cuộc sống khi những ngày đầu đặt chân 
lên xứ người. Lắm lúc niềm tin đã bị lung lay không 
biết còn có Chúa hiện diện ? Nhưng nhờ lòng sùng  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
kính cầu nguyện với Đức Mẹ niềm tin mình đã được 
phục hồi.  

 Với tâm tình biết ơn và cảm tạ Chúa nên tất cả mọi 
phòng trong nhà đều treo ảnh tượng Chúa và Mẹ. 
Luôn kể cho các con của mình những ơn lành cũng 
như những kinh nghiệm bản thân trong cuộc sống 
mà Chúa ban cho gia đình. Qua việc làm này truyền 
đức tin cụ thể cho con cái.  

 Tưởng mình ‘ngon lành’ biết Chúa từ khi mới sinh 
ra, nhưng thật sự nó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Vì 
trong tôi vẫn còn nhiều bóng tối, cái tôi ích kỷ bị đè 
nặng, bóng tối của sự mất bình an. Hôm nay được 
Chúa mời gọi nhìn lại chính mình, hành động thiếu 
bình an không phải là hành động của Chúa. Xin 
Chúa thánh hóa chính mình và qua mình thánh hóa 
tha nhân.  

 Sau nhiều năm tham dự các khóa Linh thao và khóa 
ba ngày Cursillo, đức tin mình được lớn lên trong 
tình yêu Chúa, cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của 
Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Ý thức hơn bổn 
phận của một người Kitô hữu. Cuộc sống và công 
việc vẫn luôn có những cám dỗ làm mình xao lãng 
với tiếng gọi của Chúa, phải nhờ lời cầu nguyện và 
bám víu với phong trào qua các buổi họp nhóm, qua 
những lần gặp gỡ gắn bó với các ACE. 

 Đức tin có khả năng chiếu rọi vào nhân sinh. Mổi 
ngày khi cảm nhận Chúa luôn đồng hành cùng 
mình, ngày đó thật là trịnh trọng, nhẹ nhàng. Từ lúc 
thức dậy kinh sáng dâng ngày cho Chúa cho Đức 
Mẹ cầu nguyện cho tất cả mọi người. Trong sinh 
hoạt  mỗi ngày từ ăn, uống, đi dạo, cảm thấy Chúa 
dùng tất cả mọi thứ xung quanh để gọt dũa cuộc đời 
mình. Ánh sáng Đức tin chiếu rọi vào cuộc sống, 
cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa chung quanh 
chúng ta, thấy mình thật là hạnh phúc. 

 Khi lớn lên, được học và hiểu biết về Chúa. Từ khi 
biết mình sẻ đi về đâu thì luôn phó thác, cố gắng 
hoàn thành bổn phận và trách nhiệm ở đời này, chờ 
ngày được về với Chúa. 

 Qua tấm gương yêu mến Chúa của bà tôi, qua 
những thăng trầm, luôn tâm tình với Chúa. Xin qua 
cuộc đời con, mọi người thấy Chúa ở trong con. 

 Cảm nhận khung cảnh xung quanh, muôn vật đang 
ca ngợi Chúa, cầu xin Chúa cho con thêm Đức Tin, 
xin Tình Yêu Chúa biến đổi con. Qua những thất bại 
để thấy ơn Chúa. Học mở tai cho điều tốt lành, đóng 
tai không nghe nói xấu nhau. 
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 Khi cuộc đời êm ả, thấy mọi thứ rất dễ dàng. Khi 
gặp khó khăn, cuộc sống Đức Tin bị thử thách. Tự 
hỏi lòng Chúa có thật sự ở trong tôi không ? Từ từ 
cảm nhận những hiện diện của Chúa trong cuộc đời 
qua siêng năng cầu nguyện và đến với Chúa. Xin 
cho con đừng ghét ai, xin cho con thấy con nhỏ bé 
và còn nhiều thiếu sót, sống cởi mở hơn với tâm 
tình đó, sẵn sàng dấn thân phục vụ hơn. 
 

