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SINH HOẠT HÀNG THÁNG 

Trường Huấn Luyện :  

Chúa nhật 11/05/2014 
14g30—16g30 

Ultreya : 

Chúa nhật 25/05/2014 
14g30—16g30 

Thưa Quý Anh Chị Cursillistas thân mến, 

Chúng ta đang hân hoan mừng Chúa Giêsu vinh hiển Phục Sinh. Ngài đã 

thực sự "trỗi dậy từ cõi chết" (x. Mt 28 1-8). Đây là đỉnh điểm của Ba Ngày 

Thánh kính nhớ Ba Mầu Nhiệm căn bản của Hội Thánh Công Giáo : Mầu 

Nhiệm Thánh Thể, Mầu Nhiệm Cứu Độ và Mầu Nhiệm Phục Sinh. Hồi 

tưởng lại những chặng đường trong sự nghiệp Cứu Chuộc của Ngôi Hai 

Thiên Chúa xuống thế, mặc lấy xác phàm để gánh lấy tất cả tội lỗi, số phận, 

đau khổ của kiếp con người, có thể 40 ngày Mùa Chay Thánh đã là tóm 

lược cuộc đời Chúa Cứu Thế. Có thể nói cuộc đời Đức Kitô là một cuộc 

hành trình đi từ cái hang thấp hèn ở thành Bêlem, trải nghiệm ngay từ tấm 

bé, sự bách hại và phải sống lưu vong, tỵ nạn; rồi tuổi thơ ở Nazarét, xứ 

Galilê nơi Ngài "lớn lên, thêm sức mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân 

nghĩa cùng Thiên Chúa" (Lc 2, 40); sau khi nhận Phép Rửa bởi tay ông 

Gioan Tẩy Giả trên sông Gio-đan, Ngài đã bắt đầu cuộc hành trình đi lên 

Giêrusalem, là nơi Ngài thực hiện viên mãn công trình cứu độ của Ngài. 

Trong suốt cuộc hành trình, Ngài đã tỏ ra Ngài là một con người thật với 

những lúc vui, buồn, đau khổ, đói, no…; kể cả bị ma quỷ cám dỗ. Nhưng, 

một cách trực tiếp, có lần Ngài hiển dung, bộc lộ bản chất Thiên Chúa cho 

một số môn đệ thân tín của Ngài; trong lúc, một cách gián tiếp, ngài đã làm biết 

bao phép lạ mà người phàm không ai làm được. Những việc Đức Kitô làm đã 

khiến các môn đệ của Ngài có lúc tưởng rằng Ngài sẽ xây dựng vương quyền 

ngay trên thế gian, và đã có sự tranh giành ngôi vị. Cho đến giờ chót, nhiều môn 

đệ vẫn chưa hình dung được những gì sẽ xẩy ra cho Thầy mình. Trong lúc nguy 

nan ở Vườn Cây Dầu, Chúa Giêsu lo buồn, sợ hãi "chén đắng" Ngài sẽ phải uống, 

thì các môn đệ của Ngài ăn no rồi ngủ say. Cho đến lúc Giuđa dẫn đám đông võ 

trang tới bắt Thầy, các ông mới bừng tỉnh để rồi bỏ chạy tán loạn khi chúng điệu 

Chúa Giêsu đi. 

Đối với các môn đệ, lâu đài sụp đổ. Thầy của họ đã là kẻ thua trận : bị bắt, bị vu 

khống, bị xét xử vội vã, bị đánh đòn, thịt da rách nát, rồi bị xử tội chết thập tự giá, 

hình phạt dành cho nô lệ và tội phạm cướp của, giết người. Đức Giêsu thua rồi ! 

Suốt dọc đường Thánh Giá, không thấy Tin Mừng nói đến có môn đệ nào đi theo, 

chỉ có mấy phụ nữ… Trong bài giảng Lễ Lá vừa qua trên quảng trường Thánh 

Phêrô, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đưa ra câu hỏi, với hàng chục ngàn tín hữu 

có mặt, là nghe bài Thương Khó, thấy có rất nhiều tên, nhiều người, từ ông Phêrô, 

đến Juđa, từ Pilatô đến các Thượng Tế, từ ông Simon Xi-rê-nê đến người trộm 

lành, Từ Đức Maria đến ông Gioan… thì "tôi là ai ?" trong cuộc Khổ Nạn, trong 

công trình Cứu Độ của Đức Kitô ? Tôi là Pilatô rửa tay rồi quay mặt đi ? Hay tôi là 

Simông xứ Xi-rê-nê kê vai vác đỡ cây Thánh Giá nặng nề cho Chúa Giêsu ? Hay 

tôi là Phêrô, chối Chúa ba lần trước khi gà gáy ? Hay tôi là ông Giuse môn đệ âm 

thầm của Ngài đã xin Pilatô cho phép để yêu thương ôm xác Chúa Giêsu trong 

lòng, tẩm liệm và nhường ngôi mộ mới làm của mình cho Ngài ? 

Là cursillistas, là môn đệ gọi Đức Kitô là Thầy Chí Thánh, chúng ta hãy suy nghĩ 

về câu hỏi Đức Thánh Cha đã đặt cho mỗi người chúng ta. "Tôi là ai ?". Đi theo 

chân Thầy Chí Thánh là đi theo "Con Đường Chúa Đã Đi Qua", con đường đi vào 

khổ nạn, bách hại, đi tới Thánh Giá để được đóng đinh với Ngài, để được chết với 

Ngài và được sống lại vinh quang với Ngài. Hơn lúc nào hết, trong dịp lễ Phục 

Sinh này và hàng ngày cho đến lúc sống hết Ngày Thứ Tư Quý Anh Chị hãy nhìn 

lên Thánh Giá, hãy ôm hôn Thánh Giá và Thưa rằng "Lạy Thầy Chí Thánh, con tạ 

ơn Thầy". 

Kính Chúc Đức Ông Linh Hướng Giáo Phận, các cha, các thầy linh hướng phong 

trào cùng toàn thể Quý Anh Chị Mùa Phục Sinh tràn đầy Ơn Sống Lại. 

Văn Phòng Điều Hành 

Nội Dung 

 Lá Thư Phong Trào 1 

 Cái nhìn mới về tôn giáo (phần cuối) 2 

(Lm Mai Đức Vinh) 

 Thơ : Lạ Thay 4 

(NC) 

 Chia sẻ Năm Đức Tin 5 

(một cursillista nhóm MLV) 

 Chị Em 6 

(Anna Nguyệt) 

 Nắm tay 7 

(X.B.) 

 Thơ : Bên hồ Galilê 8 

(Lệ Xuân) 

 Hành trình Strasbourg Stuttgart 8 

(Nhóm cursillistas Paris) 

 Nhớ về Lisieux  10 

(M. Vũ) 

 Đường theo Thầy 11 

(Trần nguyên Bình) 

Lá thư Phong Trào 

Lạy Thầy Chí Thánh, con tạ ơn Thầy ! 
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KITÔ HỮU KITÔ HỮU   
TRÊN BÁN ĐẢO Ả RẬP TRÊN BÁN ĐẢO Ả RẬP   

HAY HAY   
TẠI CÁC ‘NƯỚC GIÀU VÀNG ĐEN’TẠI CÁC ‘NƯỚC GIÀU VÀNG ĐEN’  

 

(Lm Mai Đức Vinh - tiếp theo kỳ trước và hết) 

5. Koweit : Những dự luật chống các giáo hội 

đều bị coi là phản hiến pháp. 

Tại Koweit có từ 350.000 đến 400.000 Kitô hữu, 

mà 200.000 là công giáo. Đây là một nước mà 

người Kitô giáo sống thoải mái nhất trong vùng. 

Tuy nhiên vẫn có những chống đối từ phía hồi 

giáo quá khích hay bảo thủ, cản trở việc thi hành 

nhiều dự án ủng hộ người Kitô hữu. Thí dụ, Hội 

đồng thành phố Koweit đã hai lần từ chối, 27.10 

và 03.12.2010,  đơn xin của bộ Ngoại Giao xây 

một nhà thờ mới cho cộng đoàn Melkite-Greco 

công giáo.  

Ngày 16.02.2012, một nhóm chính trị đã phổ biến 

một đề nghị phá đổ hết các nhà thờ, nhà nguyện 

kitô giáo trên lãnh thổ. Nhưng sau cùng, đề nghị 

này biến thành đề nghị cấm xây thêm các nhà thờ 

mới. Những lời tuyên bố chống tôn giáo như trên 

bị dân chúng phản kháng và những nhà chính trị 

khác cho  là ‘những đề nghị trái hiến pháp’. Vì 

hiến pháp Koweit bênh vực quyền tự do tôn giáo 

của mọi công dân và của mọi kiều dân cư ngụ tại 

vương quốc. Vì, theo hiến pháp 1962, thì hồi giáo 

là tôn giáo quốc gia và là ngưồn chính yếu của 

luật quốc gia. Nhưng khoản 35 quy định rằng : 

‘Tự do lương tâm là tuyệt đối. Nhà nước có bổn 

phận che chở việc hành đạo đúng theo phong tục 

hiện hành, và với điều kiện không vi phạm trật tự 

và luân lý công cộng’. 

