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SINH HOẠT HÀNG THÁNG 

Trường huấn luyện : 

Chúa nhật 09/11/2014 : 14g30—16g30 

Ultreya - lễ Kitô Vua : 

Chúa nhật 23/11/2014 : 14g30—18g00 

Thưa Quý Anh Chị Cursillistas thân mến, 

Đây là những lời cầu nguyện của Thầy Chí Thánh chúng ta với Cha Người 

vào những giây phút cuối, trước khi đi vào cuộc thương khó dẫn đến cái 

chết trên cây Thánh Giá để cứu chuộc loài người. Những lời cầu nguyện tha 

thiết của Đức Giêsu Kitô đã được thánh sử gia Gioan dành cả đoạn 17 để 

ghi lại một cách rất chi tiết. Đây là những lời cầu xin tha thiết của Thầy Chí 

Thánh cho các môn đệ của Người còn phải ở lại thế gian tiếp tục công trình 

cứu độ của Người, trong lúc "đã đến giờ - và giờ ấy đã đến rồi" (Ga 16, 32), 

để họ trở nên một như Chúa Con ở trong Chúa Cha (x. Ga, 17, 21). 

Mười một Thánh Tông Đồ và các môn đệ đang có mặt xung quanh Thầy 

Chí Thánh trong vườn Giệtsêmani này, dưới những bóng cây dầu cổ thụ, sau bữa 

tiệc ly đêm nay, đã có quá trình theo Thầy được nhiều nhất là 3 năm. Với tấm lòng 

đơn sơ và đầy thiện chí, nhưng với suy nghĩ và bản tính con người nên Chúa 

Giêsu đã thấy rõ những hạn chế nơi các ông là tấm lòng con người của các ông. 

Và điều đáng lo ngại nhất trong các ông, chính là cái rủi ro có sự ganh tỵ, chia rẽ 

sau khi Thầy không còn ở bên cạnh các ông nữa. Câu chuyện đã được Thánh Sử 

Gia Matthêu và Máccô kể lại rằng bà mẹ của hai ông Gioan và Giacôbê đã đến van 

xin Chúa Giêsu cho hai ông được ngồi hai bên tả hữu của Người trên nước Trời. 

Dĩ nhiên là Đức Giêsu đã từ chối, nhưng Người đã thấy thái độ ganh tỵ, bực dọc 

của các tông đồ khác và Người đã phải khuyên giải (x. Mt 20, 20-28). Phải chờ khi 

Chúa Thánh Linh ngự xuống và thêm sức mạnh cho các ông, các ông mới mạnh 

mẽ và thật sự nên một để gìn giữ và lưu truyền lại cho chúng ta một Giáo Hội "duy 

nhất, thánh thiện và tông truyền".  

Sau Khóa Ba Ngày, chúng ta trở thành những người Kitô hữu đúng nghĩa hơn, trở 

thành những môn đệ, những tông đồ giáo dân của Thầy Chí Thánh. Dù là người đã 

đi dự Khóa 1 hay khóa 34 mới đây, thì "trở nên một" cũng vẫn là điều Thầy yêu cầu 

chúng ta. "Nên một" không chỉ có nghĩa thông thường mà ta hay nói đến là "đoàn 

kết", nó sâu xa hơn nhiều, nó cao hơn cả tình anh em ruột thịt, mà là một sự "hiệp 

thông" (communion). Trong Thánh lễ, chúng ta được "Hiệp Thông" với Thánh Thể 

Chúa Giêsu Kitô khi chúng ta lên rước lễ. Trong gia đình, vợ chồng phải hiệp thông 

với nhau. Trong Phong Trào, các cursillistas cũng phải hiệp thông với nhau và với 

tất cả các Kitô hữu để tham gia vào nhiệm thể của Đức Giêsu là Hội Thánh của 

Người. 

Trong tháng 10, tại Rôma, đã diễn ra Hội Nghị khoáng đại ngoại thường của 

Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới về gia đình. Đức Thánh Cha Phanxicô đã 

yêu cầu toàn thể Giáo Hội hoàn vũ cầu nguyện cho Công Nghị này để được Chúa 

Thánh Linh dìu dắt có những đề nghị sáng suốt hầu giải quyết những vấn đề quan 

trọng liên quan đến các tế bào của Hội Thánh và của xã hội là gia đình. Bằng cách 

thường xuyên lần hạt mân côi trong năm, chứ không chỉ trong tháng 10, chúng ta 

hãy hiệp ý cùng Giáo Hội và Đức Giáo Hoàng cầu nguyện cho hòa bình thế giới, 

đặc biệt là ở những nước mà Giáo Hội đang bị bách hại trầm trọng, như ở Trung 

Đông. Bước vào tháng 11 là tháng để chúng ta cầu nguyện cho những người đã 

khuất, không chỉ là những người trong vòng gia đình quyến thuộc, mà còn cho tất 

cả những linh hồn côi cút. Xin Thiên Chúa đoái thương đưa các linh hồn đó vào 

vương quốc hạnh phúc của Người.  

Văn Phòng Điều Hành 

Lá thư Phong Trào 

"Xin cho họ nên m
ột" 
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N hững 4 đặc tính này không chỉ 

miêu tả vẻ bề ngoài của Giáo 

Hội, chúng còn chỉ rõ sự thật sâu xa 

của mầu nhiệm Giáo Hội, [vì hai viễn 

ảnh sau đây :  

1. Là cộng đoàn môn đệ theo chân Chúa Giêsu, được 

xây dựng trên một đức tin duy nhất vào Thiên Chúa, Giáo 

Hội là duy nhất và tông truyền. 

2. Là dấu chỉ hoàn cầu của sự cứu độ, Giáo Hội ấy là 

thánh thiện và công giáo.] 

Giáo Hội duy nhất 

«Giáo Hội hoàn cầu» xuất hiện như một dân lấy duy 

nhất tính của mình từ bản thể duy nhất của Thiên Chúa 

Ba Ngôi : Cha, Con và Thánh Thần (GH 4).  

[Duy nhất (unité) còn có nghĩa là hiệp nhất (unicité), sự 

hiệp nhất của mọi thành phần trong Giáo Hội duy nhất. 

Do đó, Giáo Hội là hiệp thông.] 

302.  Giáo Hội là hiệp thông 

 Nguồn gốc duy nhất tính của Giáo Hội đã được nói tới 

trong thư thánh Phaolô gửi tín hữu Ephesô: "Như anh em 

đã được mời gọi đến chia sẻ một niềm hy vọng, thì anh 

em cũng chỉ có một Thân Thể, một Thần Khí. Chỉ có một 

Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên 

Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người và 

trong mọi người" (Ep 4,4-6). 

[Sự hiệp thông với Thánh Thần Chúa Giêsu, làm cho 

cộng đoàn môn đệ được tham dự vào trong mối liên hệ cá 

biệt  của Đức Giêsu Nazareth với Thiên Chúa (relation 

singulière christo – théologique). Sự hiệp thông ấy là sự 

hiệp thông với Chúa Cha và Chúa Con, Đức Giêsu Kitô, 

trong Chúa thánh Thần (x.1Ga 1,3) và là sự hiệp thông 

giữa các môn đệ với nhau trong đ ức bác ái huynh đệ  

(charité fraternelle).] 

320.  Giáo Hội tông truyền 

Giáo Hội là tông truyền bởi vì bắt nguồn từ sứ mệnh 

Chúa Giêsu trao cho các tông đồ và bởi vì Giáo Hội vâng 

theo đức tin mà tiếp nhận mặc khải do các tông đồ đã 

truyền lại. Giáo Hội biết rằng, dưới hoạt động của Chúa 

Thánh Thần, Giáo Hội có trách nhiệm rao truyền cho các 

thế hệ, mặc khải chứa đựng trong Kinh Thánh. 

"Chính Đức Kitô Giêsu, trước khi tự hiến mạng sống 

mình cho thế gian, đã thiết lập tác vụ tông đồ và đã hứa 

ban Chúa Thánh Thần, để cả hai tác vụ và sứ mệnh này 

liên kết với nhau hầu cho công trình cứu chuộc thành tựu 

ở mọi thời và mọi nơi" (TG 4). 

Gọi là "tông đồ" theo nghĩa hẹp, là những chứng nhân 

đầu tiên của Đức Kitô phục sinh, được sai đi rao giảng 

Phúc âm cho toàn thế giới. Đó là nhóm mười hai, và cả 

tông đồ Phaolô nữa (x.lCr 9,l-2). Trong Tân ước, danh từ 

"tông đồ" chỉ nghĩa rộng hơn, là những 

người tham dự vào việc rao giảng Phúc 

âm. Nghĩa là những người tuy không 

chứng kiến Chúa phục sinh, nhưng tiếp 

tục sứ mệnh các tông đồ đã lãnh nhận. 

308. Giáo Hội thánh thiện 

Sự thánh thiện là một phẩm chất mà có thể nhiều người 

khó chấp nhận cho Giáo Hội. Lịch sử Giáo Hội bị hoen ố 

bởi những vết tích tầm thường, tội ác và bạo lực. Các kitô 

hữu liệu có tốt hơn những người khác không. 

Sự thánh thiện trước hết không có nghĩa là toàn thiện về 

luân lý, nhưng là việc được để riêng ra và thuộc về Thiên 

Chúa. Sự thánh thiện về bản chất sâu kín nhất của Giáo Hội. 

Giáo Hội thánh thiện vì được bắt nguồn nơi Thiên Chúa là 

Đấng Thánh. Giáo Hội thánh thiện vì gắn bó chặt chẽ với 

Đức Kitô và được linh hoạt bởi thần khí hằng có nơi Giáo 

Hội. 

Giáo Hội thánh thiện bởi Kinh Tin Kính (Credo), bởi các 

bí tích và bởi các thừa tác vụ trong Giáo Hội. Đức Kitô 

«muốn trước mặt mình có một Giáo Hội xinh đẹp lộng lẫy, 

không tì ố, không vết nhăn, không khuyết điểm, nhưng 

thánh thiện và tinh tuyền » (Ep 5, 27) . Nếu theo thánh ý của 

Thiên Chúa và Đức Kitô, Giáo Hội được thiết lập thành 

dụng cụ và môi trường thánh hóa, thì làm sao Giáo Hội 

không thánh thiện được? 