 Ánh sáng Đức Tin khi đã chiếu rọi vào tâm hồn rồi 
thì thay đổi cả con người, trái tim trở nên nhạy cảm, 
thay đổi suy nghĩ và hành động, đem đến bình tâm. 
Nhận ra nhửng lổi lầm và thiếu sót của bản thân.  
cảm nhận được Tình yêu bao la của Thiên Chúa, 
những Hồng ân ở mỗi ngày. Ánh sáng Đức tin giúp 
kiểm điểm lại bản thân. Giúp can đảm hơn trong hy 
sinh, can đảm chấp nhận những điều không như ý 
xảy ra trong cụôc đời. Phó thác : mọi thứ trở nên 
thật nhẹ nhàng. 

 
 

(chia sẻ của các anh chị THL tại Stuttgart 
T.L. và C.H. ghi nhận) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TIN BUỒN 

 

 

 

Trong tháng 11/2013, PT Cursillo đã nhận được 
tin buồn :  

 

 Ông Gioan Baotixita Trương Văn Sâm - chồng 
của bà Têrêsa Uông Thị Dung (cursillista k7), cậu 

ruột của chị Maria Hoàng Thị Lan (cursillista khóa 
4) - qua đời ngày 04/11/2013 

 Ông Phêrô  NGUYỄN VIẾT, thân phụ của chị 
Martha Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (cursillista K19) và 

nhạc phụ của anh Phêrô Võ Tiết Cương (cursillista 

K26), qua đời ngày 11/11/2013  tại Vienne - Áo 
Quốc. 

 
Xin được chia buồn cùng gia quyến của những người 

quá cố. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đón nhận linh 

hồn Gioan Baotixita và Phêrô vào Nước Trời hưởng 
Nhan Thánh Chúa.  

 

 

Nếu Một Mai  

Ngó lại đời ta đã về chiều ! 

Cây chẳng cao lớn được bao nhiêu 

Không hoa, không trái thân cằn cỗi ! 

Tưới bón, công Ngài đã quá nhiều 

 

Liệu khi Ngài tới tìm hoa trái 

Nhìn ‘cây’ liệu Chủ có buồn thiu ? 

Công Cha vun bón bao năm tháng,  

Chẳng thấy nơi ‘cây’ có trái nào ! 

 

Xin cho con khất thời gian nữa, 

Tưới bón, chăm thêm thử xem sao. 

Nếu Ngài chặt bỏ, đời ‘cây’ tận ! 

Chẳng biết thân con tới chốn nào !... 

(lấy ý Luca 13:6-9 ) 
                                              

-Nhìn mùa lá rụng, gẫm cây đời mình-Duy Bình 

 
 

___________________________________ 
 (tiếp theo bài « Bình Minh Hôm Nay » tr.5) 

 

 Tiếng Ngài thì thầm qua từng chiếc lá vàng lìa 

cành, từng cọng lá thu xào xạc  dưới  bước chân tôi. 

Những sợi mây mỏng theo gió nhẹ lướt qua trăng thu 

còn lơ lửng trên trời phía tây, làn sương sớm vương 

trên ngọn cây, khóm lá. Tôi thấy Đấng Tạo Hóa đang 

nhìn tôi âu yếm chan chứa tình qua tinh tú, qua mây 

trời, qua vườn cỏ hãy còn ướt sương đêm, qua tiếng 

suối róc rách bên bìa rừng, qua làn gió sớm thỏang 

nhẹ đang mơn man trên cây cỏ… Lời chân phước 

Têrêsa Calcutta trong linh đạo của ngài tôi đã từng 

đọc thấy, giờ phút này đã trở thành rất hiện thực : 

