
  - âu châu 

LÁ THƯ PHONG TRÀO                            « GIÀU HAY NGHÈO ? » 

Quý Anh Chị Cursillistas thân mến, 

  Sau gần hai tháng hết ăn mừng ‘tết tây’ đến ‘tết ta’, chúng ta cùng 
với Giáo Hội hoàn vũ đi lại hành trình Mùa Chay, hành trình của hoán cải, 
thứ tha, hy sinh, hãm mình và nhất là Yêu Thương, Chia Sẻ. Sáng ngày 4-2-
2014, ĐHY Robert Sarah, người Guinée Equatoriale (Phi châu), Chủ tịch Hội 
đồng Tòa Thánh Cor Unum (Đồng Tâm) đã giới thiệu Sứ điệp Mùa Chay 
đầu tiên của Đức Thánh Cha Phanxicô với tiêu đề : « Ngài đã trở nên 
nghèo để làm cho chúng ta được giàu có nhờ cái nghèo của Ngài »(Xc 
2 Cr 8,9).  

 
Càng đọc và suy gẫm, chúng ta càng cảm thấy Sứ Điệp này rất gần 

gũi với tinh thần Cursillo ! Thật vậy, trong phần mở đầu, ĐTC Phanxicô mời 
gọi tín hữu hãy nhìn ra đường lối của Thiên Chúa : « Chúa Kitô, Con vĩnh 
cửu của Thiên Chúa, đồng hàng với Chúa Cha về quyền năng và vinh 
quang, đã trở nên nghèo ; Ngài đã xuống giữa chúng ta, trở nên gần gũi với 
mỗi người chúng ta; Ngài đã cởi bỏ, ”trở nên trống rỗng”, để trở nên giống 
chúng ta hoàn toàn (Xc Pl 2,7; Dt 4,15) ». Là người cursillista, không ai có 
thể quên những hàng chữ thôi thúc mỗi tâm hồn trước ngưỡng cửa của 
khóa ba ngày : « Từ giã tự cao, tự mãn, giả hình ». Làm được điều này 
không phải là dễ dàng và êm ái, vì có khi chúng ta đã sống trong lớp vỏ ‘tự 
cao’, ‘tự mãn’, ‘giả hình’ trong nhiều năm mà không hề biết đó là sự nặng nề 
cản bước chúng ta tiến đến gần Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu. Nhờ khóa 
ba ngày và qua các sinh hoạt Hậu Cursillo, chúng ta dám quyết tâm chấp 
nhận « trở nên trống rỗng », chấp nhận mang lấy "ách nhẹ nhàng" của Thiên 
Chúa, để được « trở nên giàu có bằng "cái nghèo giàu sang" và "sự giàu 
sang nghèo" của Ngài, chia sẻ với Ngài tinh thần con thảo và huynh đệ, trở 
nên con cái trong Con của Ngài, là anh em trong người Anh Trưởng Tử (x. 
Rm 8,29) ».  

 
Cuối cùng, lời mời gọi của ĐTC : «Phúc Âm là thuốc giải độc đích 

thực chống lại lầm than tinh thần : Kitô hữu được mời gọi mang vào mọi môi 
trường lời loan báo giải thoát, theo đó có sự tha thứ tội lỗi đã phạm, Thiên 
Chúa cao cả hơn tội lỗi chúng ta và Ngài yêu thương chúng ta một cách 
nhưng không, luôn luôn, và chúng ta được dựng nên để hiệp thông và sống 
vĩnh cửu. Chúa mời gọi chúng ta hãy trở thành những người hân hoan loan 
báo sứ điệp từ bi và hy vọng ấy ! Thật là đẹp khi cảm nghiệm niềm vui loan 
truyền Phúc Âm đó, chia sẻ kho tàng đã được uỷ thác cho chúng ta, để an ủi 
những con tim tan vỡ và mang lại hy vọng cho bao nhiêu anh chị em chúng 
ta đang bị bóng đêm bao phủ », nhắc lại sứ mạng cao quý của mỗi cursillista 
là phải « Phúc Âm hóa môi trường ». 

 
Xin kính chúc quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý anh chị cursillistas 

một Mùa Chay Thánh 2014 thật « giàu sang » nhờ vào Ơn Thánh Chúa và 
đời sống hoán cải liên lĩ, yêu thương và chia sẻ thật lòng. Chắc chắn chúng 
ta sẽ « thoát khỏi sự lầm than đích thực duy nhất, đó là : không sống như 
con cái Thiên Chúa và như những người em của Chúa Kitô » như ĐTC đã 
kết luận. Đó cũng chính là cách thức hữu hiệu nhất để chúng ta làm palanca 
sốt sắng cho những người bạn mới của Đức Kitô và của chúng ta trong hai 
khóa 33 và 34 sẽ được tổ chức tại Lisieux vào mùa hè năm nay. 

                                                     (Văn Phòng Điều Hành) 
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KKKIIITTTÔÔÔ   HHHỮỮỮUUU   

TTTRRRÊÊÊNNN   BBBÁÁÁNNN   ĐĐĐẢẢẢOOO   ẢẢẢ   RRRẬẬẬPPP   

HHHAAAYYY   TTTẠẠẠIII   CCCÁÁÁCCC   

‘‘‘NNNƯƯƯỚỚỚCCC   GGGIIIÀÀÀUUU   VVVÀÀÀNNNGGG   ĐĐĐEEENNN’’’   
 

(Lm Mai Đức Vinh -  tiếp theo kỳ trước) 
 
 
 
8. Chính phủ dựa vào các nguyên tắc của luật Hồi 
giáo (charia).  
 
Người ta phân biệt : 1) Sách Coran tức là sách thánh 
của Hồi giáo. 2) Hadiths là sách ghi những lời hay 
những việc làm của Mahomet. 3) Idjma hay Igma là 
những ý kiến hay tư tưởng đồng thuận và nhất trí của 
các nhà hồi giáo thông thái (oulémas). Charia là luật hồi 
giáo đã múc ra từ ba nguồn liệu trên. 
 
Tất cả những người cư ngụ tại Arabie Saoudite đều 
phải tuân theo luật Charia, không ai có quyền chống 
đối, vì chống lại luật Charia là chống lại Hồi giáo. Ngay 
khi vừa tới phi trường, bạn sẽ được thông báo rằng 
‘đến đây bạn phải cẩn thủ quy luật hồi giáo’. Tỉ dụ với 
tư cách là Kitô hữu nếu trong thời gian Ramadan, mà 
tôi cầm trong tay một chai nước ngọt, là tôi bị mọi 
người nhìn tôi với cặp mắt kỳ lạ và họ có thể đánh tôi. 
Tôi không thể ăn ở ngoài phố hay trong tiệm trong thời 
gian giữ chay. Người ta chỉ có thể ăn cách kín đáo 
trong nhà. Nghĩa là tôi phải giữ chay, cho dù tôi không 
phải là tín đồ hồi giáo. Vì đó là luật hồi giáo. 
 
Nếu một Kitô hữu bị bắt bất ngờ có cỗ chuỗi hay ảnh 
thánh giá thì sao ?¸- Nếu ở trong túi thì không ai có thể 
nom thấy. Tuy nhiên nếu người ta nom thấy tôi đeo 
tràng hạt hay ảnh thánh giá, thì không chỉ là cảnh sát 
mà bất cứ một người hồi giáo nào cũng có quyền bắt 
tôi vứt bỏ đi. Hơn thế, tôi có thể bị bỏ tù hay trục xuất 
khỏi vương quốc.  
 
Có những hoạt động khác khiến người Kiô hữu bị phạt 
vì lỗi luật Charia: Tất cả những bộc lộ cách công khai 
đức tin khác với đức tin hồi giáo đều đáng bị phạt. Họ 
biết rằng những người Mỹ, người Pháp, người Ý đều 
cử hành thánh lễ Noel và lễ Phục Sinh trong tòa đại sứ 
của họ, nhưng vì tòa đại sứ được coi như ‘nơi ngoài 
lãnh thổ’, không áp dụng luật hồi giáo. Dầu vậy cảnh 
sát tôn giáo vẫn canh chừng. Trong quốc vương không 
có nhà thờ, hội đường hay đền thờ ngoài ‘mốtkê’. Tất 
cả mọi biểu dương đức tin khác với đức tin hồi giáo 
đều bị cấm chỉ. 
 