309.  Sự thánh thiện của Giáo Hội khơi nguồn sự thánh 

thiện của các chi thể trong Giáo Hội.   

Giáo Hội tỏ cho trần thế thấy rằng đức tin mà Giáo Hội 

tuyên xưng có khả năng trổ sinh những hoa trái thánh thiện 

đích thực. Những hoa trái này được nhận thấy trong tập 

đoàn thật đông đảo các vị thánh thời danh, mà tên tuổi rải 

rác trong lịch sử Giáo Hội. Nhờ tiếp xúc với Phúc âm, họ thi 

nhau sống chứng nhân và như thế họ phản ảnh phần nào 

sự thánh thiện của Đức Kitô. 

Thế nhưng Giáo Hội vẫn không ngừng khẩn cầu cho mình 

lòng thương xót và nghe theo tiếng gọi ăn năn hối cải. Quả 

thực, Giáo Hội biết rằng các chi thể của mình là những tội 

nhân. Đối với những người này Giáo Hội là cộng đồng tha 

thứ và hòa giải: ‘‘Chúng ta luôn cần đến lòng thương xót 

của Thiên Chúa và chúng ta hằng ngày phải cầu nguyện.’’  

« Xin tha lỗi cho chúng con. (Mt 6, 12) » (GH 40). 

310.  Mọi người được mời gọi nên thánh 

Trong Giáo Hội, mọi người đều được mời gọi trở nên 

thánh thiện. Công đồng Vatican II, trong Hiến chế về Giáo 

Hội, dành cả một chương trình nói về ‘‘lời mời gọi mọi 

người nên thánh thiện’’ (GH 39-42). Trong phép Rửa Tội đã 

có lời mời gọi đó, chung cho mọi thành phần dân Chúa (GH 

40), dầu là giáo dân hay giáo sĩ, dầu sống giữa trần thế hay 

trong cộng đồng tu trì, lập gia đình hay độc thân. Dù với 

điều kiện thể lý, văn hóa, trí thức hay xã hội nào, là nam hay 

nữ, trẻ hay già, mọi người đã chịu phép Rửa Tội đều hoạt 

BỐN ĐẶC TÍNH CỦA 

GIÁO HỘI 

THL 
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Khi được khối Hậu Cursillo đề nghị việc tổ chức Đại Hội Ultreya 

tháng mười 2014 với chủ đề « Cùng Mẹ Maria Sống Niềm-Vui 

Phúc-Âm », hai anh/chị trưởng nhóm và phụ tá có vẻ lo lắng, vì 

thời gian ba tuần ít ỏi quá so với bao nhiêu là bận rộn hàng ngày 

của từng thành viên trong nhóm. Và cũng có lẽ vì chủ đề nói trên 

rộng lớn mênh mông, biết bao nhiêu là điểm có thể khai thác, 

nhưng nếu không khéo chọn lựa điều gì cần nói, nên nói, thì sẽ 

thành ra nói…lan man và nói…vô tận, dễ ru ngủ người nghe ! 

Nhưng nhờ mỗi lần họp nhóm, chúng tôi đều nài nỉ Thầy Chí 

Thánh : « Xin giúp chúng con can đảm trong mọi sáng kiến, 

khôn ngoan khi chọn lựa những phương tiện tốt, và quyết 

tâm để bảo đảm cho sự thắng lợi, mặc dầu có thể gặp thất 

bại », cuối cùng liên nhóm Marne-la-Vallée đã ‘xăn tay áo’ vui vẻ 

nhận công tác chung. Lần họp nhóm nào kể từ sau khi thưa hai 

tiếng « Xin Vâng » với ban điều hành, chị phụ-tá-của-anh-trưởng-

nhóm đều cẩn thận tường trình lại qua mail nội dung của buổi 

họp, các ý kiến đóng góp, sự phân công trong Đại hội Ultreya…

Rồi cũng nhờ phương tiện hiện đại này, chúng tôi trao đổi ý kiến, 

sắp xếp lại các vai trò khi cần. Tuy ‘cách mặt’ nhưng những trái 

tim chan chứa Niềm-Vui Phúc-Âm đều đập chung một nhịp, nhịp 

điệu rộn ràng của bước chân con cái theo Mẹ Maria, tuân theo 

Thánh Ý Chúa và phó thác vào bàn tay sắp xếp kỳ diệu của Ngài. 

Thật vậy, đến ngày đại hội, chúng tôi bình an vui vẻ ‘nhập vai’ 

hoạt náo viên, thuyết trình viên, kể cả…làm vũ công với tiết mục 

múa « Điều gì phải lo » làm quà tặng bất ngờ cho đại hội. Sẽ là 

một thiếu sót lớn nếu không nhắc đến sự động viên, hướng dẫn 

của cha linh hướng của nhóm, cha Giuse Trần Anh Dũng. Cha đã 

cùng chúng tôi đồng hành qua từng giai đoạn chuẩn bị, nhưng 

luôn luôn để cho chúng tôi tự quyết định cách làm việc. Công tác 

đó quả thật là hoa trái của Niềm-Vui tĩnh lặng nhưng thật sâu lắng 

đến từ Phúc-Âm, qua giáo huấn của Chúa Giêsu, nhờ Tình Yêu 

của Thiên Chúa Cha, sự soi sáng của Chúa Thánh Thần và nhất 

là tấm gương sống Đức Tin tuyệt vời của Mẹ Maria. 

Mến gửi đến các cursillistas gần xa không có mặt ở Đại Hội Ul-

treya tháng mười vừa qua phần tóm tắt của bài chia sẻ về chủ đề 

« Cùng Mẹ Maria Sống Niềm-Vui Phúc-Âm », và những gợi ý suy 

tư. Ước mong chính các anh chị sẽ trao gửi lại cho chúng tôi 

những kinh nghiệm đáng ghi nhớ trên hành trình ngày-thứ-tư, như 

trao gửi một bàn tay nắm níu thân thương, để chúng ta cùng thực 

hiện lời cầu nguyện tha thiết nhất, gói ghém trọn vẹn nhất Lý 

Tưởng Cursillo : 

« Xin cho chúng con biết liên kết trong mục tiêu chung, để quy 

hướng về một tinh thần duy nhất, đó là tinh thần của Chúa Giêsu. 

Nhờ tinh thần này, chúng con thấy được sự tốt lành của Thiên 

Chúa khắc ghi trên gương mặt chúng con, cảm nghiệm được 

những âm điệu nồng ấm trong lời nói của chúng con, và nhìn ra 

trong cuộc sống chúng con một ý nghĩa trổi vượt trên thế gian, 

biểu lộ cho thấy Chúa đang hiện diện giữa chúng con.  Amen. »                        

De Colores* L.N. Marne-la-Vallée (Paris) 

Đại Hội Ultreya  - Chúa Nhật 26.10.2014 
 

Cùng Mẹ Maria Sống Niềm Vui Phúc Âm  
theo Mầu Nhiệm Năm Sự Vui "  

động để làm rạng rỡ Nước Thiên Chúa bằng 

chính đời sống thánh thiện của mình. 

Vì trung thành với phép Rửa Tội mà các tín 

hữu đáp lại lời mời gọi ấy, bằng ‘‘kiên trì trong 

kinh nguyện và chúc tụng Thiên Chúa.’’ (x. Cv 

2,42-47), hay hiến dâng bản thân và đời sống 

mình ‘‘làm của tế lễ thánh, có thể làm đẹp lòng 

Thiên Chúa. (Rm 12, 1)’’ nhờ bởi Đức Kitô, với 

Ngài và trong Ngài, trong sự hiệp nhất của Chúa 

Thánh Thần, để làm vinh quang Thiên Chúa 

Cha. 

315. Giáo Hội công giáo 

Thánh Inhaxiô thành Antiokia là người đầu 

tiên, vào đầu thế kỷ thứ 2, đã dùng chữ "công 

giáo" để chỉ Giáo Hội. "Ở đâu có Đức Kitô 

Giêsu, thì ở đó có Giáo Hội công giáo. " (Thư 

gửi giáo hữu thành Micna 2). 

Ý nghĩa của danh từ Công giáo. 

Danh từ «Công giáo» thường hiểu theo nghĩa 

tôn giáo để chỉ riêng các kitô hữu hiệp nhất với 

Đức Giáo Hoàng. Điều đó được giải thích bằng 

lịch sử. Người ta gọi ‘‘Công Giáo’’ là Đại Giáo 

Hội phổ cập khắp mọi nơi, sống hiệp thông với 

các Giáo Hội địa phương, kết hợp với nhau và 

với tòa thánh Roma, mà đồng thời phân biệt với 

các cộng đồng địa phương muốn tự trị và chỉ 

liên kết với một dân tộc mà thôi. 

Tĩnh từ «công giáo» trước hết gợi lên ý nghĩa 

bành trướng về địa lý: Giáo Hội được lan rộng 

trên khắp mọi quốc gia (theo nghĩa đó thì Giáo 

Hội có sứ mệnh hoàn vũ).  

Nhưng tĩnh từ này đặc biệt gợi lên «sự sung 

mãn ân sủng và chân lý » đã được ủy thác cho 

Giáo Hội công giáo, ngay từ ngày lễ Hiện 

Xuống, và cho phép Giáo Hội rao giảng Phúc 

âm cho toàn thể mọi người. Công giáo tính của 

Giáo Hội được bày tỏ ra qua khả năng của Giáo 

Hội có thể đón nhận các khát vọng và các hoàn 

cảnh khác nhau của loài người, quy tụ trong tinh 

thần hợp nhất mà không suy giảm, sự khác biệt 

vô tận về văn hóa và những thực tại loài người, 

vừa là cá nhân vừa là xã hội. 

Đối với tín hữu, tuyên xưng công giáo tính của 

Giáo Hội tức là khẳng định một sự việc, quyết 

đáp một nhiệm vụ: nhiệm vụ cởi mở, rao giảng 

Phúc âm, mở rộng cộng đồng Kitô giáo, như 

«nhà Cha», phải có nhiều chỗ ở (x.Ga 14, 2). 

