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Thưa Quý Anh Chị thân mến, 

Những ngày đầu tiên của năm mới 2015 đã là những ngày tang tóc ở 
thành phố Paris. Tổng cộng đã có 17 nạn nhân gồm nhà báo, cảnh sát 
và người Do Thái đã bị 3 tên Hồi Giáo cực đoan xả súng AK47 sát hại. 
Máu đã đổ trong tòa báo Charlie Hebdo, trên hè phố Paris và trong tiệm 
tạp hóa của người Do Thái. Đây là hành động khủng bố nhằm phần lớn 
vào những người thường dân. Biến cố tang tóc này đã dấy lên một sự 
công phẫn và đồng cảm của đông đảo người Pháp và ngoại quốc, ở 
Paris, ở các thành phố của Pháp và nhiều thủ đô trên Âu Châu và thế 
giới tạo thành một đoàn biểu tình khổng lồ hàng triệu người. Nhiều 
người đã mang khẩu hiệu "Tôi là Charlie". Bình tâm nghĩ lại thì hiện 
tượng này chỉ nói lên sự phản đối bạo lực, khủng bố, giết người một 
cách hèn hạ… ; chứ thật sự không là một sự ủng hộ hoàn toàn những gì 
Charlie Hebdo đã làm. Tờ báo này là một tờ báo tả phái có đường lối 
châm biếm, dùng hí họa để nhạo báng tất cả các tôn giáo và các nhân 
vật công cộng. Họ không chỉ vẽ tranh báng bổ đạo Hồi và những thần 
thánh của đạo này. Họ đã từng vẽ những tranh hí họa xúc phạm đến các 
Đức Giáo Hoàng, các Thánh, thậm chí phạm thánh đến cả Thiên Chúa 
hay Chúa Giêsu Kitô. Thiết tưởng là người Kitô hữu hay cursillistas, 
chúng ta không thể là Charlie, nhưng chúng ta hiệp thông với Đức Giáo 
Hoàng Phanxicô khi ngài tuyên bố trong chuyến tông du Albanie hồi 
tháng Chín năm ngoái : "Giết người nhân danh Thiên Chúa là tội trọng 
phạm thánh". Nạn khủng bố không chỉ xuất phát từ những thành phần 
quá khích của một tôn giáo. Nó còn là hành động bách hại của nhiều 
chính quyền trên thế giới : "khủng bố quốc gia". Giáo Hội ước lượng hiện 
có hơn 100 triệu tín hữu Kitô giáo ở nhiều vùng trên thế giới đang chịu 
bách hại. Có những nơi người công giáo bị chặt đầu cắt cổ, bị bắn giết 
dã man như thời trung cổ… nhưng cũng có những nơi đã xẩy ra những 
chính sách bách hại tinh vi, khoa học, ngấm ngầm, lén lút nhằm triệt hạ 
Đức Tin của người Kitô hữu. Đức Thánh Cha và Tòa Thánh hằng kêu 
gọi cầu nguyện và hiệp thông với những anh em chúng ta đang chịu khổ 
nạn vì đức tin vào Chúa Kitô. 

Người cursillista, qua Khóa Ba Ngày đã được Thần Khí cải hóa và qua quá trình 
sùng đạo, học đạo, hành đạo với những sinh hoạt hội nhóm và ultreya để trở 
thành người tín hữu giáo dân đích thực, người Kitô hữu đích thực, người môn 
đệ đích thực của Thầy Chí Thánh trong Ngày Thứ Tư. Chúng ta được yêu cầu 
tuyên chứng cho Thầy chúng ta là Đấng Mêsia, là Đức Kitô, là Con Thiên Chúa 
và mang lời Người đến tận cùng trái đất, cho tất cả mọi người, nhất là những 
người nghèo khó, hèn mọn. Tuyên chứng bằng lời nói, bằng hành động và nhất 
là bằng đời sống. Tuyên chứng với lòng khiêm hạ, với tình thương yêu và với 
lòng dũng cảm. Dũng cảm để tuyền bá Tin Mừng ở những nơi khô cằn, chối bỏ. 
Dũng cảm để không nản lòng khi bị xua đuổi, chế nhạo. Dũng cảm để sẵn sàng 
hy sinh mạng sống mình làm chứng cho Lời Chúa hằng sống. Mong rằng những 
điều trên đây làm thành "quyết tâm" (résolution) của cursillistas Pháp và Âu 
Châu chúng ta trong năm 2015 này. 

Trước những hiểm họa chiến tranh và bạo lực trên thế giới hiện nay, chúng ta 
hãy hiệp cùng Giáo Hội cầu nguyện cho hòa bình trên hành tinh này, để mọi 
người "sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên 
hái" (Is 2, 4). 

Văn Phòng Điều Hành  

Lá thư Phong Trào 
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 Mù Loà 10 

(Trần Nguyên Bình) 

 Món quà cuối năm 11 

(XB) 

 Giấy Thông Hành  12 

(Phê-rô Hồ Văn Bá ) 

196 Số  

2015 



 

 

2 bản tin cursillo  196 

‘Niềm Vui Tin Mừng’ (Evangelii gaudium - Eg), 

là tiêu đề của Tông Huấn mới đây do Đức Thánh 

Cha Phanxicô ban hành. Dựa vào giáo huấn của 

Đức Thánh Cha, tôi hân hạnh chia sẻ với quý anh 

chị : 

1. Người có Niềm Vui Tin Mừng : 

Tất cả những ai tìm gặp Chúa Giêsu đều tràn đầy 

Niềm Vui Tin Mừng. - Những ai mau mắn đón nhận 

tình thương cứu độ của Chúa Giêsu đều được giải 

thoát khỏi tội lỗi, khỏi ưu phiền, khỏi cô đơn, khỏi 

trống rỗng nội tâm : họ được tái sinh trong Niềm 

Vui Tin Mừng (Eg 1). 

2. Chúa mời gọi chúng ta ‘tìm gặp Chúa’. 

Vì thế Đức Thánh Cha khuyến khích chúng ta tìm 

gặp Chúa Giêsu mỗi ngày. Mỗi lần gặp Chúa Giêsu, 

Niềm Vui Tin Mừng trở nên mới mẻ thêm. Tự nó, 

Niềm Vui Tin Mừng sung mãn sức mạnh đổi mới. 

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tìm gặp Ngài trong 

Thánh Kinh, trước nhà tạm và trong bổn phận hằng 

ngày của chúng ta. Chúng ta phải cố gắng tìm gặp 

Ngài, đừng nỡ từ chối lời Ngài mời gọi. Nếu có 

những lần u buồn vì sa ngã, hãy chỗi dậy đi gặp 

Chúa Giêsu (Eg 3). Chúa sẽ đón bạn trong niềm hân 

hoan vô lường, như người ‘mục tử tìm thấy con 

chiên lạc’ (Lc 15,4-7) ; như người góa phụ tìm lại 

được đồng tiền đã mất (Lc 15,8-10) ; như người cha 

đón đứa con hoang đàng hối cải trở về (Lc 15,11-

31). Niềm Vui Tin Mừng là Niềm Vui Giải Hòa, 

Niềm Vui Cứu Độ, Niềm Vui của Tình Thương… 

3. Phải chia sẻ Niềm Vui Tin Mừng cho mọi 

người thân quen. 

Càng được hưởng dồi dào Niềm Vui Tin Mừng, 

người ta càng hồ hởi công bố và chia sẻ Niềm Vui 

Tin Mừng cho người khác (Eg 1). Niềm Vui Tin 

Mừng là niềm vui vừa đón nhận vừa chia sẽ. Người 

đón nhận Niềm Vui Tin Mừng, nghĩa là người gặp 

được Chúa Giêsu, người đó được Thần Khí thúc đẩy 

đem chia sẻ. Chúng ta có ba trường hợp điển hình 

được kể lại trong những trang đầu của sách Tin 

Mừng như sau : 

1.Trường hợp Đức Maria : Người đầu tiên đón 

nhận Niềm Vui Tin Mừng là Đức Maria. Khi nghe 

sứ thần Gabriel báo tin : «Này bà Maria, bà sẽ mang 

thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu »… 

Tuy chưa hiểu rõ, nhưng với niềm tin mạnh mẽ, bà 

Maria đã khiêm tốn thưa chữ «Xin Vâng »… Lòng 

đầy hân hoan, bà Maria hồ hởi đem tin vui này chia 

sẻ với bà Elisabeth người chị họ… Thánh Giuse, ông 

Dacaria, bà Elisabét và Gioan còn trong lòng bà cũng 

phấn khởi với Niềm Vui Tin Mừng này… (xLc 1) 

2.Trường hợp các mục đồng : Ngay đêm Giáng 

Sinh của Ngôi Hai Con Thiên Chúa, Niềm Vui Tin 

Mừng đã được Thiên Thần báo tin cho các mục đồng 

chất phác đơn thành : «Anh em đừng sợ, tôi báo cho 

anh em một tin vui trọng đại, cũng là tin vui cho cả 

thế giới : Hôm nay một Đấng cứu độ đã sinh ra cho 

anh em và cho mọi người… ». Các mục đồng hối hả 

đi bái thờ Hài Nhi, nghe vẳng bên tai lời hát «Vinh 

danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho 

người Chúa thương’. Khi gặp được Chúa Giêsu, Đức 

Mẹ và Thánh Giuse, các mục đồng sung sướng ra về, 

vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa, vừa hân hoan kể 

cho mọi người nghe những điều họ đã chứng kiến … 

(xLc 2,1-14). 