Đây là nước đầu tiên trên bán đảo có liên hệ 

ngoại giao với Tòa Thánh. Koweit trao đổi cấp 

bậc đại sứ với Tòa Thánh từ 1968. Năm 1996, 

đức hồng y Jean-Louis Tauran, thứ trưởng bộ 

ngoại giao của Tòa Thánh, thời Đức Goan Phalô 

II, đã viếng thăm chính thức nước Koweit. Ngài 

được đón tiếp bởi tiểu vương Jaber al-Ahmed al-

Sabah và đã dâng lễ tại nhà thờ chính tòa. Ngài 

đã gặp gỡ ‘một cộng đoàn 100.000 người công 

giáo vui hưởng quyền tự do tôn giáo, sống đức tin 

cách thoải mái. Mong có những liên hệ tốt như 

vậy tại các nước khác trên bán đảo, những nơi 

này, các kitô hữu chưa được hưởng quyền tự do 

tôn giáo như vậy’. 

Rồi đến tháng 05.2010, đức giáo hoàng Biển Đức 

XVI tiếp kiến lần đầu tiên, tiểu vương Koweit, 

Cheikh Sabah al Ahmad al Sabah. Một trong 

những đề tài trao đổi giữa hai vị là ‘đối thoại tôn 

giáo’. 

Cộng đồng công giáo dưới quyền quản nhiệm của 

đức tổng giám mục Camillo Ballin, đại diện tông 

tòa tại Koweit, Qatar, Arabie Saoudite và Bahreim. 

Tòa tổng giám mục đặt tại Koweit cho tới năm 

2011, sau đó được chuyển tới nước Bahrein, vì 

những lý do thực tế thuận lợi . Đức tổng giám mục 

có 47 linh mục lo mục vụ cho giáo hữu rải rác trên 

4 tiểu vương.  

Tại Koweit, Giáo Hội có nhà thờ chính tòa ngay 

thủ đô dâng kính Thánh Gia, và 4 nhà thờ khác. 

Nhà thờ chính tòa nằm giữa lòng thành phố, trên 

khu đất rộng và đẹp do một tiểu vương tặng ban 

cách đây 50 năm, tức 1966. Vì được xây trên địa 

thế khang trang, nằm giữa thủ đô, nhà thờ chính 

toà đã là nguyên nhân cho nhiều lời phê bình, thậm 

chí nhóm hồi giáo muốn dịch nhà thờ chính toà 

đến chỗ khác, hay xây một nhà thờ mới thay thế. 

Nhưng đức giám mục đã đặt một bảng ghi ơn bằng 

tiếng ảrập và tiếng anh, cám ơn và tôn vinh các 

tiểu vương đã đi trước và các tiểu vương đương 

nhiệm… vì lòng quảng đại vốn có nơi các ngài… 

Từ đó, báo chí không còn đặt vấn đề về khu đất 

xây nhà thờ chính tòa nữa. 

Mỗi tuần có 46 thánh lễ cử hành trong nhà thờ 

chính toà, với 5 nghi thức phụng vụ và 12 ngôn 

ngữ khác nhau. Đây là một vấn đề thường xuyên 

xảy ra làm đau đầu cho linh mục quản nhiệm nhà 

thờ, nhất là vào những ngày lễ lớn. Đức giám mục 

nói rằng : ‘Nguồn lợi tinh thần của giáo hội Ko-

weit là tại nhà thờ chính tòa, người ta tham dự 

đông đảo việc chầu mình thánh liên tục’.  

Xứ đạo sầm uất thứ hai tại Koweit là nhà thờ xứ 

Almađi. Đây là nhà thờ cổ nhất tại Koweit. Khi 

đào để đặt móng nhà thờ, người ta đã tìm thấy một 

nền móng nhà thờ từ xa xưa. Trong nhà thờ có toà 

Đức Bà Arabie, được đức Piô XII làm phép và tôn 

vinh Đức Maria làm quan thày của bán đảo. Đức 

giám mục đã trao phó cho Đức Mẹ nhiều dự án 
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mong được thực hiện trên tiểu vương này… Một 

số dự án mong được thực hiện tại Bahrein… 

6. Bahrein : Một Giáo Hội hoạt động tích cực. 

Bahrein chỉ có 1.200.000 dân cư mà 1/2  là người 

ngoại quốc và phần đông là gốc Á châu. Họ nhập 

cảnh để lao động. Tại đây chỉ có 6 linh mục lo cho 

100.000 người công giáo. Như vậy người công 

giáo chiếm 8% dân số. Họ không được định cư, 

chỉ ở làm việc chừng 6, bảy năm rồi phải về 

nguyên quán. Dầu vậy, sinh hoạt cộng đoàn tương 

đối vững bền. Đàng khác, đa số giáo dân nghèo, vì 

họ làm việc với đồng lương thấp kém. Nhiều khi 

họ gặp những khó khăn về hành chánh, khiến các 

linh mục tốn nhiều thời gian giúp đỡ họ, đồng 

hành với họ … 

Mục vụ của các linh mục rất sinh động, tinh thần 

liên đới của giáo dân thật tích cực và đáng thán 

phục. Nhờ thế mà Giáo Hội đã đầu tư vào công 

trình giáo dục : là mở một trường mẫu giáo thu 

nhận 140 em bé và một trường trung tiểu học với 

con số 1.200 học sinh. Đó là trường Thánh Tâm do 

các nữ tu Cát Minh - Tông Đồ (Carmélites Aposto-

liques) điều hành. Dòng gốc Ấn Độ và các nữ tu 

thuộc 24 quốc tịch khác nhau, làm việc với cả 

những người hồi giáo bản xứ, họ chiếm tới 20%. 

Về học sinh thì 70% là công giáo, còn lại là Ấn 

giáo, Phật giáo, Đạo giáo…  

Giáo Hội Bahrein quan tâm nhiều đến vấn đề xã 

hội, như đi thăm viếng các tù nhân, giúp đỡ các 

bệnh nhân, đồng hành với những người gặp khó 

khăn đặc biệt, cấp cứu những trường hợp khẩn 

trương.. Nhờ những sáng kiến tông đồ từ thiện,  

Giáo Hội phát triển… 

Một bằng chứng cụ thể: Đức tổng giám mục Bal-

lin, đại diện tông tòa, kể lại rằng: “Bấy giờ tôi 

đang ở Koweit, tôi đã nhận được điện thoại của 

văn phòng bộ trưởng cho biết ‘Ông Bộ Trrưởng 

mong gặp tôi’. Tôi trở về Bahrein, đến ngay văn 

phòng của ông và tôi nhận được một niềm vui thật 

lớn: Ông Shaykh Ahmed Bin Ateytallah al Khalifa, 

bộ trưởng ‘theo dõi việc thực hiện các quyết định 

của nhà vua hay của chính phủ’, trao cho tôi ‘giấy 

chủ quyền một khu đất 9.000 mét vuông, trên đó có 

thể xây một nhà thờ mới’. Bằng khoán này ký ngày 

11. 02, ngày lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức. Lập tức tôi 

nghĩ đến Đức Bà Arabie. Những lời cầu nguyện 

của chúng tôi đã được chấp nhận. Đức bà Arabie 

có nhiều khả năng làm phép lạ! Ông bộ trưởng 

mời tôi đi vào hoàng cung gặp vua Hamad bin Is-

sa al-Khalifa với tất cả các chức sắc tôn giáo và 

còn nói thêm ‘tôi sẽ ngồi bên cạnh nhà vua vì là 

khách mời danh dự’. Như vậy, tôi có thể cám ơn 

nhà vua đã cho cộng đoàn công giáo khu đất xây 

nhà thờ mới’. 

Nhà thờ mới này nằm vào trung tâm của bán đảo. 

Bahrein sát gần với Qatar và Arabie Saoudite và 

có thể đi bằng xe hơi, vì các nước nối nhau bằng 

những cây cầu tân tiến. Những Kitô hữu sống 

Arabie Saoudite có thể qua Bahrein mỗi cuối 

tuần, vừa để xả hơi, vừa có dịp dâng lễ, bày tỏ 

niềm tin cách thoải mái hơn ở Arabie Saoudite. 

Các nhà thờ khác đều chật ních, vì thế vấn đề 

khẩn trương là điều hành mục vụ thế nào để phục 

vụ tốt cho hơn 100.000 Kitô hữu lao động. 

Giáo Hội ở Bahrein chỉ có 6 linh mục dòng 

Phanxicô (capucins) quốc tịch Ấn Độ, Li Băng 

và Phi Luật Tân. Nhà thờ Thánh Tâm chỉ đủ chỗ 

tối đa cho 1000 giáo dân, còn chừng 500 người 

khác phải đứng ở ngoài mà dự lễ. Mỗi cuối tuần, 

thứ sáu đến chủ nhật có 24 thánh lễ. Tại xứ này, 

thứ bảy được coi như ngày chủ nhật. 