(Trích Sách GIÁO LÝ CHO NGƯỜI TRƯỞNG 

THÀNH của Hội Đồng Giám Mục Pháp, trừ 

nhũng gì nằm trong dấu [ .. . ]) 
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HIỆP Ý   

CẦU NGUYỆN 

Chị Maria Nguyễn Thị Kim 

Long, cursillista khóa 2, 

đã vào nơi an nghỉ ngày 

03/10/2014. Chị Kim Long 

là hiền thê của anh Gioan 

Baotixita Nguyễn Tiến 

Phước, cursilllsta khóa 3; 

Cụ Maria Lê Thị Nhiệu, 

thân mẫu chị Mai Thị Kim 

Phượng (cursillista khóa 

28), đã an nghỉ trong 

Chúa; 

Cụ Martinô Nguyễn Hữu 

Tuyết, thân phụ anh 

Nguyễn Hữu Minh 

(cursillista khóa 16), qua 

đời tại Pháp ngày 

03/10/2014; 

Ông Cố Antôn Bùi Lưu 

Ước, thân phụ cha linh 

hướng Bùi Thượng Lưu, 

đã an nghỉ trong Chúa 

vào ngày 11/10/2014 tại 

thành phố Lorient, nước 

Pháp. Hưởng thọ 96 tuổi; 

Cursillista Maria-Thérèse 

Nguyễn Thị Mộng Hương 

(khóa 4) qua đời ngày 

25/10/2014 tại Hoa Kỳ, 

hưởng dương 58 tuổi. Chị 

Maria-Thérèse cũng là em 

gái chị Agnès Nguyễn 

Cẩm Tuyết, cursillista 

khóa 2; 

Têrêxa Nguyễn Thị Kim 

Loan, là em gái anh chị 

Phêrô Trần Thiệu Đức 

(khóa 3) và Micheline 

Trần Thị Kim Chi (khóa 2) 

qua đời tại Việt Nam. 

Hưởng dương 60 tuổi. 

 

Xin cùng hiệp ý nguyện 

cho các linh hồn sớm 

được Chúa đón nhận vào 

Nước Hằng Sống.  

Thứ nhất : Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai.  

Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường. 

Người cursillista cần phải sống khiêm nhường để từ bỏ « tự cao, tự 

mãn, giả hình ». Khiêm nhường để biết trọng sự thật, sống chân thật với TC, với tha 

nhân và với chính mình. Khiêm nhường cũng chính là cánh cửa ngõ dẫn chúng ta đạt 

tới « Lý tưởng, Phó thác, Bác ái ».  

Nhìn lại hành trình ngày thứ tư, tôi tự hỏi lòng mình, tôi có khiêm nhường ý thức mình 

chỉ là tạo vật của Thiên Chúa, và tôi có luôn đáp trả Thánh Ý Chúa không ? 

Thứ Hai : Đức Đà đi viếng Bà Thánh Isave.  

Ta hãy xin cho được lòng yêu người. 

Người cursillista luôn cố gắng phục vụ người chung quanh trong sự vui 

vẻ, niềm nở và chân thành. Đó chính là ‘rollo sống’ cống hiến cho các 

khóa sinh ngay lúc họ nhập khóa (theo đức ông linh hướng). 

Nhìn lại hành trình ngày thứ tư, tôi tự hỏi lòng mình, trong giây phút này đây, sự hiện 

diện của tôi có thật sự đem lại Niềm Vui cho người tôi gặp gỡ, tiếp xúc không ?  

Thứ Ba : Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá.  

Ta hãy xin cho được lòng khó khăn. 

Người cursillista là người theo chân Thầy Chí Thánh để chọn lối sống 

đơn sơ như lời cầu thường đọc : « Lạy Chúa, xin cho chúng con hiểu 

rằng, phong trào của chúng con cần chiều sâu hơn là vẻ hào nhoáng bề ngoài. Xin 

cho chúng con nhận biết rằng, những chương trình màu mè không nhất thiết mang lại 

thành công » 

Nhìn lại hành trình ngày thứ tư, tôi tự hỏi lòng mình, cho tới giây phút này đây, quan 

niệm của tôi đối với tiền bạc, vật chất là như thế nào ? Sự giàu có về vật chất có đem 

lại cho tôi Niềm Vui thật sự và lâu dài không ? 

Thứ Tư : Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền Thánh.  

Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy. 

Qua THL và Ultreya, người cursillista thường xuyên tìm kiếm thánh ý 

Chúa qua sự cầu nguyện, lắng nghe và học hỏi Lời Chúa cùng các giáo 

huấn của GH. Nhờ đó, chúng ta biết đặt Chúa Kitô làm trung tâm của đời 

sống chung trong gia đình, khi bình an hay lúc phải đối diện với những khó khăn, thử 

thách. Đức Cậy chính là mã giáp của người cursillistas (lời đức ông linh hướng).  

Nhìn lại hành trình ngày thứ tư, tôi tự hỏi lòng mình, tôi có vui vẻ tuân giữ lề luật do 

Thiên Chúa ban ra, hay đôi khi tôi chỉ làm điều lễ nghĩa cùng Chúa một cách miễn 

cưởng, theo thói quen, hay vì muốn khẩn cầu một ơn ích nào đó ? 

Thứ Năm : Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh.  

Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn. 

Người cursillista vui mừng vì Chúa Kitô tin tưởng trao gửi cho mình sứ 

mạng Phúc Âm hóa môi trường, và đặt trọn niềm tin ở Ơn Thánh 

Chúa, sẵn sàng lội ngược dòng nước để đạt được Niềm Vui theo tinh 

thần Phúc Âm. 

Nhìn lại hành trình ngày thứ tư, tôi tự hỏi lòng mình, tôi có ý thức và đau buồn khi đã 

nhiều lần lạc mất Tình Chúa và xa cách với anh chị em mình không ? 

« Bất cứ khi nào đời sống tâm hồn chúng ta bị bó chặt vào những quan tâm 

và lợi ích riêng của mình thôi, thì tâm hồn không còn chỗ cho tha nhân, cho 

người nghèo nữa. Tiếng nói của Thiên Chúa không còn được lắng nghe, 

không còn cảm nhận được niềm vui tĩnh lặng của Tình Yêu Thiên Chúa, và 

ước muốn làm điều lành cũng nhạt nhòa.» (Evangelii Gaudium - Niềm Vui 

Phúc Âm, số 2) ■ 
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Theo các văn liệu lịch sử của Giáo Hội, đã thấy rất nhiều 

ân sũng của Đức Bà Phù hộ các giáo hữu khắp nơi. Xin 

trích dẫn sau đây một vài chứng tích. 

Bà Margarita, mẹ của Thánh Gioan Don Bosco, tuy 

nghèo khổ thất học, nhưng rất đạo đức thánh thiện và có 

lòng kính yêu tôn sùng Đức Maria cách sâu xa đặc biệt. 

Bà đã dạy Don Bosco từ khi còn tấm bé, biết yêu thương 

tôn sùng Đức Mẹ, tận hiến trọn vẹn cho Đức Mẹ và hãy 

làm bạn với những ai có lòng sùng mộ Đức Mẹ. Gioan 

Don Bosco đã vâng nghe lời mẹ dạy bảo và rồi suốt thời 

gian dài tại chủng viện cho đến khi được thụ phong linh 

mục, Cha Thánh không ngừng truyền bá lòng tôn sùng 

Đức Maria. Mẹ Thiên Chúa luôn đồng hành, yêu thương 

nâng đỡ, hướng dẫn từng bước cuộc đời của 

Gioan Don Bosco. Qua bàn tay của Cha, Mẹ 

Maria đã thể hiện nhiều phép lạ, giúp Cha thực 

hiện bao công cuộc từ thiện, cứu vớt nuôi dạy 

những trẻ mồ côi, những thanh thiếu niên bị xã 

hội bỏ rơi. Nhờ ơn Mẹ phù giúp Cha Bosco đã 

xây dựng Đền thờ Mẹ Phù Hộ tại Turin, Tượng 

Thánh Tâm Chúa vĩ đại trên đồi Tibi Dabo ở Bar-

celone. Cùng với Mẹ Thánh Maria Mazarello, 

Cha đã thành lập tu hội "Con cái Mẹ Phù Hộ" 

cũng thường được gọi là các sơ Salesian mà 

Cha muốn các sơ là những tòa nhà sống động 

của Mẹ Phù Hộ. Và cuối cùng, trong tuổi già,Cha 

đã vâng lệnh Đức Giáo Hoàng Léo XIII đi quyên 

góp để xây Đền thờ Thánh Tâm Chúa tại Roma. 

Với lòng tin tưởng phó thác trọn vẹn vào Mẹ trên trời nên 

trong cuộc đời của cha Don Bosco, những việc phi 

thường đã trở thành bình thường nhờ bàn tay can thiệp 

của Mẹ. Cha thường nói : "Mọi sự cha đạt được trong 

cuộc đời đều là nhờ ơn Mẹ Maria hết". Ngài cũng nói : 

"Hãy truyền bá lòng sùng kính Đức Maria là Đấng phù hộ 

các tín hữu và anh chị em sẽ nhìn thấy các phép lạ". 

Năm 1576, linh mục Bernadinô Cirillô tại Loretô đã phát 

hành một kinh cầu và được Đức Giáo Hoàng Clément 

VÌÌI chuẩn y vào năm 1601, xưng tụng Đức Maria là 

Đấng Phù Hộ các Tín hữu. Sau trận chiến Waterloo, một 

sự can thiệp lạ lùng của Mẹ đã giải thoát Đức Thánh Cha 

Piô VII khỏi cảnh lưu đày và đưa Ngài lại Roma, trung 

tâm của Giáo hội vào năm 1814. Để tạ ơn Chúa và Đức 

Mẹ, Ngài đã đưa vào lịch Phụng vụ lễ Kính Đức Mẹ Phù 

Hộ các Tín hữu vào ngày 24 tháng Năm hàng năm. 

Trong tác phẩm Vinh Quang Đức Mẹ, thánh Alphonse de 

Liguori đã nhắc lại những lời của nhiều vị thánh như : 

Thánh Gioan Damascene (thế kỷ VI) đã mô tả Mẹ Maria 

"là sự trợ giúp luôn sẵn sàng ban cho các tín hữu, nhờ 

đó mà tất cả được giải thoát khỏi các hiểm nguy".Thánh 

Côme thành Jérusalem (thế kỷ III) nói "Đức Maria là 

Đấng toàn năng có thể giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi và 

hỏa ngục". Thánh Bernard Clairvaux (1090-1153) đã 

Trên đồi Can vê, gần ba giờ trưa của một ngày Thứ sáu, 

Chúa Giêsu đang hấp hối trên thánh giá. Dưới chân cây 

thập giá, Đức Maria lẳng lặng nhìn con yêu dấu, cố đè 

nén nỗi đau buồn xé nát lòng Mẹ. Và trong hơi thở tàn, 

Chúa trối với Gioan, người môn đệ Chúa thương nhất : 

"Này là Mẹ con" và nói với Mẹ mình : "Đây là con Bà". 

