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SINH HOẠT HÀNG THÁNG 

Trường huấn luyện : 

Chúa nhật 12/10/2014 : 14g30—16g30 

Ultreya : 

Chúa nhật 26/10/2014 : 14g30—16g30 

Chào các anh chị cursillistas quí mến, 

Qua hai Khóa Ba Ngày dịp hè 2014 ở Giáo Xứ Việt Nam Pa-

ris, Thầy Chí Thánh vừa gửi đến cho chúng ta 41 anh chị em 

cursillistas mới (trong đó có 2 linh mục) : 15 anh trong khóa 

33, và 26 chị trong khóa 34. Tạ ơn Chúa đã cho hai khóa 33 

và 34 được thành công tốt đẹp. Cám ơn 41 anh chị đã cho 

chúng ta dịp sống và nhớ lại một kinh nghiệm hành đạo sốt 

sắng. Trong Khóa Ba Ngày, các anh chị sốt sắng cầu nguyện 

và được hưởng lời hiệp thông cầu nguyện -  palanca - của rất 

nhiều cursillistas trên khắp thế giới. Các anh chị học hỏi, đào 

sâu thêm để sống đạo, sùng đạo và truyền đạo một cách tích 

cực hơn, để củng cố lại niềm tin đã bị xói mòn, hay thậm chí 

lấy lại niềm tin đã bị mất. Các anh chị sống trong bầu khí Tin, 

Cậy, Mến một cách cảm kích bên Thầy Chí Thánh và các anh 

chị trợ tá. Các anh chị đã sung sướng và vui mừng cảm nghiệm một 

sự biến chuyển trong tâm hồn mình và không ngần ngại coi đó như 

một phép lạ. Khóa Ba Ngày cô đọng, khai sáng và vắn vỏi, sẽ chỉ 

thực sự là « một phép lạ » hữu ích. Nhưng hơn nữa, chúng ta tiếp 

tục thăng tiến qua, bởi, bằng và với những cố gắng, sự quyết tâm 

và lòng trung kiên của Ngày Thứ Tư, ngày tương đương với những 

năm tháng còn lại của cuộc đời. Nhờ vậy, chúng ta có thể liên tục là 

người thợ tốt làm vườn nho cho Thầy Chí Thánh; trở nên muối mặn 

và đèn sáng hầu ướp mặn và soi sáng cho những người sống bên 

cạnh, trong môi trường sống hằng ngày; biết « sống trong ơn nghĩa 

Chúa và phúc âm hóa môi trường ». 

Để được như vậy, một trong những phương tiện cần dùng, là việc 

trở về đồng hành với các anh chị em cursillistas khác trong « Hội 

Nhóm » và « Ultreya ». 

Đồng hành với anh chị em trong PT, người cursilista không dừng ở 

đó, nhưng sẽ cùng đồng hành và hiệp thông với mọi tín hữu khác 

như những chi thể khác trong nhiệm thể Giáo Xứ và Giáo Hội. 

Nhiều cursillistas đã tích cực tham gia những sinh hoạt trong những 

đơn vị mục vụ khác nhau, kể cả trong các cơ cấu điều hành của 

giáo xứ, giáo phận và giáo hội.  

Xin kính chúc Đức Ông, quý Cha, quý thầy và quý anh chị cursillis-

tas một năm sinh hoạt 2014-2015 nhiều Ơn Thánh Chúa, đặc biệt 

trong Đại Hội Ultreya đầu tiên chào mừng các tân cursillistas - Chúa 

nhật 28/09/2014 từ 14g30 tại giáo xứ Việt Nam Paris. 

De colores 

Văn Phòng Điều Hành 

Lá thư Phong Trào 

Đ
ồng H

ành trong N
gày Thứ Tư 

TỜ THÔNG TIN LIÊN LẠC 

cursillo 
ViŒt Nam - Âu Châu 

NỘI DUNG 

 Lá Thư Phong Trào 1 

 Công tác truyền giáo  2 

(Many Hùng) 

 Hạnh Phúc làm con  3 

(Dã Tràng Cát ) 

 Ghi nhanh những tâm tình 4 

(phóng viên PT) 

 Người nhà  6 

(Trần Nguyên Bình) 

 Ngày tựu trường 6 

(Anna TTP) 

 Hồng Ân ngày thứ tư 7 

(Maria Trương Thị Bé Ba) 

 Trợ tá khoá 33 8 

(M. Vũ) 

 Tâm thư gửi bạn 9 

(Maria Hoàng Lan ) 

 Bắc một nhịp cầu 10 

(Trần Nguyên Bình) 

 Thông tin - Cursillo Tình Yêu 12 

(Ban Biên Tập) 
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Quý anh chị cursillistas thân mến, 

Có lẽ tất cả chúng ta hiện diện trong nhà 

nguyện hôm nay đều là cursillistas, 

nghĩa là mỗi người chúng ta đã tham dự 

một khóa ba ngày cursillo, được Chúa 

Thánh Thần soi sáng, dìu dắt, tác động, 

đổi mới tâm hồn rồi sai đi thi hành sứ mệnh cao cả của 

người cursillista, đó là : thánh hóa bản thân và Phúc Âm 

hóa môi trường. 

Thú thật hồi tôi tham dự khóa học, vào năm 1995, cụm từ 

"Phúc Âm hóa môi trường" làm tôi rất lo ngại vì nghĩ rằng 

việc Phúc Âm hóa môi trường hay việc truyền giáo là 

công việc của các linh mục, tu sĩ..... còn mình chỉ là giáo 

dân làm sao có đủ khả năng Phúc Âm hóa môi trường 

được ? Thêm một lý do là từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao 

giờ cầm đến quyển Thánh Kinh thì làm sao có đủ khả 

năng về Phúc Âm ? Tôi tỏ ra lo lắng và thất vọng. Thấy 

tôi như thế bác Trương Thành Khán an ủi : "Anh đừng lo, 

sứ mệnh của Giáo Hội là việc truyền giáo, anh là con cái 

Giáo Hội, anh cũng phải góp phần vào việc của Giáo Hội. 

Tôi khuyên anh hãy chịu khó tham dự Hội Nhóm và Ul-

treya sau này anh sẽ hiểu, thế nào là truyền giáo ". 

Vâng lời bác Khán, suốt 19 năm nay, tôi tham dự thường 

xuyên các buổi Hội Nhóm và Ultreya, được cùng Quý 

anh chị cầu nguyện, được cùng Quý anh chị học hỏi Lời 

Chúa, được cùng nhau chia vui sẻ buồn trong cuộc sống 

ngày thứ Tư, tôi đã được Quý anh chị giúp đỡ rất nhiều 

về đời sống tâm linh . Hôm nay xin hân hạnh chia sẻ 

cùng Quý anh chị đề tài : Công tác truyền giáo của người 

cursillista. 

Thưa Quý anh chị, 

Chúng ta vừa nghe chị Lan đọc đoạn Phúc Âm thánh 

Luca nói về việc Chúa Giêsu sai 72 môn đệ đi rao giảng. 

Hôm nay, tôi khẳng định Chúa Giêsu đang ngự giữa 

chúng ta, "ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thày 

thì có Thày ở giữa họ " (Mt 18,20) tuy mắt xác thịt chúng 

ta không nhìn thấy Chúa nhưng đức tin mạnh mẽ của 

chúng ta thấy Chúa, ngày xưa Chúa Giêsu truyền day 

cho các môn đệ như thế nào, chắc chắn ngày nay Chúa 

Giêsu cũng truyền dạy cho anh chị em cursillista chúng ta 

như vậy, Chúa Giêsu tin tưởng vào chúng ta, những 

công tác chúng ta phải thi hành được ghi rõ ràng trong tờ 

Sự Vụ Lệnh này (đưa tờ Sự Vụ Lệnh lên và hỏi ai mang 

theo tờ SVL ) về sùng Đạo chúng ta làm như thế nào, về 

Học Đạo cũng vậy, về Hành Đạo cũng vậy. 

Ngoài ra chúng ta thử tìm hiểu, suy nghĩ về ba câu hỏi 

thường được đặt ra như sau : 

Thứ nhất : Truyền giáo là truyền cái gì ? 

Xin thưa, truyền giáo có nguồn gốc sâu xa từ việc Chúa 

Cha sai Chúa Con đến thế gian để trình bày tình yêu của 

Thiên Chúa . Không những chỉ trình bày mà thôi, Chúa 

Con còn thực thi chương trình đó để 

thông ban tình yêu cho con người. Sau 

đó chính Chúa Con phục sinh, lại sai 

Chúa Thánh Thần đến với Giáo Hội 

cũng như sai Giáo Hội đến với thế 

gian . Như vậy, truyền giáo là tiếp tục 

thực thi công việc của Chúa Con, của Chúa Thánh Thần, 

của Giáo Hội và công việc này xuất phát từ tình yêu của 

Thiên Chúa Cha. 