Chỉ Kitô hữu mới bị bách hại hay kỳ thị cách đặc biệt? – 
Không chỉ Kitô hữu, nhưng tất cả những người hồi giáo 
không theo phái wahhabites cũng bị vạ và kỳ thị, như 
hồi giáo Chìites hay Ismaélites. Ngay các cộng đoàn 
Kitô giáo cũng bị đối xử khác nhau: Kitô hữu Hoa Kỳ, 
Pháp, Ý hay Anh, vì thuộc những nước âu châu và kỹ 
nghệ thì ít bị ‘để ý’ hơn : là những cường quốc, nên khi 

có chuyện gì rắc rối, những nước này can thiệp mau lẹ 
để bênh vực công dân của họ. Tại Arabie Saoudite, 
công dân các nước nghèo như người Erythrée, Ấn Độ, 
Phi Luật Tân… bị xách nhiễu hơn cả. Nhưng những 
người lao động nghèo này cũng can đảm hơn cả…  
 
9. Số người hồi giáo trở lại kitô giáo.  
 
Không thể biết được. Rất khó đi sâu vào xã hội 
Saoudienne vì mọi hoạt động đều bị kiểm soát chặt 
chẽ. Điều chắc chắn là có những trường hợp trở lại. 
Nhiều người Saoudiens trở lại Kitô giáo và khi có dịp 
qua Ai Cập hay Algérie, họ đã nói trên đài, bày tỏ kinh 
nghiệm sống đức tin của họ. Dĩ nhiên họ không dám 
cho biết danh tánh. Họ xin các cộng đoàn Kitô giáo cầu 
nguyện cho họ và cho đồng bào Saoudien của họ mau 
được ơn đức tin. Nếu một người trở lại báo tin cho anh, 
chị hay em trong gia đình biết về đức tin mới của họ, họ 
liều mạng bị cáo là ‘phản bội gia đình’. Phản bội gia 
đình cũng là phản bội quốc gia, xã hội và hồi giáo… 
Lúc đó án đương nhiên của họ là bị ‘xử tử’… 
 
10. Fatima, nữ tử đạo Saoudienne. 
 
Không thể nào biết được con số những người trở lại 
Kitô giáo, sống trong thầm lặng vì sợ bị phát hiện. 
Những cuộc trở lại này thường do nghe truyền thanh, 
xem màn ảnh, đọc trên mạng lưới. Đó là trường hợp 
của cô Fatima, 26 tuổi. Cô bị ám sát chết bởi chính 
người anh ruột theo sự xúi dục của bà mẹ. Cô bị thiêu 
sống sau khi bị cắt lưỡi. 
 
Trước khi bị hành nhục và giết chết dã man như vậy, 
cô Fatima đã để lại trên mạng lưới sứ điệp : 
 
 «Xin sự bình an của Chúa chúng ta và của Chúa Giêsu 
Kitô tràn đầy nơi chúng ta. Tôi đang ở trong nỗi sao 
xuyến, vì cha mẹ tôi bắt đầu nghi kỵ tôi, sau một cuộc 
tranh luận về tôn giáo chiều hôm qua, với mẹ và các 
anh tôi. Không cầm mình được, tôi đã nổi cơn giận và 
nguyền rủa hồi giáo, vì lẽ tôi cảm thấy khó chịu phải 
sống trong một nước không hề có một tí tự do tôn giáo 
nào. Đại để tôi đã nói với mẹ và các anh tôi rằng : Đời 
sống của Chúa Giêsu gương mẫu trổi vượt hơn đời 
sống của Mahomet nhiều, đến độ không thể nào đưa ra 
một so sánh gì giữa hai người được. Cuộc tranh luận 
sôi nổi đến tầm mức anh tôi đã nói với tôi : «Không 
thống hối và rút lại những lời này, thì mày phạm tội lộng 
ngôn ! ». Tôi trả lời cho anh : «Vinh danh Thiên 
Chúa !».  
 
Từ đó anh tôi trở thành người đe dọa. Rồi tôi nhận 
được không biết bao nhiêu là lời nguyền rủa. Hai anh 
tôi tố cáo ‘chính mạng lưới đã làm tôi trật đường rầy về 
tâm lý và tôn giáo’… Sau đó chúng tôi đi đến nhà chú 
tôi, và khi trở về nhà lúc một giờ sáng, tôi thấy phòng tôi 
bị mở tung và chiếc máy ‘ordinateur portable’ của tôi bị 
biến mất. Sau 15 phút tìm kiếm, tôi thấy anh tôi đang 
giữ. Trong máy, tôi ghi những điều tôi suy nghĩ về Kitô 
giáo và đã ghi ảnh Thánh Giá. Tôi hỏi anh tại sao lấy 
máy của tôi. Anh trả lời rằng ‘vì máy anh hư nên anh 
cần máy tôi để nối lại… » 



 

Tờ thông tin số 187 *02/2014          3                                                                                                                                                                                                                                                               

                                    
 

 
Anh nhìn tôi bằng cặp mắt đe dọa. Bấy giờ tôi cười với 
anh và lấy lại máy của tôi. Tôi trở về phòng tôi và tôi bị 
nhốt trong phòng cho đến bây giờ. Tôi giả thiết rằng 
anh đã đọc những suy nghĩ của tôi về Kitô giáo và chắc 
hẳn anh đã thấy hình Thánh Giá. Tôi tự hỏi : làm sao 
anh có thể vào phòng tôi ? Làm sao anh có chìa khóa, 
vì chìa khóa tôi vẫn giữ trong túi với tôi ?  
 
… Tôi sợ hãi, đã bốn tiếng đồng hồ tôi bị giam trong 
phòng. Thái độ của anh làm cho tôi mất hết tín nhiệm 
và những cái nhìn của anh làm tôi run sợ … Cầu 
nguyện cho tôi, tôi van nài… Chúa vẫn ở với tôi, Ngài là 
ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ ai nữa ? Tôi 
sẽ gỡ máy ra để không ai hoài nghi gì tôi nữa… »                                      
(còn tiếp) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Lạy Chúa , Chúa là sản nghiệp duy nhất của con” 

 ( Tv. 16 , 2  ) 

   

Nhiều lần Xuân đến – xuân đi 

Mai đào đua sắc chiều về đã phai 

Xuân xưa từng có chuỗi ngày 

Vui chân trong mộng tim đầy luyến lưu 

 

Đâu hay xuân có một chiều 

Hoa tàn, nắng tắt đìu hiu lại về ! 

“ Cõi này “ chẳng phải xuân quê ! 

Bởi tình tạm bợ theo về cõi không 

 

Tôi đi tìm sắc xuân nồng 

Nắng xuân không tắt, hoa xuân không tàn 

Dù đời có lắm gian nan 

Mùa xuân vẫn đó chứa chan Tình Ngài 

 

Xuân Trời tô đẹp tình người 

Cho con vui bước xây đời yêu thương 

Trong Thầy con thấy thiên đường 

Xuân đời thắm mãi sắc hương Xuân Trời 

(QD) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tết Giáp Ngọ đánh dấu một năm mới, 

những buồn vui của năm cũ Quý Tỵ cũng qua đi. 

Năm mới người người cầu chúc cho nhau những 

điều tốt đẹp nhất : bình an, hạnh phúc, an khang, 

thịnh vượng.  

Thường tình mái ấm chỉ vỏn vẹn trong căn 

nhà chừng hai, ba người, hay nhiều lắm là bốn thế 

hệ của một gia tộc. Nhưng tết, gia tộc không dừng 

lại ở đôi mái nhà nhưng được mở ra với đại gia 

đình, bạn bè, với anh em họ hàng gần xa. Tương 

quan người với người xích lại gần nhau trong dịp 

Tết đón chào năm mới. Không chỉ người sống mới 

nối kết tình người, nhưng cả người đã ra đi qua thế 

giới bên kia cũng được nối kết trong nén hương, 

lời kinh nguyện đầu năm nơi bàn thờ tổ tiên. Thật ý 

vị biết bao khi người Công giáo chọn ngày mồng 

hai tết là ngày kính nhớ tổ tiên; còn anh em Phật 

giáo chiều ba mươi lại rước ông bà về ăn tết. 

Chính vì thế, người người nô nức chờ đón giờ phút 

linh thiêng của một năm mới. Đêm giao thừa, phút 

linh thiêng ấy không chỉ dành riêng cho một ai, 

nhưng cho tất cả mọi người, giàu cũng như nghèo 

đều hưởng phút hạnh phúc ấy. Vì thời gian không 

là vật sở hữu của riêng ai. Giây phút linh thiêng ấy 

không chỉ đến rồi đi nhưng để lại cho mỗi người 

một tuổi mới và những điều hứa hẹn mới. Con 

người không chỉ sống bằng khối óc nhưng còn 

bằng con tim. Những con tim luôn có những nhịp 

đập riêng tư. Vì thế, có khi cung nhịp chỉ nổi lên 

với người này mà không ở với người kia. Nhịp 

điệu dâng cao và vang vọng nhất vẫn là tình yêu 

đến. Ngày tết là bản cao trào cho tình yêu. Mọi con 

tim đều rộn rã, mọi con tim đều hướng về đoàn tụ 

gia đình bên ông bà, cha mẹ ,anh chị em ,các con, 

các cháu,tình yêu cho đi và vì  mọi người. Ai ai 

cũng sống hòa đồng vì tình yêu chân thật. Vì thế, 

Tết đến ta trang hoàng nhà cửa, để làm cho cái đẹp 

thể hiện, nhờ đó mọi người thân được vui mắt, vui 

lòng. Ta trao nhau những lời chúc tốt đẹp, những 

món quà tinh thần cũng như vật chất mà ta yêu 

quý. Vì văn hoá dân tộc, ta giữ gìn lễ nghĩa gia 

phong cách cẩn mật dù sống xa quê hương.                                      

(xem tiếp trang  9 ) 
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A. TIỀN CURSILLO 

I/- Định Nghĩa : 
Tiền Cursillo là giai đoạn đầu tiên của ba giai đoạn 
trong Phong Trào Cursillo : Tiền Cursillo, Khóa Ba-
ngày, và Hậu Cursillo. Sinh hoạt của Khối Tiền khởi 
đầu cho mục tiêu của Phong Trào là nghiên cứu môi 
trường, và tuyển chọn ứng viên cho Khóa Ba-Ngày. 
  