Kể từ giây phút ấy, Gioan trở thành con của Đức Maria, 

Đức Maria trở nên mẹ của Gioan, cũng là mẹ của nhân 

loại, mẹ của chúng ta. Từ đó Mẹ luôn đồng hành, yêu 

thương, giúp đỡ, phù hộ các con của Mẹ, các giáo hữu 

Kitô. 

Sách Sáng thế (3, 15) tiên báo một phụ nữ có miêu duệ 

sẽ đạp đầu rắn và Sách Khải Huyền (12, 5) kể về một 

người nữ có con sẽ thống trị mọi quốc gia bằng 

roi sắt. Đức Maria được tin là người phụ nữ đã 

làm ứng nghiệm những lời tiên tri ấy.  

Từ ngày đáp lời "xin vâng" để cưu mang Chúa 

Giêsu trong cung lòng, Mẹ Maria đã hiện diện 

bên cạnh mỗi người, âm thầm nhưng thật gần 

gũi. 

Khi đến viếng thăm Elisabeth, Đức Maria đã 

đưa Chúa đến cho nhà bà, mang đến bao hân 

hoan, vui mừng, tin tưởng cho chị họ, đến nỗi 

Thai nhi Gioan cũng nhảy mừng trong lòng mẹ. 

Giữa tiệc cưới Cana, Mẹ Maria đã nhận thấy 

thiếu rượu, Mẹ yêu cầu Giêsu, con của Mẹ ra 

tay giúp. Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên, biến 

nước thành rượu và quan khách được uống 

rượu ngon, đôi bạn được niềm vui trọn vẹn trong ngày 

cưới.. 

Sau khi Chúa Giêsu tử nạn, các tông đồ của Chúa 

hoang mang lo sợ, trú ẩn trong nhà, không dám ra 

ngoài. Đức Mẹ đã ở bên cạnh an ủi nâng đỡ, giúp các 

ông hết tâm cầu nguyện và các ông được lãnh nhận ơn 

Chúa Thánh Thần, nói nhiều thứ ngôn ngữ, tràn đầy sức 

mạnh và can đảm đi rao giảng Tin Mừng. 

Mẹ Maria luôn yêu thương, giúp đỡ những ai tin tưởng 

trông nhờ vào Mẹ. Và hơn hai ngàn năm nay, các tín 

hữu chúng ta đều biết, đều cảm nhận được tình yêu 

thương từ mẫu của Mẹ Maria. 

Sách Sáng Thế ghi lại lời Chúa nói : "Ta sẽ đặt mối thù 

nghịch giữa ngươi và người phụ nữ, giữa dòng dõi 

ngươi và dòng dõi người phụ nữ". Người phụ nữ chính 

là Mẹ Maria, dòng dõi người phụ nữ là Chúa Giêsu, và 

hai Đấng cùng kết hợp để chiến đấu với quỷ dữ là Sa-

tan, đang rình rập ám hại con cái của Mẹ. 

Là Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ của chúng ta, Đức 

Maria lúc nào cững lưu tâm cứu giúp các con của Mẹ 

những khi hoạn nạn khổ đau trong cuộc đời. 

ĐỨC  BÀ  PHÙ  HỘ  CÁC  GIÁO  HỮU 
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thưa cùng Đức Mẹ "Mẹ là vô địch trong việc bảo vệ các 

tôi trung, Mẹ đánh đuổi quỷ dữ tấn công họ". 

Các văn kiện lịch sử đầy chứng tích việc Đức Mẹ Maria 

phù hộ các con cái của Mẹ trong những lúc quẫn bách, 

đặc biệt kinh Trông cậy, lời kinh Đức Mẹ cổ xưa nhất, 

được tìm thấy trong một di cảo có từ thế kỷ thứ 3 là thời 

kỳ xảy ra nhữnh cuộc bách hại rất khắc nghiệt. (Trích các 

tài liệu từ Internet, Dòng Đồng Công- Hoa Kỳ). 

Đức Mẹ Phù Hộ Các Tín Hữu đã không quên con cái 

nuớc Việt Nam nhỏ bé đau khổ vì chiến tranh, bị bách hại 

vì đạo Chúa. Mẹ luôn hiện diện, đồng hành nâng đỡ con 

dân Việt Nam qua suốt chiều dài lịch sử của quê hương 

và Giáo hội, trong cuộc lữ hành Đức Tin. 

Vào năm 1798, trong cơn bách đạo đau thương kinh 

hoàng thời vua Cảnh Thịnh, các bổn đạo thuộc tỉnh 

Quảng Trị đã chạy trốn vào La Vang rừng sâu nước độc. 

Đức Mẹ đã phù hộ che chở và hiện đến an ủi đỡ nâng 

những tín hữu bị lùng bắt,giết hại. Mẹ ân cần chữa lành 

bệnh tật các con của Mẹ và ban cho họ sứ điệp tình 

thương : "Chúng con hãy tin tưởng và cam lòng chấp 

nhận gian khổ. Mẹ nhận lời các con cầu xin và từ nay về 

sau, những ai chạy đến cầu khấn cùng Mẹ tại chốn này, 

Mẹ sẽ nhận lời và ban ơn theo ý nguyện". 

Hiện nay Đền Thánh Đức Mẹ La Vang được Hội Đồng 

Giám Mục Việt Nam nâng lên là Trung Tâm Thánh Mẫu 

Quốc Gia và là trung tâm hành hương lớn nhất của VN. 

Năm 1885, sau khi quân Pháp chiếm Huế và nhiều tỉnh 

thành của Việt Nam, phong trào Cần Vương Văn Thân 

do Tôn Thất Thuyết lập ra nhằm chống quân Pháp và 

tiêu diệt người công giáo. Trong 21 ngày, từ 01-09 đến 

21-09 năm 1885, họ đã bao vây tấn công xứ đạo Trà 

Kiệu nhỏ bé có khoảng 1500 giáo dân. Các tín hữu trú ẩn 

trong nhà thờ Trà Kiệu, tha thiết tin tưởng cầu xin Mẹ che 

chở cứu giúp, và cùng nhau chiến đấu can trường. Đức 

Maria đã hiện ra, cùng với đội binh thiên thần, oai phong 

lẫm liệt gạt hết những tên đạn của quân Văn Thân, cứu 

thoát con cái Mẹ khỏi bị sát hại và tàn phá. Để tạ ơn 

Chúa Và Đức Mẹ, Đền thờ kính Đức Mẹ được xây cất 

trên đồi Bửu Châu từ năm 1898 và là Trung Tâm Thánh 

Mẫu Giáo phận Đà Nẵng. 

Một sự kỳ diệu cũng đã đến với Giáo xứ La Mã tại Bến 

Tre. Năm 1866, Đức Giáo Hoàng Piô IX trao ảnh 

ĐMHCG cho các cha dòng Chúa Cứu Thế với lời nhắn 

nhủ : "Hãy làm cho thế giới này yêu mến Đức Me". Từ 

năm 1925, dòng CCT đến truyền giáo ở VN với ảnh 

ĐMHCG. Tháng 02-1950, ảnh ĐMHCG trong nhà thờ họ 

đạo Bàu Dơi bị thất lạc vì chiến tranh, cướp phá. Tháng 

05-1950, khi tìm lại được dưới sông, ảnh Mẹ bị lu mờ. 

Đến tháng 10-1950, ảnh Đức Mẹ lộ hình lại rõ ràng, tươi 

màu và đẹp như trước. Và trong thời điểm chiến tranh 

tàn khốc, Mẹ Maria đã hiện đến với gia đình ông Trùm 

Thành tại xứ Bàu Dơi để che chở phù hộ đồng hành với 

đàn con đau khổ gian nan. Ngày 20-10-1952, Đức Giám 

Mục Ngô Đình Thục, giáo phận Vĩnh Long, sau khi điều 

tra, đã chứng thực Đức Mẹ làm phép lạ và tuyên bố địa 

điểm họ đạo Bàu Dơi là Trung tâm hành hương kính 

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Giáo phận Vĩnh Long. (Tài 

liệu từ Internet). 

Đức Bà Phù Hộ Các Giáo hữu hiện diện độ trì chẳng 

những các Kitô hữu nhưng cũng cho những ai có lòng 

cậy trông, nhớ chạy đến khẩn cầu cùng Mẹ. Chuyện kể 

rằng vào thế chiến thứ 2, nhà văn Do Thái nổi tiếng tên 

là Franz Werfel, cùng người vợ vượt biên giới nước Đức 

để thoát khỏi sự truy lùng của bọn Đức quốc xã. Họ định 

băng qua nước Pháp với hy vọng tới được Tây Ban Nha 

và đáp tàu sang nước Mỹ. Nhưng lính biên phòng của 

Tây Ban Nha đã buộc họ phải trở lại Pháp. Đôi vợ chồng 

này liền tìm sự giúp đỡ của Đức Mẹ Lộ Đức. Trước 

hang đá, anh đã cầu nguyện : "Lạy Mẹ, con không phải 

là một tín hữu, nhưng trong cơn khốn cùng,con chạy đến 

với Mẹ, xin Mẹ giúp vợ chồng con, để chúng con được 

tới đất Mỹ bình an. Con hứa sẽ viết một câu chuyện về 

chốn hành hương này cho cả thế giới cùng đọc". Mấy 

ngày sau đó, vợ chồng anh tìm được cách băng qua Tây 

Ban Nha và ít lâu sau họ đã đáp tàu đến Mỹ một cách 

bình an. Việc đầu tiên anh đã làm khi đặt chân lên nước 

Mỹ là viết một câu chuyện về Lộ Đức với tựa đề "Le 

chant de Bernadette", "Bài ca của Bernadette", kể về 

những lần Đức Mẹ hiện ra với Thánh nữ Bernadette, 

cũng như những phép lạ mà Mẹ đã làm tại đây. Cuốn 

sách này đã được quay thành phim và đã làm cho nhiều 

người xúc động. (Trích Nguyệt san Mục vụ số 281). 