Vì thế việc xây ngôi nhà thờ mới thật cần thiết. 

Dự án, nhà thờ có thể đón 2600 tín hữu. Ngoài ra 

cần cơ sở để tổ chức các buổi cấm phòng và các 

khóa huấn luyện giáo dân trong cả bán đảo Arập. 

(1). 

III. KITÔ HỮU BỊ ĐE DỌA KHẮP NƠI 

Trong năm 2013, những hành động bạo lực 

chống Kitô giáo mỗi ngày một gia tăng trên thế 

giới, đã tạo nên một tình trạng đáng quan tâm và 

một bầu khí ngột ngạt. Theo bản thống kê quốc 

tế, trong năm qua, người công giáo, tin lành, 

chính thống và anh giáo, không những bị đe dọa 

mà còn bị bách hại. Mới đây, tổ chức ONG 

Portes Ouvertes đã cho biết, chỉ trong năm 2013, 

có 2.123 Kitô hữu bị sát hại vì niềm tin của họ. 

Con số này gần gấp đôi sánh với năm 2012: năm 

2012 chỉ có 1.201 Kitô hữu bị thiệt mang. Tổ 

chức còn nói rõ: các Kitô hữu bị đe dọa và bách 

hại nhiều hơn cả là tại lục địa Phi châu và mấy 

nước Á Châu, đặc biệt tại Trung Đông. Hiện tình 

báo động rằng không phải khắp nơi đã có sự tự 

do tôn gáo.  

Portes Ouvertes cho biết: Đứng đầu các nước 

ngược đãi Kitô hữu là Bắc Hàn đã 12 năm liên 

tiếp. Tại đó Kitô giáo bị coi như một mối đe dọa 

cực kỳ nguy hiểm đến từ sự đồi bại của Âu châu. 

Nhưng các tôn giáo khác cũng không được đánh 

giá cao hơn. Các tổ chức theo dõi tình hình này 

đặt tên cho năm 2013 là ‘mùa đông của Kitô 

giáo’. ‘Mùa đông Kitô giáo này’ bi đát nhất là tại 

(còn tiếp) 



 

 

4 bản tin cursillo  189 

HIỆP Ý  CẦU NGUYỆN 

Văn phòng Điều Hành được tin : 

Anh Antoine NGUYỄN TẤN PHƯỚC, một cursillista 

của PT chúng ta vừa qua đời ngày 27/03/2014 tại 

Paris-Pháp, hưởng thọ 78 tuổi. Thánh lễ an táng 

được cử hành ngày 15/04/2014 tại Eragny sur Oise. 

Trong Niềm Tin vào Chúa Kitô Phục Sinh sau khi đã 

đi qua chặng đường Thương Khó, xin tiếp tục cầu 

nguyện cho linh hồn ANTOINE sớm được về nghỉ an 

trong Nước Hằng Sống. 

các nước ‘mùa xuân Ảrập’, chẳng hạn tại Ai 

Cập đã có 492 nhà thờ bị phá hoại. Trong những 

cuộc cách mạng mùa xuân vừa qua, các cộng 

đoàn Kitô giáo không bị tấn công trực tiếp vì 

đức tin, nhưng một cách gián tiếp vi ‘thái độ 

trung lập’ của họ. Người Kitô giáo đứng vào thế 

kẹt giữa ‘chế độ cũ’ và các tổ chức hồi giáo 

‘nắm được chính quyền’. Tại Syrie hiện nay, 

Kitô giáo là thiểu số với 5% dân số, nên theo 

ông Frédéric Pichon, tác giả cuốn ‘Maaloula, 

Du vieux avec du neuf’, thì nhiều Kitô hữu bị ép 

buộc trở lại hồi giáo, hay phải trả 35.000 dolars 

mỗi tháng để tiếp tục sống đức tin.  

Phi châu cũng mỗi ngày một nguy hiểm cho các 

cộng đồng Kitô giáo: Các nhóm hồi giáo (được 

trợ cấp của những nước Ảrập nhiều dầu hỏa) 

không ngại tàn sát các Kitô hữu cách lạnh lùng, 

như ở Nigeria và Somalie mới đây. Chỉ trong  

một vụ đụng độ, 770 Kitô hữu Somali bị thiệt 

mạng. 

Trước tình trạng bi đát này, nhiều Kitô hữu 

buộc lòng ra đi khỏi quê hương. Dĩ nhiên họ 

mất hết tài sản và không có ngày hẹn trở về. 

Ông Frédéric nhấn mạnh rằng đây là ‘cuộc dias-

pora Kitô giáo quan trọng trên thế giới hôm 

nay’.  

Sau đây là danh sách 50 nước mà tại đó các 

Kitô hữu đang bị đe dọa và bách hại hơn cả trên 

thế giới: 1. Nord Corée – 2. Somalie – 3. Syrie – 

4. Irak – 5. Afghanistan – 6. Arabie Saoudite – 

7. Maldives – 8. Pakistan – 9. Iran – 10. Yémen 

– 11. Soudan – 12. Érythrée – 13. Libye – 14. 

Nigeria – 15. Ouzbékistan – 16. Centrafrique – 

17. Éthiopie – 18. Vietnam – 19. Qatar – 20. 

Turkménistan – 21. Laos – 22. Égypte – 23. Bir-

manie – 24. Brunei – 25. Colombie – 26. Jor-

danie – 27. Oman – 28. Inde – 29. Sri Lanka – 

30. Tunisie – 31. Bouthan – 32. Algérie – 33. 

Mali – 34. Terriolres – 35. Eau – 36. Mauritanie 

– 37. Chine – 38. Koweit – 39. Kazakhatan – 

40. Malaisie – 41. Bahrein – 42. Comơres – 43. 

Kenya – 44. Maroc – 45. Tadjikitan – 46. Dji-

bouti – 47. Indonésie – 48. Bangladesh – 49. 

Tanzania – 50. Niger.(2).  

……………  

(1) Viết theo tài liệu của AED, 12.2013 

(2) Báo Direct Matin, 10.01.2014. 
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chim hót đầu ngày, 
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đồi núi ngất cao, 
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Ra đời và lớn lên trong một đại gia đình theo Phật giáo (và 

từ nhỏ được bà ngoại đem vào chùa quy y), tôi đã gia nhập 

Giáo Hội Công Giáo vào năm 20 tuổi, một phần lớn là nhờ 

Đức Tin của ba mẹ tôi. Lúc ấy tôi cũng tin Thiên Chúa là 

Đấng Tạo Hóa, nhưng hình ảnh ấy rất lờ mờ trong tôi. Tôi 

đọc kinh, đi lễ như việc bổn phận của người ‘có đạo’, tôi 

không ưu tư bao nhiêu về niềm tin không sinh lợi ích gì cho 

cuộc sống của mình ! ... Mãi đến 15 năm sau, sau một 

khóa học cursillo, và nhờ vào những phương pháp riêng 

của PT Cursillo, tôi mới thật sự biết ‘sống đạo’ thay vì ‘giữ 

đạo’. Trong Năm Đức Tin đã qua, tôi  có dịp làm ‘bản trắc 

nghiệm’ về hành trình Đức Tin của mình, để nhận thức rõ 

ràng hơn : tôi tin ai, tin gì, và tôi đã làm gì với niềm tin của 

mình. Cụ thể hơn, theo sự hướng dẫn của PT Cursillo về 

những ý thức căn bản của người Kitô hữu, tôi đã cảm 

nghiệm được : 

1/ Thiên Chúa đích thực là Tình Yêu. Qua bao nhiêu 

biến chuyển thăng trầm của đời mình, với biết bao tiếng 

cười và nước mắt, tôi xác tín một điều : chính TC đã dìu 

dắt tôi đi qua từng biến cố của đời tôi. Đó là Thiên Chúa 

Ba Ngôi, với Chúa Cha nhân lành luôn lo lắng và yêu 

thương tôi, một thân phận mỏng dòn, yếu đuối, tội lỗi 

nhưng Cha lúc nào cũng muốn đem đến những điều tốt 

lành và sẵn sàng tha thứ cho những vấp phạm của tôi. 

Chúa Giêsu, mà PT Cursillo chọn làm bổn mạng và hay 

âu yếm kính trọng gọi là ‘Thầy Chí Thánh’, là mẫu gương 

tuyệt hảo nhất về Yêu Thương và Phục Vụ. Ngài cũng 

dạy tôi sự vâng phục Chúa Cha và lòng phó thác tuyệt 

đối vào chương trình cứu độ đã có từ ngàn đời. Chúa 

Thánh Thần cũng đã hoạt động rất nhiều trong đời sống 

của tôi, trước đây sự cảm nhận về Ngôi Ba Thiên Chúa 

này thật là mơ hồ khó hiểu đối với tôi. Nhờ Đức Tin 

trưởng thành, tôi đã hiểu được, tất cả những điều phù 

hợp với lẽ phải của luân lý làm người, với điều răn của 

Thiên Chúa, của Giáo hội, mà tôi cố gắng thực hiện trong 

gia đình, nơi công sở, ngoài xã hội, trong công tác tông 

đồ, khi tôi dốc lòng cầu nguyện và kêu xin, đều chính là 

nhờ có Chúa Thánh Thần trợ giúp. 

