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Thưa Quý Anh Chị Cursillistas thân mến, 

Đức Kitô đã sống lại Alleluia ! Người đã từ thực sự chết trên cây Thánh Giá để 

chuộc tội cho nhân loại, cho chúng ta, và đã thực sự "trỗi dậy"  ! Đúng, Người đã 

phục sinh, đã chiến thắng sự chết. Biến cố này không phải là một huyền thoại mà là 

một biến cố lịch sử, được bốn Thánh Sử Gia ghi chép với những nhân chứng sống 

là các Tông Đồ,  các môn đệ nam nữ… Đây không phải là chuyện hiện hồn. Mà 

Đức Giêsu Kitô đã hiện ra với thân xác của Người, có thể đụng chạm đến như 

Thánh Tôma đã làm (x. Ga 20, 19-31); Người đã cùng ăn với các môn đệ trên 

đường Emmau (x. Lc 24, 13-34), hay đã ăn miếng cá trước các Tông Đồ (x.Lc 24, 

41-42). Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu là một trong những tín điều cốt yếu nhất của 

Kitô giáo. Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô đã khẳng định : "Nếu 

Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền" (1Cr 15, 17). Là 

Cursillistas, chúng ta xác tín Đức Kitô đã thực sự phục sinh từ cõi chết, và có nhiệm 

vụ "loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại" đến tận cùng 

trái đất. Đó là điều chúng ta đã học trong Khóa Ba Ngày 'Phúc Âm Hóa môi trường". 

Ở thời đại chúng ta, làn sóng duy vật chất, và vô thần hiện thân dưới nhiều phong trào hay 

nguyên tắc như tách rời Nhà Nước và Giáo Hội, thế tục hóa, văn minh khoa học, chống 

mê tín, tự do tư tưởng, vv… đang ngày càng giải trừ Kitô giáo trong xã hội Tây Phương. 

Vì thế, nhiều người ở sát bên cạnh chúng ta, cũng mang tên các vị thánh như chúng ta, 

nhưng thực chất đã mất đi đức tin của họ. Họ cần được "tái loan truyền Tin Mừng" của 

Đức Kitô. Giáo Hội đã đặt thành nhiệm vụ quan trọng  trong chương trình Tân Phúc Âm 

Hóa mà chúng ta đã được học tập qua sứ điệp Evangelii Gaudium của Đức Giáo Hoàng 

Phanxicô. Để truyền bá Phúc Âm, chúng ta phải thấm nhuần Phúc Âm và muốn thấm 

nhuần Phúc Âm, chúng ta cần phải sống tinh thần Phúc Âm hàng ngày. Dĩ nhiên là truyền 

bá Phúc Âm cần đến lời nói; nhưng Đức Thánh Cha khuyên ta đừng nên dùng "khẩu 

hiệu", "công thức có sẵn hay cứng nhắc",  mà hãy lấy lối sống theo tinh thần Phúc Âm để 

chinh phục họ về cho Chúa. 

Tháng Tư này đánh dấu 40 năm đổi đời trên đất nước Việt Nam chúng ta. Bốn mươi năm 

dài, Giáo Hội Việt Nam đã trải qua nhiều khó khăn, gian khổ. Nhưng Tảng Đá Phêrô nơi 

quê nhà vẫn còn vững vàng. Chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ ơn Thầy Chí Thánh và dâng 

lời cầu nguyện cho Giáo Hội Việt Nam, được bình yên và hoàn thành sứ mạng loan truyền 

Phúc Âm đến cho đồng bào ruột thịt của chúng ta. Bốn mươi năm qua, người trước, 

người sau; cách này, cách khác…, đại đa số chúng ta đã chọn kiếp sống lưu vong, xa 

cách quê hương đất nước. Chúng ta cũng đã phải trải qua biết bao gian khổ, nơi đất lạ : lạ 

tiếng nói, lạ phong thổ, lạ nếp sống…, nhưng chúng ta cũng đã trụ lại vững vàng. Thế hệ 

thứ hai, thứ ba đã thành công trong học vấn và đã có được những địa vị trong đủ các 

ngành nghề ; khoa học, giáo dục, chính trị, quân sự, kinh tế, tài chánh, xã hội vv… Chúng 

ta cùng dâng lời cảm tạ ơn Chúa. 

Điều khiến chúng ta vui mừng, trong Mùa Phục Sinh, trong lúc hoa xuân muôn mầu đang 

đua nở, là lễ mừng thượng thọ 80 tuổi và kim khánh 50 năm linh mục của Đức Ông Giuse 

Mai Đức Vinh, Giám Đốc Giáo Xứ Việt Nam Paris và Linh Hướng Giáo Phận của Phong 

Trào Cursillo Âu Châu và Pháp. Thật cảm động và sốt sắng khi thấy hàng ngàn giáo dân 

đã quy tụ về giáo xứ hôm Chúa nhật 12/4/2015 dự Lễ Đồng Tế Tạ Ơn này. Xin Thầy Chí 

Thánh và Đức Maria gìn giữ Cha được nhiều sức khỏe, đầy ơn phúc để tiếp tục dẫn dắt 

giáo xứ và Phong Trào trong nhiều năm nữa. 

Văn Phòng Điều Hành 

Lá thư Phong Trào 

Xin Chúa thương xót chúng con 
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Thiên Chúa gửi đến chúng ta. Khi chúng ta nghe từ ”xuất 

hành”, chúng ta nghĩ ngay đến khởi đầu lịch sử tuyệt vời 

của tình yêu giữa Thiên Chúa và dân tộc con cái ngài, một 

lịch sử tiến qua những ngày thê thảm, làm nô lệ ở Ai Cập, 

việc Chúa gọi ông Môisê, biến cố giải thoát và hành trình 

tiến về đất hứa. Sách Xuất Hành, cuốn thứ hai trong bộ 

Kinh Thánh, kể lại lịch sử ấy, trình bày một dụ ngôn về 

toàn thể lịch sử cứu độ, và năng động cơ bản của niềm tin 

Kitô. Thực vậy, tiến từ trình trạng nô lệ của con người cũ 

tới cuộc sống mới trong Chúa Kitô chính là công trình cứu 

độ diễn ra nơi chúng ta nhờ đức tin (Ep 4,22-24). Tiến 

trình này thực sự là một ”cuộc xuất hành”, là hành trình 

của tâm hồn Kitô và của toàn thể Giáo Hội, là hướng đi 

quyết định của cuộc sống hướng về Chúa Cha”. 

Nơi căn cội của mỗi ơn gọi Kitô có một chuyển động cơ 

bản của kinh nghiệm đức tin: tin có nghĩa là rời bỏ chính 

mình, ra khỏi tiện nghi thoải mái và sự cứng nhắc của cái 

tôi để tập trung cuộc sống của chúng ta vào Chúa Giêsu 

Kitô; giống như Tổ Phụ Abraham rời bỏ quê hương, lên 

đường trong niềm tín thác, vì biết rằng Thiên Chúa sẽ chỉ 

đường cho để tiến về đất mới. Không được hiểu sự ”ra đi” 

này là sự coi rẻ cuộc sống, coi nhẹ tâm tình và nhân tính 

của mình, trái lại, ai lên đường theo Chúa Kitô thì sẽ tìm 

được cuộc sống sung mãn, đặt trọn bản thân phụng sự 

Thiên Chúa và Vương Quốc của Ngài. Chúa Giêsu đã nói: 

“Ai từ bỏ gia cư, hoặc anh em, chị em, cha mẹ, hay con 

cái, đồng ruộng, vì danh Thầy, thì sẽ nhận được gấp trăm 

và sẽ được sự sống đời đời làm gia sản” (Mt 19,29). Tất cả 

những điều ấy có ăn cội sâu xa nơi tình yêu. Thực vậy, ơn 

gọi Kitô trước tiên là một lời mời gọi yêu thương, thu hút 

và gửi chúng ta đi xa hơn bản thân mình, giải tỏa sự tập 

trung vào mình, khơi lên một ”cuộc xuất hành trường kỳ 

ra khỏi cái tôi bị khép kín để giải thoát nó qua sự hiến 

thân, và nhờ đó tiến về sự tìm lại bản thân, hay đúng hơn 

là sự khám phá Thiên Chúa” (Deus Caritas est, 6). 