Sứ vụ chính yếu của Chúa Giêsu là rao giảng Nước Trời 

và Nước Trời đó đã khai mở với sự hiện diện của Chúa 

Giêsu . Chúa Giêsu đến thế gian để thực thi tình yêu của 

Thiên Chúa Cha một cách cụ thể. Khi sai các môn đệ ra 

đi, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến việc giảng dạy và làm 

phép rửa. Chính vì thế, Giáo Hội xác nhận việc truyền bá 

Phúc Âm và thiết lập các Giáo Hội địa phương là ưu tiên 

và là mục tiêu số một của việc truyền giáo.  

Tuy nhiên việc truyền giáo xem ra gặp nhiều khó khăn 

đối với giáo dân cũng như đối với anh chị em cursillistas 

vì họ vẫn phải đối diện với những vấn đề cơm áo, công 

ăn việc làm, đời sống gia đình...vv.... Do đó công việc 

truyền giáo thiết thực hơn cả đối với anh chị em cursillis-

tas chúng ta là trình bày, diễn tả và trao ban Tình Yêu 

của Thiên Chúa cho tha nhân ngay trong môi trường 

sống của mình, 

Thứ hai : Truyền giáo cho ai ?  

Câu hỏi này thật ra không cần phải nêu lên vì lệnh truyền 

của Chúa Giêsu đã quá rõ ràng : Anh em hãy đi khắp tứ 

phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo 

(Mc 16,15) Như thế, không gian và đối tượng đã rõ ràng. 

Tuy nhiên trong thực tế, chúng ta vẫn cần xác định 

những đối tượng ưu tiên cho việc truyền giáo. Trong điều 

kiện và khả năng của người cursillista, việc truyền giáo 

thiết thực hơn cả là sống chứng nhân ngay trong gia 

đình, bạn bè, bà con lối xóm và môi trường làm việc của 

mình. 

Cũng giống như đức ái, việc truyền giáo cũng có trật tự 

riêng của nó. Như đã xác định ở trên, truyền giáo là nói 

lên và trao ban tình yêu của Thiên Chúa cho con người , 

cho nên trước hết chúng ta cần truyền giáo cho những 

người ta thường xuyên gặp gỡ tiếp xúc. Chính vì thế mà 

Chúa Giêsu đã khuyên các môn đệ đến với những con 

chiên lạc nhà Israel trước đã rồi sau đó mới đến với 

muôn dân.Trước khi về trời Chúa Giêsu cũng dặn các 

môn đệ hãy làm chứng cho Người từ Giêrusalem, đến 

miền Giuđê, đến miền Samaria rồi mới tới tận cùng thế 

giới (Cv 1,8) Chính vì thế đối tượng ưu tiên của việc 

truyền giáo phải là gia đình, làng xóm, bạn bè, đoàn thể 

giáo xứ rồi mới đến xã hội hay các nơi xa hơn. Vậy vấn 

đề đặt ra là với các đối tượng này chúng ta phải truyền 

giáo như thế nào ? 

Công tác truyền giáo của người cursillista 
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Thứ ba : Truyền giáo như thế nào ? 

Việc truyền giáo phải được thực hiện trước hết bằng chứng tá đời 

sống. Đức Giáo Hoàng Phaolo VI đã khẳng định rằng :con người 

ngày nay tin tưởng vào các chứng nhân hơn là vào các thày dạy, 

vào cảm nghiệm hơn là vào giảng thuyết. Vậy thể thức đầu tiên của 

việc làm chứng là chính đời sống của nhà truyền giáo, của gia đình 

Kitô hữu và của cộng đồng Giáo Hội. 

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng xác định trong Tông huấn 

Kitô hữu giáo dân rằng : Các tín hữu giáo dân nhờ gương sáng và 

hoạt động của mình có thể cải thiện được những mối tương giao 

với các tín đồ thuộc các tôn giáo bạn cũng như đối với người dân 

bản xứ một cách thích nghi với hoàn cảnh sống riêng biệt. Như vậy, 

dù sống ở đâu, người giáo dân, nhất là đối với người cursillista, 

đều phải lấy gương mẫu đời sống để biểu dương con người mới 

mà mình đã mặc lấy nhờ phép Rửa để những người khác nhìn thấy 

những việc lành của họ mà ngợi khen Thiên Chúa. 

Đời sống chứng nhân phải khởi đi từ trong gia đình bằng cách mỗi 

người chu toàn tốt vai trò của mình. Nói đến chứng nhân chúng ta 

thường nghĩ đó phải là gương sáng của các thánh của các nhà 

truyền giáo vĩ đại, của các vị linh mục, tu sĩ...vv... Ít khi mỗi người 

trong chúng ta tự nghĩ và quyết tâm trở nên chứng nhân cho người 

khác. Tại sao chúng ta lại thụ động như vậy ? Đó là vì chúng ta 

không tự tin, chúng ta thiếu xác tín vào ơn Chúa. Quả thật, ơn 

Chúa ban đủ cho chúng ta, chỉ cần chúng ta cố gắng, như Mẹ Te-

rexa thành Calcuta nói : "Chúa không bắt buộc chúng ta phải thành 

công, Ngài chỉ mong chúng ta cố gắng", chúng ta có thể trở nên 

chứng nhân cho người khác nếu chúng ta biết cố gắng. Khi người 

cursillista chúng ta biết yêu thương nhau, sãn sàng tha thứ những 

lỗi lầm, thiếu xót của nhau, hy sinh tự ái làm hòa với nhau, khi đó 

chúng ta đã trở thành chứng nhân, không những cho người anh chị 

em chúng ta mà còn cho cả những người chung quanh. Với một 

cách sống tương tự, mỗi người cursillista có thể trở nên một chứng 

nhân sống động, một nhà truyền giáo tốt ngay trong gia đình, bà 

con lối xóm hay nơi sở làm...vv... 

Thưa Quý anh chị, 

Năm sinh hoạt mục vụ 2014 - 2015 của Tổng giáo phận Paris là : 

Année de la mission, năm truyền giáo. Giáo xứ chúng ta cũng sinh 

hoạt theo chiều hướng đó, chúng tôi đề nghị tất cả anh chị em cur-

sillitas chúng ta, cũ cũng như mới, trong tình huynh đệ yêu thương, 

hãy hăng say sinh hoạt tông đồ, truyền giáo trong chính gia đình 

của mình, trong Phong Trào Cursillo, trong cộng đồng Giáo xứ 

cũng như trong môi trường sống của mỗi người.  

Người cursillista chúng ta hãy noi gương thánh quan thày của 

chúng ta, thánh Phao lô khẳng định rằng : Tình yêu của Đức Kitô 

thúc bách tôi (2 c, 5,14) và, "Vô phúc cho tôi nếu tôi không rao 

giảng Tin Mừng ( 1 C, 9, 16). 

Tuy nhiên chúng ta biết rằng, ngày nay, việc truyền giáo trong xã 

hội vô thần, một xã hội chỉ biết kiếm thật nhiều tiền để hưởng thụ, 

đó không phải là việc dễ thực thi, chính Chùa Giêsu cũng cảnh báo 

cho chúng ta biết trước, "Anh em hãy ra đi. Này Thày sai anh em đi 

như chiên con vào giữa bầy sóỉ " (Lc10,3) Với lòng tin và cậy trông 

tuyệt đối vào ơn Thánh Chúa, nhất định chiên con sẽ mạnh tiến 

không sợ gì bày sói hung dữ phải không Quý anh chi ? 

De Colores ! - Many Hùng ■ 

Con vẫn từng mơ theo những cánh chim  
Và quên đi một đôi chân dung dị. 
Con vẫn từng bỏ mặc xác con tim 
Để soi da rọi  tìm điều kỳ bí. 
  
Con vẫn từng khao khát khúc mến thương 
Lúc tâm yêu mỏi chờ bên khung cửa. 
Con vẫn từng vô vọng ngóng bóng hồng 
Chân dẫm nát cả vườn hoa thạch thảo. 
  
Con vẫn từng ngất ngây màu nhung lụa 
Phí một đời cầm cọ vẽ thời gian. 
Con vẫn từng thờ ơ làn cỏ úa 
Chất lời thơ cho mây trắng đại ngàn. 
  
Con vẫn từng rủa mình thằng khờ dại 
Chẳng nhìn ra chút dại sẽ nên khôn. 
Con vẫn từng xét người đầy nghi ngại 
Mặc Thánh Linh ban sức mạnh tâm hồn. 
 
Con vẫn từng nhìn mâm cơm thừa bứa 
Chẳng biết ơn Đấng mưa nắng dãi dầu. 
Con vẫn từng ngại ngùng tay làm Dấu (*) 
Vì lòng Yêu chỉ thổn thức đêm thâu ! 
  
Con vẫn từng tưởng mình sống bé nhỏ 
Lòng kiêu căng luôn ẩn kín khôn lường. 
Con vẫn từng chê bai người kiêu ngạo 
Chẳng cảm thông con cứ bước thẳng đường. 
  