2/ Giáo hội Công Giáo là một Giáo hội phục vụ nhân 

loại, một Giáo hội rao giảng Tin Mừng và một Giáo 

hội thánh thiện. Tham dự thánh lễ, rước lễ đối với tôi 

bây giờ là một sự cần thiết để sống chứ không đơn thuần 

là một việc bổn phận. Sống các bí tích khác với cộng 

đoàn cũng là một niềm vui cho tôi khi được là Kitô hữu. 

Tôi nhận dạng được Giáo hội khi tôi sống những khoảnh 

khắc hạnh phúc với chồng con, gia đình ruột thịt, trong 

tâm tình những người thân thương cùng chia sẻ một 

niềm tin ; khi tôi gặp gỡ các anh chị em trong PT Cursil-

lo với tinh thần « Tay nắm Chúa, tay nắm anh em » ; khi 

tôi dấn thân vào các công tác tông đồ, rất đơn sơ khiêm 

nhường, nhưng tôi tin đó thật là một hạt muối tuy nhỏ 

nhoi nhưng có thể cùng các hạt muối khác làm mặn mà 

thêm cuộc đời chung quanh tôi, là một chút ánh sáng 

soi tỏ chính con đường tôi đang đi qua, là men ấp ủ cho 

niềm tin của chính tôi, của anh chị em tôi thêm nảy nở, 

và quan trọng hơn, là để nói với người khác rằng 

« Thiên Chúa thật sự hiện hữu và Ngài yêu thương, 

lo lắng cho mỗi con người ». 

3/ Con người được quí trọng và tôn kính như một 

nhân vị và có giá trị nội tại. Khi đã biết Thiên Chúa tạo 

dựng tôi từ hư vô, cho tôi tiếng khóc chào đời và gìn giữ 

tôi như ‘con ngươi’ của Người (Thánh thi 17), tôi luôn 

nhắc nhở mình phải biết kính trọng và yêu mến người 

khác. Nếu chưa yêu mến được, tôi cũng phải tập bỏ đi 

những ý tưởng giận ghét hay khinh chê bất cứ ai vì bất 

cứ lý do gì. Tôi rất yêu thích và cũng rất ‘sợ’ lời Chúa 

Giêsu đã dạy (Phúc Âm theo thánh Luca  6, 37) « Anh 

em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa 

xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên 

Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên 

Chúa thứ tha ». 

4/ Cuối cùng là ý thức về trần thế. Trước đây, có lẽ 

cũng như nhiều người tin vào sự sống lại ở đời sau, tôi 

đã hời hợt cho rằng thiên đàng là được ‘ở trên trời’ sau 

khi mình chết đi. Chỉ đến lúc đó, con người mới thật sự 

được giải thoát khỏi ‘tham, sân, si’, và như thế thì cuộc 

sống nơi thế gian này vẫn mãi là ‘bể khổ’.  Thực ra, trần 

gian được Thiên Chúa ban tặng cho con người để con 

người hoàn thành sứ mạng của mình. Trần gian phải 

được coi như là một cộng đồng nhân loại mà Thiên 

Chúa muốn cứu rỗi. Và chính ở thế gian, chúng ta được 

‘nếm thử’ mùi vị của Nước Thiên Đàng, khi biết yêu 

thương, chia sẻ, thứ tha... Tôi đã trải qua nhiều sóng gió 

đau khổ, nhưng cũng đã được Chúa ban cho những 

Hồng Ân ngoài sự chờ đợi của tôi…Vì thế, sống Năm 

Đức Tin nhắc nhở tôi phải luôn cầu xin Ơn Đức Tin 

cho chính bản thân tôi, để tôi có thể tiếp tục bình an 

và vững tin tiếp bước trên đoạn đường còn lại của 

cuộc lữ hành trần thế về Quê Trời./. 

(cuối Năm Đức Tin  

một cursillista nhóm Marne la Vallée)  

Chia sẻ  
LTS : Năm dành đặc biệt để Giáo Hội suy nghĩ về Đức Tin dù đã khép 

lại, nhưng mọi Kitô hữu vẫn luôn phải liên tục trau dồi niềm Tin của 

mình trong đời sống nội tâm cũng như đời sống xã hội. Trong Niềm Tin 

Chúa Sống Lại Thật, những cảm nghiệm của ‘một cursillista thuộc 

nhóm Marne La Vallée’ cũng không ngoài mục đích trao đổi suy tư 

làm thăng tiến đời sống Đức Tin của cộng đồng Kitô. Thiết tưởng đó 

cũng là những chia sẻ thực tế của một Kitô hữu đi tìm giải đáp cho câu 

hỏi « Tôi là ai ? » được nhắc đến trong Lá thư Phong Trào. 
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chuyện với chị nữa, vì nghe nói chị mệt nhiều, 
đêm không ngủ được, chỉ chập chờn ngủ ban ngày. 
Không hiểu sao, hai tuần trước ngày chị mất, tôi tự 
nhủ : ngày mai nghỉ làm, hôm nay nói chuyện với 
chị xem sao. Bắt đầu câu chuyện là chị nói: « Cô 
Nguyệt hả ? Chị đây ... ». Tôi đã nghe điệp khúc 
ấy nhiều lần nhưng vẫn thấy thân thương. Sau khi 
tôi hỏi thăm sức khỏe, chị nói : « Chị mệt quá em 
ơi ! Mai đi nhà thương, chị muốn gặp Cha Dũng 
để được xức dầu. Chị cũng muốn tâm sự với Cha 
khi còn tỉnh táo ». Chị cho tôi hay đã giao Chi hội 
Yểm Trợ Ơn Gọi cho vợ chống Tuấn là con trai 
của chị. Trước đây, tôi được biết trong Chi hội này 
đa số hội viên là con cháu trong gia đình, khi đến 
ngày Tết, việc đầu tiên là chị thu tiền yểm trợ của 
con cháu, vì chị muốn con cháu trực tiép đóng góp 
để gây cho chúng ý thức việc giúp Giáo hội. 

Một buổi sáng, trời còn sớm, tôi nhận được cú 
địện thoại từ Ermont của một chị trong PT cho hay 
là chị Hải mất rồi, vì chị ấy biết hai chúng tôi thân 
nhau như chị em ruột nên đã báo tin cho tôi biết 
sớm. Tôi bàng hoàng, vội làm dấu Thánh Giá và 
đọc một kinh Lạy Cha để đưa chân chị Hải. 

Tôi theo dõi hàng ngày trên Internet xem có thông 
tin gì về việc đọc kinh và viếng xác không, nhưng 
không thấy, tôi nói với chồng thế là không được 
nhìn mặt chị rồi. Đến sáng Chúa Nhật, chúng tôi đi 
tham dự Thánh Lễ ở Giáo xứ, ăn Cantine và chuẩn 
bị về thì một cô trong Phong trào hỏi : « Anh chị 
có đi đọc kinh cho bác Hải không, xe của em còn 2 
chỗ, anh chị đi em chở về tận nhà luôn ». Tôi rất 
mừng và đồng ý liền, không ngờ vợ chồng tôi lại 
được gặp mặt chị Hải lần cuối. Sáng thứ hai, 
chồng tôi mắc bận, tôi lại được một cô khác dẫn 
đường đến tham dự tang lễ và tiễn đưa chị đến nơi 
an nghỉ cuối cùng. Hai cô này không biết vợ chồng 
tôi thân với anh chị Hải, tôi nghĩ thầm có lẽ chị 
Hải  đã « nhờ » hai cô ấy giúp tôi đến với chị.  

Phong trào đề cao tình huynh đệ và chị em với 
nhau, tôi ghi lại cảm nghiệm về chị Hải trong 
chiều hướng đó. Nhưng cũng phải thú nhận một 
điều là ta không thể yêu mọi người như nhau, mà 
có mức tình cảm khác nhau. Điều đó không có 
nghĩa là đối xử phân biệt, nhưng chỉ là để cho trái 
tim được tự do biểu lộ với người này khác người 
kia, muôn vẻ muôn màu và đều là tình thân anh chị 
em của một Cha trên trời.  

Anna Nguyệt 

M 
ỗi người một hoàn cảnh. Hiện nay tôi 
đang sống êm ấm với chồng và con, 
cháu. Cuộc sống êm đềm trôi, nhưng tôi 

cũng có nỗi niềm riêng ấp ủ trong lòng. Vì thời thế, 
gia đình tôi sống ly tán gần bốn mươi năm nay. 
Chồng phải đi cải tạo và sau đó đem hai con đi 
vượt biên. Khi được đoàn tụ gia đình thì tôi phải 
sống xa chị và anh ruột, mỗi người ở một nước, 
nhưng điều đau đớn nhất là phải xa cách mẹ già côi 
cút một mình nơi quê nhà. Mẹ tôi không muốn ra 
ngoại quốc, không muốn rời căn nhà đã bao năm 
sống với chồng con, cũng là nơi cha tôi đã từ giã 
vợ để về với lòng đất. Bà không thể bỏ nơi chốn 
mà mỗi chỗ, mỗi góc nhà đều ghi dấu kỷ niệm của 
người chồng thân yêu. 