Trường hợp ba nhà chiêm tinh Đông Phương : 

Sau các mục đồng là ba nhà chiêm tinh  Đông 

Phương. Các ông nhìn thấy một ngôi sao lạ xuất 

hiện, các ông đoán biết ‘một biến cố trọng đại vừa 

xảy ra :  Vua Do Thái mới sinh ra ?. Vì thế các ông 

hăng hái, đem theo lễ vật, lên đường đi tìm gặp và 

triều bái vị vua diệu huyền này. Kìa, ngôi sao vẫn ở 

trên đầu các ông, dẫn đường cho các ông đi… Các 

ông tới tận thủ đô Giêrusalem để hỏi tin ‘Đức vua 

Do Thái sinh ra ở đâu ? Chúng tôi đã thấy vì sao của 

Người xuất hiện bên Đông Phương, nên chúng tôi 

đến bái lạy Người ? Không ai biết sự việc đó để chỉ 

cho các ông!, ngoại trừ ngôi sao lạ đã dẫn các ông 

đến tận Bétlem. Các ông mừng rỡ gặp được Hài Nhi 

Giêsu và Maria, Mẹ Ngài… Với cả lòng thành, ba 

nhà chiêm tinh thờ lạy Chúa Giêsu, tiến dâng lễ 

vật… Rồi ra về xứ sở, kể lại sự việc cho đồng bào 

NĂM TRUYỀN GIÁO  

NIỀM VUI TIN MỪNG 
Mai Đức Vinh 
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của các ông… (xMt 2,1-12). 

4. Niềm Vui Tin Mừng là niềm vui luôn mới 

mẻ, niềm vui được chia sẻ. 

Niềm vui Tin Mừng là niềm vui luôn mới mẻ, 

niềm vui được chia sẻ. Cựu Ước đã báo trước 

niềm vui này qua các ngôn sứ, đặc biệt là Isaia. 

Ông hoan hỉ loan báo và chào đón Đấng Mesia 

từng được đợi trông : ‘Hỡi bà con, hãy vui lên, 

Chúa làm cho dân Người đông thêm và chan chứa 

niềm vui’ (Is 9,3). Vì thế, ‘Sion hãy reo vui mừng 

rỡ’ (Is 12,6), ‘hỡi kẻ loan tin mừng cho Giêrusa-

lem, hãy cất tiếng reo vui thật mạnh mẽ’ (Is 40,9). 

‘Cả tạo vật nữa, cả trời cao biển rộng, hãy hò reo, 

cả trái đất hãy nhảy múa, cả núi non hãy reo hò, vì 

Thiên Chúa yên ủi dân Ngài đã chọn và chạnh 

lòng thương mọi kẻ khó nghèo…’ (Is 49,13). Có lẽ 

phấn khởi hơn cả là lời mời gọi của ngôn sứ 

Xêphônia : «Hỡi đồng bào, dân riêng của Đức 

Chúa, hãy vui lên, Thiên Chúa của các người đang 

ở giữa các ngươi. Người là Đấng anh hùng, là vị 

cứu tinh. Vì đồng bào, Đức Chúa cũng vui mừng 

lấy tình thương mà ứng xử với đồng bào. Vì đồng 

bào, Đức Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng như trong 

ngày lễ hội » (Xp 3,17). 

Niềm Vui Tin Mừng bừng nở trong Tân Ước, từ 

Maria, Giuse, Elisabét, các mục đồng, ba nhà 

chiêm tinh, đến Gioan tiền hô và các Tông Đồ, dân 

chúng náo nức đến nghe Chúa Giêsu giảng… Tất 

cả đều chung niềm vui với Đức Maria : « Thần trí 

tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa, Đấng cứu 

độ tôi !» (Lc 1,47). Chính Chúa Giêsu cũng ‘vui 

mừng trong Thần Khí’ (Lc 10,21), khi công bố sứ 

điệp niềm vui : «Thầy nói những điều này cho anh 

em, để niềm vui của Thày tràn đầy nơi anh em, và 

niềm vui của anh em được trọn hảo » (Ga 

15,11). Đến lượt các Tông Đồ, ‘các ngài đi tới đâu, 

ở đấy người ta reo mừng’ (Cv 8,8), ngay trong 

bách hại ‘họ vẫn ngập tràn niềm vui’ (Cv 13,52) 

(Eg 2-6). 

Đến đây, đức Thánh Cha Phanxicô đặt một câu 

hỏi : Niềm Vui Tin Mừng cốt yếu là gặp gỡ chúa 

Giêsu, đón nhận sứ điệp của Ngài. Thế thì tại sao 

chúng ta không đi vào dòng suối Niềm Vui ấy ? 

(Eg 5). 

5. Những người không lãnh nhận được Niềm 

Vui Tin Mừng. 

Ngay từ số 2 của Tông Huấn, Đức Thánh Cha đã 

bày tỏ : «Mối nguy lớn cho thế giới bị thấm nhiễm 

chủ nghĩa tiêu thụ niện nay, là cảm giác cô đơn và 

xao xuyến, phát sinh từ một con tim tự mãn nhưng 

tham lam, sôi nổi chạy theo những thú vui phù 

phiếm, và từ một lương tâm chai đá, không còn phân 

biệt được thiện ác và phúc tội. Chân phước Phaolô VI 

đã nói : «Đời sống kỹ thuật có thể tạo ra vô số điều  

kiện để hưởng thụ, nhưng lại rất khó tạo nên niềm vui 

(AAS 67 (1975) 292). Khi mà đời sống tinh thần của 

chúng ta bị trói buộc như thế, thì đâu còn chỗ cho 

người khác, cho người nghèo !. Lúc đó, tiếng nói của 

Thiên Chúa không còn được nghe thấy, niềm vui an 

bình của Thiên Chúa Tình Yêu không được cảm 

nghiệm, và ước muốn làm việc lành cũng bị phai mờ. 

Nhiều người, kể cả các tín hữu, rơi vào mối nguy 

hiểm này, họ cảm thấy bực bội, tức giận và chán 

chường… Dĩ nhiên, đó không phải là nếp sống vui 

tươi và sung mãn, đó không phải là ý muốn của 

Thiên Chúa an bài cho chúng ta, cũng không phải là 

đời sống trong Thánh Thần, hay đời sống bắt nguồn 

từ trái tim của Đức Kitô phục sinh (Eg 2). 

6. Chia sẻ Niềm Vui Tin Mừng là Truyền Giáo. 

Đức Phanxicô mượn lại lời của Đức Bênêditô 

khẳng định rằng : Người Kitô hữu sống Niềm Vui 

Tin Mừng, vì họ đã gặp gỡ Chúa Giêsu. Sự gặp gỡ 

dẫn họ đến sống trong trời mới, đất mới với một 

hướng đi mới. Chỉ nhờ sự gặp gỡ này, và nhờ tình 

yêu của Thiên Chúa, chúng ta mới được giải phóng, 

đi ra khỏi giới hạn hẹp hòi và khép kín của mình, hầu 

chia sẻ Niềm Vui Tin Mừng cho người khác. Đó 

chính là động lực của công trình Phúc Âm hóa Giáo 

Hội hằng theo đuổi. Hay như Đức Thánh Cha Phan-

xicô hỏi : làm sao chúng ta có thể không chia sẻ tình 

yêu gặp gỡ ấy cho gười khác ? (Eg 8).■ 



 

 

4 bản tin cursillo  196 

Còn gì quý bằng khi mừng Cursillo Pháp-Âu châu bao 

nhiêu tuổi thì cũng là bấy nhiêu năm tôi nấp bóng Phong 

trào, hay đúng hơn tôi học sống linh đạo của Phong 

trào. Nghĩ như vậy nên tôi vui mừng viết gửi đến quý 

anh chị Cursillista những suy nghĩ của tôi về Linh Đạo 

Cursillo, qua ba điểm sau đây: 

Mục đích của Cursillo 

Hành trang của Cursillo 

Những đặc tính siêu nhiên và tự nhiên của Cursillista 

MỤC ĐÍCH CỦA CURSILLO 

Tôi nghĩ, mục đích của Cursillo được tóm tắt trong lời 

sau đây của Đức cố Hồng y Nguyễn văn Thuận : 

« Cùng nhau chia sẻ, học tập, hoạt động, để đưa 

người ta về với Chúa Kitô và mang Chúa Kitô đến 

cho trần gian » 

1. Cùng nhau chia sẻ : 

Không có sự chia sẻ nào trọn vẹn bằng sự chia sẻ giữa 

Chúa Ba Ngôi, chia sẻ để nên một. Tiếp đến là sự chia 

sẻ của Thiên Chúa cho muôn loài và đặc biệt cho con 

người, trong việc sáng tạo, chia sẻ để cho sống và sống 

dồi dào, sống cả phần xác và cả tâm linh, sống để được 

kết hợp với Thiên Chúa Sáng Tạo. Mục đích Chúa 

Giêsu đến trần gian, cũng là để chia sẻ cho chúng ta và 

với chúng ta. Tình yêu là động lực của mọi chia sẻ. 

Khi dựng nên con người có nam có nữ là Chúa đã dạy 

chúng ta phải biết chia sẻ, chia sẻ là bổ túc cho nhau. 

Câu chuyện của Abel và Caïn (St 4) là dấu chứng thiếu 

sự chia sẻ. Đức Maria đã biết chia sẻ với người chị họ 

Elisabeth (Lc 1,39-44). Cộng đoàn Kitô đầu tiên (Cv 

2,44 ; 4,34-35) là chứng tá cụ thể và đầy ý nghĩa về sự 

chia sẻ. 

Trong Phong trào, chúng ta được mời gọi, thúc dục 

sống chia sẻ duới nhiều hình thức mà căn bản nhất là 

lời cầu nguyện (Palanca), là tinh thần khiêm nhường và 

tận tụy phục vụ, đặc biệt khi làm trợ tá, là thông chia 

kinh nghiệm sống cho nhau trong các buổi họp nhóm và 

Ultreya. 