Sứ điệp ĐTC Phanxicô  

nhân Ngày Thế giới cầu cho ơn gọi   

Trích từ trang internet của Đài phát thanh Vatican 

VATICAN. Chúa nhật thứ tư Phục Sinh 26-4-2015, Chúa nhật 

Chúa Chiên Lành, cũng là Ngày Thế Giới cầu cho ơn gọi lần 

thứ 52. Trong ngày này, ĐTC chủ sự thánh lễ tại Đền thờ 

Thánh Phêrô để truyền chức linh mục cho 19 Phó Tế, như một 

cử chỉ khích lệ ơn gọi. 

Như mọi năm, nhân dịp Ngày Thế Giới cầu cho ơn gọi, ĐTC đã 

công bố sứ điệp để nhắn nhủ các tín hữu về ngày này. Năm nay 

Sứ điệp có chủ đề là ”Xuất hành, kinh nghiệm cơ bản về ơn 

gọi”. Chúng tôi xin gửi đến quí vị toàn văn sứ điệp của ĐTC. 

Anh chị em thân mến, 

Chúa nhật thứ 4 mùa Phục Sinh trình bày cho chúng ta hình 

ảnh vị Mục Tử nhân lành biết rõ các chiên của mình, kêu gọi, 

nuôi dưỡng và dẫn dắt chúng. Trong chúa nhật này, từ hơn 50 

năm nay, chúng ta cử hành Ngày Thế giới cầu cho ơn gọi. Mỗi 

lần Ngày này đều nhắc nhớ chúng ta về tầm quan trọng của 

việc cầu nguyện, để, - như Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ, - 

”xin chủ mùa gặt sai nhiều thợ đến làm việc trong mùa gặt của 

Người” (Lc 10,2). Chúa Giêsu diễn tả mệnh lệnh này trong bối 

cảnh một cuộc sai đi truyền giáo: ngoài 12 tông đồ, Chúa còn 

gọi 72 môn đệ và sai họ đi từng hai người một để thi hành sứ 

vụ (Lc 10,1-16). Thực vậy, nếu Giáo Hội ”tự bản chất là truyền 

giáo” (Ad Gentes 2), thì ơn gọi Kitô chỉ có thể nảy sinh giữa 

lòng kinh nghiệm truyền giáo. Như thế, lắng nghe và theo tiếng 

Chúa Kitô Vị Mục Tử nhân lành, để cho mình được Chúa thu 

hút và dẫn dắt, dâng hiến chính cuộc sống của mình cho Chúa, 

có nghĩa là để cho Chúa Thánh Linh dẫn đưa chúng ta vào 

trong năng động truyền giáo, khơi dậy nơi chúng ta ước muốn 

và lòng can đảm vui mừng hiến dâng cuộc sống chúng ta, dành 

cuộc sống để phục vụ chính nghĩa Nước Thiên Chúa”. 

Sự hiến dâng cuộc sống của mình trong thái độ truyền giáo 

chỉ có thể thực hiện được nếu chúng ta có khả năng ra khỏi 

chính mình. Vì thế, trong Ngày Thế giới cầu cho ơn gọi lần thứ 

52 này, tôi muốn suy tư về sự 'xuất hành' đặc biệt, tức là ơn gọi, 

hay đúng hơn, là lời đáp trả của chúng ta đối với tiếng gọi của 
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sâu nơi sự chiêm ngắm trái tim của Chúa Cha, đồng thời 

thúc đẩy dấn thân liên đới giải thoát những người anh chị 

em, nhất là những người nghèo khổ nhất. Người môn đệ của 

Chúa Giêsu có con tim rộng mở đối với chân trời vô tận của 

Chúa và sống thân mật với Chúa, không bao giờ họ trốn 

chạy cuộc sống và thế giới, nhưng trái lại, ”họ sống theo 

tình hiệp thông truyền giáo” (E.G. 23). 

Tiến trình xuất hành hướng về Thiên Chúa và tha nhân 

như thế làm cho đời sống chúng ta đầy vui mừng và ý 

nghĩa”. Tôi muốn nói điều đó nhất là với các bạn trẻ là 

những người do tuổi và quan niệm của họ về tương lai đang 

mở ra trước mắt họ, họ biết sẵn sàng và quảng đại. Nhiều 

khi những điều bất định và lo âu về tương lai và không chắc 

chắn về cuộc sống thường nhật có nguy cơ làm tê liệt đà tiến 

của họ, cản trở những giấc mơ của họ, đến độ họ nghĩ là 

không bõ dấn thân, và Thiên Chúa của đức tin Kitô giới hạn 

tự do của họ. Trái lại, hỡi bạn trẻ thân mến, các bạn đừng sợ 

ra khỏi chính mình và lên đường! Tin Mừng là Lời giải 

thoát chúng ta, biến đổi và làm cho đời sống chúng ta trở 

nên tươi đẹp hơn. Thật là đẹp dường nào khi để cho tiếng 

gọi của Chúa làm cho chúng ta ngạc nhiên, đón nhận Lời 

Chúa và bước theo vết của Chúa Giêsu, trong sự thờ lạy 

mầu nhiệm Thiên Chúa và quảng đại hiến thân cho tha 

nhân! Cuộc sống của các bạn ngày càng trở nên phong phú 

và vui tươi hơn! 

Đức Trinh Nữ Maria, mẫu gương của mọi ơn gọi, đã 

không sợ thưa “Xin vâng” đối với tiếng gọi của Chúa. Mẹ 

tháp tùng và hướng dẫn chúng ta. Với lòng can đảm quảng 

đại, Mẹ Maria đã hát lên niềm vui ra khỏi chính mình và 

phó thác những dự phóng cuộc sống của Mẹ cho Thiên 

Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Mẹ để hoàn toàn sẵn sàng đón 

nhận ý định của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta; 

để chúng ta gia tăng ước muốn ra đi và ân cần hướng về 

người khác (Xc Lc 1,39). Xin Mẹ Maria bảo vệ và chuyển 

cầu cho tất cả chúng ta. 

Vatican ngày 29-3-2015, Chúa nhật lễ lá. 

Phanxicô Giáo Hoàng 

 

G. Trần Đức Anh OP chuyển ý  

Kinh nghiệm xuất hành chính là mô hình của đời sống Kitô, 

nhất là những người đón nhận ơn gọi đặc biệt tận hiến phục 

vụ Tin Mừng. Kinh nghiệm ấy hệ tại thái độ luôn tái hoán cải 

và biến đổi, luôn luôn tiến bước, đi từ sự chết đến sự sống 

như chúng ta cử hành trong toàn thể mục vụ: đó là một năng 

động vượt qua. Xét cho cùng, từ việc Chúa gọi Abraham tới 

việc kêu gọi Môisê, từ hành trình của Israel trong sa mạc cho 

đến cuộc hoán cải như các ngôn sứ rao giảng, cho đến hành 

trình thừa sai của Chúa Kitô, với tột đỉnh là cái chết và sự 

sống lại của Ngài, ơn gọi luôn luôn là một hoạt động của 

Thiên Chúa làm cho chúng ta ra khỏi tình trạng ban đầu của 

mình, giải thoát chúng ta khỏi mọi hình thức nô lệ, kéo chúng 

ta ra khỏi tập quán và sự dửng dưng, phóng chúng ta hướng 

về niềm vui hiệp thông với Thiên chúa và anh chị em. Vì thế, 

đáp lại tiếng gọi của Chúa chính là để cho Chúa làm cho 

chúng ta ra khỏi tình trạng ổn định giả tạo của mình để lên 

đường tiến về Chúa Giêsu Kitô là đích điểm đầu tiên và cuối 

cùng của đời ta, và là hạnh phúc của chúng ta”. 

Năng động xuất hành không chỉ liên quan tới mỗi ơn gọi 

riêng, nhưng còn tới hoạt động truyền giáo và loan báo Tin 

Mừng của toàn thể Giáo Hội nữa. Giáo Hội thực sự trung 

thành với Thầy Thánh theo mức độ đó là một Giáo Hội ”đi ra 

ngoài”, không bận tâm về chính mình, về những cơ cấu và 

những chinh phục của mình, nhưng có khả năng ra đi, chuyển 

động, gặp gỡ các con cái Thiên Chúa trong hoàn cảnh thực tế 

của họ và đồng cảm với những vết thương của họ. Thiên 

Chúa ra khỏi chính mình, trong tác động yêu thương của Ba 

Ngôi, lắng nghe lầm than của dân Ngài và can thiệp để giải 

thoát họ (Xh 3,7). Cả Giáo Hội cũng được mời gọi sống và 

hành động như vậy: Giáo Hội loan báo Tin Mừng, đi ra ngoài 

gặp gỡ con người, loan báo lời giải thoát của Tin Mừng, chữa 

trị những vết thương của các linh hồn và thể xác bằng ơn 

thánh của Chúa, nâng đỡ người nghèo và những người túng 

thiếu. 