Con vẫn từng tưởng  yêu là để nhớ 
Hóa cụ non già chát cả tâm hồn. 
Con vẫn từng nghĩ thương là quá đủ 
Quên đưa tay để nối kết với đời. 
  
Con quỳ đây 
Xin CHA ơn biến đổi 
Được trưởng thành 
Giữa hạnh phúc làm con ! 

  
DÃ TRÀNG CÁT, 2/10/2013 

(*) Dấu Thánh Giá 
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Chia sẻ khóa 34Chia sẻ khóa 34Chia sẻ khóa 34   

   
Sau ba ngày ở đây, con người em đã khác hẳn 

lúc trước. Em sẽ biết nhìn tha nhân một cách « mềm 

mỏng » hơn… 

Trước đây em không biết em là ai, không biết 

con đường em đi dẫn em về đâu ? Cuộc sống đạo 

của em khô khan vì mãi chạy theo tiền bạc. Qua ba 

ngày Cursillo, em hiểu được Chúa thương yêu gia 

đình em dường nào... Em vốn nóng tính và kiêu 

ngạo, tính tình em khó thay đổi nhưng em xin Ơn 

Chúa để Chúa giúp em.  

Em biết Chúa quá muộn màng, hơn nửa cuộc 

đời em mới được trở thành Kitô hữu. Ba ngày Cur-

sillo đã cho em sống lại chặng đường tìm kiếm và 

gặp gỡ Thiên Chúa. Ngày Đức Tin đã cho em trở lại 

với hành trình Đức Tin của em. Khóa Cursillo giúp 

em xác định Lý Tưởng và đường đi sau này. 

Em sống ở tỉnh xa không có cộng đoàn VN. Đến 

đây nghe các bài nguyện gẫm, rollos, tham dự 

thánh lễ bằng tiếng Việt, thật là thấm nhập vào lòng 

em, làm tăng thêm Đức Tin nơi em. Trước đây em 

khô khan lòng đạo lắm, như thể là « Chúa ở đây, 

còn con thì ở…đàng kia » ! Sau khi chịu khó nghe 

các bài giảng của Đức Cha Khảm, em đã được Chúa 

cứu và đem em về với Chúa. Và ba ngày ở đây, tuy 

có thiếu thốn về tiện nghi, vật chất, nhưng chúng 

em được sống trong tình huynh đệ, tình đồng 

hương… 

Tính con rất nhút nhát, nhưng trái tim con thúc 

dục mình phải chia sẻ những tâm tình này. Con làm 

‘cảm tình viên‘ của Cursillo từ năm ngoái, năm nay 

theo các chị trợ tá nhóm Đức đến đây tham dự khóa 

34. Con đã học đạo qua truyền thông, internet và 

tưởng là mình có đủ kiến thức về đạo ! Nay mới 

biết mình còn thiếu sót nhiều trong đời sống làm 

người Kitô hữu. Thấy mình kiêu ngạo quá, cần phải 

học khiêm tốn và yêu thương chan hòa với anh chị 

em… 

Chồng em dự khóa 33, vừa về nhà gặp em anh 

tuyên bố ngay : « Anh sẽ thay đổi ! ». Mỗi ngày trôi 

qua với khóa học là sự xúc động trong em càng 

tăng thêm. Tuy đã học giáo lý nhưng không được 

dạy rõ về chân lý. Giờ đây em biết Chúa ở trong em 

và Chúa ở chung quanh em… 

Trước đây em đi lễ đều bị chia trí từ đầu lễ đến 

cuối lễ ! Đọc kinh thì như máy đọc ! Khi tham dự 

khóa Cursillo, em thật là bất ngờ, nhất là thấy mình 

được đón tiếp nồng hậu, phục vụ chu đáo. Xin cầu 

nguyện cho chồng em được sốt sắng trở lại với 

Chúa, và cho chúng em biết cách dạy con theo Ơn 

Nghĩa Chúa… 

Khi có người mời đi dự khóa Cursillo, tôi tự 

nhủ tại sao mình phải mất thì giờ, ở nhà mình cũng 

có thể đọc kinh, lần chuỗi suốt ba ngày ! Nhưng tôi 

không lường được là vào trong khóa thì đối với các 

khóa sinh và trợ tá, tôi thấy gần gũi như đã quen 

nhau từ lâu rồi. Các buổi hội de curia thật là vui. 

Học tuy mệt nhưng lòng rất sung sướng… 

Em vốn đầy mặc cảm, nhút nhát, hay trốn tránh 

các sinh hoạt cộng đoàn. Nghe nhiều người bảo 

tham dự khóa học Cursillo về con người sẽ thay 

đổi, em đã tự nhủ, ồ mình không cần đâu !  Thế 

nhưng vào đây rồi em thấy mình tham dự hết lòng, 

tươi vui chứ không có cảm giác bị ép buộc. Mỗi lần 

được tiếp đón vào phòng ăn, em thật cảm động, có 

khi dấu nước mắt trước sự yêu thương của các trợ 

tá. Em rất thích các rollos đã được học hỏi, em nghĩ 

là từ đây em không còn sợ hội họp nữa  

Cha Phêrô Nguyễn Đình Thắng, linh hướng 

khóa 34 : Cha rất vui được đồng hành với « 26 lò 

lửa đầy ắp than Chúa Thánh Thần » (theo chia sẻ của 

một anh trợ tá). Quý  chị đã nỗ lực trong suốt ba 

ngày, sức người không vượt qua được dễ dàng nếu 

không có Ơn Chúa Thánh Thần và sự làm việc, 

phục vụ hết mình của ban trợ tá. Chúa không lầm 

khi chọn gọi và đồng hành với quý  chị, dù là người 

khô đạo, đạo mới, đạo gốc…Bất cứ quý  chị từ đâu 

tới đây đều có Chúa đồng hành. Ba ngày qua quý 

chị quên đi nhiều thứ, như đã có một từ bỏ tận căn, 

để nhìn lại đời sống tâm linh, nghe tiếng Chúa 

trong nội tâm, tìm gặp gỡ Chúa để được Chúa biến 

đổi. Và nhất là để tìm lại con người thật của mình. 

Hè vừa qua, phong trào của chúng ta đã tổ chức được 2 khóa học 3 ngày. Dù gặp trở ngại cơ sở phút cuối cũng như điều kiện eo 

hẹp về nhân lực, nhưng cũng như những khóa trước, phép lạ đến từ ơn Chúa vẫn luôn dồi dào giúp mỗi người chúng ta chu 

toàn bổn phận của mình dù trợ tá hay khóa sinh. Phóng viên phong trào đã ghi nhanh những tâm tình của các tân 

cursillistas trong hai buổi chia sẻ cuối khóa. Đặc điểm của khóa 33 Nam là có nhiều tân tòng được lãnh bí tích Rửa Tội mới hai 

năm. Con số 33 nhắc đến tuổi của Chúa Giêsu trước khi thăng thiên về cùng Chúa Cha. Trong khóa có hai linh mục, một là du 

học sinh tại Pháp, một là tuyên úy tại Đức, rất vui vẻ, nhiệt tình và tràn đầy tình huynh đệ đối với anh em « đồng môn ». Mời 

quí anh chị cùng điểm lại những gì ta đã chia sẻ với nhau :   
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Và rồi đã có nhiều giọt nước mắt rơi trong tâm 

hồn…Giọt nước mắt nào cho thống hối, ăn năn, tiếc 

nuối thời đi hoang ? Cho hạnh phúc, cho tương 

lai ? Là giọt nước mắt nào ??? Chắc chắn quý chị đã 

nhận diện ra Thiên Chúa-Tình Yêu qua những anh 

chị em chung quanh mình, để được tác động bởi 

Ơn Chúa, trong hoàn cảnh mình đang sống. Mình 

là khí cụ, là chứng nhân cho người bên cạnh. Qua 

ba ngày, quý chị đã nhận rất nhiều, đã trở thành 

con người mới, có trái tim mới đã được thanh 

luyện nhờ ánh sáng Đức Tin. Nhưng chúng ta 

không ngừng lại ở đây. Đây chỉ mới là sự bắt đầu. 

Sự vĩ đại được xây dựng từ những sự bình thường 

mỗi ngày. Ngày thứ tư với hành trang Đức Tin và 

Hy Vọng. Biết được có Chúa đồng hành, quý chị sẽ 

tin tưởng nơi Ngài kể cả những lúc tối tăm nhất 

của cuộc đời. Là cursillista không bao giờ là dễ cả ! 