2. Cùng nhau học tập : 

Chia sẻ cho nhau chính là học với nhau. Chúa Giêsu đã 

học mọi sự với Chúa Cha (Ga 15,15), học để biết vâng 

lời (Dt 5,8). Sách Thánh dạy chúng ta : « Bạn hãy lưu tâm 

tra tìm và lấy khôn ngoan khảo sát tất cả những gì diễn ra 

ở dưới bầu trời : thấy mọi kỳ diệu của tạo thành, thấy tình 

yêu của Chúa cao vời…(Gv 1,13 ;8,16). Học để biết mến 

Chúa hết lòng và thương người như chính mình (Mc 12,34

-38) » 

Học hỏi là nhu cầu tự nhiên của con người. Đức Khổng Tử 

bảo : « Ở đời có ba điều đáng tiếc : một là hôm nay bỏ 

qua, hai là đời này chẳng học, ba là thân này lỡ hư » . 

Không chỉ học về Thiên Chúa, về tình yêu, và giáo huấn 

Thánh kinh như Công Đồng mời gọi (MK 23-25) mà còn 

phải học để biết cách sống với mọi người cho đúng tinh 

thần Phúc Âm. Nhưng không phải dễ, như lời Tăng Tử nói 

với Khổng Tử : « Tôi biết Thầy có ba điều, tôi học mãi mà 

chưa làm được : Thầy thấy người ta có một điều phải mà 

quên cả trăm điều trái của người ta, thế là Thầy dễ tính. 

Thầy thấy người có một điều phải, thì vui vẻ như là mình 

có, thế là Thầy không ghen tị ; Thầy nghe điều gì phải, 

nhất quyết làm, rồi sau mới nói, thế là Thầy còn chịu khó 

thực hành ». 

Học tập là sinh hoạt lớn của Cursillo : Ba ngày tĩnh huấn 

với 16 Rollo, trong đó có rollo riêng về Học Tập. Trong ba 

ngày đó, có lẽ « huấn » nhiều mà « tĩnh » ít. Sau đó là 

« ngày thứ tư » với chương trình học hỏi đều đặn mỗi 

tháng của Trường Huấn Luyện và Ultreya. Phong Trào chú 

trọng việc học hỏi Lời Chúa. Xen kẽ vào đó là những buổi 

Cấm Phòng hay những Khóa Học đặc biệt khác. Tóm lại 

« cùng nhau học tập » là một hình thức chuẩn bị hành 

trang để « cùng nhau hoạt động ». 

3. Cùng nhau hoạt động : 

Đọc Thánh Kinh chúng ta thấy rõ : - Thiên Chúa không chỉ 

truyền dạy các giới răn, mà còn truyền tuân thủ các giới 

răn. Thiên Chúa ghi khắc giới răn của Ngài vào trái tim 

chúng ta (DNL 6,6) ; Ai yêu mến Chúa thì phải giữ giới răn 

của Ngài (Dn 9,4 ; Mt 5,19 ; Ga 14.15,23 ; 15,14). – Thiên 

Chúa không chỉ dạy khôn ngoan, nhưng ngài còn truyền 

sống khôn ngoan : Ngài yêu thuơng ai sống sự khôn 

ngoan (Kn 7,28), sự khôn ngoan biểu lộ qua bằng lời nói 

và việc làm (Hc 4,29). – Thiên Chúa không chỉ dạy sự 

công chính, mà còn truyền thực thi đức công chính : Phúc 

cho kẻ đói khát sự công chính (Mt 6,5) ; Ai thực thi sự 

công chính thì sinh ra bởi Thiên Chúa (1Ga 3,10,19). Con 

hãy đi tìm sự công chính (2Tm 2,22). – Thiên Chúa không 
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bản tin cursillo 

  

 5 196 

chỉ công bố Tin Mừng cho chúng ta, Ngài còn truyền cho 

chúng ta phải hoạt động để Tin Mừng loan đi khắp nơi và 

đến với mọi người : Chúa bảo Jérémie « ngươi hãy đi lập 

lại tất cả những lời ta đã nói với ngươi » (Jr 26,2) ; Anh em 

hãy đi khắp nơi, rao giảng Tin Mừng cho muôn dân (Mt 

28,19). – Thiên Chúa không chỉ ban tình yêu cho chúng ta, 

Ngài còn dạy chúng ta phải sống tình yêu, phải thể hiện 

tình yêu : Hãy yêu tha nhân như chính mình (Mt 5,43) ; 

Đây giới răn của Thầy, các con hãy yêu nhau như Thầy 

yêu mến các con (Ga 15,12 ; 15,17…). Đức tin không việc 

làm là đức tin chết (Gc 2,17). Nén vàng, nén bạc đã lãnh 

nhận, bạn phải làm lợi ra (xem Mt 25,14-20). 

Cursillo là Phong trào ‘sống và hoạt động’. Nếu đã ‘cùng 

nhau học tập’ phải ‘cùng nhau hoạt động’, vì ‘tri hành hợp 

nhất’. Cursillo là một Phong trào Công giáo Tiến Hành và 

tôn chỉ là ‘Quan sát, Phán Đoán và Hành động’. Đức cố 

Hồng Y Nguyễn Văn Thuận khẳng định rằng : « Không 

cùng nhau hoạt động là cùng hùa nhau giết chết Phong 

trào ». Một trong những mục đích chính yếu của Khóa 

Tĩnh Huấn là chuẩn bị cho người Cursillista ‘thành con 

người hoạt động trong mọi môi trường sống’. Vì thế rollo 

Học Đạo, Hội Nhóm hay cụ thể và rộng rãi hơn, rollo Phúc 

Âm Hóa Môi Trường. ‘Phúc Âm Hóa’ trước tiên là đưa 

người ta về với Chúa Kitô. 

Để đưa người ta về với Chúa Kitô. 

Đem người ta về với Chúa là công việc truyền giáo khẩn 

trương bắt gốc từ Thánh Kinh. Tất cả các Ngôn Sứ đều có 

chung sứ mệnh ‘đem người ta về với Thiên Chúa’ : « Ta 

sai ngươi đi, trao cho ngươi sứ mệnh nói cho họ biết ‘’Ta 

là Chúa của họ‘’ (Dt 18,18). Chúa Giêsu đến trần gian để 

kêu người tội lỗi trở về với Thiên Chúa (Lc, 32), như đứa 

con hoang đàng trở về với Cha (Lc 15,11-32), để cứu vớt 

những gì đã hư mất (Lc 19,10). Chúa Giêsu truyền cho 

các Tông Đồ : « Các con hãy đi giảng đạo cho muôn dân, 

làm cho họ nên môn đệ của Thầy »(Mc 16,15). 

Đem người ta về với Chúa là ‘việc làm khẩn trương’ mà 

Đức Phaolô VI đã nhấn mạnh trong Tông Huấn Rao 

Truyền Phúc Âm (Evangelii nuntiandi). Ngài dùng lời 

Thánh Phaolô để thúc đẩy chúng ta « Khốn cho tôi, nếu tôi 

không rao giảng Phúc Âm (1Cr 9,16). Công đồng Vatican 

nói rất nhiều đến sứ mệnh này trong sắc lệnh Tông Đồ 

Giáo Dân (Apostolicam actuositatem). Khẩn trương bởi vì 

như chúng ta thấy hiện nay mới có 1.783.660.000 người 

tin Phúc Âm (1.010.352.000 Công giáo, 368.209.000 Tin 

lành, 168.683.000 Chính thống, 73.635.000 Anh giáo, 

162.580.600 thuộc các giáo phái khác), còn lại Hồi giáo 

(950.726.000), Ấn Độ giáo (719.269.000), Phật giáo 

(309.127.000) và Do Thái giáo (850.000). 

Tương tự như mọi phong trào Công Giáo Tiến Hành khác, 

Cursillo là phong trào huấn luyện giáo dân thành những 

chiến sĩ Phúc Âm, thành men trong bột, thành muối, thành 

ánh sáng Tin Mừng. ‘Trong Giáo Hội có nhiều chỗ dành 

cho Cursillo’ như lời huấn dụ của Đức Gioan Phaolô II 

trong dịp Ultreya quốc tế năm 2000 tại Roma. Một 

phương thức đem Chúa đến cho người ta cách hữu 

hiệu là sống theo lời truyền của Chúa Giêsu « Các con 

hãy làm chứng về Thầy » (Cv 1,8). « Ai nom thấy thầy là 

thấy Chúa Cha (Ga 14,9). Đó là làm tông đồ bằng 

gương sáng, bằng đời sống chứng nhân. Biết bao Cur-

sillistas đã cảm nhận hồng ân lớn lao trong ngày thú tư, 

là « nhờ mình thay đổi bản thân mà gia đình hay môi 

trường sống cũng thay đổi » ? Quả là « không ai cho cái 

mình không có » (Nemo dat quod non habet). 

Và mang Chúa Kitô đến cho trần gian : 

Chúa Cha đã làm guơng cho chúng ta khi vì « yêu 

chúng ta, đã ban Con Một của Ngài cho chúng ta » (1Ga 

4,9-10), và khi giới thiệu « Đức Giêsu là con yêu dấu 

của Ngài » (Mt 4,17). Lần lại Phúc Âm, chúng ta thấy 

Đức Maria, Thánh Giuse, các Mục Đồng, ba Đạo Sĩ, ông 

già Siméon, các nhân vật khác kể cả các bệnh nhân 

được chữa lành đều làm công việc ‘đem Chúa đến cho 

trần gian’. Các Tông Đồ, kể cả Phaolô, một khi đã nhận 

được sứ mệnh « hãy đi rao giảng Tin Mừng cho muôn 

dân » (Mt 15,19), tất cả đã trung thành và trung thành 

cho đến chết. 