Bao nhiêu năm sống khắc khoải nhớ mẹ, đến khi 
cụ mất tôi lại không thể trở về Việt Nam để chịu 
tang. Tôi rất khổ tâm và đau đớn trong lòng. Chính 
trong tâm trạng này, khi gặp một vài bà cụ trong 
cộng đoàn hay trong PT, tôi dễ thân thiện với họ, 
tôi thường đến bên trò chuyện hay thăm hỏi thân 
mật. Các cụ già thì tôi kính trọng như người mẹ, 
các chị lớn tuổi hơn mình thì hàn huyên  tâm sự. 

Tôi quen chị Hải khi đi tham dự Khóa 4 Cursillo 
tại Rungis năm 1994. Chị ở cùng Decuria với tôi, 
là người lớn tuổi nhất nhưng chị rất vui tính và biết 
đùa giỡn một cách tế nhị nên ai cũng mến chị. Sau 
mỗi Rollo, chị nói, vì chậm chạp, không ghi chép 
được thì chị góp ý để các em viết. Chị nhớ rất hay 
nên các ý kiến của chị giúp chúng tôi làm bản tóm 
lược và trình bày Rollo vào buổi tối được đầy đủ 
hơn, ai cũng thích. 

Sau Khóa Ba ngày, chị thường đến Giáo xứ họp 
Nhóm gồm 3 người, chúng tôi thân nhau như chị 
em ruột. và thường xưng hô « chị, em » một cách 
thân mật. Ít năm sau, chị bị bệnh nên không đi đến 
với Cursillo được nữa, nhưng tôi và chị vẫn trò 
truyện với nhau bằng điện thoại, chúng tôi có cùng 
ý nghĩ nên rất tâm đầu ý hợp, thường nói chuyện 
cả tiếng đồng hồ không dứt, hết chuyện đạo rồi đến 
chuyện đời, chuyện Cursillo, chuyện gia đình. Chị 
còn đọc vè và thơ, đọc các kinh cũ hay kể chuyện 
xứ đạo ngày xưa ở VN cho tôi nghe. 

Khi biết tôi điện thoại, chị có vẻ mừng, lần nào 
cũng chậm rãi nói: « Cô Nguyệt hả ? Chị đây. Cô 
chú và các cháu có khoẻ không ? ». Tôi thương 
chị, mỗi lần nghe chị kêu mệt và ruột gan nóng quá 
thì tim tôi thắt lại. Qua câu chuyện, tuy nằm một 
chỗ, nhưng chị biết nhiều sinh hoạt của cộng đoàn 
và của PT, chị em trao đổi với nhau rất hợp ý. Tôi 
cảm thấy rõ rệt là chị can đảm đón nhận đau đớn 
của bệnh tật, vui lòng chịu đựng và không hề than 
trách. 

Khoảng một năm nay tôi không điện thoại nói 

CHỊ EM 
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Thăm các anh chị, 

Hôm nay em muốn chia sẻ những gì đã đến với em 

trong thời gian qua, một đoạn nhỏ trên con đường 

dài hành trình ngày-thứ-tư. 

Bây giờ là bốn giờ sáng, Chúa đánh thức em dậy 

sau một giấc ngủ ngon. Tư tưởng đầu tiên của em là 

tạ ơn Chúa đã cho em qua một ngày thật đẹp. Cùng 

với một anh tân cursillista, em tháp tùng cha Hoàng 

Tiến Đoàn viếng thăm một lâu đài ở Ludwigsburg. 

Cha Tiến từ Mỹ sang để giúp tĩnh tâm mùa chay. 

Trái tim, đầu óc em lúc này vẫn còn đong đầy Lời 

Chúa. Mời các anh chị cùng em bước vào vườn hoa 

của lâu đài, chúng mình cùng thưởng thức những 

điều kỳ diệu mà Thiên Chúa ban cho em. Em yêu 

hoa lắm, mầu sắc hoa tươi thắm, mùi hương thơm 

của hoa, mùi cỏ… Đứng dưới một gốc cây mận, hoa 

mận màu hồng, trái mận cam cam, em xuất thần 

cảm nghiệm « có Chúa thật, mầu sắc này con người 

không thể pha màu được, cái đẹp của ngàn hoa trên 

đầu nó đẹp làm sao ». Em tạ ơn Chúa ban cho em 

cách riêng và nhân loại nói chung,  thiên nhiên, 

muôn thú, biển cả,  nhất là những rừng hoa muôn 

sắc. Em tiếc thời gian lúc xưa chỉ lo kiếm tiền, 

không nhận biết có Chúa nên không  thưởng thức 

được cái đẹp thiên nhiên này. Cha Đoàn cũng yêu 

thích cây cảnh lắm, cha chụp rất nhiều hình, em rất 

vui khi bắt đúng được một tần số với người cũng 

yêu thích thiên nhiên như mình .  

Hôm qua, trong tinh thần sống Mùa Chay, cha 

hướng dẫn cộng đoàn xét mình. Chính lương tâm 

của mỗi người tự phán xét mình, khi cảm thấy 

không xứng đáng với tình yêu của Chúa dành cho 

mỗi người, khi phạm tội, con người sẽ tự đau khổ vì 

cảm thấy  không xứng đáng đứng chung hàng với 

các Thánh để hưởng được nhan Thánh Chúa. Cha 

hướng dẫn, để đối đầu với cơn cám dỗ, cách hữu 

hiệu duy nhất, mà ma quỷ rất , là làm việc bác ái vì 

tình yêu Chúa, lúc đó ta mới thắng được ma quỷ. 

Cha giúp cộng đoàn phương pháp xây dựng sự an 

bình trong gia đình, mang Tin Mừng, nhân chứng 

đức tin đến tha nhân. Cha đề nghị  thực tập trước 

hết trong gia đình, với bạn bè  cho quen, bằng cách 

nắm tay nhau, nhìn vào mắt người đối diện, và rất 

chân thật, không giả dối, từ tấm lòng, tập với  nhiều 

người, để trở thành thói quen, không còn ngượng 

ngùng nữa mỗi khi chia sẻ thân yêu. Theo ba bước 

dưới đây : 

 Cám ơn (em cám ơn anh, chị yêu 

thương em, chăm sóc em, đồng hành 

với em những tháng ngày qua - kể ra 

những chăm sóc nhận được…) 

 Xin lỗi (xin lỗi  anh, chị những thiếu 

sót vì vô tình, vì sự yếu đuối em đã làm 

anh, chị buồn, cho em xin lỗi, em cố 

gắng sửa lỗi lầm…) 

 Làm ơn (làm ơn giúp em, nhắc nhở em 

để em sống đạo tốt hơn, giúp em được 

hiệp nhất với Chúa, can đảm thực hành 

Lời Chúa hơn…)  

Em đang được Chúa thanh tẩy, khi xưng tội, cha 

linh hướng Stephano có nói 1 điều, thêm một lần 

nữa đổi mới tư tưởng em, như là một chìa khóa mở 

ra tất cả những cánh cửa để em dễ dàng đến với 

Chúa hơn. Cha nhắn nhủ, « con nên chọn Chúa Kitô 

là trung tâm điểm cuộc đời ». Câu này em đã được 

đọc nhiều lần trong những bài giảng, trong sách, 

trong Internet, nhưng chưa cảm nghiệm được gì 

nhiều ! Bỗng dưng lúc đó thật là có Thần Khí Chúa  

Thánh Thần  đổ xuống trên đầu, trên vai em. Vừa 

nghe cha nói xong, cái đầu óc ngu muội của em 

được mở ra ! Vâng, con chọn Chúa là trung tâm 

điểm của đời con, thế là mọi lo lắng, thắc mắc, khó 

khăn đều tan biến hết. Thật sự thế giới này có tai 

biến, bão táp, hận thù, chết chóc… nhưng với tình 

yêu Thiên Chúa, mọi sự sẽ trở thành tốt đẹp khi em 

biết chọn Ngài. « Chúa là trung tâm điểm », bắt 

đầu từ thời gian này đây là câu « niệm chú chỉ 

nam » của đời em mãi mãi. Em đang tập nhắc đi 

nhắc lại nhiều lần mỗi ngày để câu này ngấm vào 

trong óc, trong tim, trong máu, và em sẽ không bao 

giờ quên được rằng bên em đang có Chúa. 