Anh chị em thân mến, sự xuất hành có đặc tính giải thoát, 

hướng về Chúa Kitô và những người anh em, cũng chính là 

con đường để hiểu trọn vẹn con người và làm tăng trưởng về 

mặt nhân bản và xã hội trong lịch sử. Lắng nghe và đón nhận 

tiếng gọi Chúa không phải là một vấn đề riêng tư và duy nội 

tâm, có thể bị lẫn lộn với cảm xúc nhất thời; trái lại đó là một 

dấn thân cụ thể, thực tế và trọn vẹn, bao trùm trọn cuộc sống 

của chúng ta, đặt cuộc sống ấy phục vụ cho việc xây dựng 

Nước Chúa trên trái đất này. Vì thế, ơn gọi Kitô, được ăn rễ 
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1. Niềm vui Hiến Tế là niềm vui hối cải và 

trở về. 

Thánh Phaolô là người đã đi theo con đường 

của Chúa một cách trung kiên tới cùng. Đi theo 

Chúa Giêsu là đi theo con đường thống hối. 

Ngài đã thống hối đứt điểm trên đường Damas 

(xCv 9,1-19) trước khi tha thiết và mạnh dạn 

kêu gọi chúng ta. Đây, hãy nghe lời kêu gọi tha 

thiết của Thánh Phaolô : «Anh em hãy vui lên 

và xác tín rằng : Chúa ban ơn sủng là dể chúng 

ta từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần 

tục, mà sống công chính và đạo đức » (Tt 2,11-

12). «Nhân danh Đức Kitô, tôi nài xin anh em 

hãy làm hòa với Thiên Chúa » (2Cr 5,20). 

«Chính Thiên Chúa đã biến Đức Kitô, Đấng 

chẳng biết tội là gì, thành Đấng gánh lấy tội 

chúng ta hầu làm cho chúng ta trở nên công 

chính ở nơi Người » (2Cr 5,21). 

Nghe thánh Phaolô rao giảng, ‘nhiều người đã 

hối cải và đến thú lỗi cùng thánh nhân, kể ra 

những phù phép đã làm, và đốt hết các sách giả 

dối trước mặt ngài’ (Cv 19,18). ‘Quả thật, 

Thiên Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi quyền 

lực tối tăm, và đưa vào vương quốc chí ái. 

Trong Thánh Tử, chúng ta được cứu độ, được 

tha thứ tội lỗi’ (Cl 1,13). Như vậy rõ ràng ‘Ở 

đâu tội lỗi đầy tràn, ở đó ơn sủng càng chứa 

chan gấp bội’ (Rm 5,20). Chỉ cần đọc lại những 

câu chuyện Tin Mừng ‘Tìm thấy con chiên 

lạc’ (Lc 15,4-7), ‘Tìm lại được đồng bạc bị 

mất’ (Lc 15, 8-10), ‘Đứa con đi hoang trở về 

nhà cha’ (Lc 15,11-32) và ‘Ông Dakêu thu thuế 

hối cải’ (Lc 19,1-10) chúng ta sẽ cảm thấy tâm 

hồn nhẹ nhõm, trút hết gánh nặng tội lỗi và chan 

chứa niềm vui : niềm vui đến từ Hy Lễ Hiến Tế 

của Đức Kitô, Đấng đến trần gian mời gọi chúng 

ta thống hối và trở về với Tin Mừng (Mc1,14 ; Lc 

13,5)  

2. Niềm vui Hiến Tế là niềm vui quên mình 

đến chết cho người khác. 

Tình yêu là động lực của lễ hiến tế, tình yêu cũng 

là nguồn suối của niềm vui. Chính Chúa Giêsu đã 

khẳng định như vậy khi nói : ‘ Tôi là mục tử nhân 

lành, tôi hiến mạng sống cho đàn 

chiên’ (Ga10,11). ‘Hạt giống thối nát đi mới mọc 

mầm thành cây nhiều hoa trái’ (xGa 12,24). 

‘Không ai yêu nhiều hơn người dám chết cho 

gười mình yêu’ (xGa 15,13). Lúc đó, theo lời 

giảng của thánh Aucơtinh, ‘hiến tế không chỉ đem 

lại niềm vui nhưng đem lại sự sống, sự sống dồi 

dào và vĩnh cửu’ …  

Đối với thánh Phaolô Hy Lễ Hiến Tế hay sự chết 

của Chúa Giêsu trên Thánh Giá là một hồng ân 

cao cả mà Thiên Chúa muốn trao ban cho chúng 

ta. ‘Quả thật, nhờ sự chết của Chúa Giêsu trên 

Thánh Giá, Thiên Chúa ban cho chúng ta hồng ân 

cao quý là được hòa giải với Người’ (2Cr 5,18) 

‘Hồng ân Thiên Chúa ban nhưng không cho 

chúng ta là sự sống đời đời trong Đức Kitô đã 

chết vì chúng ta’ (Rm 6, 23). Ngay khi Chúa 

Giêsu chưa hiến tế trên thánh Giá, Đức Maria đã 

được Thần Khí thúc đẩy kêu lên : ‘Linh hồn tôi 

NĂM TRUYỀN GIÁO 

NIỀM VUI HIẾN TẾ 
Mai Đức Vinh 

 

Chúa Giêsu chờ đợi chúng ta để biến cải và đổi mới chúng ta, cho chúng ta hòa nhập vào hy lễ Hiến Tế của 

Ngài. Đây là niềm vui và vinh dự Chúa Giêsu muốn trao ban cho chúng ta. Chúng ta hãy vui lên, hát lên với 

tất cả tâm hồn muốn đi theo, muốn chia sẻ Lễ Hiến Tế của Thày Chí Thánh : 

 

‘Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, Con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn 

sâu trên trán; Lạy chúa Thánh Giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường 

tình đó Ngài dành cho con… 

‘Lạy Chúa,  xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, Thập giá trên đường đời 

con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với 

Ngài vinh quang’ (Văn Chi).. 
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ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui 

mừng vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi’ (Lc 1,46

-47).  

Vì thế trong đời sống thực tế, thánh Phêrô 

khích lệ chúng ta ‘anh chị em hãy vui lên ngay 

cả khi đời sống trăm chiều thử thách’ (1Pr 1,6). 

Thánh Phaolô còn nói với giáo dân Colossêô : 

‘Tôi vui mừng được chịu đau khổ vì yêu anh 

em. Những gian nan thử thách Đức Kitô phải 

chịu, tôi xin mang lấy vào thân, vì lợi ích cho 

thân thể Người là Hội Thánh’ (Cl 1,24). Nói tắt 

‘hãy phụng sự Chúa trong niềm vui’ (Tv 99,2), 

‘ hãy tạ ơn Chúa trong niềm vui (cl 1,2), ‘hãy 

cầu nguyện trong niềm vui’ (Pl 1,4) và ‘hãy 

đem cho trong niềm vui’ (2Cr 9,7) … đó là 

sống tinh thần hiến tế trong niềm vui… Cách 

này hay cách khác, các thánh là những tín hữu 

đã sống như vậy. 

3. Gương các Thánh : 

* Thánh Annê (Agnès) trinh nữ tử đạo, nổi 

tiếng là một ‘thiếu nữ mới 13 tuổi mà đã anh 

dũng hy sinh vì Chúa với niềm vui khôn tả’. 