Sứ mệnh của các tông đồ cũng là sứ mệnh của Giáo 

Hội trong mọi thời đại, nhất là hôm nay : Truyền giáo là 

bổn phận thiết yếu của Giáo Hội (GH 16-17), ngày càng 

khẩn thiết hơn (TG 1). Và đây là bổn phận chung của 

mọi kitô hữu (GH 17, TG 23), trong đó có mọi Cursillista. 

Các rollo : Giáo dân trong Giáo Hội, Học Đạo, Hành 

Đạo, Lãnh Đạo, Đời sống công giáo, Cộng đồng Kitô, 

Nghiên cứu và Phúc Âm hóa môi trường đều nhiều ít 

nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm « đem Chúa đến cho 

trần gian và đem trần gian về với Chúa ». Trong cuốn 

Chỉ Nam, Phong trào dạy chúng ta cầu nguyện cho 

những người chưa biết Chúa Kitô : « …Xin Chúa ban 

sức mạnh cho chúng con tham gia việc rao giảng Lời 

Chúa trong suốt đời chúng con và nhờ ơn Hội Thánh 

cùng nhờ lời cầu bầu của Mẹ Thánh Chúa, chúng con 

có thể dẫn đưa về với Chúa những linh hồn còn sống xa 

chân lý… » (tr 37-38). Trước khi sang phần II, tôi xin 

được kết luận bằng lời xác tín của một người anh 

em (G.B Trần Hiển, Ultreya 8-92) : 

Chúa ơi bao điều con đã học, 

Con xin ghi khắc tận đáy lòng, 

Ngày thứ tư con về chốn cũ, 

Thánh hóa môi trường khỏi thói hư, 

Đem tình yêu thương đến mọi người, 

Gia đình xã hội được yên vui, 

Để danh Cha muôn đời cả sáng, 

Nước Chúa hiển trị khắp nơi nơi. 

Hết phần I 
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1. Ngoài đời nhóm là nơi thông tin và giải trí. Đối với Cur-

sillista hội nhóm còn có ý nghĩa thiêng liêng, là cơ hội làm 

việc tông đồ, sống đời sống Kitô hữu đích thực. Là nơi gặp 

gỡ chính mình, gặp gỡ Thiên Chúa và gặp gỡ tha nhân. Do 

đó, chúng ta phải có lòng trông chờ, ước mong hội ngộ, như 

những người bạn thân tình “Nhất nhật bất kiến như tam thu 

hề”. Sự mong chờ hội ngộ đó thể hiện tình bằng hữu keo 

sơn. Chân tình là căn bản của nhóm và không để bất cứ 

một ý nghĩ, môt hành vi nào ‘bất thường” xảy ra trong nhóm. 

2. Thánh Phao Lồ, bổn mạng của Phong trào, đã phân biệt 

cho chúng ta biết nguồn gốc của hành vi lương thiện, nhân 

ái do “Tình yêu” thúc đẩy, và ngược lại là những hành vi bất 

nhân do “ Tội lỗi “ thúc đẩy. 

3. Thánh Giacôbê cũng nhắc lại “Thiên Chúa chống lại kẻ 

kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường”. Ngài nói 

tiếp: “Thưa anh em, anh em đừng nói xấu nhau. Ai nói xấu 

và xét đoán anh em mình là xét đoán Lề Luật. Nếu anh em 

xét đoán Lề Luật thì anh em không còn là kẻ vâng giữ mà là 

kẻ xét đoán Lề Luật. Chỉ có Đấng ra Lề Luật và xét xử, đó là 

Đấng có quyền cứu thoát và tiêu diệt. Còn anh em là ai mà 

xét đoán người thân cận?” 

4. Mỗi ngườì trong chúng ta cũng nên tự xét mình: Mình là 

ai mà dám xét đoán người khác? Thánh Phao đã nhắc nhở 

“Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, 

nhưng cao trọng hơn cả là đức mến”. Đức mến thì nhẫn 

nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không 

tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không 

nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự 

gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật.” Chúng ta quý 

mến nhau vì tấm chân tình, đến với nhau để chia sẻ những 

kinh nghiệm về sống đạo, chứ không bao giờ đến để kiếm 

chuyện. 

5. Là Kitô hữu sống đời sống đạo đích thực nghĩa là biết 

sống đời sống kết hợp với Chúa và với các Kitô hữu khác 

đế tạo nên nhóm cốt lõi: Nhóm cốt lõi là xương sống của 

Giáo hội để (1) chu toàn ơn gọi nên thánh, (2) tham gia sinh 

hoạt cộng đồng và (3) truyền bá Phúc âm. Mỗi Cursillista 

phải đối diện với chính mình, trực diện với Thiên Chúa, 

chạm trán với cộng đồng và thế giới (FI. 454) vì thế mỗi 

Cursillista phải biết hiến thân, chu toàn những cam kết trần 

thế của mình để đáp ứng lời mời gọi của Thiên Chúa. 

6. Bản chất chính yếu của Giáo hội là một cộng đồng kết 

hợp toàn thể các giáo dân. Không ai có thể được gọi là 

thành viên của Giáo hội mà không thật sự nối kết với những 

anh chị em Kitô hữu khác. Căn bản nẩy không bắt nguồn từ 

con người mà từ trong lòng Giáo hội, từ một Thiên Chúa với 

Ba Ngôi và từ sự hiệp thông cùng các Thánh (Vertebration 

150-151). Ba Ngôi thể hiện cho nhóm và Ba Ngôi nhưng 

một Chúa thể hiện cho sự hợp nhất. 

7. Nhóm là một Giáo hội thu hẹp: Nơi các thành viên kết tình 

thân hữu, tâm đầu ý hiệp, tương trợ, thành thực, tôn trọng 

lẫn nhau. Đến với nhau một cách nhiệt tình để, chia sẻ tâm 

tình sùng đạo, học đạo và hành đạo, cụ thể hoá đức Ái.  

8. Hội nhóm là cách thức Giáo hội sinh hoạt từ thuở sơ khai, 

nói khác đi là bản chất của Kitô giáo. Các Thánh Tông đồ đã 

lập thành nhóm nhỏ để đi rao giảng tin mừng cứu độ của 

Chúa cho muôn dân thiên hạ. Nhóm là cơ hội cho chúng ta 

kết bạn, củng cố, đào sâu, nuôi dưỡng tình bạn, là hình thức 

sống chung sâu xa nhất của tình bằng hữu. Tình bằng hữu 

tràn đầy ơn sủng là phương cách tốt nhất nhờ đó chúng ta 

chia sẻ cảm nghiệm sống đạo, kiến thức về Thánh kinh, và 

kinh nghiệm tông đồ. Sinh hoạt nhóm giúp chúng ta phong 

phú hoá đời sống tinh thần, tự thánh hóa bản thân. 

9. Hội nhóm cổ võ cách sống đời sống Kitô hữu đích thực 

trong tình thân với mọi ngươì, bao gồm việc lập kế hoạch và 

thực hiện các công tác tông đồ” (FI 128) với các đức tính cần 

thiết như chân thực: Tình thương và tương trợ là đặc tính 

của Kitô giáo. Thiếu thành thực thì không có niềm tin, tình 

bạn không thể phát triển được, sinh ra giả hình, khủng 

hoảng, chán nản và tan rã.  

10. Nơi nào có sự hiện diện của một cộng đồng Kitô hữu 

nhân bản thực sự thì nơi đó có sự hiệp thông tiến triển giữa 

các thành phần, sẵn sàng chia sẻ của cải thiêng liêng và vật 

chất cho nhau. Thánh Phao Lồ dạy rằng “ Hãy mang gánh 

nặng cho nhau, như vậy anh chị em chu toàn luật của Chúa 

Kitô”. 

11. Trong nhóm, người Cursillista có thể tìm thấy cách sống 

như một Kitô hữu đích thực mà họ được mời gọi để thực thi. 

Nhóm thân hữu được tự thành lập, liên tục sinh hoạt, là 

nguồn mạch, là hạt nhân của những cộng đồng Kitô hữu tràn 

đầy nhiệt tâm tông đồ. Không ai có quyền chọn bạn cho 

chúng ta, không ai có thể ngăn cản chúng ta kết thân với 

người này hay ép buộc chúng ta phải đến với người kia. 

Nhóm được kết thành bởi những Cursillista tự do lựa chọn 

đến với nhau vì thích hợp chớ không vì bị cưỡng ép. 

12. Những người nhận thức được rằng “Một Kitô hữu cô độc 

là một Kitô hữu tê liệt”, sẽ đi tìm người tâm đầu ý hiệp để kết 

chặt thân tình, kết hợp thành nhóm thân hữu với tinh thần 

sống đạo trọn vẹn, nhớ lời cam kết khi được chịu phép Rửa 

tội: Giáo hội như một Nhiệm thể” (1 Corinto 12:27). Giáo 

dân, nhờ phép Rửa tội, có sự hiệp nhất trong sứ vụ mặc dù 

có nhiều thành phần như tu sĩ, linh mục, giáo dân…nhưng 

tất cả đều sẵn lòng cởi mở để chia sẻ với nhau. 

13. Kitô hữu không được sống cô lập mà phải mà phải sống 

trong cộng đồng dân Chúa. Được như vậy thì nhóm Thân 

hữu mới có thể sinh hoạt hữu ích và lâu dài vớí lòng ước 

muốn sống chung với nhau trong tình thân hữu của Thiên 

Chúa vì “Ở đâu có hai hay ba người tụ họp vì danh Ta, nơi 

đó có Ta ở giữa họ”.  

Tóm lại nhóm thân hữu đích thực là những hội nhóm trong 

đó cursillista biết thực hiện 3 tiến trình chia sẻ căn bản:  

(1)Chia sẻ đời sống thiêng liêng; (Sùng đạo). (2) Chia sẻ sự 

tiến triển trong sự hiểu biết về Chúa Kitô; (Học đạo) và (3) 

Chia sẻ những nỗ lực đưa đạo Chúa vào các cơ cấu Xã 

hội” (Hành đạo) ( FI 496). 