Con đường ngày thứ tư có nhiều chông gai vì khi 

muốn đến gần Chúa thì em bị ma quỷ phá đám xúi 

dục bỏ bê Chúa nhiều hơn. Những khi em bị mất đi 

sự bình an, em cảnh giác ngay : « đây là chước cám 

dỗ của ma quỷ », và cầu nguyện liên lỉ hơn, xin 

Chúa giúp con mạnh mẽ. Cảm ơn anh D. luôn nhắc 

nhở em, cảnh tỉnh và lắng nghe tiếng Chúa, chước 

cám dỗ của ma quỷ rất tinh vi, nhất là cái tính kiêu 

ngạo khó nhận ra. Các anh chị nhớ kéo em xuống, 

‘mài dũa’ em vì em vẫn còn ‘yếu’ lắm . 

Ngoài kỷ niệm ngày tĩnh tâm, chuyến viếng thăm 

của phái đoàn Paris đến Stuttgart sau những ngày 

các anh chị làm công tác Tiền Cursillo ở Strasbourg 

cũng là kỷ niệm khó quên. Những nhớ thương, 

mong đợi đếm từng ngày, rồi đã đến… Hai ngày 

được gặp các anh chị, em vui lắm, em thong thả 

nhìn từng người, anh chị tóc có bạc thêm một ít, nếp 

nhăn cũng có lăn tăn trên vài  khuôn mặt, nhưng 
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tình yêu nồng ấm, những hỏi han, sự vui tươi 

vẫn rộn ràng như thuở nào. Ánh mắt của Chúa, 

nụ cười thiên thần, tâm tình trẻ con, tình bạn…

tất cả dường như  thắm thiết hơn. Thiên đàng là 

chốn ước mơ của mọi người, thiên đàng ở tại 

lòng ta, thiên đàng là giây phút được quấn quýt 

bên nhau sống Lời Chúa, cùng với các anh chị 

hiệp nhất với Chúa trong tình yêu thánh thiện, 

cùng nhau mang Chúa đến với những người còn 

‘xa cách’... Cursillo cho em chất bổ dưỡng qua 

tình bạn chân thật với nhau và chân thật với tha 

nhân, em luôn giữ chặt ba giềng mối, chính 

mình, Thiên Chúa và anh chị em (ý tưởng từ chị 

Sheelagh Winston). Em thật sự hạnh phúc vì có 

Chúa và có các anh chị - những người bạn, 

những vòng tay nối dài. Vâng, em sẽ không bao 

giờ ‘buông tay’ các anh chị ra, một tay nắm 

Chúa, tay dài kia còn laị em vòng quanh ôm hết 

tất cả các anh chị  vào lòng. Em được sống trong 

ân sủng Chúa, em luôn hạnh phúc, bình an, vui 

vẻ…  

Chúa Kitô tin tưởng nơi chúng ta. 
Và em trông cậy vào Ơn Thánh Chúa ! 

X.B. *  Mùa Chay 2014 

Bên hồ Galilê 
 

Gió lên gợn sóng mặt hồ 
Thuyền con một chiếc như chờ đợi ai 

Hai ngàn năm thật là dài 
Chiều nay ân sủng Ngài đưa con về 

Mưa rơi hồ xám ủ ê 
Tim con nồng ấm, thỏa thuê an bình 

Hồn con rộng mở cung nghinh 
Bao la tình Chúa, thánh ơn dạt dào 

Biển hồ lồng lộng trời cao 
Đâu thuyền năm cũ, lưới nào giăng câu 

Bên hồ nghe thấm ơn sâu 
Tạ ơn Chúa Cả, nhiệm mầu dấu xưa. 

Lệ Xuân 

Cuộc hành trình  
Strasbourg và Stuttgart 

 
Thứ bảy 05/04/2014, sáu anh chị cursillsitas hẹn nhau 

thuê xe đi Strasbourg để giới thiệu Phong Trào Cursil-

lo với Cộng Đoàn Strasbourg.  

Mặc dù ước đoán đến điểm hẹn trước 15 giờ, nhưng 

rồi vì kẹt xe đến mãi 15 giờ 30 xe mới đến được điểm 

hẹn. Cha tuyên úy và Cộng đoàn vẫn nhẫn nại chờ 

đợi phái đoàn. 

Buổi hội ngộ gồm hai phần : 

Phần một dành cho nhóm Cursillo, 

Phần hai, giờ thánh cầu nguyện cùng với Cộng Đoàn. 

Cha tuyên úy ngỏ lời chào đón phái đoàn và bài hát 

Cursillista hành khúc được vang lên qua giọng ca của 

17 anh chị Cursillista Strasbourg... « Decolores tiếng 

ca của tình bác ái....cursillistas quyết tiến không 

ngừng... » Tiếng ca vừa hùng hồn, vừa thắm thiết như 

mời gọi, làm chúng tôi vô cùng xúc động. 

Sau đó chị Mai (khóa 2), đại diện nhóm cursillistas 

Strasbourg mời mọi người thắp nến, cùng nhau qùy 

trước Thánh Thể, để ăn năn xám hối, và xin Chúa thứ 

tha những thiếu sót và phù hộ cho mọi người luôn 

sống xứng đáng là người Kitô hữu đích thực, tuyên 

xưng đức tin bằng lời nói và hành động. 

Kết thúc phần dành cho nhóm cursillo, anh chủ tịch 

ngỏ lời cảm ơn Cộng Đoàn đã dành cho nhóm cursillo 

Paris sự tiếp đón nồng hậu, anh kể qua về lịch sử 

Phong Trào và mời gọi Cộng Đoàn tham dự hai khóa 

33 và 34 sắp tới tổ chức tại Lisieux, trung tâm hành 

hương miền tây bắc nước Pháp và cũng là quê 

hương của thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu. 

Sau phần dành cho nhóm cursillo, đến giờ thánh cầu 

nguyện cùng với Cộng Đoàn. Lời ca, tiếng hát tung hô 

và ngợi khen Chúa lại vang lên trong nhà nguyện 

tuyệt đẹp của nhà dòng O.M.I « ...Con nguyện xin 

Chúa Giêsu, thương đoái nhận  lời con cầu...Xin cho 

con yêu Chúa  nhiều, đáp tình Chúa đã dấu yêu...Xin 

cho con yêu Chúa nhiều, dầu đời con gặp thảm 

sầu.... » 
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Strasbourg thết đãi, phái đoàn tiếp tục lên đường đi 

Sttutgart .  

Đến Stuttgart lúc gần 7 giờ chiều đã thấy các anh 

Doanh, anh Khải, anh Vĩnh, anh Hóa chờ đợi từ bao 

giờ (?) Anh em gặp nhau mừng mừng tủi tủi như đã 

xa nhau từ lâu. 

Tất cả được mời vào nhà hàng ăn  của anh chị Vĩnh, 

chúng tâi thấy một bàn tiệc dài đã được bày sẵn, tay 

bắt, mặt mừng, truyện trò vang lừng như pháo nổ. 

phái đoàn được các Anh Chị Doanh, AC Khải, AC 

Vĩnh.AC Hoá, AC Kinh, AC Bình, Bích chờ đón 

tiếp.... rất nồng hậu, cởi mở, thân tình như anh chị 

em một nhà. 

Sáng thứ Hai, sau chầu kinh sáng, tất cả phái đoàn 

được mời lên xe thẳng tiến Stuttgart để dạo phố và 

shopping. Chúng tôi đến một khu phố thật sầm uất, 

với những gian hàng sang trọng mà chúng tôi đặt tên 

là "Đai lộ Champs Elysées Đức". Chúng tôi chia 

thành hai nhóm, các chị do chị Khải, chị Vĩnh và chị 

Tuyết hướng dẫn shopping, nhóm nam do anh Khải 

và anh Kính hướng dẫn đi ngắm những máy móc 

điện tử. Cả nhóm hẹn nhau đúng 11 giờ trở về tham 

dự thánh lễ ở nhà thờ gần khu phố. 

Buổi tối chúng tôi được Cha Lưu, linh hướng Phong 

trào Cursillo VN tại Đức đến thăm cùng với Cha 

Đoàn  đến từ Hoa Kỳ sang giúp tĩnh tâm Mùa 

Chay..., cha con truyện trò vui vẻ đến gần 12 giờ 

đêm. 

Sáng thứ Ba, sau chầu kinh sáng, chúng tôi dâng lời 

cầu nguyện cho anh Khải hôm nay nhập viện để giải 

phẫu cánh tay anh bị nhức mỏi từ lâu. Sau đó nhóm 

nam được anh Vĩnh đưa đến thăm anh Quy, bệnh, 

đang trên đường hồi phục, nhóm các chị  tiếp tục 

shopping. Buổi chiều phái đoàn đuợc mời đến ăn 

cơm gia đình tại nhà anh chị Doanh với sự hiện diện 

của anh Hải, chị Thúy và chị Xuân Bích, ba cộng sự 

viên đắc lực của anh Doanh trong việc điều hành 

Phong Trào cursillo VN tại Đức. Trong bữa cơm, chị 

Xuân Bích chia sẻ nhiều về những công tác chị thực 

hiện được trong những ngày qua, chúng tôi  hìn ở 

chị tấm gương sáng về tinh thần phục vụ. 