II/- Tầm Quan Trọng 
Tiền Cursillo là một trong tiến trình ba giai đoạn của 
Phong Trào và là sự khởi xướng kế hoạch Phúc âm 
hóa để hoàn tất mục đích của phong trào. Ba giai đoạn 
này biệt lập với nhau, tuy nhiên lại liên hệ chặt chẽ 
thành một tổ chức là (Phong Trào) và bất cứ sự thiếu 
sót nào trong một giai đoạn đều gây ra những hậu quả 
trực tiếp đến hai giai đoạn kia, tức là ảnh hưởng đến sự 
phát triển của phong trào.  
 

Tiền Cursillo là giai đoạn tìm kiếm, tuyển lựa người và 
chuẩn bị họ cho khóa Tĩnh Huấn Ba Ngày nhằm mục 
đích tiến tới một cam kết quan trọng (và liên tục) trong 
giai đoạn hậu Cursillo. 
 

Tiền Cursillo khởi nguồn từ Hậu Cursillo, vì công tác 
Tiền Cursillo được hoàn tất nhờ vào lời nói và việc 
chứng tá của những người đã tham dự Khóa Ba-Ngày 
khi họ thể hiện đời sống hằng ngày của một Kitô hữu 
đích thực.  
 

Tiền Cursillo là nền tảng cho công tác Phúc Âm Hóa 
môi trường của giai đoạn Hậu Cursillo. Nếu thi hành 
đúng, qua việc nghiên cứu môi trường và lựa chọn ứng 
viên, Tiền Cursillo sẽ hoàn thành sứ vụ truyền gíáo của 
phong trào. Bởi vì, những người ngay sau khi học xong 
Khóa Ba-Ngày sẽ hăng hái muốn biến đổi môi trường, 
và sẵn sàng trong việc rao truyền Tin Mừng.    
 

III/- Sách Lược của Tiền Cursillo 
Phong trào Cursillo là một phong trào của Giáo Hội, có 
phương pháp riêng, giúp khám phá  và chu toàn ơn gọi 
riêng, tạo cơ hội để sống và chia sẻ những điều căn 
bản để trở nên người Kitô hữu đích thực, trong nhóm, 
để Phúc Âm hóa môi trường. 
 

Tiền Cursillo là làm dậy men môi trường bằng tình bằng 
hữu hướng tiến của phong trào.  Với tình bạn chân 
thành, chúng ta có thể dễ dàng cảm hoá tha nhân, giúp 
ta Phúc Âm hóa môi trường và hướng dẫn tha nhân về 
với Chúa. . 
 

Sứ điệp của Chúa rất minh bạch là muốn Phúc Âm hóa 
môi trường, Kitô hữu phải nhập cuộc với môi trường. 

Chúa xuống thế làm người, hòa mình với nhân thế, 
chia sẻ giáo huấn của Thiên Chúa với các tông đồ và 
với nhân thế tình nguyện theo Chúa nghe giảng dạy.  
 

Công tác tuyển chọn môi trường và chuẩn bị ứng viên 
là phần thực hành của Tiền cursillo. Muốn có một vụ 
mùa phong phú cần phải chuẩn bị đất đai và lựa giống 
tốt. Tuyển chọn môi trường và ứng viên từ môi trường 
bằng cách nghiên cứu và cầu nguyện. Tuyển chọn ứng 
viên, trước hết phải làm bạn với ứng viên vì với tình 
bạn, tha nhân không còn do dự. Chúa Giêsu mời Philip 
theo Chúa. Philip thông báo và mời Nathanael cùng đi 
gặp Chúa. Vì Philip là bạn nên Nathanael không ngần 
ngại và chấp nhận lời mời của Philip. Nhờ tình bạn mà 
Philip hướng dẫn được Nathanael đến với Chúa.  
 

Việc tìm kiếm ứng viên là để giúp họ trở thành những 
tác nhân biến đổi môi trường. Vì môi trường đa dạng 
nên trình độ nào cũng có thể tham gia khóa Cursillo với 
điều kiện họ là người trưởng thành và có trách nhiệm, 
đã chịu phép rửa tội có thể lãnh nhận bí tích, có khả 
năng lãnh hội sứ điệp Phúc Âm, và ước muốn phục vụ 
cộng đồng.  
 

Ứng viên lý tưởng cho khóa Cursillo là những người  
có “ảnh hưởng” trong môi trường, nghĩa là những  
người  có khả năng thông đạt những gì mình hiểu biết 
cho người khác, bản tính năng động, thích bạn bè, 
thích sinh hoạt, có khả năng  ảnh hưởng đến người 
khác thì sau khi dự Khoá huấn luyện mới có thể hoà 
mình với tha nhân để hữu hiệu hóa công tác Phúc Âm 
hoá” môi trường.   
Có những người không nên giới thiệu đi khóa : người 
không thể hấp thụ lợi ích hoặc có những khó khăn mà 
khóa ba ngày không giải quyết được như tâm lý bất 
thường, sống trong hoàn cảnh rắc rối mà chưa thể tu 
sửa được 
 

Việc chuẩn bị chu đáo cho ứng viên là điều rất cần thiết 
để họ có thể thâu đạt kết quả tối đa trong khóa học và 
dễ dàng tham gia sinh hoạt trong ngày thứ tư. Không 
nên gây áp lực hoặc ép buộc, nhưng hy sinh hãm mình 
và cầu nguyện cho mỗi ứng viên. 
 

B. VAI TRÒ NGƯỜI BẢO TRỢ 

 I. SỰ QUAN TRỌNG CỦA VIỆC BẢO TRỢ 
Tài liệu của Phong Trào Cursillo luôn nhắc nhớ rằng: 
« Tiền Cursillo là cho Khóa Cursillo, và Khóa Cursillo 
cho Hậu Cursillo và ngược lại, Hậu Cursillo yểm trợ cho 
Tiền Cursillo ». 
 

Điều đó có nghĩa là các công tác của Tiền Cursillo sẽ 
ảnh hưởng giây chuyền đến Khóa Cursillo, và sau đó, 
ảnh hưởng đến Hậu Cursillo và việc bảo trợ là một 
trong những công tác quan trọng của Tiền Cursillo. 
 
 II. ĐIỀU CẦN CHO NGƯỜI BẢO TRỢ 
Công tác bảo trợ có thể là do một cá nhân hay một 
Nhóm. Bất cứ trong trường hợp nào, người bảo trợ 
cũng cần phải  hiểu biết một số vấn đề liên quan đến 
vai trò bảo trợ do Phong Trào hướng dẫn : 
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- Tìm hiểu mục đích của Phong Trào Cursillo; 
- Lựa chọn ứng viên thích hợp cho Phong trào 

Cursillo; 
- Chứng nhân cho đời sống Ki-tô hữu; 
- Là một Cursillista kiên trì trong Hội Nhóm và Ultreya; 
- Và phải thực hiện Palanca cho ứng viên mình bảo 

trợ và cho Khóa Cursillo. 
 
III. CÔNG TÁC BẢO TRỢ 
Những giai đoạn và công việc người bảo trợ cần làm 
cho mỗi giai đoạn : trước Khóa Cursillo, trong Khóa 
Cursillo, sau Khóa Cursillo. 
 
1/ Trước Khóa Cursillo : Gồm các công tác sau : 
 

- Kết Bạn: Sau khi đã nhắm được một đối tượng thích 
hợp cho phong trào Cursillo, chúng ta nên tìm cách kết 
bạn với người ấy. Đó là một phương sách Phong trào 
đã đề ra: “Kết bạn trong Tiền Cursillo, Làm bạn trong 
Khóa Cursillo và đưa bạn đến với Chúa Ki-tô sau Khóa 
Cursillo.” Vì chỉ qua tình bạn chúng ta mới có thể chia 
sẻ với họ về mục đích của Phong trào Cursillo. Chúng 
ta nên trao cho họ quyển sách “Tìm hiểu Phong Trào 
Cursillo” do văn phòng quốc gia soạn thảo và cũng nên 
giải thích cho họ hiểu toàn bộ Khóa học và nhấn mạnh 
đặc biệt sinh hoạt tối Thứ Năm, ngày thứ Sáu, Thứ Bảy 
và Chúa Nhật. 
 