Vì trung thành với Đức Kitô-Thầy Chí Thánh 

không bao giờ là dễ... Để giữ ‘chất cursillo’ quý chị 

phải cố gắng từng chút, từng ngày. Xin mến chúc 

quý  chị trở về môi trường sống trong Hy Vọng và 

Bình An. Lòng quý chị đã vơi đi tự cao, tự mãn, để 

Chúa rót vào « Lý Tưởng-Phó Thác-Bác Ái ». Hãy 

thân thưa với Chúa : « Lạy Chúa, giờ đây Chúa 

muốn con làm gì ? »  

   

Chia sẻ khóa 33Chia sẻ khóa 33Chia sẻ khóa 33   
Tôi là tân tòng từ hai năm nay. Tôi đến với khóa 

33 này do vợ tôi thúc đẩy… Giờ này đứng trước 

Chúa, trước các anh chị, tôi xin tuyên thệ : « Tôi là 

một chi thể của Cursillo ». 

Tôi được nhận bí tích rửa tội được hai năm. Từ 

Bỉ sang đây, tôi đã cảm nhận được tinh thần Phục 

Vụ của các anh chị trợ tá ngay từ các anh chị cursil-

listas đã đưa tôi tới Paris. Trước hết là thể lý tôi 

được phục vụ, mặc dù có những khó khăn và sự 

thiếu tiện nghi. Nhờ việc chầu thánh thể, tôi thấy 

phần siêu nhiên của mình cũng được phục vụ… 

Tôi chưa quen nghe và nói ba chữ « Thầy Chí 

Thánh », cách gọi này khiến tôi xúc động đến rơi 

nước mắt ! 

Vào đây con được gọi là « Quý Anh », rất là 

thích và ước mong được nghe tiếng gọi « Anh » 

đến chết J… Khám phá ra nhiều điều ‘lạ’. Trước hết 

là không cần phải theo dõi giờ giấc của chiếc đồng 

hồ, lần đầu tiên được sống mông lung, nhưng lại 

rất là thanh thản, cứ theo tiếng chuông rung mà 

làm việc. Phương pháp của khóa Ba Ngày rất năng 

động. Tuy bất ngờ vì thấy bản thân mình đổi khác, 

nhưng đã tin là khóa sẽ thành công nhờ vào Ơn 

Chúa. PT không nhận lời cám ơn, vậy con xin cúi 

đầu ba cái thay cho tâm tình biết ơn (cha Phaolô 

Nguyễn Thanh Bình - Paris)  

Tôi có mặt ở khóa 33 này là một điều thật là 

không giải thích được vì tôi vốn rất cứng đầu, trước 

đây đã có nhiều người giới thiệu và mời tôi đi dự 

một khóa ba ngày nhưng tôi đều từ chối. Trước đây 

một tuần, trong lòng tôi có một sự náo nức rất lạ và 

nhờ vợ con thúc đẩy, tôi đã quyết định ‘lên đường’. 

Nơi này là một thế giới hoàn toàn mới lạ đối với 

tôi, làm cho tôi muốn được ở lại suốt đời ! 

Tôi đã đi từ bỡ ngỡ đến rung động. Mỗi lần tiến 

vào phòng ăn trong tiếng hát lời ca chào đón, tôi 

tưởng như mình đang tiến vào cửa Thiên Đàng… ! 

Tôi không ‘nghe lời’ vợ đi tham dự khóa ba 

ngày trước đây, bây giờ đến đây mới thấy mình sao 

‘dại’ quá ! Nếu tôi tham dự sớm hơn thì tôi đã được 

hạnh phúc sớm hơn nhiều. Từ lúc nhận các lá thư 

palanca thì tôi có cái tật hay chảy nước mắt ! 

Sau khi được học hỏi, tôi cảm thấy lòng mình 

nhói đau vì nhận ra được tội của mình đối với cha 

mẹ, câu chuyện mà tôi đã quên từ lâu, bây giờ chợt 

nhớ lại. Tôi sẽ tha thứ, xin lỗi anh em để vong linh 

cha mẹ được an ủi. 

Tôi đi qua Paris theo anh Dũng không có một sự 

chuẩn bị nào cả, giống như Isaac đi theo Abraham 

vậy ! Và chính tại nơi này tôi đã nhìn thấy và sờ 

được sự thánh thiện-tôi không nói là sự ‘hoàn hảo’. 

Các trợ tá chăm sóc khóa sinh vì lòng yêu mến 

Chúa, các cha các thầy phục vụ đúng với tinh thần 

« đầy tớ các đầy tớ ». Tất cả đều hết lòng phục vụ 

cho những người mình chưa quen biết. Các khóa 

sinh đã ngồi bên nhau học hỏi các rollos trong tình 

yêu thương, trong sự gắn bó, không khí rất khác 

với những buổi học thần học ở các nơi khác. Sau 

khi ra về, tôi mang theo được 3 kho tàng : - các rol-

los và các bài nguyện gẫm ; - lòng đạo đức và đời 

sống thiêng liêng ; - thêm rất nhiều anh chị yêu 

mến. Có người bảo tôi, cha về Đức ‘cố gắng’ nâng 

đỡ và điều hành nhóm Cursillo địa phương, tôi đã 

trả lời ngay là « không ! », vì tôi đâu cần phải ‘cố 

gắng’, ngược lại tôi rất ‘hạnh phúc’ được làm việc 

ấy. chính vì thiếu món ăn tinh thần nên tình thân 

trong các cộng đoàn dễ gẫy đổ. Tinh thần Cursillo 

đúng là men trong bột. Chỉ còn một nỗi lo : ngày 

mai thức giấc không còn tiếng chuông làm hiệu 

lệnh để làm việc J (Cha Dominik Trần Mạnh Nam – 

Bonn/Đức quốc). 
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NGÀY TỰU TRƯỜNG 

 
Các em học sinh sau 2 tháng nghỉ hè đa số đã trở 

lại trường hồi đầu tháng 9, nhưng có một trường học 

đặc biệt lại khai giảng vào ngày chúa nhật 14 tháng 

9, đó là trường Huấn Luyện của PT Cursillo.  

Không khí ngày khai giảng của THL cũng sinh 

động không kém, các học trò cursillistas gặp lại 

nhau tay bắt mặt mừng, một số tới sớm dự Thánh lễ 

rồi cùng ăn cơm với nhau, chuyện trò cho thỏa 

những tháng ngày vắng bóng nhau, và cảm động 

nhất là gặp lại người thầy khả kính mà học trò vẫn 

gọi bằng một tên thân thương là « anh Sáu ». Tuy 

dáng đi đã chậm chạp hơn nhiều sau cơn bạo bịnh 

nhưng gương mặt vẫn tươi sáng qua ánh mắt và nụ 

cười, tinh thần vẫn minh mẫn để dẫn dắt nhóm học 

trò trên đường thiêng liêng. Sau kinh cầu Chúa 

Thánh Thần, THL điểm qua hơn 20 khuôn mặt quen 

thuộc và ngày tựu trường năm nay nhận thấy có hai 

khuôn mặt mới, một của K25 và một của K33.  

Chương trình học cũng thật sinh động và phong 

phú. Niên khóa vừa qua THL tìm hiểu cặn kẽ các 

thư của Thánh Phaolô, niên khóa này người phụ 

trách chương trình giới thiệu Tông huấn của Đức 

Thánh Cha Phanxicô « Niềm vui của Phúc âm » sẽ 

được đào sâu qua các 6 nhóm trải dài trong chương 

trình học từ tháng giêng đến tháng 6 năm 2015, còn 

từ đây đến cuối năm các học viên sẽ được tìm hiểu 

thêm về Giáo Hội do Anh Sáu trình bày. 

Ngoài Ultreya, qua ý kiến  của các anh chị trong 

THL, đây quả là nơi gặp gỡ thú vị và hữu ích cho 

các cursillistas, nơi thắt chặt tình bạn, trau dồi kiến 

thức giáo lý, trao đổi kinh nghiệm sống và chia sẻ 

cảm nghiệm, nhờ đó mỗi cursillista được trưởng 

thành hơn để mỗi bước chân trên hành trình Ngày 

thứ tư của mình thêm vững vàng hơn. 

Mong lắm thay « vòng tay học trò » được kết nối 

rộng lớn hơn tới mọi cursillistas. 

Anna TTP ghi nhận ■ 

Đức Ông Giuse Mai Đức Vinh, linh hướng 

PT, linh hướng khóa 33 - Tạ ơn Chúa, quý anh đã 

tới với khóa 33 qua nhiều trung gian, gia đình, bè 

bạn, điều này biểu hiện Hồng Ân Thiên Chúa 

dành cho mỗi anh. Các trợ tá đã tận tụy phục vụ 

suốt ba ngày qua, họ muốn nói với quý anh rằng 

Chúa rất yêu quý anh. Chúa đã đặt ở từng người 

các anh gặp gỡ một nhịp cầu để sau đó, quý anh sẽ 

lại đến với người khác. Các rollos « Nghiên Cứu và 

Phúc Âm hóa môi trường » và « Hành Đạo » nhấn 

mạnh vai trò làm trung gian cho Thiên Chúa. 

Thánh Nữ Têrêsa đã nói « Tất cả là Hồng Ân ». 