Từ nhỏ, người đã nằm lòng lời chúa Giêsu 

‘Không có tình yêu nào cao vời cho bằng tình 

yêu của người chết vì người mình yêu’ (Ga 

15,13), và lời của thánh Phaolô ‘Tình yêu chúa 

Kitô thúc bách tôi’ (2Cr 5,14). Vì thế trước 

quan tòa, thánh nữ hiên ngang trả lời : ‘Đời 

sống của tôi là Chúa Kitô (Pl 1,21). Và vì Ngài, 

tôi đành chịu thua thiệt tất cả, kể cả việc hiến 

dâng sự sống’ (Pl 3,7-6). Sau cùng trên đường 

đi ra pháp trường, có người hỏi thánh nữ : 

‘Động lực nào đã xúi giục cô can đảm chịu khổ 

cực như vậy ?’. Thánh nữ trả lời cách khôn 

ngoan, dạn dĩ : ‘Tôi đi gặp Đức Kitô, Đấng tôi 

yêu mến’. (lễ ngày 21.01). 

* Ông Alexi Đậu : Không nói ra nhưng quả 

thật ông Alexi Đậu tử đạo vào năm 1967, đã 

cảm nghiệm sâu xa và sống thật hồn nhiên anh 

dũng Niềm Vui Hiến Tế. Sách kể rằng : ‘Khi 

được tin bị án tử hình, ông đã quỳ xuống hôn 

kính ảnh chuộc tội một cách sốt sáng, rồi xin đi 

gặp linh mục để chịu phép giải tội, vui vẻ đi 

chào từng người thân quen, cám ơn từng người 

lính canh nhà tù, xin gia đình chuẩn bị tiền thưởng 

mấy ông đao phủ… Khi đi ra pháp trường, ông 

xin được mặc áo lụa mới để ‘vào tiệc cưới với 

Chúa Giêsu’, vừa đi ông vừa hát thánh ca … Lúc 

đã quỳ xuống chiếu, đợi lý hình chém đầu, ông 

Alexi còn xin quay đầu để chiêm ngưỡng lý hình 

vung gươm chém đầu người bạn đồng đạo của 

ông bạn tên là Toma. Lúc đầu ông Toma đã rơi 

xuống, ông Alexi còn nói lớn : ‘Bạn tôi đã đi hết 

đoạn đường và đoạt vòng hoa chiến thánh. Bây 

giờ đến lượt tôi’. Ông Alexi chìa đầu ra và hỏi lý 

hình ‘đã đúng cách chưa’ (THVHVN 1,tr. 202) … 

Tôi nghĩ ‘Tử Đạo là hiệp thông với Hy Lễ Hiến 

Tế của Chúa Giêsu cách tuyệt hảo !’. Còn gì vui 

hơn …  

4. Lời cầu nguyện : 

‘Lạy Chúa Giêsu, Thày Chí Thánh, 

Xin cho Cursillistas chúng con, 

Có trái tim thuộc về Chúa, và về cả nhân loại,  

Có trái tim biết yêu bằng tình yêu hiến tế, 

Một trái tim đủ lớn để chứa được mọi người và 

từng người, 

Nhất là những người nghèo khổ, bệnh tật, cô đơn, 

… 

Xin cho chúng con, những Cursillistas, biết sống 

cầu nguyện, 

Biết lấy Lời Chúa và Mình Chúa, nuôi mình và 

nuôi tha nhân… 

Nhờ đó, chúng con đáng hưởng Niềm Vui Hiến Tế 

đời này và đời sau. Amen 

CẦU NGUYỆN 

Xin cầu nguyện cho linh hồn thân nhân vừa từ trần : 

Bà Matta Nguyễn Thị Thảo, thân mẫu chị Martha Nguyễn 

Thị Ngọc Hạnh (k19) và nhạc mẫu thầy phó tế Phêrô Võ 

Tiết Cương (k26), đã được Chúa gọi về tối thứ bẩy 

28/03/2015 tại Vienne (Áo quốc), hưởng thọ 72 tuổi. 

Ông Giuse, thân phụ của anh Vũ Cao Bình (khóa 26) đã 

được Chúa gọi về ngày 26/03/2015. 

Nguyện xin Chúa nhân từ đón nhận các tôi tớ Ngài vào 

hưởng bình an trên quê hương vĩnh cửu. 
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Ủng hộ Phong Trào  

Chị Trần Caroline Liễu 50,00 € 

Chị Nguyễn Thị Loan 60,00 € 

Anh Lê Văn Sinh 30,00 € 

AC  Tùng - Lan 190,00 € 

Anh Trần Xuân Lâm 50,00 € 

Chị Nguyễn Elisabeth 50,00 € 

AC Huỳnh Văn Diêp 100,00 € 

Anh Nguyễn Văn Nhu 20,00 € 

Chị Vũ Ngọc Hiện 20,00 € 

Chị Nguyễn Thị Lan 100,00 € 

Chị Suzanne Trân 25,00 € 

Chị Trần Thị Phúc 30,00 € 

Tiền lời bán Phở ngày Tết 99,00 € 

Bán sách Ca Nguyện 120,00 € 

Chị Đoàn Thị Thuận  30 € 

Chị Trần Thị Phương 50 € 

Chị Phạm Thị Hằng  10 € 

Chị Mai Xuân Hương    50 € 

Cuộc sống của mỗi người thường có những chuyện, 

những kỷ niệm đã xẩy ra trong đời mình và đã ghi dấu 

đậm nét làm người ấy ghi nhớ mãi. Khi tôi còn sống bên 

Việt Nam, tại một giáo xứ tên là Thăng Long, quận 11 

Sàigòn, tôi có một tuổi thơ tuy bình dị như bao trẻ em 

khác nhưng được bao bọc bởi tình yêu thương của gia 

đình, của mọi người giáo dân trong xứ đạo và của Cha xứ. 

Còn nhỏ, trẻ em chúng tôi đều vào Thiếu Nhi Thánh Thể, 

đến tuổi trưởng thành, tôi và các thiếu nữ khác trong giáo 

xứ gia nhập Hội Con Đức Mẹ, nhiều người gọi bằng một 

tên vừa dễ thương vừa vui vui là Hội Con Gái Đức Mẹ, 

cách gọi ấy phản ảnh nét tươi trẻ và duyên dáng của 

nhóm thiếu nữ trong những cuộc rước kính Mẹ Maria, 

chúng tôi khiêng kiệu, đi theo kiệu và lần chuỗi.  

Khi lập gia đình và có con cái, tôi chuyển sang Hội Các Bà 

Mẹ Công Giáo, trong tư cách hội viên này, tôi có nhiều 

sinh hoạt hơn như giúp quét dọn nhà thờ, thu tiền rổ các 

Thánh Lễ Chúa Nhật, quyên góp giúp các việc từ thiện, 

v.v. … Có một việc được tôi nhớ cho đến bây giờ, sau 30 

tháng Tư năm 1975, vì thời thế, các Thày trong Chủng 

viện phải đi ra khỏi nơi tu học, phải đi lao động ở các khu 

Kinh tế mới. Có nhiều Thày bị lâm vào tình thế thiếu thốn 

lương thực khi đi lao động, vì  cha mẹ ở xa hay gia đình 

không đủ khả năng trợ cấp. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo ở 

giáo xứ của tôi liền tiếp tay, tổ chức quyên góp để giúp đỡ 

và tiếp tế thực phẩm cho các Thày một cách kín đáo, có 

thể nhờ vậy, cũng như nhờ ơn Chúa, nhiều Thày đã giữ 

vững được ơn gọi của mình. 

Từ nhỏ đến lớn, tôi đều ở tại giáo xứ Thăng Long, nhiều 

gia đình họ hàng của tôi cũng cư ngụ ở đây, hoàn cảnh ấy 

đã gắn bó tôi với nơi sinh sống. Khi ra ngoài đường, xóm 

giềng đều biết chị em chúng tôi là con cái nhà ai. Tôi thuộc 

nằm lòng hang cùng ngõ hẻm trong khu vực và có thể đi 

tới đó mà vẫn cảm thấy an toàn. Hồi đó, theo tôi biết, các 

Cha xứ đều được coi sóc con chiên của mình suốt đời, trừ 

trường hợp đặc biệt mới phải thuyên chuyển đi nơi khác. 

Bước chân con 
“ Nếu Chúa là cánh gió 

Con xin là làn mây…“  

Con xin góp phận đời  

Chuyển tình Cha nồng ấm  

Cho đời vơi cay đắng  

Cho khô cạn bờ mi  

Cho nắng ấm tràn về  

Cho hoa xuân rộn nở  

Cho đời bớt hoang sơ  

Cho bờ môi lại thắm  

Và đường đi muôn dặm  

Luôn rộn rã tình ca  

Và khắp chốn gần xa  

Thắm vòng tay huynh đệ  

Dù cuộc đời dâu bể  

Thập giá có bao quanh  

Thầy ơi ! Xin thương tình  

Cho chân con vững bước  

Ngắm đường Thầy đi trước  

Con vui bước theo Thầy. 