Qua những chứng tích kể trên, chúng ta nhận thấy Đức 

Maria đích thực là Mẹ của chúng ta, người Mẹ đầy yêu 

thương, luôn sẵn sàng cứu giúp con cái khi gian khổ 

hoạn nạn, không trừ một ai. 

Trong cuộc sống hằng ngày, ai trong chúng ta cũng phải 

tranh đấu từng giây từng phút cho miếng cơm manh áo, 

tranh đấu để chống lại sự dữ, chống đối tội lỗi. Thân 

phận con người yếu đuối mỏng giòn, chúng ta cần đến 

sự che chở trợ giúp chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ 

Thiên Chúa, Mẹ Giáo Hội, Mẹ của chúng ta. Và để tỏ 

lòng sùng kính của con thảo đối với Mẹ hiền, chúng ta 

hãy hết lòng yêu mến, tin tưởng, phó thác vào Đấng Từ 

mẫu. Chúng ta hãy noi gương Thánh Gioan Don Bosco 

sùng kính và quảng bá lòng sùng kính Đức Mẹ khắp mọi 

nơi. Hãy vui mừng hân hoan và đừng lo sợ vì chúng ta 

được diễm phúc có Bà Mẹ tuyệt vời, Mẹ trên trời của 

chúng ta. 

Lạy Mẹ Maria, ngày 24 tháng 5, Giáo hội mừng kính Đức 

Mẹ Phù Hộ Các Tín Hữu, chúng con xin Mẹ ban cho 

chúng con biết chạy đến với Mẹ khi chúng con gặp 

những khó khăn, nguy biến, khi tâm hồn chúng con đang 

nặng nề vì tội lỗi. Chúng con tin rằng Mẹ luôn là bóng 

mát che đầu, là nơi vững chắc chúng con nương tựa, là 

sao sáng cho chúng con lúc vượt biển thế gian.  

Lạy Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu, xin cầu cho chúng 

con. 

Nhựt Thu  



bản tin cursillo 

  

 7 193 

Tham dự buổi Ultreya đầu tiên năm sinh hoạt 

2014-2015 của PT Cursillo chào mừng các Tân Cur-

sillistas 2 khóa 33 &34 ngày chủ nhật 28/9/2014  tại 

Giáo xứ Việt Nam Paris, tôi có một vài  cảm nghĩ  

về phương cách sống và loan báo Tin Mừng của 

người Cursillistas như sau. 

Đối với một người Cursillista, ba lãnh vực Sùng 

Đạo, Học Đạo và Hành Đạo là những việc làm 

không thể thiếu trong đời sống của người tông đồ. 

Để khai triển một cách cụ thể hơn, chúng ta có thể 

thực hiện những phương cách sau đây: 

1. Rèn luyện đức tin 

Trong những sinh hoạt hằng ngày, chúng ta 

thường xuyên tiếp xúc với những người không 

cùng một đức tin, một lý tưởng. Việc củng cố đức 

tin cho vững mạnh là điều rất cần thiết, để đứng 

vững trước những tư tưởng, trào lưu đi ngược lại 

giáo lý Công Giáo. 

Để có được một đức tin trung kiên, chúng ta cần 

phải Học Đạo. Có học biết về Chúa, về giáo huấn 

của Giáo Hội, người tông đồ Chúa Kitô mới biết 

sống đạo bằng một đời sống mẫu mực. Một trong 

những phương cách củng cố đức tin hữu hiệu đối 

với một người Cursillista, là kiên trì tham gia 

những sinh hoạt của phong trào như Hội nhóm và 

Ultreya cũng như Trường Huấn Luyện. Ngoài ra, 

việc tham gia các hội đoàn Công giáo, cũng làm cho 

đức tin của chúng ta được hâm nóng hơn. 

2. Cầu nguyện và Chọn Chúa Giêsu là lý tưởng 

Đây là một công việc không thể thiếu trong đời 

sống của người tông đồ, và cũng là một phần trong 

thế "kiềng 3 chân" của đời sống người Cursillista, 

đó là Sùng đạo. Chúa Giêsu dù trong thời đại nào 

cũng vẫn là khuôn mẫu cho mọi người, mọi giới. 

Vậy một khi ta đã chọn Chúa Giêsu là lý tưởng của 

đời ta, ta sống kết hợp mật thiết với Người bằng đời 

sống nội tâm cầu nguyện, khi đời sống tâm linh dồi 

dào, thì việc sống và loan báo Tin Mừng trở thành 

những hành động tự nhiên phát xuất ra, vì một khi 

có lý tưởng thật sự, mọi hành động, ý nghĩ của 

chúng ta sẽ đều qui hướng về lý tưởng đó. 

3. Bền chí và biết phó thác 

 Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói: "Các 

con biết rằng sứ mạng này không phải là điều dễ 

dàng. Nó sẽ trở thành điều không thể thực hiện nổi, 

nếu chúng ta chỉ cậy dựa vào sức mình. Nhưng 

"Điều không thể được nơi loài người thì vẫn có thể 

nơi Thiên Chúa." (Lc 18,27; 1,37). 

"Những môn đệ đích thực của Chúa Kitô luôn ý 

thức về sự yếu đuối của mình... Nét đặc thù làm 

cho họ khác biệt với những người khác, không phải 

là tài năng hay những năng khiếu tự nhiên. Nhưng 

chính là sự quyết tâm tiến bước của họ làm môn đệ 

theo Chúa Giêsu! Thật vậy, chúng ta muốn theo 

Chúa Giêsu, việc đầu tiên là khiêm nhường, phó 

thác trông cậy vào Người, và bền chí quyết tâm 

theo Chúa đến cùng. 

4. Tuyên xưng Đức Tin bằng chính việc làm và 

Sống thật điều mình tin 

Trước khi có thể loan báo Tin Mừng, chúng ta cần 

phải sống Tin Mừng, đem Tin Mừng ra thực hành 

trong đời sống hằng ngày, đó là phương cách hữu 

hiệu nhất để chúng ta đem Chúa đến cho người 

khác vì cuộc sống của người tông đồ phải phản ảnh 

thật sự những gì mình tin, không giả hình, ngụy 

tạo. Lời nói không đi đôi với việc làm, là tự dối 

mình và đánh lừa người khác. 

 Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II nhân ngày 

ĐHGTTG lần thứ 7 (1992) đã nói: "Trên tất cả, việc 

tuyên xưng Đức Kitô là làm chứng về Ngài bằng 

đời sống của mình. Đó là phương cách đơn giản 

nhất trong việc loan báo Tin Mừng ..." Đối với 

người Cursillistas, đây chính là lãnh vực Hành Đạo 

theo phương pháp của Cursillo. 

Việc rao giảng Tin Mừng là một sứ mạng không 

chỉ dành riêng cho một thành phần nào trong Giáo 

Hội, nhưng là của tất cả từng người Kitô hữu. Ứơc 

chi tất cả chúng ta, người Cursillistas, người đã 

nhận "sự vụ lệnh" ý thức được vai trò truyền giáo  

của mình. 

UYÊN TRANG   

Ủng hộ Phong trào 
Anh Nguyễn Đình Chiểu 40,00 € 

Chi Nguyễn Thị Kính 40,00 € 

Chị Maria Đỗ Thị Thảo 100,00 € 

Chi Kim Rose 100,00 € 

Anh Boniface 50,00 € 

AC Dương Tôn Bảo 50,00 € 

AC Dương Ngọc Nữ 40,00 € 

Chi Phạm Thị Cương 20,00 € 

Các Anh Chị ủng hộ tháng 9 255,00 € 

PHƯƠNG CÁCH  TRUYỀN GIÁO  CỦA NGƯỜI CURSILISTAS .. 
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THL tháng 10 (ngày 12/10/2014) 

chính thức bước vào chương trình 

với bầu không khí sinh động, ngoài sĩ 

số học sinh thường xuyên có thêm 

vài khuôn mặt đã vắng bóng khá lâu 

nay lại trở về với « bạn cũ trường 

xưa » . Có thể nói THL là nơi thể hiện 

tinh thần kỷ luật giờ giấc khá tốt, luôn 

bắt đầu và kết thức đúng giờ từ 

14g30 tới 17g. 

THL luôn được bắt đầu với kinh 

nguyện cầu xin Chúa Thánh thần hiện 

diện và chúc tụng Ngài qua các 

Thánh vịnh. 

Như đã được lên chương trình vào 

ngày khai giảng, phần tâm linh với đề 

tài « Nguồn gốc giáo hội và Giáo hội 

tiên khởi », các học viên được đào 

sâu ý nghĩa của Giáo hội là thân thể 

của Chúa Kitô được sống động nhờ 

Chúa Thánh Thần. Bài học được 

xoay quanh các câu hỏi về ý niệm 

« hữu hình và vô hình » cũng như 2 

yếu tố « nhân loại và thần linh » của 

Giáo hội.  

Phần Kỹ thuật PT nói về « Hội nhóm 

thân hữu » được dẫn dắt qua 7 điểm : 

Định nghĩa - Yếu tố của Hội nhóm - 

Mục đích của Hội nhóm - Đặc tính 

của Hội nhóm - Nội dung buổi Họp 

nhóm - Diễn tiến, thời gian, địa điểm 

– và Hội nhóm trong thực tế.  

Bài học được hình thành qua sự đóng 

góp thực tế của các học viên đã từng 

một hoặc nhiều lần dự các buổi họp 

nhóm, từ đó được phân tích để 

hướng dẫn áp dụng cho hữu hiệu 

nhất với mục đích tạo nên tình thân 

giữa các Cursillistas và nhất là chia 

sẻ, nâng đỡ nhau trên hành trình 

ngày thứ tư mà Thiên Chúa mời gọi. 

Anna TTP ghi nhận. 