Trần Xuân Thời ■ 

Chia sẻ về Nhóm Thân hữu  
“ Ba Ngôi thể hiện cho nhóm 
Ba Ngôi là một Chúa thể hiện cho sự hiệp nhất. ” 
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13. Theo luật nào, con trai đầu lòng phải được gọi là 

thánh, dành cho Chúa? R/ Luật Mosê 

14. Ông Simeon nói gì về Hài Nhi? R/ Ánh Sáng cho dân 

ngoại (Lc 2, 32) 

15. Sự kiện dâng Hài Nhi Giêsu vào đền thánh được 

Thánh sử nào ghi chép? R/ Thánh Lucas. (2, 22-38) 

16. Trong ngày lễ dâng Hài Nhi Giêsu vào đền thánh có 

nghi thức gì đặc biệt? R/ Làm phép nến. 

III Hành đạo  

Thánh ca trình diễn sắp xếp đúng cho “Đêm Giáng Sinh”: 

Đang mong Chúa đến với “Tình ca trông đợi Chúa”. Thì, 

từ xa xa nghe trên trời có “Tiếng hát Thiên Thần” và dưới 

thế cũng cất “Cao cung lên”. Rồi mọi người ca “Trời hân 

hoan”. Và cuối cùng đến tới “Hang Be Lem” vào “Trong 

hang đá nhỏ” để làm sao gửi được “Lá thư trần thế”  

1. Ai ai đều mong đợi, hợp hoan “Tình ca trông đợi 

Chúa” (nhóm 93). Đấng chuộc tội và Cứu đời. Đoàn con 

đã hối tội rồi. Lòng nhân từ Chúa vô bờ.  

Trời cao hãy đổ sương xuống 

Và ngàn mây hãy mưa Đấng chuộc tội 

Trời cao hãy đổ sương xuống 

Và ngàn mây hãy mưa Đấng Cứu đời 

2. Từ xa xa, tận không trung cao vút “Tiếng hát Thiên 

Thần” (Nhóm Ermont) vang lên, làm ngỡ ngàng, đánh 

thức mọi người. Vì thiên thần loan báo “Con Chúa đã ra 

đời” hãy đi tìm Chúa đang “nương thân trên rơm rạ giữa 

hang lừa” 

Đêm khuya nghe náo nức muôn cung đàn 

Vang trên đồng quê thức giấc đêm đông 

Trên không trung vang tiếng của Thiên Thần 

Chung nhau hòa câu kính chúc hiển vang. 

Nghe vậy, đoàn người háo hức mong chờ, đồng ca 

mừng Chúa. 

Oh,… ca lên nào, tình yêu Thiên Chúa cao vời...Tình 

Chúa cho nhân loại. 

Nhóm Têrêsa (Sarcelles, Gonesses, Villires le Bel) do anh 

Many Hùng và chị Hoàng Lan thực hiện chương trình đặc 

biệt cho Ultreya Giáng sinh 2014, gồm Thánh Ca và hoạt 

cảnh. Thành công là có MC Công-Thành. Mới lạ, vui tươi, 

ấm cúng và cởi mở.  

Đại hội có mặt tham gia qui tụ đủ các nhóm: Têrêsa, Er-

mont, 93, Marne La Vallée, Ngũ Vị Hương. Với sự góp 

mặt hai danh ca Lệ Thanh và Thu Hồng 

Ngoài chầu Thánh Thể vào cuối, như thường lệ, Ultreya 

có:  

I. Sùng Đạo, đọc, suy gẫm TV 127 và Thánh Thi 3. Chị 

Đào Kim Phượng hướng dẫn. 

Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa 

Ăn ở theo đường lối của Người (TV.127, 1) 

Được sống lâu bên đàn con cháu 

Nguyện chúc Israel vui hưởng thái bình (6) 

II. Học Đạo, nghe Phúc Âm Lễ Thánh Gia, lễ Dâng Chúa 

trong đền thờ (Lucas 2, 22-40) 

Chị Nguyễn Hữu Nhơn đọc. Độc đáo, sau khi nghe Phúc 

Âm, thay vì chia sẻ, MC đặt 16 câu hỏi liên quan đến giáo 

lý ''thánh gia''. Cha Thanh giải đáp:  

1. Bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem để làm 

gì? R/ Để cầu nguyện  

2. Ai gặp Hài Nhi tại đền thờ Giêrusalem? R/ Ông Simêon 

3. Thánh Gia sống tại miền nào? R/ Galilê 

4. Làng quê nơi Chúa sinh trưởng là gì? R/ Nazareth 

5.Tại làng quê nơi sinh sống, Chúa Giêsu sinh sống thế 

nào? R/ Kết hợp với Thiên Chúa, vâng phục, và yêu 

thương. 

6. Thánh gia là ai ? R/ Mô hình mẫu của các gia đình. 

7. Trong lễ Thánh Gia nhắc nhở ta điều răn nào? R/ Điều 

răn thứ Tư: Thảo kính cha mẹ. 

8. Sứ điệp Lễ Thánh Gia muốn các gia đình là gì? R/ Nhân 

hậu, khiêm nhu, hiền hòa, nhẫn nại. 

9. Khi suy niệm về Thánh Gia, chúng ta cầu xin điều gì? R/ 

Xin cho làm tròn nhiệm vụ 

10. Gia đình đầu tiên được thánh Phaolo rửa tội ở Akhaia 

tên gì ? R/ Têphana 

11. Gia đình ai được cứu thoát khỏi lụt Hồng Thủy? R/ ông 

Noe 

12. Người con của Dacaria và Elizabeth tên gì? R/ Gioan 

(Tẩy Giả) (Lc 1, 63) 

Ultreya Giáng Sinh 2014 

« Hạnh Phúc Gia Đình trong niềm vui Phúc Âm » 
một Cursillista ghi lại 
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Làm hơi ấm che... vừa gió sương 

Dâng Chúa hồn đau.  

Chúa an vui mùa đông sắp qua, mùa xuân chưa về 

Con xin ngồi kề gần bên máng cỏ 

Nói nhỏ với Người những chuyện trần gian.  

7. Hai ca sỹ Lệ Thanh và Thu Hồng ca chung “Lá thư trần 

thế”, gợi lại Noel năm nào. 

Xưa nay, còn chiến tranh hay lưu vong, chúng con vẫn 

một lòng kính tin vào Ngôi Hai.. ánh sao” chỉ đường. 

Lạy Chúa con là lính trận ngoài biên 

Vì xa thành phố, xa quá nên quên 

Ngôi Hai trời xuống, Ánh sao lung linh muôn mầu 

Con tưởng hỏa châu rơi đầu tuyến 

Lạy Chúa xin ban phúc bình an 

Tình thương hiệp nhất cho khắp nhân gian 

Yêu thương an vui hạnh phúc, khắp nơi hát vang 

Noel về để mọi người vui đón Chúa ra đời 

8. Hoạt cảnh: “Huyền thoại một vì sao” do nhóm Têrêsa 

công trình tập diễn 

Ba vua dẫn đầu là Many Hùng (áo trắng), đếnNguyễn 

Thanh Huy (Áo đỏ) và Lưu Gái (áo nâu) từ 3 ngả tiến về 

chân bàn thờ, cung kính dâng lễ vật trước hang đá có 

Đức Mẹ (Lưu Thị Ngọc Bích) Thánh Giuse (Đặng Hoài 

Sơn). Trong khi các thành viên Têrêsa còn lại cùng hát: 

Xưa thật xưa, xa tít bên cõi trời ấy 

Một vì sao đưa ai đi tìm đến nơi Chúa sinh 

Để muôn ngàn sau nhân thế mãi mãi còn nhớ 

Vì sao đưa lối cho nhau gặp gỡ ân tình. 

Trong đêm âm u sao dìu người đường xa 

Người đem lễ vật vô giá lên vua thiên đình 

Đông tây xa xôi vượt rừng lội sông 

và ta ngây ngất yêu thương đêm thánh vô cùng. 

Trong mấy phút Chầu Thánh Thể, kết thúc Lễ Hội, đoàn 

con xin hợp ca: 

Vui, vui lên người hỡi! Noel! Noel! 

Vui lên người hỡi, Noel! Noel! 

Hôm nay ngày Chúa sinh ra đời, chúng ta. 

Vui lên người hỡi! Noel! Noel! 

Hôm nay ngày Chúa sinh ra làm con người  

(Thành Tâm Noen, Noen) 

3. Cao cung lên (nhóm Marne La Vallée). Trong đêm 

khuya, đâu đâu cũng có nhạc và ca, đua nhau hòa với 

thiên thần, cất tiếng: 

Cao cung lên khúc nhạc thiên thần Chúa 

Hòa trong làn gió, nhè nhẹ vấn vương 

Ôi đê mê lắng nghe cung thoang thoảng cung đàn 

Một đêm khuya vang vọng trong tuyết sương..  

4. ‘Trời hân hoan » (Nhóm Ngũ Vị Hương) khắp nơi, từ 

rừng núi, mưa hay nắng ấm, mong xin ơn Thái Hòa và 

bình an. 

Trời hân hoan đất tưng bừng vui ca 

Này giờ con Chúa, Đấng Cứu Tinh đã sinh ra,  

Từ non cao tới khơi ngàn bao la 

Người người hoan chúc đón tin vui thái hòa.  

5. Trong đêm lạnh, tới « Hang Be Lem » (nhóm Têrêsa) 

tận mắt mới nhìn rõ Hài Nhi giáng sinh khó nghèo không 

nhà, không áo, không ai giúp đỡ.. Chúa cần tấm lòng, 

mấy ai cởi mở. Chúa sinh vì ta, đem an hòa, ân phúc, 

cho muôn dân lầm than ấm lòng. 

Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời 

Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa 

Trong hang Be lem ánh sáng tỏa lan tưng bừng 

Nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng 

6. Xen kẽ, Lệ Thanh '’Trong hang đá nhỏ”, đã thân thưa 

và hỏi : Chúa có lạnh không? Chắp tay xin thay cho mọi 

người, xin ban bình an, hiệp nhất. Và xin kể những 

chuyện trần gian.  

Con dâng lễ vật hèn, trong hang đá nhỏ sương rơi 

Chúa có lạnh không? 

Nguyện Chúa dâng Chúa lòng đơn sơ, đến tôn thờ. 
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cũng như trong Thánh Lễ, xin Chúa và Mẹ Maria ban 

cho Chị ơn can đảm và bình tĩnh trước những khó 

khăn mà Chị đang phải đương đầu. Trong lúc nhà 

nhà rộn ràng đón mừng những ngày lễ tết cuối năm, 

thỉnh thoảng tôi nhớ tới Chị..Tôi và 

chắc chắn là các anh chị khác cũng thế, 

chúng tôi cùng dâng lên Chúa và Mẹ 

Maria những lời cầu nguyện khiêm tốn nhưng 

chân thành dành cho chị. Trong niềm vui lễ tết, 

chúng tôi cũng nhận được một số tín hiệu phấn khởi 

và vui mừng: Chị đã cầm bút viết bài chia sẻ trong tờ 

Thông Tin Cursillo cuối năm; Chị đã đến tham dự Ul-

treya mừng Giáng Sinh và THL đầu năm mới; Chị đã 

viết email cho mọi người với « tiếng cười » để nói 

lên tâm tình cảm tạ tri ân …Tôi cảm động khi thấy Chị 

biểu lộ một đời sống nội tâm vững vàng và trưởng 

thành. 

Ngày 28/12/2014 là ngày lễ mừng kính Thánh Gia Thất. 

Năm nay cũng như mọi năm, nhiều tuần lễ trước, Giáo 

xứ mời gọi các cặp vợ chồng muốn mừng lễ Kỷ niệm 

Hôn phối của mình thì ghi tên và xin Phép lành của 

Tòa Thánh. Anh chị Hồ Văn Bá kỷ niệm 35 năm Hôn 

phối, đã sốt sáng ghi tên rất sớm. Gia đình nào cũng có 

những bước thăng trầm, vợ chồng cũng trải qua nhiều 

lúc vui, lúc buồn, sống êm ấm bên nhau hay cay đắng 

cãi cọ nhau … Vợ chồng tôi sống với nhau hơn 40 năm 

cũng đủ để có thể viết ra như vậy, nhưng phải xác tín 

rằng đời sống vợ chồng đã được Thiên Chúa liên kết 

và chúc phúc, với ơn Chúa, mọi sóng gió sẽ qua đi… 

Trong niềm tin ấy, anh chị Hồ Văn Bá đã hồi hộp chờ 

đợi ngày lễ Kỷ niệm trên, có con cháu quây quần và 

bạn bè đến chung vui...Chúa Nhật ngày 01/02/2015, 

một lần nữa, một Thánh lễ tạ ơn tại Cộng đoàn MLV 

để cầu nguyện cho anh chị Hồ Văn Bá, đã sống với 

nhau 35 năm và sẽ nắm tay nhau bước tới trong Ngày-

Thứ-Tư của mình. 

Năm mới, bầu khí mới, tâm tình mới … Buổi họp 

Trường Huấn Luyện đầu năm bắt đầu học hỏi về Tông 

huấn Niềm Vui Của Tin Mừng của ĐTC Phanxicô, được 

đánh giá là rất súc tích và dễ đọc vì lời văn rất lôi cuốn. 

Tôi đã đọc Tông huấn này hai lần, công nhận là hấp 

dẫn, nhiều đoạn đã làm tôi xúc động, nhưng khó nắm 

được nội dung. Tôi so sánh Tông huấn của Đức Thánh 

Cha như một vùng biển rộng lớn, tôi đến và trầm mình 

trong đó, không nếm được cái bao la của đại dương, 

nhưng được hưởng sự tươi mát và sung sướng do 

nước biển ôm ấp thân thể mình. Xin các anh chị ở các 

nơi cùng đọc Tông huấn Niềm Vui Của Tin Mừng, như 

cùng nhau đáp lại tiếng gọi của biển. 

M.Vũ ■ 

Những ngày cuối năm, nhân dịp lễ Giáng Sinh và 

năm mới, tôi nhận được khá nhiều những lời chúc 

mừng trong hộp thơ email của mình, do các anh 

chị quen biết trong PT ở Pháp, ở xa cũng có và cả 

những người tôi không quen nhưng 

có liên lạc với nhau trên mạng in-

ternet. Có những lời chúc mừng 

thật dễ thương và đôi khi còn được kèm theo 

một tấm thiệp rất đẹp. Có những câu chúc hoàn 

toàn và đầy đủ mang nội dung « tràn đầy Hồng ân 

Thiên Chúa, dồi dào sức khỏe ... ». Người người vui vẻ 

chúc mừng nhau. Tôi cũng đáp lễ bằng các lời chúc 

tương tự nhưng đơn giản hơn. 

 Nếu tôi có diễm phúc nhận được ơn lành như các 

lời chúc thì chắc chắn tôi là người hạnh phúc nhất 

trên đời. Tôi biết những lời  ấy đều do tấm lòng 

chân thành đối với nhau, yêu mến nhau, muốn cho 

nhau những điều tốt đẹp nhất, nhưng thú thật, từ 

trong thâm tâm, tôi thấy « nhiều quá... ». Với tuổi già 

và bệnh tật, tôi không thể dồi dào sức khoẻ, còn 

« tràn đầy Hồng ân » thì tôi không dám mơ ước vì 

nghĩ mình chẳng xứng đáng... Tôi chợt vui mừng 

nhận ra có một lời chúc có giá trị cho tôi, đó là lời 

chúc trong Nghi thức kết thúc Thánh Lễ. Cha Chủ 

tế đã long trọng xin Chúa Ba Ngôi ban phúc lành 

cho mọi người. 

Mùa Vọng và lễ Giáng Sinh năm nay được tôi 

chuẩn bị cụ thể hơn các năm trước. Điều ấy bắt đầu 

từ Đại hội Ultreya tháng Mười với chủ đề « Cùng 

Mẹ Maria, Sống Niềm Vui Phúc Âm ». Khi Nhóm 

chúng tôi được giao phụ trách Ultreya này, chúng 

tôi họp nhau bàn và được Cha Tuyên Úy gợi ý là 

nên làm một bản tóm lược bài chia sẻ của Nhóm, 

sau đó sẽ phát cho các anh chị tham dự và xin mỗi 

người tự ý viết một lời hứa hay một quyết định cụ 

thể sẽ thực hiện. Tôi đã viết một lời hứa trên bản 

tóm lược và cất đi. Kết quả là tôi đã giữ lời hứa ấy 

trong một tháng và vui mừng thấy mình sống đạo 

một cách thực tế hơn. Tôi quyết định hứa như vậy 

trong Ultreya hai tháng kế tiếp, hy vọng tôi sẽ tiếp 

tục trong mỗi Ultreya sau này.  

Sau ngày họp THL vào đầu tháng Mười Hai, một 

email cho hay một chị trong Ban Điều Hành PT 

đang bị nhiều thử thách nặng nề cả về thể xác lẫn 

tinh thần... Trước đây, nếu có tình huống tương tự, 

thường được thông báo rộng rãi để các anh chị 

trong PT góp chung lời cầu nguyện, nhưng lần này, 

vì tính cách đặc biệt, sự kiện chỉ được loan báo 

trong nội bộ. Khi nhận được thông tin, tôi đã chỉ 

còn biết cầu nguyện cho Chị, trong kinh nguyện 

VUI MỪNG 
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Mù Lòa 
Trong giao tiếp, thăm hỏi nhau hầu như lời đầu vẫn là hỏi 

han nhau về tình trạng sức khỏe : 

Ông, bà, cô, cậu, anh, chị…vẫn an mạnh chứ …? Nếu 

người được hỏi tới nhăn nhó kể lể về bệnh tật, nhất nữa căn 

bệnh lại trầm kha sẽ khó tránh khỏi những xít xa từ cả hai 

phía.  

Trong các căn bệnh có hai lọai hẳn chỉ ai từng mắc mới cảm 

được cái khổ do bệnh hành, nên từ ngàn xưa trong dân gian 

mới xuất hiện câu ca dao : 

"Thứ nhất đau mắt Thứ nhì, nhức răng " 

Những buổi trưa hè duới cái nắng gay gắt, nóng như thiêu 

như đốt quả chẳng dễ chịu chút nào cho người mắc bệnh 

đau mắt. Đã từng là nạn nhân của căn bệnh vào mùa hè 

trên quê hương Bắc Việt Nam ngày còn niên thiếu, nên tôi 

đã từng biết thế nào là "Thứ nhất đau mắt ". Hai mắt không 

chỉ quèm nhèm nhức nhối, nhưng chẳng sao mở ra dưới 

nắng hè, nắng oi ả bao nhiêu hai mắt nhức nhối bấy nhịêu, 

đau như có nhưng mũi kim thọc vào đồng tử. 

Dù thật khó chịu nhưng ngừơi mắc chứng đau mắt vẫn còn 

nhìn thấy ngọai cảnh, vẫn thấy ánh sáng, vẫn còn nhận ra 

sự khác biệt giữa ngày và đêm, màu sắc vạn vật, cây cỏ…

và vẫn còn hy vọng một ngày bình phục. Nhưng người 

mù ?! 