Khóa 33 đã được nhận đủ các điều kiện « Thiên 

thời, địa lợi, nhân hòa ». Xin quý anh khi trở về với 

môi trường sống hãy luôn quan tâm đến những 

người chung quanh. Nhờ vào những điều đã được 

học hỏi, quý anh sẽ là những nhịp cầu nối kết họ 

với Thiên Chúa, đó chính là sứ mạnh của người 

kitô hữu-cursillista : « Đưa Chúa đến với tha nhân 

và đem tha nhân trở về với Chúa ». 

(Phóng viên ghi nhanh) ■ 

Chúng tôi cùng Mẹ cùng Cha 
Có điều khác họ nhưng là anh em 
Chuyện tình nghe thấy khó tin 

 Bởi đâu khác họ mà nên cùng nhà ? 
Chỉ người quen mới hiểu ra 

Mới thấy lý lịch, tình nhà chúng tôi 
“Nhà Tôi “ hơi khác với người 

      Anh em đông lắm nơi nơi một “ Nhà “ 
Thương yêu gắn bó với Cha 

Vui buồn chia sẻ tình nhà với nhau 
Dù cho muôn cảnh bể dâu 

Vòng tay vẫn chặt, thắm màu yêu thương 
Chúng tôi cùng chọn một đường 

Xây tình mái ấm , muôn phương một nhà 
Mời người muôn nẻo gần xa 

Tìm về mái ấm có Cha  từng  chờ  
Cha thương cảnh sống bơ vơ 

Hành trình phiêu lãng vật vờ bước chân 
Về đây huynh đệ tình gần 

Cùng chung mái ấm, tình thân nước trời. 
 

Trần nguyên Bình ■ 

Người nhà 
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Ủng hộ Phong trào 

Hồng Ân ngày thứ tư 
“Hồng Ân Chúa cao vời biết bao, 

Con biết lấy chi báo đền Chúa ơi !” 

Toàn thể cursillistas nhóm Bordeaux chúng con xin gửi 

đến Đức Ông linh hướng,quý cha, quý thầy, quý tu sĩ nam 

nữ, anh chủ tịch, các anh chị trong Ban Điều Hành, các AC 

cursillistas khắp nơi, đặc biệt các AC tân cursillistas khóa 

33-34 lời chào thân thương, và xin tất cả cùng chúng con 

dâng lời cảm tạ về Hồng Ân Thiên Chúa đã ban cho chúng 

con được trở lại mái ấm hiệp thông, để sống với Chúa, và 

sống trong Chúa qua các anh chị trợ tá và khóa sinh 33 và 

34. 

Trong mọi hoàn cảnh, con đường đời chúng ta đang 

rong ruổi có khi vui vẻ thuận lợi, cũng có lúc gặp nghịch 

cảnh buồn chán, ai cũng cần có bạn để tâm tình chia sẻ 

buồn vui. Sau khi tham dự khóa ba ngày, ai cũng nhận ra 

người bạn đồng hành với chúng ta là Chúa Giêsu Kitô - 

Người đã âm thầm theo và giúp chúng ta vượt qua những 

bế tắc, phiền muộn trong cuộc sống và đem đến cho ta 

niềm hy vọng ngày mai… Trên hành trình sống đạo ngày-

thứ-tư, nhóm Bordeaux chúng con xin chia sẻ những Hồng 

Ân trong năm 2014 này. 

Ngày 27/04, sáu cursillistas trong nhóm cùng ba chị ở 

Mỹ và Canada đã đến Rôma tham dự lễ phong thánh hai 

Đức Giáo Hoàng Gioan đã qua đời, với sự hiện diện của 

hai Đức Giáo Hoàng tại thế. Trong bầu không khí tràn ngập 

Chúa Thánh Thần, Chúa ẩn thân trong các Hàng Giáo 

Phẩm, giám mục, linh mục, tu sĩ và toàn thể giáo dân tụ về 

trên khắp thế giới, thật là Hồng Ân Thiên Chúa bao la tuôn 

đổ xuống chan hòa. Nhìn quang cảnh, nhìn trời cao, ta cảm 

nhận được công trình của Chúa. Điều kỳ diệu hơn là con 

nhận ra Chúa đã đồng hành với sáu cursillistas qua vị Hồng 

Y Ricard ở Bordeaux, ngài ngồi ghế bên cạnh trong máy 

bay lúc về.  

Tháng 8 là tháng Đức Mẹ, 

chín cursillistas được anh 

Sơn (K20) dẫn đi viếng 

Thánh địa Rocamadour, nhà 

thờ có vào thế kỷ 12 nằm lơ 

lửng vách núi, có Đức Mẹ 

đen rất thiêng, phong cảnh 

tuyệt đẹp. Tuần kế tiếp chúng con họp nhóm (có AC Long-

Hằng ở nhóm Reims tham dự), qua đó chúng con chia sẻ 

đời sống Đức Tin ngày-thứ-tư. Một buổi ăn thắm tình yêu 

thương mừng Mẹ lên trời. Hân hạnh cho nhóm, hôm sau 

được AC chủ tịch phong trào thăm nhóm Bordeaux qua 

buổi gặp gỡ, cầu nguyện cho nhau thắm tình huynh đệ 

trong buổi liên hoan tại nhà AC Sở ở Saint Louis de Mont-

ferrant. 

Sau lễ Đức Mẹ lên trời, 17/08 nhóm chúng con, tám cur-

sillistas chia làm hai xe, vượt 1060 km viếng Đức 

Mẹ Fatima. Có cha linh hướng Paul Nguyễn 

Thanh Bình (K33) hướng dẫn. Ngài từ Paris 

xuống Bordeaux lúc 11g, trước khi khởi hành 

ngài dâng thánh lễ cầu cho chuyến hành hương 

đi đường bình an. Sau thánh lễ, ăn cơm trưa 

xong, chúng con khởi hành lúc 3g30. Đoàn mang 

theo nhiều thức ăn nấu sẵn. 

Trong niềm vui của nhóm, chúng con đã liên lỉ 

cầu nguyện cho PT Cursillo càng ngày càng lớn 

mạnh để đem được nhiều người về với Chúa và 

đưa Chúa đến mọi người. Để lúc nào chúng ta 

cũng có thể xác tín : 

Đời có Chúa đời không héo úa, 

Đời có Mẹ sẽ không ê chề khổ đau. 

     
De Colores 

(đại diện nhóm Bordeaux -  

Maria Trương Thị Bé Ba * k19) ■ 

Anh Vũ Ngọc Hiện 20,00 € 

Chị Nguyễn Thi Ánh Sáng 50,00 € 

Anh Nguyễn Quan Trung 30,00 € 

Chị Trân Thi Phúc 20,00 € 

Chị Nguyễn Elisabeth 100,00 € 

Chị Nông Thi Khuê 30,00 € 

Chị Trân Thi Tâm 30,00 € 

Chị Hoàng Thi Loan 20,00 € 

Các AC ủng hô lễ Bổn Mạng 286,50 € 

Chị Pham Thi Huê 40,00 € 

Chị Ngô Thi Lợi 50,00 € 

Anh Lương Huỳnh Ngân 20,00 € 

Chị Nguyễn Phương Anh 30,00 € 

Anh Boniface Nguyễn 30,00 € 

Chị Joséphine Yagapah 100,00 € 

Anh Trần Đình Đức 50,00 € 

Chị Đặng Thị Lai 50,00 € 

Chị Huyền Chi 10,00 € 

Chị Xuân Bích 100,00 € 

Chị Nguyễn Thị Hơn 100,00 € 

Chị Nguyễn Thị Hoa 250,00 € 

Anh Trần Đức Tường 50,00 € 

Anh Sáu Nguyễn Văn Thạch 50,00 € 

Chị Trần Caroline Liễu 100,00 € 

Chị Têrêsa Trần Thị Hạnh 100,00 € 

Chị Dương Ngọc Nữ 100,00 € 

AC Nguyễn Văn Nhĩ  + Liên 100,00 € 

Chị Đinh Thị Dân 20,00 € 

Anh Mai Xuân Thu 100,00 € 

AC Phạm Tr.Hiền-Giao Phương 100,00 € 

Chị Nguyễn Thị Nhơn 30,00 € 

Chị Cẩm Nhung 20,00 € 
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TRỢ TÁ KHÓA 33 
Khoảng tháng tư, vợ chồng tôi mau mắn ghi tên đi 

trợ tá Khóa 33, trước đó, Phong Trào dự trù sẽ mở 

hai khóa Nam và Nữ năm 2014 tại Lisieux. Tôi được 

giao một công việc, vợ tôi thì không, nàng đi để 

nâng đỡ và cầu nguyện cho tôi, cho Khóa học. Bàn 

tính với nhau như vậy và chuẩn bị chờ ngày lên 

đường, vì chúng tôi muốn trở lại nơi đã ghi dấu 

những ngày thân thương của Đại hội Kỷ niệm hai 

mươi năm PT Cursillo ngành Việt Nam có mặt tại 

Âu châu, hồi tháng bảy năm ngoái. Đại hội đã qui tụ 

gần hai trăm anh chị từ khắp nơi đổ về. Trưóc ngày 

chia tay, Phong trào tổ chức một đêm Văn nghệ tưng 

bừng đáng ghi nhớ. Trở về phòng ngủ, dù đêm đã 

khuya, vợ chồng tôi vẫn thì thào nói chuyện với 

nhau …Có lẽ niềm vui của hai ngảy gặp gỡ, nỗi 

luyến tiếc vì ngày mai mọi người sẽ xa nhau, cũng 

như dư âm của đêm văn nghệ cứ lần lượt thi nhau 

tràn ngập tâm hồn cho tới lúc chúng tôi thiếp ngủ 

nhẹ nhàng. 