 - Ch ng nh n cho đời  ống  i-tô hữu   ng danh : 
Sau khi đã giải thích cặn kẻ mục đích của Phong Trào 
Cursillo, đời sống Ki-tô hữu của người bảo trợ qua 
sùng đạo, học đạo và hành đạo sau khi đã dự Khóa 
Cursillo là tấm gương kích thích ứng viên mong ước 
cũng được sống như vậy. 
 - Thực hi n Palanca : Song song với hai công tác 
trên, người bảo trợ nên thực hiện ngay kế hoạch 
Palanca qua cầu nguyện, hy sinh, hãm mình .v..v.. để 
thưa với Chúa về người chúng ta muốn mời gọi và xin 
Chúa tác động để người bạn đó nhận ra rằng: “Không 
phải con chọn Thầy, mà chính Thầy đã chọn con.” 
(Gioan 15:16). Và chính Palanca qua cầu nguyện, hy 
sinh, hãm mình của chúng ta mà Chúa đã đổ Ơn Thánh 
của Ngài xuống cho ứng viên và Ơn Thánh Chúa là 
đòn bẩy giúp ứng viên hoán cải và thay đổi từ trí óc cho 
đến con tim. 
 

Hiệu quả của Palanca rất quan trọng như vậy, nhưng 
nhiều người vẫn chưa quan niệm đúng về công việc 
này, nhất là Palanca dành cho Khóa sinh trong Khóa 
Ba Ngày. Thật vậy, nhiều người vẫn còn thực hiện 
Palanca như một lá thư bày tỏ tình cảm với khóa sinh, 
chúc mừng khóa sinh và cầu mong khóa sinh gặp gỡ 
được Chúa Giê-su Ki-tô. Trong Khóa Cursillo, chúng ta 
thường nghe những câu nói: tôi đã gửi Palanca, tôi đã 
viết Palanca cho các Khóa sinh, hoặc thậm chí có yêu 
cầu viết thêm Palanca cho những khóa sinh có quá ít 
phong thư. Tuy nhiên, chúng ta có thể xử dụng phong 
thư như là một phương tiện để thông báo cho khóa 
sinh Palanca chúng ta đã thực hiện cho họ. Vì vậy, nên 
xác định r  lá thư hay tấm thiệp không phải là Palanca, 
mà chính là những cầu nguyện, hy sinh, hãm mình của 
chúng ta mới đích thực là Palanca. 

- H  trợ  ng viên: Khi người bạn đó đã mong ước 
được đến tham dự Khóa Cursillo, chúng ta sẽ trao cho 
họ đơn dự Khóa. Và đến ngày vào Khóa, chúng ta hãy 
thu xếp để đưa người bạn bảo trợ đến địa điểm mở 
Khóa học. Tìm hiểu họ cần mang theo những gì để 
dùng trong khóa học (như khăn trải chỗ nằm, đồ vệ 
sinh cá nhân, khăn tắm ..v..v.. ) 
 
2/ Trong Khóa Cursillo : Trong Khóa Cursillo, vai trò 
của người bảo trợ là là cầu nguyện và cầu nguyện 
nhiều hơn. Thật đáng khích lệ nếu có thêm hy sinh,  
hãm mình. Xin giúp ứng viên mà chúng ta bảo trợ giải 
quyết một số vấn đề (như phương tiện di chuyển, công 
việc nhà, đưa đón con cái họ đi học  v..v..). Sau đó, lại 
tiếp tục cầu nguyện thêm. Và điều quan trọng nhất là 
hãy có mặt tại buổi lễ bế mạc khóa học. 
 

3/ Sau Khóa Cursillo:  
 

- Tiếp  úc cá nh n: Đừng nghĩ rằng gửi người đi dự 
Khóa, như thế là chúng ta đã làm xong nhiệm vụ bảo 
trợ. Các tân Cursillistas cần nhiều cơ hội tiếp xúc cá 
nhân sau Khóa học. Chúng ta hãy tiếp tục tiếp xúc với 
người tân Cursillista này. Cố gắng trả lời những câu hỏi 
họ đặt ra. Nếu chúng ta không có câu trả lời thì hứa với 
họ là chúng ta sẽ tìm người để trả lời thỏa đáng. 
 

- H i Nhóm và  ltreya: Hãy đồng hành với tân 
Cursillista này đến với Hội Nhóm và Ultreya. Hãy tìm 
mọi cách để người tân Cursillista này tìm được một 
Nhóm để gia nhập. Có thể là Nhóm của chúng ta hay 
một Nhóm khác thích hợp với họ. Dĩ nhiên, Ultreya luôn 
luôn là nơi để tìm người lập Nhóm.Vì thế, hãy đồng 
hành với họ đến Ultreya. 
 

Vai trò bảo trợ là một khía cạnh rất quan trọng trong 
Phong Trào Cursillo. Nếu chúng ta thực hiện đúng đắn 
vai trò này như đối với một người bạn trong Tiền 
Cursillo, thì qua Khóa Cursillo các trợ tá sẽ làm cho tình 
bạn đó kết chặt thêm nữa và chắc chắn, qua Hậu 
Cursillo người bạn đó sẽ luôn đồng hành với chúng ta 
trong hành trình đem Tin Mừng cho muôn nơi. Chính lý 
do đó, Phong Trào Cursillo cho rằng Tiền Cursillo là cho 
Khóa Cursillo và Khóa Cursillo là cho Hậu Cursillo. 
 
 

IV/- Kết Luận: 
Tóm lại, trong đời sống thực 
tế, chúng ta phải hành động 
theo sự khôn ngoan và thận 
trọng. Nhưng dù có khôn 
ngoan và thận trọng vẫn 
không tránh được những mù 
mờ và bất định trong tương 
lai. Như vậy, điều tối hậu vẫn 

là cậy trông và tin tưởng vào Chúa, và với niềm tin này 
thúc đẩy ta vững tiến trên con dường dấn thân thiêng 
liêng. Vì thế, trong giai đoạn tiền Cursillo cũng như hai 
giai đoạn sau, điểm trọng yếu vẫn là tiếng nói của Đức 
Tin và Hy Vọng vào sự quan phòng của Thiên Chúa - 
Cầu nguyện là sức mạnh của mọi sinh hoạt Giáo Hội và 
đặc biệt là sức mạnh của Phong trào Cursillo./. 
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Vợ chồng tôi quen thân với bác Trương Thành Khán 

từ lâu, trước khi Phong Trào Cursillo ngành Việt Nam 

có mặt tại Âu châu. Năm 1993, một nhóm cursillistas, 

trong đó có Cha Nguyễn Hậu, bác Khán, bác Đào Văn, 

anh Thạch, chị Tiếp....tổ chức khóa cursillo đầu tiên tại 

Paris với sự giúp sức toàn bộ của hơn 80 anh chị 

cursillistas từ Mỹ qua trợ tá. Bác Khán gửi thư và phiếu 

ghi danh mời vợ chồng tôi tham dự khóa 1 và khóa 2. 

Tôi nghĩ phong trào nào cũng giống như cơn gió lốc 

thổi mạnh rồi tan dần theo mây khói, nhiều phong trào 

nổi lên tranh đấu mạnh liệt cho nguyện vọng này nọ, 

sau đó dần dần đi vào quên lãng. Thành thật mà nói,  tôi 

không mấy có cảm tình với hai chữ "phong trào" ! 
 

Năm 1994, tôi lại nhận được thư và phiếu ghi danh 

bác Khán gửi mời vợ chồng tôi tham dự khóa 3 và khóa 

4, tôi lấy lý do bận công việc gia đình để từ chối lời mời 

của bác. Năm 1995, bác Khán lại gửi thư và phiếu ghi 

danh mời vợ chồng tôi tham dự khóa 5 và khóa 6. Tôi 

đang định tìm lý do để từ chối, bà xã tôi nói : - Anh à, 

để bác Khán mời nhiểu lần quá em thấy áy náy thế nào 

ấy ! Anh nên tham dự khóa 5, sau khi anh về nếu thấy 

vui , em sẽ dự khóa 6...  
 

Bà xã đã ‘ra lệnh’ như vậy tôi biết từ chối thế nào ? 

Đành miễn cưỡng  điền vào phiếu ghi danh tham dự 

khóa 5. Nhưng trước khi gửi phiếu ghi danh cho bác 

Khán, tôi điện thoại cho Đức Ông Vinh, linh hướng 

Phong Trào : - Thưa Cha con xin tham dự khóa cursillo 

sắp tới, nhưng chỉ xin dự hai ngày thứ năm và thứ sáu, 

thứ bẩy và Chúa nhật con xin về có việc gia đình.  
 