Nếu ai đó bịt chặt mắt tôi lại, dẫn vào một công viên với thật 

nhiều lọai cây xanh, nhiều sắc màu của muôn lòai hoa đang 

rộ nở mà lại hỏi tôi công viên có đẹp không, có thích 

không…? 

Thì quả là ngớ ngẩn, nếu không muốn nói là điên khùng khi 

chờ đợi câu trả lời từ người bị bịt mắt trước ngọai cảnh ! 

Từ một giả dụ trên, tôi mới thắm thía cái khổ của người 

khiếm thị, nhất nữa bị mù lòa từ thuở chào đời !  

Với họ, không gian trước mắt ngập trong bóng tối. Bình 

minh hay chiều tà, mùa thu lá vàng, mùa xuân lá hoa muôn 

màu đua nở, những cánh én dệt thơ trên nền trời, những sợi 

mây theo gió thu đang tìm về chốn hẹn, những dòng nước 

bạc đang rả rích dưới chân đồi, khe núi… những tà áo thướt 

tha trong "Công viên cây dài bóng mát ", những ánh mắt 

thân thương, những nụ cười rạng rỡ…Tất tất, với người mù 

quả là vô nghĩa, và trìu tượng ! 

Gioan Tẩy Giả ngày nào đã thấy ngay, đã giới thiệu với các 

môn đệ mình khi Đức Kitô đi ngang qua : "Đây là Chiên 

Thiên Chúa "( Ga. 1, 36 ) trong khi dân làng Nazareth, quê 

hương Đức Kitô lại ngỡ ngàng, sửng sốt :" Bởi đâu ông ta 

được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế ? 

Ông không phải là con bác thợ mộc sao…" ( Mt. 13, 54-55 ) 

Giữa Gioan Tẩy Giả và dân làng Nazareth, ai sáng ai mù ? 

Ai có mắt nhìn thấy, ai "có mắt mà không thấy "? 

Chúa Giêsu đã từng khiển trách các luật sĩ và Pharisiêu, 

Ngài lên án họ vì đã tự mãn rằng mình sáng nhưng lại 

không nhìn thấy nên tội họ nặng hơn kẻ mù lòa !  

Ngay cả các môn đệ Ngài, có lần cũng từng bị Chúa Giêsu 

quở trách "Lòng anh em ngu muội thế ! Anh em có mắt mà 

không thấy ! ( Mc. 8,18 ) 

Câu chuyện nhà bác học Pasteur và chàng sinh viên khoa 

học trên chuyến xe lửa về Paris ngày nào. Nhìn nhà bác học 

Pasteur chăm chú cầu nguyện với tràng chuỗi mân côi, 

chàng sinh viên thấy chướng mắt, ấm ức khó chịu và không 

tiếc lời phỉ báng ông là mê tín dị đoan, thiếu tính khoa học 

giữa thời đại mà anh ta gọi là "khoa học đã làm được tất cả 

"! Anh hứa tặng nhà bác học Pasteur một lô sách về khoa 

học với mong ước ngạo nghễ sẽ mở mắt ông nhìn ra việc 

ông đang làm thực là "vô nghĩa, mê tín, dị đoan "thì ngược 

lại nhà bác học vẫn điềm nhiên trao cho anh tấm danh thiếp 

có đầy đủ tên tuổi, địa chỉ của ông như anh sinh viên yêu 

cầu. Đọc xong tấm danh thiếp có ghi : Pasteur, viện khoa 

học Paris, mặt anh tái mét, không còn nói nên lời và lặng 

thinh chuồn sang toa tàu khác !  

Thế giới hôm nay dẫy đầy những người "Có mắt mà không 

thấy " trong đó liệu có tôi, có bạn ?! Nếu ta cũng ngạo nghễ 

như những luật sĩ, Pharisiêu, và chàng sinh viên nọ chắc 

chắn tôi và bạn cũng bị Chúa nguyền rủa như bọn họ vì ta 

tự mãn rằng ta sáng mà thực ra không nhìn thấy gì ! 

"Có mắt mà không thấy "có khác chi người mù, nhưng mù 

mà không thấy thì vô tội; nhưng bảo mình sáng mà không 

thấy mới thật là gian truân ! 

"Lạy Ngài, xin cho tôi được nhìn thấy ". Lời khẩn cầu của 

người mù thành Giêricô xưa đã được Chúa Giêsu đáp trả : 

"Anh hãy thấy đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh " 

( Lc. 18, 41-42 ). Anh biết 

rõ căn bệnh khốn cùng 

của mình. Anh thành 

khẩn van xin :" Lạy con 

vua David, xin dủ lòng 

thương tôi "( Lc. 18, 39 ) 

dù bị đám đông quát tháo 

dọa nạt bảo anh im đi, 

nhưng anh không nản 

lòng mà càng kêu lớn 

tiếng hơn. Anh đã vượt 

mọi gian truân để mong "Được nhìn thấy " 

"Anh hãy thấy đi "với tôi, với bạn, với không ít người giũa 

thế giới mù lòa hôm nay đang là ân huệ thật cần thiết đến từ 

Đấng "Là Đường, là Sự Thật và là Sự Sáng ". Chỉ có Ngài 

mới cho ta hết đui mù. Khi mắt ta mở ra, lòng ta sáng lên và 

ta nhận ra Ngài trong mọi cảnh huống của cuộc đời, nhìn ra 

Chúa hiện diện trên mọi nẻo đường đời ta đi, nhìn ra mọi 

màu sắc của ân sủng Ngài ban qua từng hơi thở, từng tia 

nắng sưởi ấm vạn vật, trong đó có tôi, có bạn, nhìn ra hình 

ảnh Ngài nơi anh chị em ta, từ người ta vừa lòng cho tới cả 

những ai khó ưa, khó mến, và từng miếng cơm, manh áo…

Như người mù thành Giêricô, ta "Được nhìn thấy "nhìn 

thấy Đấng hằng yêu thương, mời gọi ta đến với Ngài. Có 

bàn tay Ngài sờ đụng tới mắt ta sẽ mở ra nhìn thấy, cảm 

được "Niềm vui của Tin Mừng tràn ngập tâm hồn và toàn 

thể đời sống của những người gặp gỡ Chúa Giêsu 

"( Tông Huấn Niềm Vui Của Tin Mừng - ĐGH Phanxicô ) 

Mỗi giây phút trong cuộc đời, con khẩn khoản nguyện cầu 

"Lạy Ngài, Xin cho con được nhìn thấy " 

Trần nguyên Bình ■ 
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Có một người đã cho em biết điều này, rằng B đang sống sung mãn 

trong tình yêu Thiên Chúa, vì khi Chúa gõ cửa, B đã mở rộng trái tim 

để đón Chúa vào nhà, và sự Bình An của Chúa tràn ngập hồn em, 

đây là món quà Giáng Sinh Ngài trao tặng những ai mở cửa cho 

Ngài. Nơi nào có sự phó thác, nơi nào có Chúa, sự bình an sẽ ở đó. 

Hôm nay em xin chia sẻ một cảm nghiệm, đối với em như một phép 

lạ Đức Mẹ đã ban tặng. Có những phép lạ xảy ra nhưng em vẫn luôn 

nghĩ rằng đó chỉ là sự tình cờ, chỉ là sự may mắn ngẫu nhiên xảy đến, 

nhưng lần này thì lạ lắm, em không thể hiểu nổi, suy nghĩ mãi, chắc 

chắn phải là Thánh Ý Chúa, em xác tín như vậy. 

Em là đứa con thứ hai trong gia đình có bảy người con. Mẹ em là một 

bà mẹ người Bắc đúng nghĩa : giỏi dang, đảm đang, chăm chỉ. 

Nhưng mẹ rất khó khăn với con gái ! Hơn năm mươi năm qua, em 

chưa bao giờ được biết tình mẹ như thế nào…Mẹ yêu và tôn trọng 

con trai, tất cả tình thương bà dành hết cho bốn người con trai. Và dĩ 

nhiên tiền bạc, thức ăn ngon con trai đều được ưu tiên trước - « con 

gái là con người ta », mẹ em vẫn hay nói như thế ! Em còn  hai cô em 

gái đang sinh sống ở VN với mẹ, tội nghiệp hai cô em đã phải chịu 

đựng trong một thời gian dài tư tưởng khắc nghiệt này của bà. Có 

một lần em can đảm nói với mẹ điều này, vì thương hai cô em chịu 

thiệt thòi, bà giận em hai năm trời. Có phải vì thế  không mà em chưa 

bao giờ chạy đến cùng Đức Mẹ Maria,  vì em không tin vào tình yêu 

của mẹ ? Hồi nhỏ thấy mẹ về đến nhà là em tìm chỗ trốn vì sợ mẹ la 

mắng, mẹ cho em có cảm tưởng rằng, con gái chẳng làm nên được 

tích sự gì hết. Sống ở nước Đức mấy chục năm qua, em thỉnh thoảng 

gọi về thăm mẹ, nhưng em vẫn sợ nói điều gì sai thì mẹ lại giận hờn ! 

Tiền em gởi về cho mẹ, mẹ mang cho các cha xây nhà thờ hay làm 

việc từ thiện. Mẹ vẫn mãi hoài một câu, « mẹ chỉ cần nhờ con trai thôi, 

chứ không cần nhờ con gái »…Thật ra mẹ em sống rất thánh thiện, bà 

ăn uống tiết kiệm cho bản thân. Căn nhà rất lớn ở Sài gòn khi bố em 

và cậu em út mất đi, bà đã bán để lấy tiền làm việc thiện. Bà nuôi 

được bốn linh mục mồ côi ròng rả cả chục năm trời.  Bà khuyên em 

cố gắng nuôi được một thầy ăn học đến khi được chịu chức linh mục. 