TRƯỜNG HUẤN LUYỆN 
Sau ngôi nhà nhỏ của gia đình tôi là một mảnh vườn cũng nhỏ 

nhắn, vuông vức. Từ lúc dọn về ở, nhờ chồng tôi ngày qua tháng 

lại chăm chút, sửa sang, trồng trọt, mảnh vườn dần dần có hoa lá, 

cây trái, rau thơm…vào những ngày nắng ấm đẹp trời. Mùa lạnh, 

mảnh vườn vẫn có cái nét đẹp bình dị thầm lặng của nó, nhất là khi 

tuyết rơi phủ trắng bãi cỏ, hay đọng lại nặng trĩu trên những cành 

cây trơ trụi. Nhưng hơn một năm nay, từ khi chồng tôi thay đổi 

việc làm và không còn thời gian chăm sóc vườn tược nữa, thì 

dường như sức sống ở mảnh vườn sau nhà cũng dần dần héo úa 

theo cùng sự vắng bóng của anh bên hoa lá, cây cỏ. Tôi vốn không 

có ‘bàn tay xanh’, và  rất sợ mình vụng về làm hư việc, nên sáng 

chiều ra vườn tôi chỉ biết quét dọn, tưới cây và …ngắm vườn, vậy 

thôi.  

Cuối hè sang thu, lá cây bắt đầu héo úa vàng vọt và rụng đầy 

vườn. Lá nho thật lớn, lá hồng nhỏ hơn một chút, cộng thêm lá 

mấy cây ăn trái thi nhau rơi đầy mỗi ngày. Thế là tôi có thêm công 

việc quét lá. Lúc đầu tôi làm việc này một cách rất là miễn cưỡng, 

khổ sở lắm. Vì cây cào mà tôi sử dụng để gom hết lá trên bải cỏ vào 

một chỗ, vừa nặng, vừa cao hơn tôi cả cái đầu ! Thêm vào đó, khi 

cỏ đã mọc dài thì cào lá cũng khó hơn. Vừa làm vừa ‘nảy sinh sáng 

kiến’, cuối cùng tôi cũng đã hốt hết được đống lá vàng để làm sạch 

sẽ mảnh vườn. Hai hình ảnh trước và sau ‘chiến công’ của tôi thật 

là khác biệt : những chiếc lá héo úa, xấu xí làm cho bãi cỏ lốm đốm 

giờ không còn, màu xanh của cỏ trở lại thật tinh tuyền. Và cả mảnh 

vườn nhỏ dường như cũng sáng sủa ra. Nhìn cảnh tượng đó, tôi 

bỗng hình dung ra một ngày mình đã sống, đã vui buồn, đã hờn 

giận… Chính tôi đã phủ đầy lên mảnh vườn tâm linh bên trong tôi 

những chiếc lá vàng héo úa của mùa thu. Khi chúng chồng chất 

nhiều quá, tâm hồn tôi trở nên nặng nề, xấu xí. Cho đến khi nào tôi 

dọn sạch chúng đi, cuộc sống của tôi mới trở nên gọn gàng, sáng 

sủa. Cho dẫu đẩy xa những cám dỗ, đeo mang đó đòi hỏi tôi phải 

dùng sức, mất thời gian, nhưng kết quả sau đó sẽ là bình an, là 

niềm vui, là sự nhẹ nhàng cho mỗi bước chân tôi đi tới… 

Chính những chiếc lá vàng của mùa thu năm nay, thêm một lần 

nữa, nhắc tôi nhớ lại sứ mạng của một người cursillista trung thành 

với tinh thần của Phong trào : phải luôn luôn quét dọn những gì 

làm cho đời sống tâm linh của tôi héo úa, xấu xí. Để trên hành trình 

ngày-thứ-tư, tôi luôn nhìn thấy chính tôi trong Tình Yêu Thiên 

Chúa, và tôi nhìn thấy Thầy Chí Thánh qua anh chị em tôi…/.  

mùa thu 2014 *một cursillista  
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Trước đây, Giáo xứ Việt Nam ở tại đường Boisso-

nade Quận 14 Paris. Hồi đó, tôi mới sang Pháp đoàn 

tụ với chồng con, vì thời thế, tôi phải sống xa mẹ già 

còn ở lại Việt Nam và các anh chị ruột mỗi người ở 

một nước, xa nhau ngàn dậm. Mỗi tuần, chồng tôi 

chở các con đi học giáo lý. Tôi thiếu tình mẫu tử nên 

không muốn ở nhà một mình, thường theo chồng đến 

Giáo xứ. Trong lúc con cái học hành, các phụ huynh 

gặp nhau truyện trò. Tại đó, tôi đã gặp và quen chị. 

Chắc chị cũng theo chồng tới đây vì anh phụ trách 

dạy giáo lý cho các em thiếu nhi. Không hiểu tại sao 

chúng tôi thân nhau, có lẽ nhờ chị có khuôn mặt hiền 

hậu dễ mến, cũng có thể những tâm hồn đồng cảm dễ 

gần và làm quen. 

Tôi nghiệm thấy giữa chị và tôi có nhiều sự trùng 

hợp. Mùa hè năm 1994, chị và tôi cùng tham dự 

Khóa 4 Cursillo tại Rungis. Tôi ở cùng Decuria với 

một chị có tên chồng là Hải. Chị này là người tôi 

kính mến mà tôi đã chia sẻ trong bài viết « Chị Em ». 

Tôi còn nhớ trong giờ giải lao ngày đầu tiên của 

Khóa, chị Hải và hai chúng tôi đứng trò truyện với 

nhau, chị cầm bảng da của tôi và nói tôi có người em 

tên là Nguyệt, vậy chị làm em của tôi nhé. Chị Hải 

lên tiếng vậy thì ba chị em mình là bạn kết nghĩa. Ba 

chúng tôi thường xúm lại trao đổi với nhau về Rollo 

vừa nghe và các lời chia sẻ của chị Rollista. Sau 

Khóa Ba Ngày, chúng tôi càng thân nhau hơn và 

thường cùng đi dự Ultreya. 

Cuối năm 1996, nhân dịp lễ Thánh Gia, Giáo xứ tổ 

chức Thánh Lễ kỷ niệm hôn nhân cho nhiều cặp vợ 

chồng, trong đó có anh chị và vợ chồng tôi, chúng tôi 

cùng kỷ niệm 25 năm hôn phối. Trong Thánh Lễ, tôi 

lên đọc bài đọc một, chị đọc bài hai. Đến phần chứng 

từ về đời sống vợ chồng, anh chị và chúng tôi lên 

chia sẻ liên tiếp nhau, đặc biệt cùng hoàn cảnh vợ 

chồng sống xa nhau 9 năm trời. Trong cuốn Linh 

Đạo Hôn Phối cũng có in hình hai cặp vợ chồng 

chúng tôi. 

Tôi biết chị là một người vợ đảm đang và sống thực 

tế. Chị cũng thích làm việc bếp núc. Tôi còn nhớ có 

lần chị hỏi tôi về cách nấu xôi vò, làm chạo tôm và 

nem nướng. Tôi nói có hai ông bà ăn bao nhiêu, để 

em làm dùm cho. Chị nói tôi làm cho Cha Hưng và 

các cháu nữa, đâu phải hai vợ chồng. Tôi cũng biết 

những chiếc áo dài mà chị mặc là chị đem áo cũ đặt 

lên vải rồi cắt may theo áo đó. Chúng tôi thường nói 

đùa với nhau, ở xứ Tây, tiệm uốn tóc và tiệm quần áo 

không ăn được một đồng xu nào của chị em mình. 

Sau này chồng chị tiến lên chức thánh Thày Sáu vĩnh 

viễn, tôi thường thấy chị cùng chồng làm việc trong 

văn phòng Báo Giáo Xứ, còn tôi thì nấu cantine 

Chúa Nhật và đến Giáo xứ chuẩn bị nấu ăn từ chiều 

thứ bảy. Có lần chị tâm sự bao nhiêu năm làm y tá 

thì khỏe mạnh, đến lúc về hưu thì mắc bệnh nan y ! 

Thỉnh thoảng tôi lại nghe tin chị phải vào bệnh viện 

vì chứng bệnh ấy, nhưng hễ khỏe lại thì mọi người 

đều thấy chị có mặt ở Giáo xứ tham dự Thánh Lễ lúc 

10 giờ, hát trong ca đoàn Lê Bảo Tịnh, giới thiệu 

trang của bài hát cho cộng đoàn và chậm rãi lên đọc 

đáp ca. Chị cũng là khách hàng trung thành của tôi, 

khoảng hai năm nay, chị phải kiêng ăn vì bệnh, 

nhưng một bữa chị nói hôm nay tôi phá lệ, ăn bún bò 

Huế và chè trôi nước của chị Nguyệt. 

Tháng sáu năm nay, tôi còn gặp chị ở Thánh Lễ lúc 

10 giờ và phải có người dìu lên cầu thang, có lẽ chị 

đau đớn vì bệnh tật, nhưng nét mặt vẫn thản nhiên 

như không quan tâm tới sức khỏe của mình. Tôi nghĩ 

đó là thái độ của người có đức tin và luôn trông cậy 

phó thác trong tay Chúa. Trong bữa họp mặt bạn bè 

ngày Quốc Khánh của Pháp, được tin chị không 

khoẻ, tôi cứ nghĩ  như mấy lân trước thôi, đến cuối 

tháng, tôi điện thoại hỏi thăm, chị nói chị mệt và đau 

lắm, ở bệnh viện, bác sĩ khám và luồn ống vào trong 

người, chị đều biết hết. Nghe chị tả như vậy, tôi thấy 

chị được ơn Chúa ban cho để chịu đựng sự đau đớn. 

Sau đó, chị phải vào bệnh viện, bệnh tình có vẻ trầm 

trọng, vợ chồng tôi vào thăm. Chị tỉnh táo và mệt, 

nhưng nét mặt vẫn bình thản. Sau khi rước Minh 

Thánh Chúa cho kẻ liệt, chị mấp máy môi theo 

chúng tôi đọc kinh.Trước ngày chị mất một tuần, 

chúng tôi có ý định vào thăm, nhưng Thày cho biết 

chị đã hôn mê. Tôi cầu nguyện cho chị được chết 

lành trong vòng tay của Chúa và Mẹ Maria, cho 

Thày sức khỏe và can đảm. Ở nhà, tôi theo dõi tin 

tức trên internet, sáng Chúa Nhật, nhận được tin chị 

chết lúc 4 giờ sáng, tôi làm dấu Thánh Giá và đọc 

một kinh Lậy Cha cảm tạ Chúa đã đưa chị ra đi bình 

yên. 

Vợ chồng tôi và rất đông người, đầy nhà thờ, nhiều 

khuôn mặt quen biết, chúng tôi đến tham dự Thánh 

Lễ an táng tiễn đưa chị đến nơi an nghỉ cuối cùng. 