Tôi nghe tiếng cười của Cha Vinh bên kia đầu giây như 

chế riễu : - Đâu được, hai ngày thứ Bẩy và Chúa nhật 

là hai ngày quan trọng mà bỏ về thì còn lý thú gì nửa... 
 

Thế là xong !!! Phần nể bác Khán, phần thì bà xã ‘ra 

lệnh’, phần tò mò muốn biết « cursillo là gì », tôi  

khăn gói lên đường đến Rungis dự khóa cursillo. Đến 

nơi, tôi được các anh chị trợ tá tiếp đón nồng hậu, vui 

vẻ, nhưng lại hơi bực mình vì thời gian chờ đợi từ khai 

mạc khóa quá lâu, làm tôi mệt mỏi và hơi thất vọng. 

Qua các tiến trình của khóa học, một vài biến cố đánh 

động tôi rất nhiều, nhưng về phần rollo thì ngược lại :  

rollos thì nhiều, thời gian hấp thụ, suy  

niệm về rollos lại quá ngắn ; không kể những lúc sau 

bữa cơm trưa, với bầu khí nóng bức của mùa hè tháng 

tám, trong căn phòng thiếu máy điều hòa không khí mà 

phải ngồi nghe giọng "oanh vàng" của người rollista thì 

chẳng khác gì giọng ru êm ái của người mẹ hiền ru 

con ! Tôi ngồi đó gật gủ , lim dim.... thả hồn theo giấc 

mộng..    
 

Rồi cũng đến lúc tôi lên nhận Sự Vụ Lệnh, được 

Chúa sai đi thánh hóa bản thân và Phúc âm hóa môi 

trường. Tôi ra về, mang theo nỗi băn khoăn trong lòng, 

không biết khóa cursillo sẽ mang lại lợi ích gì cho ngày 

thứ  tư của tôi ? Về đến nhà, mới bước chân vào cửa bà 

xã đã hỏi dồn dập : 

- Khóa có vui không anh ? có đông người tham dự 

không anh ? có mệt không anh ?..... 

 

Nhớ lại lời dặn dò của anh khóa trưởng, tôi trả lời : 

- Em cứ đi dự khóa 6 thì biết chứ bắt anh kể thì biết đâu 

mà lần ! 
 

Bà xã nhất định đòi kể, tôi nhất định không kể ! Thế 

là bà xã đành khăn gói lên đường tham dự khóa 6. 

Sau đại hội Ultreya đầu tiên của niên khóa, bác Khán đề 

nghị vợ chồng tôi gia nhập Nhóm Sarcelles, do anh 

Nhàn làm nhóm trưởng. Hai tháng sau, vì lý do sức 

khỏe anh Nhàn đề nghị tôi thay thế anh, và cũng từ đó 

bác Khán luôn luôn hiện diện bên cạnh chúng tôi để 

khuyến khích, nâng đỡ, giảng giải về cursillo, vợ chồng 

tôi cũng bắt đầu tìm hiểu về phong trào. 
 

Năm 1996, bác Khán đề nghị vợ chồng tôi làm 

rollista cho hai khóa 7 và 8, bã xã tôi hốt hoảng : 

- Thưa bác không được đâu ạ, con thấy các chị rollista 

là những người nhiều khả năng và am hiểu  

sâu sắc về đề tài các chị trình bày, còn vợ chồng con 

mới quá, chưa đủ kinh nghiệm, xin bác cho chúng con 

từ từ..  
 

Bác Khán trả lời : 

- Anh chị đừng lo, anh chị nói nhưng không phải anh 

chị nói mà chính Chúa Thánh Thần nói qua miệng lưỡi 

anh chị, anh chị phải can đảm nhận lời để Chúa Thánh 

Thần tác động qua anh chị. 

 

Chúng tôi trở thành rollista từ đó… 
                                                                               (xem tiếp tr.12 ) 

   

   

   

   

   

   

ỦNG HỘ PHONG TRÀO 
 

 

Chị Phạm Thanh Mai  50 € 

A.C. Dương Tôn Bảo  50 € 

Chị Đỗ Thị Tuyết Mai  50 € 
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PPPaaalllaaannncccaaa   nnnhhhóóómmm   

BBBooorrrdddeeeaaauuuxxx   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kính Đức Ông linh hướng, 
Quý Cha, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ, 
Ban Điều Hành Cùng các AC Cursillistas khắp 
nơi, 
 

Dòng đời lặng lẽ trôi. Ngày tháng cứ 
vùn vụt qua, tay cầm tờ Thông Tin Liên Lạc 
số 185 : « Mừng Chúa đến » mà lòng con 
liên tưởng đến Chúa Xuân ! Xuân lại về 
theo truyền thống dân tộc VN. Cám ơn 
Chúa luôn âm thầm lặng lẽ theo con trong 
từng ngày tháng, từng hoàn cảnh : buồn 
chán khi thất vọng, hay vui vẻ hân hoan. 
Khi đau khổ, bệnh hoạn, con kêu xin cho 
con « trông cậy vào Ơn Thánh Chúa ». 
Năm cùng, tháng tận, cho con tiễn đưa 
những điều không không vui, không đẹp, 
không hay. Như thể con đang dọn dẹp cái 
thùng rác tâm-hồn được trong sạch, biết 
yêu thương và bác ái hơn để đón mừng 
năm mới cùng với tâm tình nguyện cầu bền 
vững và quyết tâm sống thánh thiện. 

 
Con cầu xin cho Đức Giáo Hoàng 

tràn đầy ơn khôn ngoan. Cho hàng giáo 
phẩm, các linh mục, tu sĩ trọn đường thánh 
thiện. Cho toàn thể dân Chúa khắp địa cầu 
đầy ơn lành của Chúa và sự yêu thương 
của Mẹ Maria. Cách riêng cho Phong Trào 
Cursillo là hoa trái của Chúa Thánh Linh 
được vững mạnh trên đường Phúc Âm hóa 
làm chứng nhân cho Chúa. Cho có nhiều 
ứng viên ao ước trở về và gặp gỡ Chúa 
qua Phong Trào Cursillo với 02 khóa 33 & 
34 ở Lisieux. Tạ Ơn Chúa ! 
 

Maria Trương thị Bé Ba (K19)  * Bordeaux 

 
 

 

Tôi đưa em vào ngày thứ nhất 

Để nghe những Rollisitas cảm nghiệm đời mình 

Qua những Rollo muôn màu muôn sắc  - Decolores  

Rollo Tình Yêu Thiên Chúa, 

Rollo  Lịch Sử Cứu Độ. 

Rollo  lịch sử Giáo Hội 

 

Tạ ơn Chúa, em thấy không, trời đã vào hạ  

Cỏ cây xanh mướt, mượt mà, ngàn hoa khoe sắc thắm 

Chim trời  nhẩy nhót, vui hót líu lo ca tụng  

Thiên Chúa, 

hương thiên nhiên ngát thơm trong gió đồng cỏ nội 

 

Em cũng đang vui, đang hạnh phúc  

Tận hưởng ba ngày Hồng Ân  

Trong vòng tay nhân ái của Ngài,  

Trong vòng tay yêu thương của gia đình Cursillo. 

 

Em thức dậy khi hồi chuông thứ nhất,  

Em vào chương trình hồi chuông thứ hai, 

Những tiếng chuông reo vui nhắc nhở 

Em hãy động khối óc, hãy mở rộng con tim 

  

Hãy buông bỏ tất cả, những bận rộn của  

cuộc sống  

để lòng em tĩnh lặng kết hợp mật thiết với  

Thiên Chúa, 

Để yêu nồng nàn Giêsu, con dấu ái của Ngài, 

Để nhận ơn hiểu biết, ơn khôn ngoan của  

Thánh Thần Ngài. 

 

Ngài sẽ cho em nhìn ra “em là ai đối với Chúa,   

Chúa là ai đối với em” 

Em đang tận hưởng hoan lạc từ Hồng Ân của  

Ba Ngôi Thiên Chúa. 

 

Hồi chuông thứ nhất reo vui ngày thứ ba,  

Tâm  hồn em ngập tràn Ân Sủng của Thầy và tình yêu 

của anh chị em gia đình Cursillo. 

Em hân hoan ca hát “linh hồn tôi tung hô Chúa….” 

 

Em ao ước sẽ là chứng nhân cho Thầy  

giữa lòng xã hội,  

  Hôm nay, Em, một tân Cursillita 

Em sẽ sống ngày thứ tư suốt cuộc đời mình 

  “ Một tay nắm Chúa, một tay nắm anh em ” 

Mặc dù em yếu đuối mỏng dòn… 

nhưng em có Tình Yêu Chúa, Chúa ở trong em,  

và em ở trong Chúa.  