Em tự thấy mình không đủ khả năng, và em cũng không phục điều 

mẹ khuyên. Nếu như em giúp một thầy là đó chỉ là vì ý muốn làm 

sáng danh cho mình chứ không phải do tình yêu thật sự thúc đẩy ! 

Mùa vọng qua em bị chút căng thẳng đầu óc nên đã ‘tu thân’ một 

thời gian để ăn chay, cầu nguyện cho tâm hồn ổn định lại. Thời gian 

đó đầu óc em bần thần lắm, lo lắng đủ mọi chuyện, đọc Thánh Kinh, 

chiêm niệm Lời Chúa, nhưng tâm hồn không bình yên. 

Có một lúc tự nhiên em thèm cầm chuỗi Mân Côi. Em tự nhủ khi 

mình lần hạt và tập trung vào Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, chắc là đầu 

óc mình sẽ không còn nghĩ ngợi lung tung nữa ! Thế là em tập lần 

chuỗi, có ngày được một chuỗi, có ngày hai chuỗi. Xưa nay em rất ít 

lần chuỗi Mân Côi vì em thích cầu nguyện hơn. Nhưng lúc ấy em tập 

trung suy niệm Mầu Nhiệm kinh Mân Côi : sự phó thác của 

Đức Mẹ, sự đơn sơ, trong trắng, ý chí xin vâng, sự can đảm, 

kiên nhẫn đứng nhìn Chúa chịu chết…, em phục Đức Mẹ 

quá ! Đức Mẹ không cần có bằng cấp hay ăn nói lưu loát gì, 

nhưng Đức Mẹ đã trở thành Mẹ của Giáo Hội. Em xin Đức Mẹ 

cho em cũng được sống phó thác và xin vâng như Mẹ. Em cầu 

nguyện, lần hạt ròng rã cho đến một ngày em cảm thấy đầu óc 

thật thoải mái, tâm hồn bình yên trở lại và bỗng dưng phép lạ 

đã xảy đến … Người mẹ khó tính mấy chục năm bỗng dưng 

điện thoại hỏi thăm em. Trong suốt thời gian em sống ở Đức, 

đó có lẽ là lần thứ ba mẹ gọi cho em. Mẹ em cho hay tin mới bị 

té gãy chân, bị băng bột bốn tháng trời. Mẹ không muốn làm 

phiền hai cô em gái, và dấu không cho con trai biết luôn, 

nhưng nhờ cha Quang Tuyến ở nhà dòng Đức Mẹ Khó Nghèo 

giúp đỡ. Em tội nghiệp mẹ đau đớn mấy tháng nên gọi điện 

thoại cho cô em gái hay và bảo cô mua sữa cho mẹ. Em gởi lời 

tạ ơn cha Tuyến đã chăm sóc mẹ những ngày qua. Sau lần đó 

mẹ kể đủ thứ chuyện : mấy cậu con trai nghe tin mẹ đau chỉ 

hỏi thăm mà không gởi sữa cho mẹ ; dự án phát quà Giáng 

Sinh của cha Tuyến cho 300 trẻ em bịnh Aid… Em an ủi mẹ và 

hứa sẽ giúp cho cha thực hiện mong ước này vì lúc đó cha 

chưa có đủ tiền. Cùng với sự đóng góp của các anh chị trong 

nhóm, chúng em đã giúp cha mua được ba tấn gạo phát cho 

mỗi em mười ký. Qua việc này mẹ em biết thêm về em một 

chút, biết em đang sinh hoạt trong một PT tên gọi là 

« Cursillo », PT đã giúp em biết sống đời chứng tá âm thầm. 

Em mừng vui vì nghe cha Tuyến nói có nghe kể về PT Cursil-

lo do một cha nước ngoài về mở khóa. Cha sẽ xin gia nhập 

vào PT Cursillo khi có khóa trong thời gian tới. 

Tâm hồn em như đang mở hội…Vâng, 

em đang sống sung mãn trong tình yêu 

Chúa và Đức Mẹ. Em sẽ không còn 

nước mắt vì mẹ đã hiểu và  yêu em và 

hai cô em gái. Lạy Mẹ Maria, xin tha 

thứ lỗi lầm, vì con không biết chạy đến cùng Đức Mẹ. Ôi, thật 

là hạnh phúc khi con được sống trong vòng tay che chở của 

Mẹ. Trong tháng 10/2015, ba đứa con trai của mẹ ở Úc, và em, 

sẽ về tham dự sinh nhật 80 tuổi của mẹ. Theo Chúa em luôn 

được những món quà bất ngờ Ngài ban tặng. Theo Chúa 

không phải chỉ có gian nan, sỏi đá, bơi ngược dòng thác nước. 

Theo Chúa, Ngài cho em ủi an qua những nâng đỡ của các 

anh chị trong PT, cộng đoàn. Ngài cho bờ vai em ngã đầu 

những khi mệt mỏi. Ngài cho sự bình an khi em phó thác 

những khó khăn. Ngài cho phép lạ cho đời sống đức tin em 

sung mãn hơn… 

Và bây giờ thì em vui lắm, tâm hồn em bỗng tươi trẻ trở lại 

như đứa con gái « mười bẩy bẻ gẫy sừng trâu ». Em muốn bay 

nhẩy, ca hát, ngợi khen Tình yêu Thiên Chúa kỳ diệu, ngợi 

khen Tình Mẹ trìu mến bao la…  

(XB chia sẻ và mến tặng gia đình Cursillo) ■ 
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Giấy-Thông-Hành 

Là một tân tòng mới được gia nhập Giáo Hội Công 

Giáo được hai năm, tôi đã  ‘theo gót’ bà xã tham dự 

một khóa học ba ngày do PT Curillo tổ chức. Với 

cảm nghiệm nhận được qua ba ngày học hỏi, và 

những lần tham dự Ultreya, Trường Huấn Luyện, 

cho tôi băn khoăn suy nghĩ về tấm « Giấy Thông 

Hành » - một báu vật - mà tôi được cấp phát và tôi 

phải luôn trân trọng gìn giữ. 

Trong ý nghĩa thường dùng, ta có thể định nghĩa 

ngắn gọn ‘giấy thông hành’ là giấy cấp cho người 

xin để được quyền di chuyển từ lãnh thổ này qua 

lãnh thổ khác, hoặc từ quốc gia này qua quốc gia 

khác. Nơi trần thế, muốn đi từ quốc gia này qua 

quốc gia khác chúng ta phải có giấy thông-hành, và 

còn kèm theo những thủ tục pháp lý cần thiết. 

Đường vào Nước Trời cũng không ngoại lệ, cũng 

phải có những thủ tục pháp lý cần thiết. Những thủ 

tục này gồm có : Đức-Tin, Đức-Cậy và Đức-Ái 

(đọc kinh, cầu nguyện, thăm viếng, an ủi, giúp đỡ 

người gặp cảnh khó khăn, âm thầm kín đáo làm 

việc lành,….). Nước Trời thì luôn rộng mở. Đường 

vào Nước Trời tươi mát và Thiên Chúa luôn giang 

tay đón nhận tất cả những người con của Ngài, tất 

cả mọi loài thụ tạo do tay Ngài tạo nên. Người Ki-tô 

hữu hay người chưa nhận biết Chúa cũng đều là con 

của Ngài. Người Ki-tô hữu đọc năm, mười kinh, lần 

chuỗi mỗi ngày, miệng luôn lạy Chúa theo hình 

thức bề ngoài mà thiếu đi ba điều kiện kể trên, cùng 

một tấm lòng thật thà cởi mở, yêu thương dành cho 

mọi người thì giấy thông hành cũng còn rất xa tầm 

tay. Người ngoài Ki-tô giáo tuy chưa được biết 

Chúa, nhưng nếu có tấm lòng quảng đại, thông 

cảm, giúp đỡ, chia sẻ thật sự với nỗi đau khổ của 

người khác thì chắc chắn họ cũng sẽ được cấp ‘giấy 

thông hành’ vào Nước Trời. 

Một trăm năm, một đời người có vẻ dài nhưng so 

với Nước Trời thì chẳng là bao. « Được cả thế gian 

mà mất linh hồn » thì nào có được chi đâu. Tôi luôn 

tự nhắc nhở và xin Ơn Chúa để luôn biết sống theo 

giáo huấn của Chúa. Để một ngày nào đó, Chúa có 

gọi tôi ra khỏi thế gian này thì tôi cũng có sẵn giấy 

thông hành, và an tâm chờ đợi ngày được hạnh 

phúc vĩnh cửu là bước vào Nước Trời. 

Đặc điểm của Giấy-Thông-Hành Nước-Trời : được 

cấp phát một lần và không bao giờ hết hạn.  

Phê-rô Hồ Văn Bá (khóa 33) ■ 
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Ủng hộ Phong Trào 

Anh Dương Văn Sĩ 20,00 € 

Chi Nông Thi Khuê 30,00 € 

Chị Đỗ Thị Tuyết Sương 50,00 € 

Chị Đỗ Thi Tuyêt Mai 50,00 € 

Anh Phêrô Hồ Văn Bá 20,00 € 

Chị Ngô Kim Quang 45,00 € 

Chị Vilmont Thị Ty 30,00 € 

Các AC ủng hộ dịp Lễ Kitô Vua 461,50 € 

Chị Trần Caroline Liễu 30,00 € 

AC Bùi Trọng Khang 50,00 € 

Các AC ủng hộ dịp Ultreya Giáng Sinh 100,00 € 

Chúc mừng 

Được tin anh chị Hồ Văn Bá + Mai (khóa 33 và 
29) vừa mừng kỉ niệm 35 năm hôn phối. VPĐH 
xin cầu chúc anh chị luôn được Chúa đồng hành 
trên quãng đường tiếp nối, cho anh chị dồi dào 
sức khỏe hồn xác, bình an vượt qua mọi trở ngại 
của đời sống mà giữ gìn hạnh phúc gia đình. 