Dự tính như vậy, nhưng vào đầu tháng năm, Văn 

phòng Điều Hành Phong trào quyết định tổ chức hai 

khóa tại Giáo xứ Việt Nam Paris, vì một vài khó 

khăn không thể vượt qua được nếu tổ chức tại Li-

sieux. Vợ chồng tôi vẫn giữ ý định ghi tên làm trợ tá, 

lần này thì vợ tôi có nhiều việc phải chuẩn bị. Thời 

gian không còn nhiều nên vợ tôi phải cặm cụi tính 

toán ngày đêm sao cho có thể chu toàn trách nhiệm 

của mình. Lu bu như vậy mà thỉnh thoảng nàng vẫn 

để tâm xem tôi có chuẩn bị công việc của tôi không, 

chúng tôi nhìn nhau thông cảm. 

Đến ngày mở Khóa Nam, vợ tôi đi trước hai ngày 

đến Giáo xứ để chuẩn bị công việc. Trước khi đi, 

nàng dặn đi dặn lại để tôi không quên sót thứ gì. 

Thật ra, nhờ vậy, cũng như nhà vắng, một mình, tôi 

bày mọi thứ cần thiết ra trước mắt và đã an tâm lên 

đường. Đến nơi, được gặp lại các anh chị, tay bắt 

mặt mừng, tuy nhiên mỗi người một việc, mọi người 

đều tất bật, tôi cũng lo phần việc của mình và không 

quên « trình diện » cho bà xã yên lòng, nàng nhìn tôi 

mỉm cười, không nói gì ! 

Có lẽ Cursillo có « truyền thống » vội vàng, gấp rút 

giống như một cuộc chạy đua ! Chúng tôi chỉ có 

chừng hai giờ để chuẩn bị cơ sở, nơi ăn chốn ở và 

các thứ cần thiết cho Khóa sinh và trợ tá khoảng 60 

người. Hàng trăm thứ việc linh tinh mà giờ này trợ tá 

thì ít, vài người có trách nhiệm còn chưa tới ! Anh 

Khóa Trưởng, quần áo chỉnh tề, đáng lẽ anh phải 

được yên tĩnh, tập trung vào nhiệm vụ của mình, vậy 

mà anh vẫn phải chạy tới chạy lui xem xét công việc. 

Tôi thương anh và cầu nguyện cho anh. 

Mọi việc rồi cũng tươm tất. Thánh Lễ Khai Khóa 

được cử hành đúng giờ. Hai chữ « khai khóa » có vẻ 

được dùng hơi gượng ép, vì Thánh Lễ này chỉ dành 

riêng cho Ban Trợ tá mà không có Khóa sinh. Từ 

trước tới nay, PT vẫn dùng hai chữ này, vì một số 

nghi thức phải được cử hành trước khi khóa học bắt 

đầu. Khi rước lễ xong, chúng tôi được vài phút thinh 

lặng, tôi ngồi ôn lại các khó khăn mà PT phải vượt 

qua từ lúc quyết định mở khóa cho tới giờ phút này, 

một việc cụ thể là chuyện ghi danh của khóa sinh, 

đến cuối tháng năm, khóa Nữ đã đầy đủ nhưng khóa 

Nam thì thưa thớt năm sáu người. Chúng tôi lo lắng 

và gia tăng cầu nguyện … Bây giờ ngồi đây, nhìn 

lên bàn thờ, cảm nghiệm được bàn tay Chúa nâng đỡ 

và can thiệp vào những cố gắng của chúng tôi, tôi 

rưng rưng dâng lời cảm tạ và xác tín : « Không có 

Thày, anh em chẳng làm gì đuợc » (Ga 15,5). 

Sau Thánh Lễ, chúng tôi long trọng rước Thày đến 

ngự nơi Phòng Trực, coi như Tổng Hành dinh của 

khóa học, chúng tôi làm việc chung quanh Phòng 

Trực này và thay nhau đến đây cầu nguyện. Dù làm 

việc gì, chúng tôi luôn an tâm vì có Thày ở giữa để 

nâng đỡ chúng tôi, nhờ vậy, những khó khăn hay các 

giờ phút quan trọng của Khóa học đều trôi qua êm 

đẹp. Có vài sự kiện cụ thể ai cũng nhận thấy : bước 

sang ngày thứ hai của Khóa, bầu khí đã thay đổi hẳn, 

Đức Ông Linh hướng cũng nhận xét tương tự trong 

buổi tối trình bày tóm tắt nội dung Rollo và tranh vẽ. 

Sự kiện thứ hai, trước khi chia tay, các anh Khóa 33 

đã phát biểu cảm nghiệm thật sâu sắc và cảm động... 

Tôi đã đi trợ tá nhiều khóa, mỗi lần như vậy, tôi 

nhận đươc nhiều ơn lành và học được nhiều điều hữu 

ích cho đời sống tâm linh, và cũng « học » qua 

khiếm khuyết của mình hay của một vài trợ tá nào 

đó. « Học » đây là soi khiếm khuyết ấy vào chính 

bản thân để thấy mình cũng lỗi lầm, mỏng dòn và 

yếu đuối, cần được ơn Chúa trợ giúp để hoán cải. 

Mỗi người có cách hành xử riêng, có thể nói không 

ai giống ai, hoặc là chọn tham gia với mọi người, với 

cộng đoàn hay với Phong trào, hoặc tự đứng riêng 

một mình. Tuy nhiên, đối với tôi, tham gia sinh hoạt 

chung vẫn có lợi hơn là sống cô đơn. Hồi còn trẻ, tôi 

đã thích dùng hình ảnh tượng trưng : vẽ một vòng 

tròn rồi tự đứng vào trong đó như bị giam trong một 

nhà tù, một nhà tù do chính mình « xây » để giam 

mình ! 

M.Vũ ■ 
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Các bạn thân mến, 

Mùa hè năm 1995, tôi được hồng ân tham dự khóa 

#6 Cursillo ngành Việt Nam của Tổng Giáo phận Pa-

ris tại Rungis. Khóa 3 ngày thực sự đã cho tôi những 

khoảng khắc đáng nhớ, giúp tôi khám phá ra nhiều 

điều kỳ diệu đã khiến tâm hồn tôi bị đánh động 

chuyển hướng. Cursillo chính là ơn gọi, để qua con 

người ơn gọi được triển nở trong đời thường, trong 

môi trường xung quanh. Từ đó tôi bước vào cuộc 

sống có nhiều đổi mới, đổi mới chính mình và đổi 

mới với những người bạn. Cuộc đời tôi cởi mở hơn, 

hòa mình vào những môi trường, những sinh hoạt 

Phong trào để nhìn thấy cuộc đời tươi đẹp muôn mầu 

muôn sắc. Mùa hè, mùa nóng bức khó chịu, nhưng từ 

mốc điểm đó, mùa hè đã có sức lôi cuốn kỳ diệu, tôi 

luôn mong chờ để mỗi năm tôi có dịp làm trợ tá và có 

thêm những người bạn mới. 

Năm 2012, tôi đã có mùa hè tuyệt vời với các anh 

chị em cursilistas tại Đức khi khóa 32 Cursillo được 

mở tại Wernau, để rồi năm nay, hè 2014 tôi vui sướng 

có thêm được 26 người bạn mới trong khóa 34 được 

tổ chức tại GX Việt Nam Paris và gặp lại những 

người bạn của khóa 32 tới đây để làm trợ tá. 

Được tiếp xúc, gần gũi và phục vụ các bạn trong 

khóa học là hồng ân lớn Chúa ban, đã để lại cho tôi 

nhiều kỷ niệm khó quên. 

Có tiếp xúc trao đổi với các bạn, tôi mới nhìn thấy 

những cuộc sống rất khác nhau về nhiều phương diện. 

Giữa những khó khăn của xã hội châu Âu, các bạn đã 

kiên cường chống trả, đôi khi phải bơi ngược dòng 

giữa xã hội lây nhiễm nền văn minh sự chết hôm nay. 