« Thiên Chúa là bạn của sự thinh lặng », chân phước 

còn thêm : « Chính trong thinh lặng của tâm hồn mà 

Thiên Chúa lên tiếng ». Chuỗi Mân Côi trên tay, tôi 

cùng Mẹ dâng lời kinh mai. Không gian này, chốn 

tĩnh lặng bao quanh hôm nay cho tôi một buổi đầu 

ngày thật đẹp, vẻ đẹp thấm sâu vào tâm hồn từ ân 

sủng Thiên Chúa ban tặng nhưng không. Một buổi 

Bình Minh từ ánh nắng Tình Trời chiếu dọi vào cuộc 

sống ngay từ giờ phút buổi mai, cho tôi cảm nghiệm 

hạnh phúc của Gặp Gỡ : những giờ phút Gặp Gỡ giữa 

tôi với Cha Trên Trời. Cái cảm nghiệm mà thánh 

Tôma Aquinô tiến sĩ từng mô tả : « Gặp được Thiên 

Chúa là  thành công lớn lao nhất ». Tình yêu Ngài 

trao ban từ gặp gỡ chỉ người nếm thử mới cảm nghiệm 

nổi, thánh nhân quả quyết : « Tình yêu Chúa là tình 

yêu thi vị tuyệt vời ». « Tình Yêu Thi Vị Tuyệt Vời 

của Thiên Chúa » đã làm nên Bình Minh Tuyệt Vời 

hôm nay.  (TQD) 
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  TIN VUI   
 

PT vui mừng thông báo cùng quý cha, quý  thầy, 

quý tu sĩ nam nữ cùng tất cả các anh chị 

cursillistas, thầy Jean Nguyễn Quốc Tuấn thuộc 

dòng Tên (Jésuites), là cursillista khóa 14, sẽ được 

chịu chức linh mục vào ngày thứ bảy 14.12.2013 

lúc 15g00 tại Cathédrale Saint-Louis de 

Versailles   

(RER C trạm Versailles Rive Gauche)  
 

Chúa nhật 15.12.2013 lúc 11g30,  

tân linh mục Jean Tuấn sẽ dâng lễ mở tay tại  

Giáo Xứ Việt Nam Paris, 

2 Villa des Epinettes 75017 Paris  

Métro số 13 trạm Porte de Saint-Ouen 
 

Xin tất cả hiệp ý cầu nguyện tạ ơn Thiên Chúa vì 

Hồng Ân Ngài đã ban cho cộng đoàn 

Công Giáo VN tại Pháp, cho GX VN tại Paris  

và cách riêng cho PT Cursillo.  
 

Xin mọi người cố gắng thu xếp việc riêng để dành 

thời gian đến tham dự hai thánh lễ của ngày 14/12 

và 15/12/2013 để chung vui với thầy Tuấn. 

 

Con tìm Thánh Ý Chúa 

Trong ngày tháng buồn vui, 

Con tìm Thánh Ý Chúa 

Trong cay đắng ngọt bùi. 

Lệ rơi trong đêm vắng 

Và ngày gượng cười vui… 

 

Dẫu đời con vất vả 

Thánh Ý Chúa nhiệm mầu. 

Dạy con thêm kiên nhẫn, 

Ơn Cứu Rỗi thâm sâu. 

 

Cúi đầu con thưa Chúa : 

« -Dạy con Thánh Ý Ngài ! » 
 

( 11/2013 * K7) 
 

 

 

 

 

 

 

 
Như đã thông báo, hai khóa học Cursillo của mùa 

hè 2014 sẽ được tổ chức tại Trung tâm hành 

hương Ermitage Sainte-Thérèse, 23 rue du 

Carmel, 14100 Lisieux, với thời gian như sau :  

Khóa 33 (nam) : từ thứ năm 03/07/2014 đến      

chúa nhật 06/07/2014. 

Khóa 34 (nữ) : từ thứ ba 08/07/2014 đến              

thứ sáu 11/07/2014. 

Vì số chỗ đã giữ trước rất giới hạn, xin những ai 

muốn tham dự hai khóa học 33 & 34 nhanh chóng 

gửi đơn ghi danh trước cuối tháng tư 2014. Đơn 

ghi danh có thể lấy xuống từ trang web của PT, 

hoặc nơi đại diện các liên nhóm và tại GXVN 

Paris từ  đầu tháng 12 2013. Trong đơn ghi danh 

sẽ có tất cả các chi tiết cần thiết liên quan đến 

khóa học. 

Xin quý anh chị cursillistas tích cực tìm kiếm ứng 

viên cho hai khóa và sốt sắng làm palanca cầu 

nguyện để Thiên Chúa chúc lành cho công tác của 

PT. 
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