 

(Elisabeth Nguyễn) 
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Hôm ấy, chúng tôi hẹn gặp nhau lúc 8 giờ sáng 

để chuẩn bị cho thánh lễ mừng kính Chúa Kitô Vua, và 

lo phòng ốc cho ngày sinh hoạt.  Người Âu tây rất tôn 

trọng giờ giấc. Tôi cần cố gắng thu xếp tới đúng hẹn. 

Tới trước sân nhà thờ, nhìn đồng hồ,  mừng thầm vì còn 

sớm được ít phút.  

 

Vừa bước tới cửa hội quán giáo xứ, tọa lạc cạnh 

thánh đường, ông từ đã vui vẻ chạy tới bắt tay chào, với 

thái độ thật thân tình, ông dẫn tôi vào phòng áo chỉ cho 

thấy ông đã giúp chuẩn bị tất cả những gì cần thiết cho 

thánh lễ, tiện dịp ông giới thiệu sách thánh ca mới dùng 

trong phụng vụ quanh năm dành cho giáo dân của giáo 

hội Đức vừa xuất bản. Cả hai chúng tôi ai nấy đều xít 

xa khen sách mới đẹp và đầy đủ hơn. Bên cạnh đống 

sách, một tập tài liệu nhỏ trên mặt bàn tự nhiên đập vào 

mắt tôi. Không biết nội dung viết gì, tôi chỉ chú ý tới đề 

tài ghi trên trang bìa với hàng chữ ngắn gọn : « Glaube 

grenzenlos », xin tạm dịch là : « Niềm Tin không giới 

hạn ». Ông tiếp tục chỉ cho tôi hết những gì ông đã giúp 

chuẩn bị cho thánh lễ. Cùng ông bước vào trước gian 

cung thánh, với giọng  phảng phất buồn ông nói với tôi 

: « Nhà thờ khang trang đẹp quá phải không ông, 

nhưng người tới đây thì thưa thớt quá ! ». 
    

Câu nói trầm buồn của ông đưa tôi về với 

những biến cố gần đây trong giáo hội địa phương, mà 

những tháng qua truyền thông đã triệt để khai thác. 

Thực hư ra sao chưa rõ, nhưng biến cố xảy ra trong giáo 

phận, người ta đã không bỏ lỡ cơ hội tô vẽ thêm vào sự 

kiện để lên án vị chủ chăn, và như một cách cảnh cáo, 

đe dọa rằng nhiều người đã quyết định xa rời Giáo Hội ! 

Qua câu chuyện của biến cố trên, chúng tôi chia sẻ với 

nhau. Cũng trong tâm tư trĩu buồn, tôi nói với ông 

: « Tôi không hiểu nổi Niềm Tin của những tín hữu này 

được nền tảng, xây dựng trên ai ; trên Thiên Chúa hay 

trên con người. Nếu Đức Tin nền tảng trên Thiên Chúa, 

nguồn mạch từ Ngài, thì thử thách của hành trình Đức 

Tin là chuyện bình thường. Nó không thể gây tràn bờ 

như vậy, và đưa tới thảm họa dập vùi Niềm Tin, nhưng 

tôi thiết nghĩ nó như một gợn sóng trau chuốt và tô đẹp 

thêm cho hành trình Đức Tin, những gợn sóng làm cho 

mặt hồ sinh động hơn ».  

 

Một cụm từ trên tập tài liệu trong phòng áo tình cờ tôi 

vừa đọc thấy cho chúng ta thấy ý nghĩa của Niềm Tin. 

Đức Tin rõ ràng không thể bị giới hạn, bị tàn lụi bởi 

biến cố như chúng ta vừa trao đổi. 
    

Trong Thông Điệp « Ánh Sáng Đức Tin » của 

Đức Thánh Cha Phanxicô, tôi đọc thấy những lời này : 

« Đức Tin là Ánh Sáng, một Ánh Sáng có khả năng 

chiếu rọi mọi khía cạnh của nhân sinh ». Đức Thánh 

Cha quảng diễn,  hướng dẫn thêm đường đi của Đức 

Tin : « Chúa kitô không chỉ là Đấng ta tin mà còn là 

Đấng ta phải kết hợp, để cùng nhìn cái nhìn của Người, 

để chào đón Người vào đời ta. Nhờ thế, tình yêu Kitô 

vào trong ta, biến đổi ta từ bên trong, khiến ta biết nhìn 

bằng con mắt của Chúa Kitô, chia sẻ tâm trí của Người, 

chia sẻ thiên hướng con thảo của Người ».  
     
     Chiều về, tôi nhớ tới một người thân, vì khoảng 

cách không gian việc thăm nom khó thực hiện. Tôi 

muốn thay vào đó bằng những phút nối kết qua điện 

đàm. Tình yêu là một vọng gọi của hai chiều, nhưng 

liên hệ giữa người vời nguời nhiều khi không luôn giản 

đơn xuôi thuận như vậy ! Tôi gọi tới bằng qúi mến 

nồng nàn, nhưng không nhận được đáp trả tương ứng ! 

Như mặt nước hồ bị khuấy động bởi một làn gió thỏang 

qua. Cái gợn sóng lăn tăn của ‘Ao Thu’ ngày nào đã là 

cảm hứng cho nhà thơ Nguyễn Khuyến  

« …Sóng biếc theo làn hơi gợn tí… 

Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo… » 
 

thì chiều nay cái „ ‘hơi gợn tí’ sao cứ làm ‘mặt hồ’ tôi 

lăn tăn mãi ?!     

 

Thế mới hay hành trình Tin-Yêu cần phải kinh 

qua thử thách cho tiến trình bước tới. Cái "Hơi gợn tí"  

trên "Ao Thu" đã ru hồn thơ của thi sĩ Nguyễn Khuyến, 

đã làm nên tác phẩm để đời, thì những lăn tăn trên "mặt 

hồ" Tin-Yêu nơi bản thân cho tôi có dịp nhìn lại diện 

mạo đời Kitô hữu của mình .  

 

Tôi nhớ có lần đã đọc được ở một tài liệu tôi 

không còn nhớ rõ, khi nói tới thử thách của hành trình 

đời Kitô hữu, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã miêu tả 

những thử thách, những "Hơi gợn tí" là cách Thiên 

Chúa dùng để uốn nắn, gọt dũa chúng ta nên hòan thiện 

hơn, trưởng thành hơn trong đời sống đức tin. Cha ông 

chúng ta cũng đã từng tâm niệm cái cần thiết của thử 

thách trong cuộc sống : "Lửa thử vàng – gian nan thử 

đức" quả  là  rất đúng !                                

 

(Trần Nguyên Bình) 
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Lấy đời con làm giấy 

Giấy không còn phẳng phiu. 

Bao nhiêu lần lầm lỗi 

Trang giấy hoen úa nhiều. 

 

Lấy tình con làm mực 

Mực đỏ lúc vững tin 

Mực tím lần do dự, 

Đường đi thuở một mình. 

 

Lấy trăm năm làm chuyện, 

Câu chuyện tình thiên thu 

Tình trời cao trung tín, 

Tình con hay ưu tư. 

 

Lật thêm trang sách mới, 

Biết muôn đời Chúa yêu. 

Lòng dặn lòng phó thác, 

Ngày dần đến ban chiều. 

 

Cuốn sách đời con đó, 

Trong tay Ngài, GIÊSU ! 
 

(02-2014 * K7) 
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TTIINN  BBUUỒỒNN    
 

 

Trong tháng qua, PT Cursillo đã nhận được tin buồn : 

 

 Bà Maria Đinh Phạm Thị Huệ (khóa 25), 

qua đời ngày 02.02.2014,  hưởng thọ 81 tuổi. 

 Cụ Maria Nguyễn Thị Ngọc Anh, thân mẫu 

chị Maria Nguyễn Thị Kim Hường-khóa 21, tạ 

thế ngày 07.02.2014, hưởng thọ 81 tuổi. 

Xin thành thật chia buồn cùng gia quyến ; 

nguyện xin Thiên Chúa sớm đón nhận linh hồn 

những người quá cố vào Nước-Hằng Sống trên 

Thiên Đàng.  