Trần nguyên Bình  

HAI  BIẾN  CỐ 
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Cha xứ của tôi cũng vậy, nên ngài biết chị em 

chúng tôi và các gia đình trong xứ đạo, đầu 

năm mới, ngài đều đến thăm và chúc tết từng 

gia đình, không phân biệt lương, giáo. Ngài 

được mọi người yêu mến và kính trọng.  

Hình ảnh một Cha xứ hiền hòa, yêu thưong 

mọi người đã in sâu trong đầu tôi. Khi sang 

Pháp, tôi sung sướng được đoàn tụ gia đình, 

xum họp với chồng con, nhưng tình cảm bị hụt 

hẫng vì bị bứng ra khỏi nếp sống quen thuộc ở 

Việt Nam. Thời gian đầu tới Giáo xứ, lúc đó 

còn ở Rue Boissonade Quận 14 Paris, tôi bị ngỡ 

ngàng, lạc lõng dù được gặp gỡ nhiều người 

đồng hương. Từ ngày vào nấu cantine Chúa 

nhật thứ tư mỗi tháng tại Giáo xứ, sợi dây liên 

hệ với bên ngoài dần dần được nối lại, tôi 

không còn cảm thấy cô đơn giữa đám đông, tôi 

được biết người này người kia, chúng tôi niềm 

nở với nhau mỗi khi gặp mặt, nhất là tôi lại gặp 

được hình dáng vị Cha xứ cũ của mình. Tôi rất 

kính trọng và thương mến Đức Ông, tôi thấy 

ngài có những đức tính giống Cha xứ của tôi 

trước đây, đơn sơ, có lòng yêu thương và hòa 

nhã với mọi người, lúc nào cũng tươi cười, hiền 

hoà. Tôi thầm nghĩ có lẽ Đức Ông không làm 

mất lòng một người nào. 

Tôi cũng tìm lại được niềm vui trong sinh hoạt 

của hội đoàn hay phong trào. Hiện nay, tôi 

thường tới họp và cầu nguyện với các anh chị 

trong Phong trào Cursillo, Phong trào có nhiều 

Linh mục và Tu sĩ làm Linh hướng, trong đó có 

Đức Ông. Tôi cũng gia nhập Hội Yểm Trợ Ơn 

Gọi. Mục đích của Hội là cầu nguyện cho ơn 

gọi và giúp đỡ các Chủng viện ở Việt Nam. Tôi 

còn nhớ đầu năm 2003, Cha Tuyên Úy Cộng 

đoàn Marne-la-Vallée vận động  các giáo dân 

trong Cộng đoàn ghi tên gia nhập Hội, ngài kêu 

tôi làm Chi trưởng và tìm kiếm hội viên. Nhớ 

lại việc giúp các Thày của Hội Các Bà Mẹ Công 

Giáo tại giáo xứ Thăng Long, tôi vui vẻ nhận 

lời. Khởi đi từ con số không, Chi hội của tôi 

năm 2004 cũng đạt tới con số 20 hội viên, Cộng 

đoàn Marne-la-Vallée thành lập được ba Chi 

hội. Nếu tính cả Giáo xứ, năm 2014, Hội Yểm 

Trợ Ơn Gọi qui tụ 634 hội viên thuộc 36 Chi hội, 

coi như Hội hiện diện trong các Đơn vị Mục vụ, 

các Hội đoàn và Phong trào của Giáo xứ. 

Chúa Nhật ngày 12 tháng Tư năm 2015, Giáo xứ 

Việt Nam Paris long trọng cử hành một Thánh 

Lễ trọng thể. Trước hết, đó là Lễ Kim Khánh của 

Đức Ông Mai Đức Vinh, tạ ơn 50 năm Linh mục 

của ngài, ý thứ hai là Lễ Ngân Khánh của Hội 

Yểm Trợ Ơn Gọi, kỷ niệm 25 năm được thành 

lập tại Giáo xứ, một trong những vị sáng lập là 

cụ Thân Văn Hân. Hiện nay, Đức Ông là Linh 

hướng của Hội, nhân dịp trọng đại này, ý của 

ngài là mong ước có nhiều người sẽ ghi tên gia 

nhập để thực hiện tốt hơn mục đích của Hội, 

cũng là góp một phần trong bổn phận truyền 

giáo của mỗi người. Hôm đó, toàn thể giáo dân 

trong Giáo xứ và các khách mời từ khắp nơi đổ 

về sốt sáng tham dự Thánh Lễ tạ ơn, sau đó 

cùng nhau ăn mừng  lễ và thưởng thức một 

buổi Văn nghệ « cây nhà lá vườn » nhưng sẽ 

không kém phần hấp dẫn. Tôi cũng được cử 

vào Ban Tổ chức, tôi lo phần ẩm thực, mấy 

tháng trước, chúng tôi hồi hộp chuẩn bị, mong 

sao ngày Lễ hội này được diễn tiến tốt đẹp, 

nhưng cũng ý thức là sức mình có hạn, chúng 

tôi cùng nhau trông cậy vào ơn Chúa và sự bầu 

cử của Mẹ Maria. 

Anna Nguyệt ■ 

LIÊN ĐỚI CẦU NGUYỆN 

Xin quý cha, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ, và các anh 

chị góp lời cầu nguyện cho anh Trần Huy Hoàng, liên 

nhóm Đức quốc, đang đau nặng. 

Cũng xin tiếp tục cầu nguyện, thăm hỏi qua điện 

thoại, điện thư, thăm viếng các cursillistas hoặc lớn 

tuổi, hoặc đang gặp những khó khăn thể xác hay tinh 

thần, không thể góp mặt thường xuyên trong các lần 

gặp gỡ của gia đình Cursillo. 
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hoà n toà n là  nhữ ng phú t 

ê m đê m kê  bê n Chú à, nà m 

tày Chú à… Thữà ‘ngon’ 

hơn nữ à, nhữ ng phú t y 

nhữ thà nh Gioàn to ng đo , 

mo  t gữơng mà̃ú trê  trúng cú à cúrsillistà, mo  t 

ho m bê n bà n à n to i ngà  đà ú và o ngữ c cú à Thà y 

chí  thà nh… tà m sữ … 

Giơ  phú t thà n tí nh nà y, chà c ành chi  êm mí nh 

đem ra trì nh vớ i Tha y chì  tha nh cuố n phim đớ i 

mí nh đê  Thà y và  tro  cú ng xêm, thữơ ng thữ c 

nhữ ng đoà n hày, o ng Thà y chí  dà̃n sữ à chữ à 

nhữ ng khú c lú mơ , vo  nghí à, co n kê m, v.v…Trong 

khi đo , Chà Cữơ ng là n lữơ t tiê p nhữ ng ài múo n 

gà  p, đê  trào đo i và  bàn bí  tí ch Hoà  già i. 

Thà nh lễ tiê p thêo kê t thú c phà n đà ú, phà n tà m 

linh cú à ngà y đà i ho  i. 

Tay nà m anh chị em. 

Qúà phà n nhí  : sinh hoà t últrêyà chà n thà nh 

trào đo i cà m nghiê  m so ng Ngà y thữ  tữ, so ng cho 

rà so ng : trong kê t hơ p mà  t thiê t vơ i Thà y Giê sú 

chí  thà nh, kê t hơ p cúrsillistà trong mo  t tí nh thà n 

nhữ rúo  t thi t. Bo n nho m chià nhàú rà bo n go c 

pho ng, trào đo i thà  t so ng đo  ng, tiê ng no i xên 

tiê ng cữơ i, cà  tiê ng đo ng ho .  

Nhữ ng tiê ng hà t thà nh thơi vữơn lê n và o giơ  

đu c ke t cu a bố n nhố m đem la i nie m vui nga  p tra n 

khúng cà nh đà i ho  i cú à ànhữ ng ành chi  êm mo  t 

nhà , nhữ ng mo n sinh cú à mo  t thà y, nhữ ng bà n 

đướ ng ha ng ha i đố ng bướ c tre n đướ ng Nga y Thư  

Tữ vơ i ữú tữ là m sào đêm niê m vúi cú à Phú c Â m 

đi va ố mố i trướ ng số ng cu a tư ng ngướ i mì nh.  