Hôm nay thứ Tư, ngày chia tay ? Chúng tôi cùng đọc 

kính sáng, cảm tạ Thày Chí Thánh đã ban cho chúng 

tôi những ngày vui hạnh phúc bên nhau, tất cả âm 

thầm nhìn nhau như nuối tiếc một cái gì đó chưa 

được trọn vẹn. 

Thế mới biết tình yêu thương trong gia đình cursillo, 

chẳng khác gì tình yêu thương ruột thịt của anh chị 

em trong cùng một gia đình. Tình yêu trong Chúa … 

 

De Colores ! 

Nhóm cursillista Paris 

Chị hướng viên xác tín rằng : Sống mùa chay : 

1/ là theo Chúa Giêsu từ bỏ cái " tôi" 

2/ là  sống mầu nhiệm "Vượt qua" nghĩa là chết cho 

cái tôi khép kín, biết sống cho Chúa và cho anh chị 

em, để tôi không còn là tôi mà Chúa Kitô sống trong tôi 

3/ là có những cái nhìn mới để đón mừng mùa Xuân 

vĩnh cửu. 

Mọi người thinh lặng lắng nghe và suy niệm. 

Sau đó là những lời huấn đức của Cha Tuyên Úy và 

ban phép lành Mình Thánh Chúa. 

Buổi hội ngộ với Cộng Đoàn được kết thúc bằng bài 

hát : Con dâng về Mẹ một niềm tin yêu bao la. 

Mọi người ra về....Không ...không phải mọi người ra 

về...chỉ có những vị chưa phải là cursillista ra về còn 

anh chị em cursillista ở lại, tay bắt mặt mừng, bisou bi 

ziếc rối rít, chúng tôi  cảm thấy vui, cái mừng vui của 

các anh chị em cursillistas sau nhiều năm xa cách. 

Như thánh Phaolo nói : "Anh em hãy vui luôn trong 

niềm vui của Chúa  . Tôi nhắc lại  : vui lên anh em !  

Sao cho mọi người thấy  anh em sống hiền hòa , rộng 

rãi, Chúa đã gần đến " (Phi 4,4-5) Tối hôm ấy sáu anh 

chị em phái đoàn chúng tôi được Cộng Đoàn và anh 

chị em cursillistas Strasbourg thết đãi bữa cơm hội 

ngộ tại trụ sở Cộng Đoàn thật thịnh soạn, ấm cúng. Sự 

phục vụ tận tình của anh chị em cursillistas Strasbourg 

làm chúng tôi nhớ đến tinh thần phục vụ của các anh 

chị trợ tá ngày chúng tôi dự khóa tại Rungis. Một tinh 

thần phục vụ trong tình yêu thương, huynh đệ. Thày 

Sáu Thạch nói : đã là anh chị em trong đại gia đình 

Cursillo thì không cần khách sáo cảm ơn nhau. Ở đây, 

tôi xin phá lệ, thành thật cảm ơn các anh chị cursillis-

tas Strabourg, cám ơn chị Mai, đã sắp xếp chu đáo và 

dành cho chúng tôi một sự tiếp đón nồng hậu, thân 

tình. 

 

Sáng ngày Chúa nhật, trước khi cử hành thánh lễ, Cha 

Lâm Thái Sơn, tuyên úy Cộng đoàn, ngỏ  lời chào đón 

phái đoàn và sau thánh lễ yêu cầu Cộng Đoàn nán lại 

vài phút để nghe giới thiệu về Phong Trào Cursillo. 

Chị Hoàng Lan được chỉ định giới thiệu Phong Trào. 

Chị nhấn mạnh  Phong Trào Cursillo là Phong Trào 

của Giáo Hội và mời gọi Cộng Đoàn tham dự hai khóa 

33 và 34 tại Lisieux. Anh chị em phái đoàn đã phát ra 

hơn 100 phiếu ghi danh. 

Sau bữa cơm trưa gia đình do anh chị em cursillistas 
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huệ, bao niềm vui, bao kỷ niệm, cũng như các 

khuôn mặt thân thương mà tôi đã nhận, đã gặp. 

Có một kỷ niệm tuy nhỏ nhưng tôi vẫn nhớ, đó là tôi 

có mặt trong Ban Hợp ca với bài « Gieo Mầm Tin 

Yêu »  của đêm Văn nghệ. Bản hợp ca này được 

mọi người vỗ tay tán thưởng, được một chị ghi lại : 

« Em rất cảm động thấy mấy cái đầu tóc đen tóc bạc 

chụm lại với nhau và tiếng hát hùng hồn mạnh mẽ 

như cá tính các anh ». Điều đáng nhớ không phải 

được hoan hô nhưng ở lý do khác. Vài tháng trước 

ngày khai mạc Đại hội, tôi nhận được email thông 

báo thành lập Ban Hợp ca Nam, trong đó có tên tôi 

với ghi chú « không được từ chối » ! Tôi không 

ngạc nhiên với lời ghi chú trên, vì Ban Tổ chức có 

rất nhiều việc phải lo, phải chuẩn bị và không muốn 

mất thì giờ năn nỉ. Tôi chỉ ngạc nhiên khi thấy có 

tên mình. Xưa nay ai cũng biết tôi không hề tham 

gia hát karaoké. Chính tôi cũng tự biết mình, tuy 

hay hát nhưng là hát hỏng, hát theo giọng ngang như 

cua của mình. 

Vì không có thì giờ tập hát chung, mỗi người phải 

tự tập ở nhà qua Internet, tôi đã mở lớn hết cỡ và hát 

theo. Thỉnh thoảng bà xã cũng tập hát với tôi để 

khuyến khích và chúng tôi đồng ca, nhưng hình như 

có « ba » bè !!!  Tuy vậy tôi vẫn cố gắng tập, hy 

vọng bài hát in sâu vào đầu. Một lần, ban Văn nghệ 

hẹn nhau tập dượt chung sau khi họp THL, nhưng 

bên nam chỉ có mặt hai người, chị phụ trách văn 

nghệ phải hát cùng với hai chúng tôi. Dượt xong, 

chị có vẻ hài lòng, nhưng chị nhìn tôi nghi ngờ : 

« Tôi không nghe thấy tiếng anh hát ? ». Tôi trả lời 

« Có chứ, hợp ca mà ! », sự thật tôi đã hát nhỏ lại để 

hy vọng chị không nhận ra tôi hát lỗi nhịp, mất công 

tập đi tập lại. Tôi nói với chị : « Chị đừng lo, mọi sự 

sẽ diễn ra tốt đẹp ». 

Quả thật đêm Văn nghệ đã thành công ngoài sự 

mong đợi của mọi người. Và tôi đã hát bản hợp ca 

một cách mạnh dạn và tự tin, không rụt rè như thói 

quen của tôi. Trong lúc hát, tôi còn nghe được tiếng 

hát của mình hòa chung với Ban Hợp ca. Nhờ 

Phong trào, tôi đã thoát ra khỏi chính mình, đã góp 

một phần nhỏ giúp vui Đại hội, và đây mới là điều 

tôi vẫn nhớ. Do đó, vào mùa hè này, vợ chồng tôi sẽ 

trở lại Lisieux  để làm trợ tá khóa Nam, như trở về 

một nơi yêu dấu.  

Một tài liệu của Phong trào có câu : « Một Kitô hữu 

lẻ loi là một Kitô hữu tê liệt ». Tôi cảm nhận câu ấy 

đúng trong mọi trường hợp, từ việc nhỏ đến việc 

lớn, từ chuyện như tôi vừa kể đến đời sống đạo, đời 

sống đức tin của mình. 

M.Vũ  

(hướng về hai khóa 33 & 34 tại Lisieux * 2014) 

Mấy lúc gần đây, mỗi khi gặp nhau, các anh chị lại 

nói đến « Lisieux », vì đầu tháng bảy năm nay, 

Phong Trào sẽ mở hai Khóa Cursillo tại đó, và 

công việc chuẩn bị đã bắt đầu. Chúng tôi thường 

nhắc nhở nhau : « Chỉ còn ba tháng nữa thôi », 

« ba »  là « nói » vào lúc này, chứ các tháng trước 

thì con số lớn hơn.Vậy mà công việc vẫn chưa đâu 

vào đâu ! Chúng tôi chỉ biết nhìn nhau...cầu nguyện 

… và nhất là  trông cậy vào Thầy Chí Thánh. 

Trông Cậy và Cầu Nguyện, có lẽ cuộc đời người 

cursillista gắn liền với hai điều ấy, tôi cảm nhận 

như vậy. Nhớ lại việc chuẩn bị cho Đại hội « 20 

Năm PT Cursillo VN Âu Châu » được tổ chức tại 

Lisieux vào tháng 07/2013, cũng như việc chuẩn bị 

cho bao nhiêu dịp khác, các anh chị đều phải nỗ lực 

hết mình, cầu nguyện và cậy trông, nhưng vẫn 

không tránh  khỏi thiếu sót, càng dấn thân càng 

thấy khả năng hạn chế của mình, nhiều khi còn lộ 

rõ sự bất lực, « Vì không có Thày,  anh em chẳng 

làm gì được » (Ga 15,5). 