Thánh Lễ đồng tế được cử hành rất sốt sáng với các 

bản thánh ca bằng tiếng Latinh như ước nguyện của 

chị. Khi đến nghi thức tiễn biệt, tôi thấy Thày Sáu 

đến gần quan tài, Thày nhẹ nhàng đặt tay lên đó, tôi 

cảm động như thấy một cử chỉ âu yếm biểu lộ tình 

nghĩa vợ chồng thắm thiết của hai người. Trong 

tháng Mân Côi, tôi tự hứa lần chuỗi cầu nguyện cho 

chị sớm được hưởng nhan thánh Chúa trên Thiên 

đàng. 

Anna Nguyệt  

ĐÔI DÒNG  
NHỚ CHỊ 
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Nhớ nhau, thăm nhau, ngồi bên nhau… 

Nếu nhớ nhau thì đi thăm nhau cho thỏa lòng nhớ, 

nghĩ vậy nên XB đã thực hiện liền ý định đó, đến 

thăm những người bạn ở Nüernberg. Tạ ơn Chúa cho 

chúng con hai  ngày trong tuần để nghỉ ngơi, 2 ngày 
chan hòa hồng ân Thiên Chúa và tình bạn. XB xin tạm 

gọi 2 ngày này là « sứ vụ hành hương nối kết tình 

bạn ». Thành phố Nürnberg đẹp lắm, những dãy nhà 
cổ kính, kiến trúc rất thơ, buổi chiều được anh chị 

‘cảm tình viên’ mời đến ăn cơm ở một tiệm Việt Nam. 

Anh chủ quán rất đặc biệt, mời khách với những món 
nhậu đặc sản ba miền. Khi được nghe khen các món 

ăn ngon, anh lấy ra ba chai rượu thuốc quý ngâm đã 

lâu năm mời ‘khách đường xa’ và qua mấy lần cụng ly 

nhè nhẹ, tự dưng buổi chiều có nắng ửng đỏ trên vài 

khuôn mặt… 

Cám ơn hai bạn ‘cảm tình viên’ đã cho nhau những 

giây phút chân tình chia sẻ, tuy mới gặp nhau vài lần 
mà thân quen  như  ‘người trong nhà’. Buổi tối ăn 

nhậu xong, cô bạn nhỏ nhắn dễ thương, ngoan đạo, tốt 

lành dắt đi dạo quanh con phố nhỏ những con đường 
gạch cổ đẹp làm sao ! Ánh đèn vàng, cột đèn đường 

thời xưa như thành phố London, những quán rượu dọc 

hai bên đường dưới gốc cây, những cái đầu chụm vào 

nhau thủ thỉ, tâm sự to nhỏ… Chúa ơi, nơi đây có hòa 
bình, no ấm, hạnh phúc. XB chạnh lòng thương 

đến  những người Kitô hữu đang bị bách hại ở Syrien, 

họ đang sống lo sợ, đói khát, cái chết không biết đến 
lúc nào, buồn cho những người không biết suy 

nghĩ  nên gây ra nhiều tai họa dễ sợ cho đồng loại. 

Con phải làm gì, Chúa ơi, xin Chúa dủ lòng thương 

xót ! 

Thành phố Nürnberg đẹp lắm, nhưng XB chưa có thời 

gian đi đây đó ngắm nhìn, sẽ phải đến vài lần nữa. 

Quan trọng lần này là thăm nhau, ngồi bên nhau trò 
chuyện, XB rất trân quý tình bạn, mỗi  người bạn là 

một viên ngọc quý, những người bạn ngồi bên nhau 

như những  viên ngọc kết lại với nhau thành  xâu 
chuỗi ngọc thật đẹp. Cảm giác có bạn bè chung quanh 

rất hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời. Một chị đến 

ngồi bên cạnh kể rằng, hôm nay con trai có sinh nhật 

16 tuổi, nghe tin XB đến thăm, nên chị hẹn lại với 
con, sẽ tổ chức sinh nhật cho cháu tuần sau để đến 

chơi với XB. Nước mắt chợt dâng lên trong khoé mắt, 

cảm tạ ơn Chúa, con có những người bạn tha thiết 

quá… 

Nhớ nhất là những chia sẻ từ trái tim, khi XB bất chợt 

đưa ra câu hỏi, nếu anh chị được một điều ước thì anh 
chị sẽ mong ước điều gì ? Đi một vòng, mỗi người nói 

về điều ước thầm kín, thao thức của mình, có những 

trận cười nức nẻ, trêu chọc qua lại, khi tâm sự về ước 

muốn của nhau, vui thật là vui ! Có ước muốn được 
sức khoẻ lâu dài để làm việc cho PT Cursillo cho tốt ; 

gia đình chồng con tin Chúa, sống đạo tích cực hơn ; luôn 
luôn có sự bình an trong tâm hồn ; mỗi ngày như ngày hôm 

nay, ngồi bên bạn bè quây quần ăn ngon vui vẻ như bây giờ ; 

xin được một cơ sở cho những người VN tuổi già vào đó 

sống chung nâng đỡ nhau ; hay ‘trúng số’ để mua  miếng đất 
thật rộng, xây cơ sở để mở khóa học Cursillo ba ngày và có 

phòng cho hội nhóm Ultreya ; sẽ không còn lo lắng nữa về 

miếng cơm manh áo ; con cái học hành thành đạt… XB cảm 
nhận, Thiên Chúa đang hiện diện nơi đây, Ngài đang lắng 

nghe từng ước nguyện của mỗi người. Và chúng mình mỗi 

khi nhớ đến nhau thì cầu nguyện cho những ước nguyện của 
người bạn mình, mình hẹn với nhau như vậy nhé ? XB tín 

xác rằng, những ước nguyện đẹp lòng Chúa, Ngài sẽ chúc 

phúc và ban cho. 

Và vì vui quá, cứ như thế mình sẽ ngồi bên nhau dài dài suốt 
cuộc đời được không những người bạn thân thương của XB? 

Ôm hôn những người bạn chân tình Cursillo, một tay nắm 

tay Chúa, chúng mình tay trong tay mang tình yêu Thiên 
Chúa đến cho mọi người còn xa cách Chúa. Cảm ơn cô bạn 

nhỏ đã săn sóc hai vợ chồng XB hai ngày no đủ. 

Viết về những kỷ niệm ngồi bên 

nhau ngắn ngủi còn thòm thèm.  

XB.  

Vườn thu 
Ra vườn lần chuỗi mân côi  

Tháng mười dâng Mẹ, chao ôi ngọt ngào 
Vườn xinh hoa Cúc lao xao  

Rủ nhau nở thắm dâng lên Mẹ hiền 
 

Vườn con là chốn thần tiên 
Bạn cùng cây cỏ, nỗi niềm con dâng 

Con vui cuộc sống thanh bần 
Ủi an toong Mẹ, vô ngần ính yêu 

Vào thu lá đổ thật nhiều 
Vàng oơi ngập cỏ, lá bầu thôi xanh 

Khổ qua lá đã oủ cành 
Susu th́ch mát, đầy giàn xum xuê 

Yêu vườn như thể yêu quê 
Yêu từng bụi xả, ihóm ngò, tàn ô 

Yêu ơi hoa súng toong hồ 
Mùa xuân hoa táo hoa lê oực vườn 

Thu qua đông đến thê lương 
Tuyết oơi toắng xóa cửa vườn đóng im 

Nhưng vườn vẫn ở toong tim 
Tình yêu ính Mẹ, đức tin dạt dào. 

 

Nguyện xin Chúa cả toên cao 
Ban cho nhân thế đạo mầu yêu thương 

Toần gian là một ihu vườn 
Hoa thơm toái ngọt, thôi vương hận thù. 

 

Marie Therese Lx 
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TÌNH THƯ 
 

Hôm nay ngồi xem lại hơn chục lá thư nhận được ngày 

nhập  khóa 32 của hai năm về trước ở Wernau .Vẫn nghe 

lòng còn nguyên nỗi xúc động hân hoan khi nhìn lại những 

phong thơ mầu sắc hoa lá cành, chùm nho, bươm bướm, 

trái tim... 

Đặc biệt một phong thư có dán hình Thánh nữ Thérèse với 

chiếc mũ kết bằng muôn sắc hoa hồng rực rỡ của chị Agnès 

Dậu, người chị sẽ hướng dẫn em trong vai trợ tá đầu tiên ở 

giáo xứ Paris. 

Ôi những hình vẽ, những giòng chữ làm nao nao nhớ lại 

thuở học trò với những trang "lưu bút ngày xanh" mỗi độ 

hè về. Hồi đó nữ sinh thường nắn nót vẽ những chùm hoa 

phượng đỏ thắm với cánh ve sầu, những giọt nước mắt lăn 

dài trên khuôn mặt có mái tóc thề ngang vai. Quý anh nam 

sinh thì vẽ quả tim rướm máu với mũi tên xuyên qua, phần 

đông nhập đề "ba tháng hè dài như ba thế kỷ, sẽ nhớ nhau 

từng ngày..." 

Những tuổi xanh tuổi hồng ngày xưa bây giờ là ông bà, cha 

mẹ… Ký ức tuổi học trò hoa bướm ngày nào vẫn còn đó, 

lòng thương mến càng rạt rào trong tình Chúa, nên thời 

điện tử A còng vẫn chịu khó viết cho nhau bằng giấy trắng 

mực xanh. Bây giờ là nhắn nhủ của những trái tim đầy 

hồng ân Thiên Chúa, chúc cho anh, cho chị, cho em được ơn 

Chúa thánh thần mở lòng trí nhận được nhiều hoa trái 

thiêng liêng trong ba ngày tĩnh huấn, cảm nhận được tình 

yêu bao la của Thiên Chúa để được dẫn dắt trở nên tông đồ 

đích thực của ngài. 

Ba ngày dự khóa em như bềnh bồng đám mây hồng hạnh 

phúc. Buổi sáng thức dậy thật sớm dự thánh lễ, hát thánh 

ca, nghe kinh thánh bằng cả tâm hồn. Hiếm khi có được 

trạng thái hoà nhập vào bữa tiệc thánh như những ngày 

ấy. Tan lễ trở về, trước khi vào phòng ăn thường được các 

anh chị đứng dàn chào hai bên trong những tà áo dài rực 

rỡ. Các anh chị  chào đón khóa sinh với tiếng vỗ tay nhịp 

nhàng, hát vang những ca khúc vui tươi về ơn Thánh 

Chúa. Mỗi trợ tá quả thật là một nụ hồng tươi thắm mang 

lạc quan cho khóa sinh. Ước gì em được làm khóa sinh thêm 

một lần để hưởng lại cảm giác được săn sóc, cưng chiều. 