 
      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(tiếp theo bài « Tản mạc ngày tết» tr. 3 ) 

 
Mang tâm tình một cursillista, tôi cảm nhận 
được, không chỉ vào những ngày Tết náo nức 
nhộn nhịp, nhưng trong suốt hành trình ngày 
thứ tư, rằng trong tình yêu không còn sự phân 
biệt. Và trong Tình-Yêu, Tình Trời Cao, tình 
con người trần thế, Tết là của mọi người, người 
nghèo cũng như của người giàu. Hơn nữa, tình 
yêu đẹp hơn khi tương quan giữa người với 
người được mở rộng và có chiều sâu tâm linh. 
Điều này làm cho mọi người luôn đẹp. Con 
người trở nên đẹp và quí giá vì con người biết 
yêu ! 
Tết, ngày lễ hội dân tộc, ngày làm sống dậy 
sức sống dường như ẩn tàng, làm nhân lên sự 
sống tưởng như nhỏ bé nhưng thật hùng hậu 
và kiên vững ! … Tết, ngày bắt đầu năm mới, 
ngày bắt đầu cho những điều may lành trong 
tương quan bằng hữu  người với người được 
mở ra mà ngày thường dường như bị lãng 
quên vì bôn ba trăm sự ! Tết, ngày hạnh phúc, 
ngày ý nghĩa nhất trong năm.  
                                                   (Uyên Trang) 
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Tôi xin chia sẻ về những ngày đầu xuân Giáp Ngọ 

năm nay, tôi được hưởng những ngày vui như tham dự 

Tiệc Xuân Giáo Xứ, Tết Cursillo, Tết tại địa điểm cộng 

đoàn Marne-la-Vallée, tại đây, Nhóm Cursillo vừa đóng 

góp món ăn  vừa tham gia văn nghệ với cộng đoàn. Xen 

kẽ niềm vui thì cũng có những chuyện không vui và 

chuyện buồn, đời sống con người là vậy.  

 

Ngày mồng ba Tết Âm lịch là ngày Chúa Nhật, 

gia đình tôi xum họp con cháu mừng Xuân. Tôi dự tính đi 

tham dự Thánh Lễ tại cộng đoàn rồi gia đình sẽ cùng nhau 

ăn Tết. Nhưng sáng ngủ dậy, chồng tôi cho hay anh ấy bị 

chóng mặt, không lái xe đi lễ được. Trước đây, anh cũng 

hay bị như vậy và một lúc sau thì hết. Riêng lần này, 

chứng chóng mặt kéo dài và có vẻ nặng, chúng tôi liền 

địện thoại hỏi ý kiến một Bác sĩ quen. Sau khi trình bày 

các triệu chứng thì vị ấy nói nếu tình trạng trở nên nặng 

hơn thì phải gọi cấp cứu, còn nếu tình trạng vẫn như vậy 

thì cũng nên đi khám bệnh ngày mai. Sáng hôm sau, tôi 

nhất định đi theo anh ấy đến gặp Bác sĩ, tôi mới yên tâm, 

vì nếu ở nhà chờ đợi, bồn chồn lo lắng chắc tôi không chịu 

nổi. Đến nơi, vì đậu xe không đúng chỗ, nên tôi phải ngồi 

đợi trong xe cũng đã thấy lâu và nặng nề. Kết quả khám 

bệnh không có gì đáng lo ngaị. Khi về nhà, vợ chồng ngồi 

ăn cơm trưa với nhau, tự nhiên anh ấy nói : « Mai mốt về 

hưu, có lẽ em nên ở nhà, không nên đi làm thêm, chẳng 

biết lúc nào trái gió trở trời, vợ chồng nương tựa có 

nhau... » Tôi gật đầu đồng ý và tự nhiên mủi lòng nghĩ tới 

sự mong manh của tuổi già. 

 

Tối hôm ngày mồng bảy tháng hai vừa qua, tôi đi 

làm về và mở cửa vào nhà, thấy trên bàn có tờ giấy viết 

là : « Bác Châu vừa mất, anh đi đọc kinh cầu nguyện cho 

bác ». Tôi thật không ngờ. Châu là tên gọi của chồng của 

bác, chúng tôi vẫn dùng tên ấy để gọi bác gái. Hai ông bà 

đã lớn tuổi, vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt dễ mến, hiền 

hòa. Không chỉ những người Việt-nam sống ở đây và 

trong vùng biết hai bác, mà nhiều người trong xứ đạo địa 

phương cũng biết. Điều đó chứng tỏ hai bác là người đạo 

đức, âm thầm sống đạo, siêng năng đi lễ, ngay cả những lễ 

ngày thường. Cách nay khoảng hai năm, bác trai mất, 

Thánh Lễ an táng của bác đã được rất đông người Việt-

nam cũng như giáo dân địa phương tham dự.  

 

Mặc dù bác gái tuổi già sức yếu, nhưng khi được 

tin bác mất, tôi vẫn bàng hoàng. Hôm Tết dương lịch đi lễ, 

tôi có  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

đến chỗ bác thường ngồi để chúc tuổi nhưng không thấy, 

tôi hỏi thăm chị bạn thì chị ấy trả lời lâu rồi cũng không 

thấy bác.. Về nhà, tôi nói với chồng « Có lẽ bác Châu đau 

hay sao mà không thấy đi lễ … » Chúng tôi đã dự định 

phải đi thăm bác, nhưng vì công việc lu bu, hết chuyện 

này đến chuyện khác, nên đã không được thăm bác vào 

những ngày cuối đời trước khi bác vĩnh viễn ra đi, tôi vô 

cùng luyến tiếc. Viết đến đây, tôi xin được chia sẻ mối 

liên hệ giữa chúng tôi với hai bác. Trước kia còn sinh hoạt 

ở Pontault Combault trong cộng đoàn của cha Y, hai bác 

đi lễ thường xuyên. Chúng tôi rất kính trọng hai bác, 

nhưng chỉ chào hỏi rồi thôi, chưa có thân thiện mấy, 

nhưng chúng tôi cũng để ý thấy hai bác là người đạo đức 

đơn sơ. 

 

Tới một ngày đi hành hương ở Lisieux, tôi cầu 

nguyện và mạnh dạn xin hai bác đỡ đầu cho một cha sinh 

viên ở Việt-nam qua du học. Sau khi suy nghĩ và hỏi ý 

kiến các con, hai bác nhận lời. Tôi rất mừng vì đã tìm 

được cha mẹ đỡ đầu để giúp vị Linh mục ấy về tinh thần 

lẫn vật chất. Sau này tôi còn được biết hai bác đã giúp đỡ 

thêm hai Linh mục khác là bạn của Linh mục trên.. Gần 

đây tôi còn được nghe một người quen nói hai bác đã giúp 

hai thày chủng sinh vượt biên miễn phí, nay cả hai đều là 

Linh mục. 

 

 Mấy năm trước đây, tôi cũng có dịp đi lễ buổi 

sáng. Sau Thánh Lễ, trên đường về, hai bác thường đi dạo 

tập thể dục và thường kể chuyện gia đình cho tôi nghe. Tôi 

rất mến phục hai bác. Tôi chưa thấy một gia đình nào có 

con dâu ở cùng với bố mẹ chồng, chị chăm lo săn sóc từng 

miếng ăn, giấc ngủ và quần áo cho bố mẹ. Hai bác luôn 

luôn khen con dâu và các cháu, tôi thầm nghĩ Chúa đã trả 

công cho hai bác nên đã gặp được dâu hiền cháu ngoan. 

Trong cộng đoàn, mỗi khi có dịp tổ chức lễ tết, hai bác 

đều sốt sắng đóng góp và kêu gọi con cháu tham gia, cũng 

như khuyến khích cho ban tổ chức lên tinh thần. Thánh lễ 

an táng của bác gái cũng có nhiều giáo dân địa phương và 

đông người Việt-nam tham dự, trong số đó nhiều người 

không phải là Công giáo.  

 

Tôi không nghĩ là tôi đã viết để khen cá nhân trên 

Tờ Thông Tin của Phong Trào, tôi chỉ muốn ghi lại cảm 

nghiệm về người mà tôi mến phục, coi như mẫu gương để 

tôi sống ngày Thứ Tư của mình, dù họ không phải là 

cursillista, nhưng đã ảnh hưởng tốt đến những người 
chung quanh.                                         (Anna V.T.N.) 
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Đầu tháng mười hai, trời chớm đông se lạnh 

với những cơn mưa dai dẳng.  Cũng với cái mưa lạnh 
này làm tôi nhớ lại mùa đông đầu tiên trên xứ Pháp. Tôi 
ở vùng 78, cách Paris 35 km. Sáng sớm từ 4g30, trừ 
cuối tuần, phải lấy xe lửa ra ga St Lazare để vừa đi 
học, vừa đi làm. Cũng như mọi người VN tỵ nạn, những 
năm mới định cư là thời gian vất vả và cực nhọc khôn 
lường. Tôi lợi dụng nửa tiếng trên xe lửa để đọc kinh 
dâng ngày, xem lại bài, đôi khi mệt mỏi  thiếp ngủ quên 
luôn, cũng may ga St Lazare là trạm chót ; nếu không, 
chắc có nhiều dịp tôi được đi chu du bất đắc dĩ ở tận 
đâu đâu rồi. Có lần, một nhân viên đi kiểm soát vé đánh 
thức tôi dậy và nhìn tôi với cặp mắt ái ngại : « Mọi việc 
ổn cả chứ ? » Chắc hẳn ông nghĩ tôi vừa trốn cha mẹ 
đi chơi đến sáng mới lò dò về ? 