-‘Cà c chi , cà c ành no i hày ! những, thà y kho ng ? 

co ng viê  c mê nh mo ng biê t chữ ng nà o !’  

-‘Thữà đú ng ! Chú ng to i biê t là m ! Thà y ro  thà n 

phà  n yê ú đúo i cú à mí nh! Cho nê n, phà i dú ng 

chiê n thúà  t cúrsillo : lúo n gà n bo  kê t hơ p nhàú 

mà  đi, vơ i lo ng “Tro ng cà  y và o Ơn Thà nh Chú à”. 

Trong khi đo , ơ  pho ng bê n cà nh, chà Cữơ ng, 

hiê  n thà n cú à đữ c kiê n nhà̃n, và̃n co n là n lữơ t 

tiê p và i ành chi  êm lo hoà n tà t co ng viê  c ‘í cx 

tê ’ (XT) đê  hữơ ng bí  tí ch hoà  già i. Phà i nhí n nhà  n 

ho m này là  mo  t ngà y ho ng à n qúí  tro ng kho ng thê  

nà o qúê n. 

Cà  túà n sàú ngà y súm ho p 

últrêyà vơ i qúí  ành chi  êm 

cúrsillistà vú ng nàm Vữơng 

Qúo c Bí , ngữơ i viê t co n cà m 

thà y phà ng phà t trong đà ú 

mo  t niê m vúi chữ à chàn hy vo ng. 

Ho m à y, thữ  Bà y 28-03-15, chú ng to i, sà ú 

ngữơ i trong so  co  chà Giúsê Lê  Và n Cữơ ng, linh 

mú c sinh viê n thúo  c già o phà  n Đà  Nà ng, đi mo  t 

ngà y Ultrêyà, là m mo  t co ng tà c go i là  «Tày nà m 

tày ». Nghê là  là  ; những đi thí  đi, ho p thí  ho p, 

últ…thí  últ…  

Liê n nho m Bí  đữà rà chú  đê  ngà y ho p ‘Tày nà m 

Chú à, tày nà m ành chi  êm’. Thà  t dễ thữơng !  

Dữơ i trơ i mữà rí  rà , vơ i sữơng nhê  mơ  bào 

trú m súo t xà lo   khoà ng 350 cà y so  tữ  Pàris đê n 

Hàrêlbêkê, xê ê m ê m chà y, qúê n đi, kho ng sơ  chi 

hày kho ng cà n biê t trơ i là nh chí  co  03 đo  . Sà ú 

bà n khi vúi vê  chúyê  n tro , khi so t sà ng là n chúõi 

ho ng thiê ng, cà ú xin cho chúyê n co ng tà c đữơ c 

bí nh yê n đêm là i kê t qúà  to t.  

Tơ i Hàrêlbêkê, sà t nhà  thơ  Thà nh Giúsê, y 

nhữ ng ngà y khài mà c mo  t khoà  cúrsillo, tững 

bữ ng, vúi mữ ng, nà o nhiê  t. Khi mo  t ành Bí  bà t 

gà  p chiê c xê Phà p rà  rà  là n bà nh vơ i 12 con mà t 

tữ  trê n xê chà m chà m nhí n cà c so  nhà . Liê n ơi ơ i 

kê ú ành chi  êm mí nh tữ  đà ú đo  xo ng rà, o n à o 

chà o đo n, vúi cữơ i bà t tày, bisoús om so m, phà n 

nhiê ú chữà biê t nhàú, và̃n ho n nhiê n nhữ đà  

qúên thà n tữ  cà  chú c nà m nà o. Khoà ng 40 ành 

chi  êm cúrsillistà chí  thà n, co  ngữơ i đê n tữ  hơn 

100 câ y số . 

Hơn cả nắm tay Chúa… 

Sà n di p mú à Chày thà nh, ành chi  êm múo n 

thữ à di p últrêyà nà y là m mo  t viê  c rà t qúàn 

tro ng ; tí nh tà m và  ‘do n dê p là i’ tà m ho n đê  là nh 

nhà  n bí  tí ch hoà  già i chúà n bi  à n mữ ng Chú à 

phú c sinh. Đà i ho  i bà t đà ú ngà y súm ho p vơ i và i 

giơ  tí nh tà m đữơ c Chà Cữơ ng đà m nhà  n tro n bo   

tà m linh. Hoàn nghinh ài co  y  nghí  bà t đà ú ngà y 

đa i hố  i ba ng vie  c đa  t Mì nh Tha nh Chu a đe  ta t ca  

dà ng lơ i ngúyê  n cà ú thơ  phữơ ng và  đà  c biê  t là  

đe  -xin nố i tha ng- đe  ‘xe t mì nh xưng tố  i’.  

Hoàn nghinh thà  t chí nh đà ng : trong im là  ng 

CHUYẾN ĐI CÔNG TÁC  

« NẮM TAY… » 
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…Í quên !.. còn một việc lớn… 

Kho ng kê  rà kho ng đữơ c ! Mo  t viê  c qúàn 

tro ng cà n bà n khà c : Thữ c. Co  nghí à sữ  thà  t 

và  qúàn tro ng nữ à là  Â n. Giữ à ngà y, sàú 

phà n tà m linh và  trữơ c khi tà i ho p últrêyà. 

Bữ à à n sêlf sêrvicê phú  phê  mo n ngon do 

chí nh cà c chi  sà ng chê  và  chững do n, co  

rữơ ú ‘làm vui lòng người’ (no i thêo thà nh 

vi nh). Di p hê t sữ c to t đê  ành chi  êm thê m 

qúên biê t nhàú, ngữơ i mơ i, ngữơ i cú , ài nà y 

cú ng ly thà n tí nh. Vúi qúà  vúi, thà n hê t sữ c 

thà n. Nhơ  xên và o mênú là  nhữ ng lơ i cà và  

hoà t cà nh y  nghí à. Chiê ú đê n, mà n đê m tữ  

tữ  búo ng thà y ro . Kho ng ài biê t giơ  già c tro i 

nhành... mà  c dà ú chi  Phữơng Ânh và  ành 

Soà n kho ng là y đo ng ho  cú à bà t cữ  ài. 

Chữơng trí nh ghi ro  ‘17 giơ  kê t thú c chú c 

nhàú rà vê  bí nh àn’, những niê m vúi đà i ho  i 

últrêyà là m qúê n tà t cà . Khi mo i viê  c hoà n 

tà t, nhữ ng bữơ c chà n nà  ng nê  lữú lúyê n bà t 

đa u ra đi, cố  tie ng ai đố  cướ i tố: ‘Te  ra sa u 

giơ  rữơ i to i ro i !'  

LO XA !...  

Rà t lo cho cà c bà n Pàris co n phà i ‘vữơ t 

biê n’ đữơ ng xà, ành chi  Phú -Mài co  y  đê p 

mơ i nho m chú ng to i ghê  là i nhà , cú ng vơ i 

và i ành chi  êm Bí  dú ng cơm to i. Kê o dà i 

thê m ngà y đà i ho  i nhơ  đơ i. Tà  ơn Chú à và  

cà m ơn qúí  chi , qúí  ành. 

* Húy nh Chà n Thinh  

TRƯỜNG HUẤN LUYỆN ( tháng 3)  

Những ngày tết của các cộng đoàn đã kết thúc, có lẽ vì vậy 

chiếc bàn học dài của THL chật ních các học viên, trong số đó 

có 1 học viên đã ở rất xa cũng trở lại thăm trường, làm không 

khí thêm ấm cúng. 

Chương hai của « Niềm vui Tin Mừng » được nhóm phụ trách 

tháng 3 trình bày những điểm chính để dẫn đến 2 câu hỏi :  

I/ Đâu là thách thức nguy hiểm nhất đe dọa sự sống và phẩm giá của 

giáo hữu của công giáo VN Paris ? Nó nguy hiểm ở chỗ nào ? Tác động 

ra sao ? Phải giải quyết thế nào ? 

II/ Thách thức nào là nguy hiểm nhất cho người cursillista hoạt động 

mục vụ ? Phải đối phó thế nào ? 