Tôi rất cảm động về sự cố gắng của nhiều bạn quyết 

tâm vượt khó, vượt đường xa để đáp lời mời gọi của 

Thầy đến với khóa học. Các bạn đã là mẫu gương 

sống động cho tôi học theo. Hành động của các bạn 

đã đánh động tôi nhìn lại mình để thấy rõ hơn những 

hồng ân Chúa ban, để hạnh phúc với hiện tại mà tạ ơn 

Chúa. 

Từ cuộc sống của các bạn, tôi càng khám phá tình 

yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho mọi người. 

Tình yêu Chúa, tình cho không biếu không mà nhiều 

khi con người hờ hững không đón nhận, cứ tưởng 

mình bị bỏ rơi. Tâm tình của chị em mình trước 

Thánh Thể đã giúp tôi cảm nghiệm điều này. Tôi 

nhận ra rằng, khi mình cảm thấy đau khổ, cô đơn 

thì phải chăng đó là lúc tôi đang đóng cánh cửa 

tâm hồn lại mà không cho Tình Yêu của Chúa Ki-

tô bước vào để Ngài biến đổi cuộc sống tâm tư 

trong lòng. 

Tôi thật là vui với bầu khí khóa học này, nơi 

mọi người cùng nắm tay chung quanh Thầy Chí 

Thánh. Tôi nhớ đến tính chất phổ quát của Giáo 

hội, nơi mọi người không phân biệt, giầu sang 

nghèo khổ... bổ sung cho nhau, hiệp nhất nên một 

và cùng nhìn về một hướng, cùng thực thi sứ 

mạng. Từ sự hiệp nhất này đã nảy sinh những tình 

cảm chan hòa, tạo bầu khí đầm ấm vui tươi trong 

suốt khóa của những khóa sinh cũng như các trợ tá 

đến từ các nơi để phục vụ cho khóa học.. Những 

tiếng cười thoải mái tự nhiên làm quên đi những 

đắng cay của đời sống. Những quan tâm chăm sóc 

nhau đã phủ lấp những âu lo và vất vả của cuộc 

đời.Các chị đã rời bỏ mái ấm gia đình với những 

tiện nghi vật chất đầy đủ để tới đây ngủ chung với 

nhau trong 1 phòng trên những tấm nệm đơn 

sơ ,với những tiện nghi tối thiểu mà vẫn vui vẻ 

chịu đựng , chuyên cần học tập , lắng nghe các rol-

lo cũng như hăng say làm bản tóm lược và vẽ 

tranh ... Các chị phụ tá khóa trưởng, trưởng khối 

ba ngày, các trưởng ban Hành chánh, Học tập, 

Phụng Vụ,Thánh ca và nhất là trưởng ban Ẩm 

thực với bao gánh nặng mệt nhọc nhưng vẫn tươi 

cười múa hát giúp vui cho khóa sinh. Các anh chị 

trợ tá đã đến từ các nước Bỉ, Đức, đến từ các tỉnh 

Bordeaux, Reims, Saint Etienne .... đã phục vụ tận 

tình trong các công tác được giao phó. Còn có rất 

nhiều các anh chị Cursilistas tuy không hiện diện 

trong khóa 34 vì những hoàn cảnh gia đình hay 

sức khỏe không cho phép nhưng cũng đã đồng 

hành trong những công việc âm thầm và gửi nhiều 

Palanca để cầu nguyện cho khóa học này. Tôi cảm 

động thật nhiều giờ phút chia xẻ trong buổi closura 

cuối khóa. Những giọt lệ bịn rịn lưu luyến, những 

giọt lệ hạnh phúc đang dâng trào cùng hướng về 

tương lai có Chúa, có anh chị em vì phương châm 

của PT là "một tay nắm Chúa, một tay nắm anh chị 

em "...  

Cám ơn các bạn, nhờ có các bạn tôi đã được 

sống những ngày đáng sống và có được những kỷ 

niệm tuyệt vời. Các kỷ niệm này sẽ là những hành 

trang quý giá trên hành trình Ngày Thứ Tư của tôi, 

sẽ là động cơ thúc đẩy tôi vượt qua những chướng 

ngại. Mỗi khi nhớ đến các bạn, biết bao hình ảnh 

ùa về, biết bao tâm tình muốn chia sẻ, biết bao yêu 

thương muốn trao tặng...  
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Nắng không gay gắt như những ngày trước đây. Gió 

chiều vừa đủ rung nhẹ những hàng cây quanh vườn 

nhà. Tiếng lá xào xạc qua từng đợt gió chiều hòa với 

tiếng líu lo của dăm con chim rừng cho tôi cái cảm 

giác thật thú vị của không gian thanh bình bao quanh. 

Ngả lưng trên chiếc ghế giữa cảnh thiên nhiên hài hòa, 

yên tĩnh, mở cuốn sách Tìm Về Hiệp Nhất của chị 

Chiara Lubich, người sáng lập Phong Trào Focolare. 

Đề tựa của tác phẩm : ‘Tìm Về Hiệp Nhất‘ như một 

lóe sáng dọi vào tâm tư tôi đang nặng đầy trăn trở, băn 

khoăn trên hành trình đời tôi, hành trình ôm ấp lý 

tưởng chứng tá Tin Mừng. Tôi băn khoăn. Tôi trăn trở 

đến nặng lòng khi nhìn lại sứ mạng được trao phó 

chưa mang lại hoa trái gì ! Gia đình vẫn bất ổn, Cộng 

đòan vẫn chưa hiệp nhất, cảnh huynh đệ tương tàn vẫn 

đang dẫy đầy quanh tôi…! 

Nắng xế chiều nay, cây xanh, gió nhẹ, tiếng chim trời 

đang đan quyện vào nhau để cùng làm nên một buổi 

chiều thật hài hòa, thanh tú, ít ra cũng cho tôi có 

những giờ phút vơi nhẹ những bất ổn của môi trường. 

Giữa không gian an tĩnh, đối diện với từng giọt nắng, 

từng cành lá xanh đang rung nhẹ trong gió, tai nghe 

tiếng nhạc chim trời … Tất cả như đang vọng vào 

trong tôi một nhắc nhớ : 

"Ước gì mọi người được nên một" 

Tôi sẽ chẳng có cái không gian nho nhỏ đẹp hài hòa 

như chiều nay nếu vắng màu xanh của lá, thiếu nắng 

của chiều về, không gió mát nhẹ rung cây, và chim 

trời không góp tiếng…! 

Thụ tạo vô tri như cây, như gió, như nắng, như chim 

trời… Tất cả đang làm nên nét đẹp hài hòa trong trật 

tự Đấng tạo dựng. Nhưng "không gian" xã hội con 

Phong trào Cursillo không bắt buộc các cur-

sillistas phải làm điều này, điều kia nhưng tùy 

theo môi trường của mỗi người mà các bạn đem 

những gì mình đã học, đã cảm nhận được trong 

khóa 3 ngày để thực hành trong gia đình, sở làm, 

hàng xóm rồi làm bạn, kết bạn, và đưa bạn đến 

với Chúa Kitô. 

Người ta bảo 'xa mặt cách lòng', nhưng trong 

PT Cursillo tuy ở cách xa nhau ngàn dặm, tôi 

vẫn nhớ đến các bạn, vẫn muốn nắm tay các bạn 

trong sinh hoạt Hậu Cursillo, quyết bảo toàn trọn 

vẹn tinh thần và thành quả của khóa 3 Ngày mà 

chị em chúng mình mới cùng đồng hành. 

Cầu chúc các bạn mãi là những chứng nhân 

sống động của Thầy Chí Thánh Giêsu giữa dòng 

đời hôm nay. 

De Colores! 

Maria Hoàng Lan ■ 

HIỆP Ý  CẦU NGUYỆN 

Cụ Bà Maria TRẦN THỊ NHẬT, thân mẫu và 

nhạc mẫu anh chị Quách thị Quế - Vũ quốc 

Bảo, qua đời hồi ngày 02 tháng 09 năm 

2014 tại Wuppertal, Đức quốc; 

Cursillista Maria NGUYỄN THỊ LĨNH (khoá11) 

thân mẫu Anh Nguyễn Anh Tuấn (khoá 12 - Bỉ) 

qua đời ngày 25 tháng 8 năm 2014 tại Hoa Kỳ; 

Cursillista Thérèse PHẠM THỊ THU (khóa 4), 

hiền thê của thầy phó tế Pierre Phạm Bá Nha 

(khóa 3) - Giáo Xứ Việt Nam Paris  

đã hoàn tất hành trình ngày thứ tư trong Tin-

Cậy-Mến vào ngày 07 tháng 9 năm 2014; 

Ông Gioan Baotixita, bào huynh của Đức ông 

Giuse Mai Đức Vinh, vừa từ trần tại Việt Nam; 

Kính xin quý anh chị cầu nguyện cho các linh 

hồn ấy sớm được Chúa đón nhận vào quê 

hương bình an vĩnh cửu, và xin Ngài an ủi 

nâng đỡ người thân còn tại thế. 