Được sống lại tuổi học trò, ngồi sốt sắng ghi chép những 

lời giảng, bàn tán sôi nổi về ý nghĩa sống đạo ,hành đạo. 

Sau mỗi Rollo, em mới thấy những kiến thức xưa nay về 

đạo của mình thực hạn hẹp, thiếu sót. Càng đi sâu vào 

những đề tài đức tin, sùng đạo, càng thấy khao khát học hỏi 

về những điều thiện lành, ao ước tâm hồn ngày càng được 

thánh hóa. 

De Curia Monica của em gồm chị Madeleine Lê thị Kim 

Hạnh, sống ở Bỉ, chị Anna Mai thị Hà Chi, Maria Lê Trần 

Vân Anh Maria Đinh thị Tâm ở Đức. Vân Anh có hoa tay, 

biết vẽ chút đỉnh nên mọi hình vẽ đều giao cho cô nàng. Hà 

Chi sáng tác vở kịch cô bé chăn chiên, cả nhóm diễn xuất 

hào hứng, được khán giả vỗ tay nồng nhiệt. Có duyên với 

Kim Hạnh nên được mời qua thăm nhà và đi viếng Dòng 

kín của các Sơ ở Bỉ. Gặp laị một số chị em Cursillo trong 

khóa, ai cũng mừng vui, tay bắt mặt mừng. Đặc biệt anh chị 

Phú Mai mời về nhà ở Courtrai ăn trưa, đi chơi phố rồi lại 

về ăn tối. Chị em nói chyện về sinh hoạt ngày thứ tư, chúc 

nhau thực hành lời Chúa. Tình cảm chị em thật thắm thiết. 

Có duyên với Kim Hạnh nên đi hành hương Do Thái ở 

chung phòng, đi hành hương Mễ Du cũng có Hạnh. Hạnh 

đã và sẽ sống ngày thứ tư rất tốt. Hạnh đi trợ tá Nam và 

nghe đâu năm tới sẽ đi làm thiện nguyện ở Đức Mẹ Lộ Đức. 

Mong chị em trong khóa cầu nguyện cho nhau có tinh thần 

sốt sắng, có tinh thần phục vụ như các anh chị đi trước. 

Một năm này em phải trông cháu nội nên chưa đóng góp 

được gì cho sinh hoạt chung. Chỉ cố gắng mỗi ba tháng sinh 

hoạt Ultreya với nhóm Wiesbaden, họp nhóm linh thao. Có 

chị Hương, Thúy và Ngà cùng khóa 32 cũng rất sốt sắng. 

Chị em thường chia xẻ tâm sự : từ ngày họp nhóm Ultreya, 

chị em hiểu biết thêm về kinh thánh, sốt sắng cầu nguyện, 

xem lễ đọc kinh nhiệt thành, lòng bác ái phát triển nhiều 

hơn. Sinh hoạt với nhóm Wiesbaden chị em rất thích. Nhiều 

nhóm chia xẻ giúp thêm kiến thức về đức tin. Yêu Chúa 

trong sự đoàn kết , yêu thương  là mong muốn của mỗi cur-

sillistas. 

Mỗi sáng đẩy xe cho cháu đi chơi, em thường đưa cháu vào 

công viên trước nhà thờ. Nhìn cháu chạy tung tăng trên cỏ 

xanh, tìm hái những cánh hoa dại tặng bà nội, lòng em tràn 

ngập niềm an bình hạnh phúc. Em thường nhìn lên tháp 

nhà thờ, lắng nghe tiếng chuông thánh thót ngân vang, lòng 

tràn ngập niềm tri ân Chúa Mẹ. Em nghĩ đến những trẻ mồ 

côi, những trẻ bệnh hoạn hay tật nguyền, cảm thấy mình 

cần sống sao cho xứng đáng những hồng ân Chúa ban. Em 

cầu nguyện mọi nơi, mọi lúc... 

Từ ngày đi Lisieux về, chứng kiến lòng nhiệt thành, sự trẻ 

trung tươi mát của các anh chị khi phục vụ, em cố gắng 

sống ngày thứ tư tốt hơn. Thực sự em ghi danh trợ tá để 

được trở lại thành phố rực rỡ hoa hồng, quê hương thánh nữ 

Thérèse bổn mạng của mình. Những ngày sống ở đó quá đẹp 

với những bữa ăn được nghe các sơ đàn hát, xem các anh chị 

trình diễn văn nghệ, bà nội bà ngoại rồi vẫn ca múa hồn 

nhiên như quý tiểu thơ đôi tám làm em ngưỡng mộ đến 

ngẩn ngơ. Em yêu sự vui vẻ hồn nhiên của các chị quá. Bây 

giờ nghe nói ở giáo xứ chật chội phải ở chung chạ đông 

người, em tự an ủi, mình đi phục vụ chứ đâu phải đi du 

lịch. Xin các chị cầu nguyện cho em làm trọn vai trò của 

mình nhé. 

Con cảm ơn cha, các anh chị đã mở rộng vòng tay đón 

chúng em vào đại gia đình Cursillo với tình thương. Xin 

Chúa cho con sống xứng đáng hơn với lòng thương vô bờ 

của Chúa và sự dìu dắt của anh chi em con. 

Bây giờ em sẽ viết tình thư cho Cusillistas. 

Thérèse LX (13-06-2014)  
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Lạy Chúa, thứ bảy vừa qua, con hạnh phúc được dự lễ 

mừng cho ba linh mục Việt Nam của chúng con ở  Reut-

lingen. Con đi theo xe bus của cộng đoàn tới địa điểm tổ 

chức. 

Con đã được tham dự một thánh lễ thật long trọng do các 

anh chị của các cộng đoàn con cái cha Lưu chuẩn bị hết 

sức chu đáo. Buổi tiệc này có mục đích chính là chúc 

mừng 40 năm thụ phong linh mục và sinh nhật 70 tuổi 

của ngài, mừng 45 năm tận hiến của cha Bằng và 40 năm 

của cha Thy. Tiếc rằng cha Lưu vì chữ hiếu không có mặt 

để tham dự tiệc vui của mình với đàn chiên thân thương, 

vì đã chọn ngồi bên giường bệnh của cha già trong giờ 

hấp hối, và để gần gũi bên thân phụ trong giờ phút cuối 

đời. Tuy vắng mặt chủ chăn, các anh chị em con cái của 

cha Lưu vẫn dốc lòng tổ chức buổi  tiệc cho chu đáo. Đó là 

một  buổi  tiệc thật đẹp, thật linh đình, với đủ các món ăn 

ngon. Khách mời đông lắm nhưng vẫn không thiếu thức 

ăn... 

Lòng con dạt dào cảm động. Con đã thấy Chúa ở đó, nơi 

các anh chị em của con. 

Những người đã mấy ngày trước đây, lúc ấy, và sau buổi 

tiệc, hết lòng hy sinh chuẩn bị các việc lớn nhỏ. Họ làm 

việc hết lòng ! Con biết để có được buổi  tiệc long trọng 

như vậy, các anh chị đã vất vả lắm. Từ sự chuẩn bị cho 

Thánh Lễ, trang trí hội trường, chợ búa, nấu nướng, 

chưng hoa thật đẹp, tiếp tân, chiêu đãi, và …dọn rửa sau 

đó ! Làm sao kể cho hết tất cả những công tác mà các anh 

chị con đã cùng nắm tay nhau thực hiện ? Con thì chẳng 

giúp đỡ được gì nhiều, xuống đến nơi, tham dự thánh lễ 

xong thì ra hội trường ăn uống, rồi trở lên xe đi về ! Trên 

đường về con cứ vấn vương, thương các anh chị em của 

con đang cần mẫn dọn dẹp lại cho mọi sự gọn gàng như 

trước. Điều đánh động và làm con cảm động hơn cả là dù 

cha Lưu vắng mặt, các anh chị em của con vẫn dốc lòng lo 

cho buổi tiệc được tốt đẹp, khách mời nào cũng được chăm 

sóc với tất cả ân tình, sự nồng nàn, chu đáo. 

Chúa ơi, xin Chúa chúc lành cho tất cả các anh chị em của 

con, xin gìn giữ cho Niềm Vui sẵn sàng hy sinh phục vụ 

mãi mãi ở với các anh chị em con. Để họ không cảm thấy 

quá mệt mỏi và tìm thấy Hạnh Phúc trong công việc phục 

vụ đó. 

Con nhìn lại mình – và tự hỏi mình : còn con thì sao ??? 

Con có sẵn sàng hy sinh vô vị lợi như vậy không ? Có sẵn 

sàng phục vụ như các anh chị em của con ? 

Xin Chúa ban cho con sự can đảm và những cơ hội nhỏ bé 

Thông tin 

Chị  Rosa Phạm Thị Giàu, cursillista khóa 7 (chồng 

là anh Giuse Trần Khắc Đạt, cursillista khóa 30) vừa 

trải qua một cuộc giải phẫu trị bệnh, nay đang trong 

thời gian điều dưỡng. Xin Chúa cho chị sớm bình 

phục để trở lại với cuộc sống thường nhật bên cạnh 

chồng và con cháu. 

như khả năng của con, để con bắt chước các anh chị em 

con. Tạ ơn Chúa đã cho con được trở thành thân nhân 

của các các anh chị em con, cho con được sống trong 

tình thương của mọi người, và nhất là được làm con của 

Chúa. 

Tạ ơn Chúa cho chúng con có tấm gương hy sinh của 

các linh mục, suốt cuộc đời hy sinh cho con chiên của 

mình.  

Con cầu xin cho các cha và các anh chị em con luôn được 

nhiều sức khỏe, tràn đầy Hồng Ân của Thiên Chúa và 

Mẹ Maria.  

Nguyện xin Thiên Chúa sớm đón nhận linh hồn Ông Cố 

Antôn về Nước Thiên Đàng. Cũng xin Mẹ an ủi Cha và 

gia quyến. TẠ ƠN CHÚA !                                                                                 

11.10.2014—* Maria C.H. (k32) 