 
 
Ở nhà ga, hầu như ngày nào tôi cũng gặp một 

người đàn ông khoảng tuổi  65 – 70, ngồi ở chỗ đó từ 
lúc nào tôi không r , quần áo sạch sẽ, ông ta không  
mở lời xin, chỉ ngồi nhìn xuống, thỉnh thoảng có người 
đưa, hay bỏ xuống đất cạnh ông ít đồng thì ông ta mới 
ngẩng mặt nói cám ơn. Mỗi lần tôi bỏ tiền vào tay và 
chúc ông « Bon courage - Can đảm ông nhé », ông 
nhìn tôi im lặng, với ánh mắt ngập tràn sự thống khổ, 
đau xót, pha lẫn với chút cảm động, biết ơn. Chỉ 
khoảng một tháng sau, sắc diện và quần áo của ông 
thay đổi hẳn, mặt hốc hác, ông ta trông già đi đến hơn 
chục tuổi, quần áo sốc sếch, bẩn thỉu, lưng còng. Đã 
quen mặt, tôi hỏi thăm sức khỏe của ông, ông nói : vẫn 
khỏe, không sao hết. Ít lâu sau, tôi không thấy ông ngồi 
ở chỗ cũ nửa, tưởng ông di chuyển nơi khác, nhưng 
sau tôi được biết ông bị sưng phổi, đã chết trong 
métro ! Thời gian tôi  gặp người này không tới ba 
tháng, nhưng sức tàn phá của bệnh hoạn, đau khổ, cô 
đơn, đã trải lên con người và làm ông tàn tạ, thay đổi, 
với tốc độ như qua hai mươi năm ! 
 
 

 
Một cuộc sống mới đã mở ra cho tôi nhờ dự khóa Ba 
Ngày, tôi thay đổi và suy nghĩ nhiều điều.Thời gian qua 
mau, không hiểu sao tôi vẫn nhớ đến cái nhìn của 
người vô gia cư năm nào, cái nhìn làm băn khoăn, 
khuấy động, ám ảnh trong tâm tư tôi, nhất là mỗi lần 
mùa đông về. Có thể Chúa đã cho tôi cảm nhận qua 
ánh mắt đó, nỗi khốn khổ của những người bị bỏ rơi, 
thiếu tình thương, bệnh hoạn, yếu đuối ? Lúc cầu 
nguyện nhìn lên ảnh Chúa, nhiều lúc tôi thấy ánh mắt 
của Chúa nhìn tôi sao giống như người đàn ông vô gia 
cư năm xưa ! 

 
Từ chín năm nay, vợ chồng tôi tiếp tay với hội 

Vinh Sơn Phaolô (Conférence St Vincent de Paul ) hoạt 
động ở tỉnh chúng tôi cư ngụ. Công việc chính là giúp 
đỡ những người vô gia cư : lo những bữa điểm tâm, 
cho họ ít hơi ấm sau một đêm có thể đã ngủ ở góc 
đường nào đó, làm những bữa ăn vài lần trong tháng  
và vào các dịp lễ lớn như Noel, Phục sinh, lễ quan 
Thày c ủa hội. Trong môi trường đó chúng tôi được gặp 
rất nhiều người, ở đủ mọi hoàn cảnh, lứa tuổi, nhưng 
cùng có một điểm chung : nghèo khổ, bệnh tật, cô đơn 
thiếu tình thương.   

 
 
Những người này, sau một thời gian lang thang 

ngoài đường, họ có một lối sống rất đặc biệt : khép kín, 
tỏ vẻ bất cần, nhưng rất nhạy cảm khi gặp  người họ tin 
cậy. Tôi nghĩ, chính họ thể hiện tất cả đau đớn, cay 
đắng, nhục nhã, của Chúa Giêsu khi ở trên Thánh Giá. 
Họ đưa tôi đến thật gần Chúa, và nhờ vậy, mà lòng tôi 
bớt chai đá, trái tim của tôi rung động hơn khi tôi gặp 
gỡ họ. 

 
 
Chúng tôi cũng còn nhiều hoạt động khác như : 

giúp những bà mẹ độc thân, đi thăm người lớn tuổi ở 
nhà dưỡng lão, người tật nguyền ở foyer….  Và để làm 
những việc này, từ bốn năm nay, chúng tôi phải tự túc  
tự cường, hàng năm làm buổi gây quỹ cho hội. Đặc biệt 
năm nay chúng tôi đã xin các anh chị trong Phong trào 
Cursillo Việt Nam tiếp tay, và các anh chị đã thật nhiệt 
tình hưởng ứng vì tình yêu thương không có biên giới. 
Cùng nắm tay nhau,  đi trên con đường đến với Chúa 
bằng nhịp tim reo vui. 

 
 
Thêm một mùa Xuân đến, năm con Ngựa. 

Thêm một tuổi, không có nghĩa chúng ta sẽ già hơn, 
nhưng chắc chắn chúng ta sẽ khôn ngoan hơn trong 
Ơn-Thánh để sống trọn tình người, tình Chúa. Xin chúc 
quý  anh chị có được niềm an bình, hạnh phúc, sống 
thật trọn vẹn, vững vàng, trong tình thương của Thầy 
Chí Thánh.                                     (M.K.C.) 
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Hai khóa Cursillo 33 & 34 sẽ được tổ chức vào mùa 

hè 2014 tại Trung tâm hành hương L’Ermitage 

Sainte-Thérèse, 23 rue du Carmel, 14100 Lisieux : 

 

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 

 

Lệ phí (ăn+ở) : 140 € / người (phương tiện di 

chuyển tự túc / xe lửa từ Paris đi Lisieux khởi hành 

tại Gare Saint Lazarre) 

 

Xin quý anh chị cursillistas tích cực làm công tác 

Tiền Cursillo, tìm kiếm, bảo trợ ứng viên cho hai 

khóa và nhất là hiệp ý sốt sắng cầu nguyện làm 

palanca để xin Thiên Chúa chúc lành cho công tác 

của PT chúng ta.  

 

 

 
                                 

 

 

 

Cùng với Giáo hội hoàn vũ, chúng ta chuẩn bị 

đi lại con đường của Mùa Chay, mùa hoán cải, giúp 

chúng ta có những đức tính căn bản của một Kitô hữu là 

sống ngày-thứ-tư theo gương Thày Chí Thánh.  

 

Trong tinh thần này, và theo truyền thống tốt 

đẹp của Phong Trào Cursillo,  xin kính mời quý cha, 

quý thầy, quý anh chị cursillistas cùng tham dự ngày 

Tĩnh Tâm Mùa Chay 2014 sẽ được tổ chức vào thứ bảy 

01 tháng ba 2014 tại nhà thờ Saint Vincent de Paul - 

(cha xứ Giuse Nguyễn Văn Ziên) - số 96 bd Jean 

Jaurès - 92110 CLICHY - Tél: 01 42 70 03 50 

(Métro số 13  / trạm  Mairie de Clichy) 

 

Buổi sáng từ 9g00 :  

 Gặp gỡ - chào đón nhau 

 Kinh sáng 

 Bài giảng tĩnh tâm của cha linh hướng 

 Xét mình, lãnh nhận Bí Tích  Hòa Giải,  

 Cơm trưa tự túc.   

 

Buổi trưa từ 14g30 :  

 Ultreya (rollo + chia sẻ cảm nghiệm) 

 Thánh lễ : 17g00 (có thể thay thế lễ chúa nhật) 

 

Phong Trào rất mong được đón tiếp đông đủ quý cha, 

quý thầy, quý tu sĩ nam nữ cùng các anh chị cursillsitas 

trong ngày tĩnh tâm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(tiếp theo bài «Vai trò người bảo trợ» trang 6) 

 
Hôm nay, ngồi trước tài liệu « Những tư tưởng nền 

tảng Phong Trào Cursillo », tôi tưởng nhớ đến bác 

Trương Thành Khán, vị ân nhân của vợ chồng tôi, vì 

nếu bác không nhẫn nại mời vợ chồng tôi tham dự 

khóa, nếu bác không ở bên cạnh để nâng đỡ, khuyến 

khích, giảng dạy về phong trào Cursillo trong những 

bước đầu vợ chồng tôi chập chững bước qua ngưỡng 

cửa ngày-thứ-tư, chắc chắn hôm nay vợ chồng tôi 

không lãnh nhận được những ơn ích thiêng liêng qua 

phong trào Cursillo, và cũng không được các anh chị 

cursillistas mở rộng vòng tay đón tiếp vào đại gia 

đình Cursillo để cùng nhau nắm lấy Chúa,  cùng nắm 

chặt tay nhau đồng tiến. Bác Khán đã để lại cho vợ 

chồng tôi một bài học giá trị về tầm mức quan trọng 

của vai trò người bảo trợ.  

                                            (Many Hùng)                                              
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