Từ đó đưa ra câu trả lời dứt khoát cho những thách thức đe dọa 

sự sống của người công giáo VN Paris là : 

1. Nói không với nền kinh tế loại trừ. 

2. Nói không với ngẫu thần mới là tiền bạc. 

3. Nói không với hệ thống tài chánh thống trị thay vì phục vụ. 

4. Nói không với tình trạng bất bình đẳng , nguồn gốc của bạo lực. 

5. Phải vượt qua thách thức văn hóa. 

6. Phải vượt qua thách thức cho việc hội nhập đức tin. 

7. Phải vượt qua thách thức nền văn hóa đô thị. 

8. Và cách giải quyết các thách thức cho người cursillista hoạt 

động mục vụ : 

9. Nói có với Linh đạo truyền giáo. 

10. Nói không với ích kỷ và nguội lạnh thiêng liêng. 

11. Nói không với thái độ bi quan vô bổ. 

12. Nói có với mối tương quan mới do Đức Kitô mang đến. 

13. Nói không với tính thế tục trong đời sống thiêng liêng. 

14. Nói không với việc tranh chấp lẫn nhau. 

15. Phải vượt qua các thách thức khác cho Hội Thánh. 

Phần KTPT tiếp tục củng cố chiếc « Kiềng ba chân » trong hành 

trình ngày thứ tư của cursillista. Tháng này đề cập đến phần 

« Sùng đạo ». Nói đến sùng đạo là nói đến tình yêu mà người 

Kitô hữu thổ lộ với Thiên Chúa. Tình yêu đó phải đặt trọng tâm 

đời sống bản thân vào tình yêu Đức Giêsu trên thập giá, chết vì 

yêu thương nhân loại, vì thế « Sùng đạo đích thực là sống một 

đời sống trong ân sủng một cách ý thức, vươn lên và truyền 

thông cho người khác » . Lòng sùng đạo đích thực phải bao gồm 

các đặc tính : Tự nhiên, trưởng thành, can đảm và vui tươi. 

Thường xuyên đến với THL là chúng ta thường xuyên được 

sống lại với những bài rollo, nhưng không với tâm trạng bị 

« nhồi » một cách « quá tải » như trong khóa 3 ngày, nhưng là 

được đào sâu qua những chia sẻ thực tế của các anh chị đã trải 

nghiệm trên hành trình ngày thứ tư của mình. 

Anna Ph   

Hân hoan Chúc mừng 

Linh mục Giuse Khang Nguyễn Long 

Tiên (cursillista khóa 27) vừa nhận 

trách nhiệm Viện Phụ Cộng đoàn Đan 

Viện Xitô Thánh Mẫu Thiên Phước 

(Vũng Tàu - Việt Nam) vào ngày 

09/04/2015. 

Trong tâm tình tạ ơn Chúa, cha Tiên 

xin các thành viên Cursillo hiệp ý cầu 

nguyện cho ngài trong trách vụ mới và 

gởi lời cám ơn đến tất cả mọi người. 
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Trong trí nh thúà  t Tin Mữ ng, thà nh sữ  Màthê ú, 

chí nh ngữơ i đữơ c Đữ c Kito  go i khi Ngà i đi ngàng 

qúà nơi Lêvi đàng ngo i thú thúê , đà  tữ  thúà  t là i 

biê n co  đo i đơ i cú à chí nh mí nh. Tữ  ngữơ i co  ng 

tà c vơ i đê  qúo c Ro mà đê  bo c lo  t dà n Do Thà i, sàú 

Tiê ng Go i, Lêvi đà  trơ  thà nh mo n đê   cú à Đà ng chí  

biê t cho đi. 

Chữơng Tin Mữ ng chí nh thà nh nhà n ghi là i "Bo  

nơi à y, Đữ c Giê sú đi ngàng qúà trà m thà ú thúê , 

thí  thà y mo  t ngữơ i tê n là  Màthê ú đàng ngo i ơ  đo . 

Ngữơ i bà o o ng : "Anh hãy theo tôi !" Ông đứng 

dậy đi theo Ngài" (Mt. 9,9) 

Kho ng thà y tà c già  ghi thê m chi tiê t nà o qúành 

lơ i đà p trà  khi đữơ c go i, nhữ núo i tiê c co ng viê  c 

khà  bơ  bê o o ng đàng nà m giữ , hày bi n ri n vơ i 

nhữ ng gí  liê n hê   tơ i đơ i o ng, mà  ngữơ c là i  "Ông 

đứng dậy theo Ngài" khi đượ c gố i. Cũ ng khố ng 

thà y co  chi tiê t nà o no i tơ i nhữ ng hữ à hê n cú à 

Thà y khi go i o ng, co  lê  Lêvi đà  tữ ng nghê biê t vê  

Ngữơ i go i o ng chà ng, nê n lơ i mơ i go i ho m này co  

sữ c lo i cúo n o ng bo  mo i sữ  đi thêo Ngà i ? 

Đie u tố i muố n nố i, muố n ghi la i nới đa y la  THÁ I 

ĐỘ   ĐÁ P TRÁ . 

Dú  tà c già  kho ng ghi là i thê m chi tiê t giơ  phú t bo  

là i tà t cà  sàú lững đê  thêo Đữ c Kito , những thà i 

đố   cu a ngướ i mố n đe   "Ông đứng dậy theo Ngài" 

cho thà y Màthê ú kho ng hê  thà c mà c vê  Lơ i Mơ i 

Go i, cú ng chà ng thà y o ng rà điê ú kiê  n nà o cho lơ i 

đa p tra . 

Trong so  ành chi  êm già đí nh Cúrsillo chú ng tà 

hiê  n tà i kho ng ài co  mày mà n chữ ng kiê n ngà y 

giơ , khúng cà nh cà  ú Giúsê Mài đữ c Vinh đà p trà  

tiê ng go i cú à Thà y. 

Đố c qua tie u sư , va  Lớ i Đa p Tra  cu a Đư c Ộ ng Giu-

sê Mài đữ c Vinh cho tơ i ho m này, sàú 68 nà m 

bữơ c và o hà nh trí nh dà ng hiê n, 50 nà m trong 

thiê n chữ c linh mú c, và  nhữ ng nà m ngà i đo ng 

hà nh vơ i PT Cúrsillo, hà n chú ng tà cú ng thà y 

đướ c dung ma ố, va  lớ i đa p tra  cu a ngướ i mố n đe  . 

Bà n thà n to i, mơ i chí  mày mà n đữơ c biê t ngà i khi 

già nhà  p già đí nh Cúrsillo qúà Kho à Bà Ngà y tà i 

Già o Xữ  Pàris nà m 1998. Lơ i xà c qúyê t cú à Chú à 

Kito  nà m xữà "Con người không đến để được phục 

vụ, mà để phục vụ" (Mt 20,28) tố i đâ  tư ng nhiề ũ lâ n 

đướ c chư ng kie n nới ngướ i mố n đe   na y khi tố i 

thàm dữ  Kho à Bà Ngà y và  cà  nhữ ng là n to i cú ng 

Đư c Ộ ng Linh Hướ ng tham gia cố ng ta c trớ  ta . 

Ngo n tữ , tinh thà n, thà i đo   trong phú c vú  cú à vi  

Linh Hữơ ng nà y hà n nhữ ng ành chi  tữ ng co  di p gà n 

gú i ngà i nhiê ú hơn to i đà  biê t thà  t ro , đà  chữ ng 

kiê n tà  n mà t, xin miễn kê  nhiê ú rà đà y sơ  là m to n 

thữơng tơ i cúo  c so ng à m thà m, khiê m hà  cú à ngà i. 

Cà ú chà m ngo n : "Lơ i no i lúng lày, gữơng là nh lo i 

kê o" to i đà  nhiê ú là n nghê trong sinh ho àt Phong 

Trà o, đà  minh chữ ng cho nhữ ng gí  to i múo n no i ơ  

đa y. 

Co  là n qúà trào đo i, chià sê , to i thà y ành Chú  Ti ch 

Phong Trà o đê  lo   bà n khoà n rà ng Đữ c Ô ng Linh 

Hữơ ng sà p mữ ng thữơ ng tho  80 …Kho ng biê t ro i 

sê  rà sào khi và ng ngà i !? 