BẮC MỘT NHỊP CẦU 
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cha muốn anh em các con tự lo lấy sao cho tề chỉnh. 

Nói rồi ông trao cho mỗi người một số tiền, và dặn đi 

mua sắm vật liệu, đồ đạc gì thích hợp chất cho đầy 

nhà. Ai làm được như cha mong đợi, cha sẽ trao 

quyền quản trị gia tài. 

Nhìn số tiền cha trao, các con ai nấy đều rất đỗi băn 

khoăn. Với số tiền ít ỏi vừa nhận làm cách nào, mua 

thứ gì xếp cho đầy nhà như ý cha đây ?!. 

Người con trưởng rảo khắp chợ chẳng tìm được thứ gì 

vừa túi tiền. Cuối cùng anh nhìn thấy người bán rơm. 

Uớm giá với tiền hiện có, anh thấy chỉ mua rơm mới 

có thể lấp đầy nhà ? 

Người thứ hai cũng gặp thật nhiều khó khăn với tiền 

nhận được. Sau cùng anh quyết định mua bông với hy 

vọng sẽ thỏa lòng cha. 

Hai anh vội vã chuyển hàng về nhà. Nhưng rồi mong 

ước của họ chẳng đạt trước diện tích của căn phòng 

quá lớn. 

Trong thất vọng, buồn chán họ đợi xem thằng em 

mua gì. 

Nhưng rồi hai anh không khỏi ngỡ ngàng khi thấy cậu 

em về tay không ! 

- Bộ chú không mua gì sao ?! 

- Có chứ, người em thản nhiên trả lời. Vừa nói, chú 

em vừa móc trong túi ra một cây nến và một hộp diêm 

(hộp quẹt). Bật que diêm châm vào ngọn nến. Ánh 

sáng từ cây nến vừa được thắp lên lan ra đầy căn 

phòng. 

 

Câu chuyện ngụ ngôn trên đây là một lời đáp cho 

những ai chỉ ngồi nguyền rủa bóng tối chỉ moi móc, 

trách cứ, chỉ trích … chỉ nhìn thấy cái rác trong mắt 

anh em, mà không nhìn thấy cái xà trong mắt mình. 

Và lời dạy của vị cha chung ngày nào vẫn mãi đúng 

và thiết thực cho những bàn tay, những tấm lòng thực 

sự muốn dựng xây, muốn bác một nhịp cầu cho „…

Một nền văn minh đúng là một nền văn minh Tình 

Yêu …và " Dĩ nhiên một lý tưởng như thế không thể 

là kết quả của tình cờ " 

 

Mến gửi tới những chứng nhân Tin Mừng 

Trần nguyên Bình ■ 

người, thụ tạo có trí năng lại ồn ào, phức tạp, lại 

khó "Nên Một " như Chúa Kitô từng khao khát. 

Tại Đại Hội giới trẻ thuộc Phong Trào Focolare, 

Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II từng 

tuyên bố : "Viễn tuợng một thế giới hiệp nhất là 

sự mong đợi lớn nhất của lòai người hôm nay …

đang hướng về một nền văn minh đúng là văn 

minh của Tình Yêu. Dĩ nhiên một lý tưởng như 

thế không thể là kết quả của tình cờ" 

Đã quá rõ ! Từ thiên nhiên bao quanh như một lời 

dẫn chứng, và cho tới những tuyên bố của vị Cha 

chung : " Dĩ nhiên một lý tưởng như thế không 

thể là kết qủa của tình cờ " 

Thế nhưng những trách cứ, moi móc, chỉ trích, 

phàn nàn ….lại vẫn dẫy đầy. Nó dẫy đầy tệ hại 

đến độ làm tan nát tình người, gây phân tán tập 

thể,và phá vỡ Hiệp Nhất 

Câu châm ngôn : " Hãy thắp lên một ngọn nến, 

hơn là ngồi nguyền rủa bóng tối " vẫn như một 

chân lý của lời mời gọi những bàn tay cùng dựng 

xây, cùng Bác một Nhịp Cầu để san phẳng ngăn 

cách ; để tạo dựng một " Văn minh Tình Yêu ". 

Cứ ngồi bên bờ sông mà than trách sẽ chẳng có 

nhịp cầu bác ngang sông ; cứ ngồi trong bóng tối 

mà nguyền rủa, trách cứ, bóng tối sẽ chẳng bao 

giờ tan. Từ lời dạy của vị Cha chung, của tiền 

nhân cho tới lời chứng của thiên nhiên chiều nay 

…Tất cả là lời vọng gọi cho riêng tôi ? Nếu đủ 

can đảm, khiêm tốn trả lời " Vâng đúng vậy "  tôi 

sẽ chẳng đến nỗi phải thẹn thùng với cử chỉ  

"Đấm ngực" trong nghi thức thống hối trước mỗi 

Thánh Lễ : " Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng…! " 

Tiếng dội của trách cứ, của phàn nàn, của moi 

móc…đã và đang làm rạn nút gia đình, cộng 

đòan, xứ đạo, và xa hơn là những môi trường 

rộng lớn mong sẽ dội lại trong tôi và trờ thành lời 

kinh thống hối. Được vậy, những lần đấm ngực 

trong nghi thức thống hối sẽ không còn mang 

tính máy móc, giả tạo. 

Ánh sáng khởi đầu để đánh tan bóng tối sẽ phải 

chính là tôi, người có trách nhiệm thắp lên. 

Người ta kể rằng một phú ông nọ trước giờ phút 

sức cạn hơi tàn. Ông cho gọi các con lại trăn trối: 

Tài sản dinh cơ cha gầy dựng tất cả đều được 

chuẩn bị, sắp xếp đầy đủ, chỉ riêng còn một căn 

nhà mới xây hiện còn trống trải. Trước khi lìa đời 
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Ngày 01.10.2014  

Anh Phaolô Trần công Khải - Chị Maria 

Phạm thị Ánh Tuyết sẽ dâng lễ Tạ Ơn 

nhân dịp KIM KHÁNH HÔN PHỐI tại 

Suttgart. 

 

Ngày 11.10.2014  

Cha Stêphanô  Bùi Thượng Lưu (Linh 

hướng Cursillo Đức) sẽ dâng Lễ Tạ Ơn, 

nhân dịp : 

* Kỷ Niệm 40 nhận sứ vụ Linh Mục 

* Sinh Nhật 70  

Tại Giáo Xứ St. Andreas , Orschel-

Hagen, Nürnbergerstr. 184, 72760  Reu-

tlingen 

 

Xin kính báo để Gia Đình Cursillo cùng 

hợp lời Cảm Tạ Chúa với Anh-chị Khải 

và Cha Linh Hướng Stêphanô. 

Ban Biên Tập (BBT) Tờ Thông Tin Liên Lạc 

xin cám ơn tất cả các anh chị đã nhiệt tình 

hưởng ứng lời kêu gọi đóng góp bài vở 

trong những năm tháng qua. 

"Con cá sống vì nước, Tờ Thông Tin sống 

nhờ bài vở ", BBT vẫn luôn tin tưởng ở Ơn 

Chúa Thánh Thần và bàn tay nắm chặt của 

các anh chị. 

Sau 34 khóa học với những tâm tư tình cảm, 

niềm vui, hạnh phúc, tiếng cười và cả những 

những giọt nước mắt hồng ân của các anh 

chị cursillistas, BBT ước mong sẽ đón nhận 

được dồi dào những bài chia sẻ cảm nghiệm 

sống ngày-thứ-tư của các anh chị. Để tờ 

báo hàng tháng luôn là quà tặng hữu ích cho 

từng người trong chúng ta.  

Mến chúc các anh chị mãi an vui trong Tình 

Yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi và Mẹ Maria. 

De Colores 

BBT được một món quà do một cursillista 

gửi tặng : một bài hát do chính tay chị cảm 

tác. Nhân dịp đầu năm sinh hoạt, BBT xin 

chia sẻ cùng quí anh chị em món quà đặc 

biệt ấy. Lời ca như sau :  

CURSILLO tình yêu (tác giả T. Hương) 

 

CURSILLO phong trào tình yêu,  
(tự do, chân chính)  

Qua ba ngày ta hết buồn lo,  

Vì CHÚA đến, đến với từng người,  

Vì CHÚA yêu, yêu ta từng giây,  

Phút ban đầu con đến với CHÚA,  

Thật ngỡ ngàng CHÚA đã yêu con,  

Và gọi con, ban cho tình nồng,  

Như men rượu chưa uống đã say,  

**** 

CURSILLO phong trào tình yêu,  

Cả cuộc đời là ngày thứ tư,  

Ta lo gì có CHÚA cận kề,  

Hãy vui mừng ta về nhà CHA,  

Nào anh em ta đến nắm tay,  

Về nhà CHA muôn đời diễm phúc,  

Một mâm cỗ CHA đã dọn sẵn,  

Có NGƯỜI đợi chúng ta cùng đi. 