Tính tới thời điểm này, cách nay chín tháng, vợ 

chồng tôi đã đi tham dự cuộc hành hương nói trên. 

Vào dịp này, một số anh chị muốn làm một vài 

chuyện « để đời », nhưng đã không thực hiện được, 

cuộc hành hương chỉ diễn ra như các anh chị tham 

dự đã thấy, nhưng không phải vì vậy mà không ghi 

dấu đậm nét nơi tâm hồn mỗi người, và nơi vợ 

chồng tôi. 

Ngay từ điểm tập trung đợi xe ca ở gare du Nord, 

chúng tôi đã vui vẻ gặp nhau, tay bắt mặt mừng, ai 

cũng hớn hở. Thấy một anh bạn, tôi buột miệng nói 

« may mà có anh…», anh đáp lại ngay lập tức :  

« đời còn dễ thương !» . Chúng tôi mượn một câu 

hát để diễn tả nỗi vui mừng trong lòng. Cũng trên 

xe ca này, tôi được gặp lại cặp vợ chồng cursillistas 

kỳ cựu từ những ngày đầu của Phong trào Cursillo 

Paris, nay anh chị cư ngụ ở Hoa Kỳ, tôi nghĩ 

thầm : « dù ai sinh sống nơi đâu, nhớ ngày Đại hội, 

rủ nhau mà về » . Cursillo phải có một cái gì đặc 

biệt thu hút chúng tôi, phải chăng đó là Tình Yêu 

của Thày Chí Thánh thể hiện qua tình huynh đệ 

giữa các anh chị. 

Viết đến đây, tôi tự cảm thấy không đủ khả năng để  

làm sống lại một Đại hội tưng bừng, đầy hồng ân. 

Qua bài viết này, tôi chỉ muốn nhắc nhở mình đừng 

quên những ngày Đại hội đó, đừng quên bao ân 

    NHỚ VỀ LISIEUX 
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Thời gian gần đây đài truyền hình DMAX 

trình chiếu hằng tuần một lọat những trải 

nghiệm rất thiết thực cho những ai muốn tự 

cứu sống mình khi rơi vào khó khăn, thử 

thách. Họ gửi những tình nguyện viên được 

chuẩn bị tới những môi trường đầy khó khăn, 

éo le, khắc nghiệt nhất như sa mạc, rừng 

thiêng nước độc, núi rừng hiểm trở kể cả 

những vùng núi giữa mùa đông phủ đầy 

băng tuyết. Hành trang là những gì tối thiểu 

nhất : một bộ quần áo trên người, một cái 

khăn hoặc cái mũ, một bình đựng nước, một 

con dao, nhưng không thuốc men đồ ăn dự 

trữ. 

Những tình nguyện viên cho chương trình 

thử nghiệm sống như thổ dân thời đồ đá. Họ 

ăn những gì tự kiếm được giữa môi trường 

được gửi tới : côn trùng, cây cỏ… Thiếu ăn họ 

có thể chịu đựng được thời gian dăm ba ngày, 

nhưng cơ thể không thể thiếu nước trong thời 

gian ngắn. Có giai đoạn thiếu nước, môi 

miệng họ nứt nẻ, cơ thể mệt mỏi rã rời; nhất là 

những ngày đêm trong sa mạc. Nhiệt độ ban 

ngày trên 40°C, ban đêm ngược lại rất lạnh. 

Đương đầu với hoàn cảnh này, vượt mọi khắc 

nghiệt để sống còn không cho phép họ buông 

xuôi, nhưng bằng mọi cách, vận dụng mọi 

khả năng, mọi sáng kiến để tồn tại chẳng giản 

đơn chút nào. Nhưng nghị lực bảo vệ sự sống 

đã giúp họ sống sót. 

Rất thích theo dõi chương trình này. Từ đó, 

những bài học rất hiện thực, những trải 

nghiệm thật gần gũi với cuộc sống đã bắt tôi 

suy nghĩ thật nhiều, mời gọi tôi nhìn lại hành 

trình tâm linh của bản thân : Hành Trình 

Chúa Mời Gọi tôi BƯỚC THEO NGÀI mà 

không ít những ngày tháng tôi đã kéo lê thập 

giá, bước chân rã rời kể cả có những cảnh ngộ 

muốn buông xuôi bỏ cuộc khi bị thử thách bao 

vây ! 

Thầy đã từng phấn khích nhắn gửi ôm lấy 

thập tự, vui bước vì ách của Ngài êm ái, gánh 

của Ngài nhẹ nhàng ( … )  

Bên cạnh đó Ngài còn cảnh cáo những ai mơ 

mộng làm môn đệ Ngài mà chối từ thập tự : 

“ Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ 

mất : còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì 

cứu được mạng sống ấy. " ( Lc. 9, 24 ). 

Điều kiện Thầy đòi buộc xem ra khắc nghiệt 

quá. Khắc nghiệt, gian truân hơn cả những 

hòan cảnh, môi trường của những thành viên 

tình nguyện của chương trình đài truyền hình 

DMAX. 

Những người của chương trình thử nghiệm 

trên đã vuợt được mọi trở ngại, mọi khắc 

nghiệt để tồn tại. Yếu tố quyết định của họ 

không gì khác ngòai Ý Chí Tự Nguyện. Họ 

MUỐN, họ YÊU THÍCH công việc đầy mạo 

hiểm đó cho một mục đích cao đẹp mong giúp 

được bất cứ ai khi gặp cảnh ngộ, hòan cảnh éo 

le, khắc nghiệt đó. 

Đường Theo Thầy như vậy có gian lao nhưng 

đâu phải quá ngọai thường. Cũng là lộ trình 

đòi hỏi một LÒNG MUỐN, YÊU THÍCH hay 

đúng hơn là một LÒNG MẾN : “ Mất mạng 

sống mình vì Tôi…"  

Luật " Yêu Thương " của cuộc sống đời thường 

cũng chẳng đi ngòai những đòi hỏi đó. Có bài 

tình ca đã từng viết : 

" Yêu em thì núi cao anh cũng trèo, sông sâu 
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anh cũng lội, mấy đèo anh cũng qua ". Tình 

Yêu dành cho người mình yêu thương đã trở 

thành sức mạnh phi thường giúp chủ thể vượt 

mọi trở ngại để thể hiện tình yêu cho đi trọn 

vẹn, cao đẹp như tình yêu chân thực đòi hỏi. 

Môn đệ Phaolô ngày nào đã tìm thấy và sống 

trọn vẹn nguyên lý đó : " Tình Yêu Đức Kitô 

thúc bách chúng tôi "( … ). Thánh nhân đã từng 

trải nghiệm những hoàn cảnh dẫy đầy thử 

thách : đói khát, bão tố, đắm tàu, bách hại, hiểu 

lầm… và cuối cùng là chết vì Thầy. Tất cả đã 

chịu thua, đã phải nhường chỗ cho Tình Yêu 

Đức Kitô Thúc Bách thánh nhân. Không còn trở 

ngại, thử thách khắc nghiệt nào có thể làm chùn 

BƯỚC THEO THẦY của thánh nhân. 

Tình Yêu nồng nàn gắn bó với Thầy. Vâng, Lạy 

Chúa, đó chính là chất dịu ngọt khiến ách Chúa 

trở nên êm ái, gánh của Chúa trở nên nhẹ 

nhàng. Đó chính là ý nghĩa của lời nguyện 

trong thánh lễ con đã từng thuộc lòng nhưng 

vẫn chưa thấm sâu vào hành trình đời Kitô hữu 

của con, chưa xác tín ĐƯỜNG THEO THẦY 

của con : “Con loan truyền Chúa chịu chết, và 

tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa 

đến" 

Hành trình đời con, đã quá rõ, phải là hành 

trình thể hiện trọn vẹn ý nghĩa, sứ mạng : 

“Loan truyền Chúa chịu chết ". Sứ mạng cao cả 

này gắn liền với thập giá, con đường Thầy đã 

đi. Lời Thầy nhắc nhớ vẫn mãi là chân lý : trò 

đâu có thể hơn Thầy, đâu có đường nào khác 

ngòai đường Thầy đã trải nghiệm ! 

Lạy Chúa, xin cho con luôn 

thâm tín, kiên vững bước tới 

trên ĐƯỜNG THEO THẦY để 

khỏi hổ thẹn với diện mạo Kitô 

hữu nơi con, để lời con từng 

tuyên xưng "Loan truyền Chúa chịu chết" 

không trở thành sáo rỗng, giả tạo. Đức GH. 

Biển Đức XVI đã từng quả quyết: "Rao giảng Tin 

Mừng luôn đi đôi với đau đớn, thập giá. Đấy chính 

là điều các môn đệ của Đức Giêsu suốt mọi thế hệ 

luôn phải nhớ. (Đức Giêsu Nazareth) 

Một ngày Mùa Chay 

Trần nguyên Bình 

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 Car-
mel, 14100 Lisieux (Pháp): 

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  

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. 