Ngữơ i tà tữ ng no i, tà cà n so ng rà sào đê  : 

- Khi tà đê n thí  ngữơ i mữ ng 

- Tà ơ  thí  ngữơ i mê n 

- Tà rà đi thí  ngữơ i tiê c núo i 

Qúà lơ i khúyê n trê n đà y, chú ng tà thà y bà n khoà n 

cú à ành Chú  Ti ch Phong Trà o ro  rà ng co  cơ sơ , 

ngúyê n nhà n. Riê ng bà n thà n to i, Đữ c Ô ng đà  dà nh 

cho to i thà  t nhiê ú chà m so c, qúí  mê n, đà  nà ng đơ  

to i thà  t nhiê ú trong ly  tữơ ng chữ ng tà  Tin Mữ ng. 

To i thà y rà hí nh à nh hiê  n thữ c lơ i già o húà n cú à 

Đư c Tha nh Cha Phaố lố  VI khi ga n gu i vớ i Đư c 

Ô ng : "Con người ngày nay thích chứng nhân hơn 

thầy dạy" 

Đớ i số ng phu c vu  tha  t a m tha m, nhie  t tha nh ; cuố  c 

so ng già n di , bữơ c chà n đo ng hà nh kho ng mê  t mo i 
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Mừng sinh nhật Đức Ông 
 
Kính mừng bát thập bình yên 
Chúc Ngài an khỏe, khắp miền kính thương 
Đức cao tuổi trọng an khương 
Ông theo ý Chúa trọn đường hiến dâng 
Sinh ra đã nguyện xin vâng 
Nhật nguyệt chiếu sáng trí thần tuệ thông 
Tám mươi năm một dòng sông 
Đầy lòng bác ái chủ chiên chăn đời 
Hồng Ân tuôn đổ từ trời 
Thiên cung nhã nhạc tấu lời ngợi ca  
Chúa ban ân phúc cha già 
Sống lâu trăm tuổi giáo đoàn nguyện xin 
Có Ngài người vững đức tin 
Như nhà có nắp như chim có đàn 
Ngài chăm Giáo xứ bình an  
Cha con thắm thiết vô vàn kính yêu 
Tuổi Ngài dẫu đã xế chiều 
Năm mươi năm sống trọn điều hiến dâng 
Nguyện xin Chúa cả ban ân 
Giáo đoàn dân Chúa dài lâu có Ngài. 
 

Kính dâng cha 
Maria Lệ Xuân (K32)  

vơ i già đí nh Cúrssillo …cho to i tí m thà y nơi Ngữơ i 

Mo n Đê   nà y Ý  NGHĨ Â và  THÂ Ĩ ĐÔ   cú à lơ i Đà p Trà . 

Thơ i giàn cữ  là  ng lơ  tro i, và  hà nh trí nh cúo  c đơ i 

ngà y mo  t rú t ngà n là i ! Nhữ ng cúo  c già  tữ , dú  

chà ng ài múo n cú ng chà ng sào cữơ ng là i ! Bà n 

khoà n kê o thêo tiê c núo i. Những à m hữơ ng vo ng 

do  i và o mo i trữơ ng cú à 50 nà m trong thiê n chữ c 

linh mú c, cú à cúo  c đơ i dà ng hiê n, cú à nhữ ng nà m 

thà ng đo ng hà nh vơ i già đí nh Cúrsillo đà  là m nê n 

nê t sà ng đà y thà m đê p cú à LƠ Ĩ ĐÂ P TRÂ . 

Qúà  đà  thà  t ro  rà ng : 

Cha đến chúng con mừng 

Cha ở, chúng con mến, 

Cha đi, chúng con tiếc nuối …tưởng khó nguôi 

Toàn thể anh chị em Cursillistas Đức quốc 

vui mừng cùng dâng lời cảm tạ Thầy Chí Thánh,  

chân thành kính chúc  

thượng thọ và kim khánh Linh Mục Đức Ông 

Dom. Trà n qúo c Doành ■ 

 

Dấu ấn của Thầy 

Có ai đã gặp chính Thầy ? 

Rõ ràng Ngài vẫn có nơi đây : 

Nơi người môn đệ Thầy sai đến 

Cuộc sống môn sinh : chuyển tình Thầy 

 

Chỉ tại mắt ta chưa rộng mở 

Hay tai chưa thính nhận Lời Ngài 

Nên bước chân ta luôn rời rã 

Và đời muôn nẻo thấy chơi vơi ! 

Mến gửi gia đình Cursillo 
Nhân Kim Khánh Linh Mục Đức Ông Linh Hướng 

Trần nguyên Bình 
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Lần đầu tiên thấy cha, tâm hồn em đã giao động : 

cha có nét mặt giống bố của em ! Dáng người cha 

cao cao, nước da ngâm nâu, và giống nhất là cái mũi 

- không phải là mũi « tẹt » ! Giống cả nụ cười, mỗi 

khi bố em cười là cười bằng cái mũi. Cha hiền lành, 

dịu dàng như bố em, vốn là thầy tu xuất, vì chiến 

tranh 1954 bố theo nhà dòng vào miền nam, rồi đến 

khi nhà dòng bị phá vỡ, bố chỉ có một mình không 

nơi nương tựa nên phải lập gia đình. Bố em mất 

sớm vì thế em thiếu tình cha. Thấy cha  lần đầu em 

nhìn thấy hình ảnh của bố, nên « tinh tú quay 

cuồng » là vậy ! 

Vào PT Cursillo được 5 năm, em được hưởng phúc 

trong vòng tay người cha yêu dấu. Em vẫn hay 

ngắm nhìn cha cử hành thánh lễ trên bàn thờ, được 

ngồi gần nghe cha nói chuyện, nhất là được nghe 

những huấn đức của cha trong khóa ba ngày và qua 

ba lần đi trợ tá. Em vẫn đọc say mê những huấn đức 

của cha trong tờ thông tin mỗi tháng, em trộm nghĩ, 

« sao Chúa hay thế, những người giỏi, tài đức và 

xinh đẹp, Chúa đều chọn cho Chúa hết ! » Thật vậy, 

em thấy các cha , các sơ ai cũng đều đẹp về vóc 

dáng và tính tình. 

Năm vừa qua 2014 em đi trợ tá khóa nữ 34 tại Pa-

ris. Ngày cuối khóa, anh chị em kéo nhau đi ăn cơm 

ngoài tiệm, em có rủ cha đi chung, nhưng người 

không chịu mà cứ lo dọn dẹp, hết  khiêng ghế, sắp 

xếp, rồi hốt rác,… cha cứ lẳng lặng làm việc. Nhìn 

cha em xúc động lắm ! Cuối khóa học, phần đông ai 

cũng đã đi về nhà hết, chỉ còn một nhóm nhỏ các 

anh chị lớn tuổi ở lại lo dọn dẹp. Những công việc 

lúc ấy đều rất nặng nhọc, vì những hòm rương 

dụng cụ phải khiêng về nhà. Chưa kể mấy chục cái 

nệm, drap trải nệm phải được thu lại chờ đem đi 

giặt. Bên cạnh cha linh hướng, còn có nhiều mái đầu 

cũng ‘bạc phơ phơ’ hay ngả màu ‘muối tiêu’  lo dọn 

dẹp không một lời than vãn. Sống-Đạo là vậy đó, 

nên tấm gương của cha linh hướng và các anh chị đi 

trước là những chứng từ sống động trong cái nhìn 

và trái tim em… 

Năm nay mừng cha linh hướng được 80 tuổi thọ, con 

kính chúc cha luôn nhiều sức khoẻ. Trong cuộc đời con 

được gặp gỡ rất nhiều người, nhưng sự gặp gỡ với cha 

là một Hồng Ân lớn với con. Con nguyện sẽ sống ngày 

thứ tư với những lời huấn đức của cha trong suốt cuộc 

đời, những lời dạy dỗ rất đơn sơ nên dễ đi thẳng vào 

trái tim con, như những giọt rượu đỏ thấm từng giọt, 

từng giọt vào trong máu và chuyên chở nuôi sống một 

tâm hồn. Kính chúc cha những năm kế tiếp với nhiều 

niềm vui, xin Chúa luôn nâng đỡ cha, con chân thành 

ghi nhớ nơi cha những gì con đã được nhận lãnh trong 

thời gian qua. Và kính chúc cha 50 năm Tận Hiến Đầy 

Ơn Phước. 

Maria Xuân Bích (k28) 


