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Không có Ultreya tráng 10  

Thưa Quý Anh Chị Cursillistas thân mến, 

Văn Phòng Điều Hành hân hoan chào tái ngộ toàn thế Quý Anh 
Chị sau những tháng hè vừa qua. Hy vọng những ngày nghỉ ngơi đã 
mang lại cho Quý Anh Chị những thư giãn, những thoải mái để lấy lại 
sức mạnh thể chất cũng như tinh thần, hầu can đảm trở lại công việc 
hàng ngày trong niên khóa mới. Cũng hy vọng những ngày hè không 
phải là một sự cắt đứt, một sự gián đoạn, một sự lãng quên đời sống 
tâm linh và bổn phận người Kitô hữu, người cursillista là làm chứng 
nhân cho Thầy Chí Thánh. Trở về đời sống thường nhật cũng là một 
sự trở lại ngôi nhà Cha đang mỏi mắt đợi chờ. Chúng ta cùng nhau 
đồng hành tiến bước để đi ra khỏi chính mình, để đi xa hơn : Ultreya ! 

Trong buổi tiếp kiến các cursillistas về dự Đại Hội Ultreya Âu Châu hồi 
tháng 5/2015 vừa qua tại Rôma, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh 
một chân lý mà chúng ta đã học hỏi trong Phong Trào : "Anh chị em được ơn 
gọi - anh chị em đã không phải là người chọn trước, không, anh chị em đã 
được chọn, anh chị em đã được ơn gọi - để làm đơm hoa kết trái ơn đặc 
sủng mà Chúa đã trao gửi cho anh chị em và ơn đặc sủng đó là nguồn gốc 
của "Phong Trào Cursillo de Cristiandad"… Chúng ta nhận được ơn đặc 
sủng không phải để chôn dấu như người đầy tớ trong dụ ngôn "Những nén 
bạc", mà phải làm "đơm hoa kết trái" (x. Mt 25, 14-30). Chúng ta đã được ơn 
gọi đến Khóa Ba Ngày. Tại đây chúng ta đã được hưởng Ơn Đặc Sủng ban 
xuống tràn đầy, canh tân cuộc sống chúng ta. Chúng ta đã tình nguyện trở 
thành các môn đệ của Thầy Chí Thánh. Và chúng ta đã lãnh nhận từ tay vị 
Linh Hướng tấm Sự Vụ Lệnh để thánh hóa, để Phúc Âm hóa môi trường… 
Cụ thể mà nói là "đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ…" (Mt 26, 19).  

Được biết, với sự chấp thuận của Đức Ông Linh Hướng Giáo Phận, năm 
tới, chúng ta sẽ mở khóa. Đây là dịp để chúng ta mời gọi anh chị em giáo 
dân gia nhập hàng ngũ môn đệ của Đức Kitô. Truyền thống của Phong Trào 
là không lôi kéo, quyến rũ; nhưng là xây dựng tình bạn và qua cách sống 
chứng nhân của chúng ta để tâm phục và thuyết phục các đối tượng trở lại 
với tình yêu vô biên của Thiên Chúa và Giáo Hội, hay các ứng viên cho hai 
khóa tới. Với đức tin vững vàng, với lời cầu nguyện liên lỉ, với sự phù trợ của 
Đức Trinh Nữ Maria, người môn đệ đầu tiên và trung thành tuyệt đối của 
Chúa Giêsu, con Mẹ, chúng ta xác tín công tác tái loan truyền Phúc Âm của 
chúng ta sẽ thành công. Tháng 10 là tháng Mân Côi. Đức Mẹ đã bao lần trực 
tiếp nhắn nhủ chúng ta siêng năng lần chuỗi Mân Côi rất đẹp lòng Chúa và là 
khí cụ giúp ích cho nhân loại. Chúng ta cũng sẽ mừng kính thánh nữ Têrêxa 
Hài Đồng Giêsu, quan thầy các xứ truyền giáo và quan thầy nhiều các chị 
trong Phong Trào. Đây là dịp suy ngẫm về cuộc đời trần thế tuy ngắn ngủi, 
nhưng thánh nữ đã biết tận dụng những tháng năm đó, và để lại cho Giáo 
Hội, cho các thế hệ Kitô hữu mai hậu những công trình thiêng liêng vĩ đại. 

Bước vào niên khóa 2015-2016, chúng ta hãy phó dâng Phong Trào và  
những dự án của chúng ta cho Lòng Thương Xót Thiên Chúa nhờ sự chuyển 
cầu của Đức Mẹ Mân Côi. Chúng ta nhớ nằm lòng là chúng ta đã nhận được 
"ơn gọi" của Thầy Chí Thánh để trở thành cursillistas, trở thành môn đệ của 
Người. Chúng ta cùng nhau ULTREYA trên con đường hành hương theo gót 
Thầy Chí Thánh của chúng ta ! 

Văn Phòng Điều Hành 

Lá thư Phong Trào 

TỜ THÔNG TIN LIÊN LẠC 
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Dù muốn hay không, tất cả chúng ta đều sử dụng 

internet [...] Bạn có nhận thấy một sự thay đổi về 

tâm thức đã và đang xảy ra trong xã hội khi nói 

đến internet không ? Bạn có trải qua kinh nghiệm 

về sự thiếu hiệu quả khi cố gắng sử dụng internet 

để liên lạc bạn bè của mình không ? Việc thông 

báo gởi email có giúp ích hay làm tổn thương 

việc tiếp xúc cá nhân của Cộng Đồng Ngày Thứ 

Tư không ? […] Trong thế giới hiện đại ngày 

nay, việc loan báo Tin Mừng […] và việc tiếp 

xúc cá nhân vẫn là đặc sủng của chúng ta. Và 

điều này đúng với tất cả các giai đoạn của Phong 

Trào, từ Tiền Cursillo đến Hậu Cursillo, bao gồm 

tất cả các kỹ thuật truyền thông được sử dụng 

trong Ngày Thứ Tư. Đã đến lúc thu thập một số 

dữ liệu. Việc tham dự giảm sút (hoặc trì trệ) 

trong các buổi Hội Nhóm Thân Hữu, các buổi 

Ultreyas, các sinh hoạt Trường Lãnh Đạo, hay 

những Khóa Cursillo Cuối Tuần có thể chỉ ra 

rằng chúng ta đang đi sai hướng. Số người tham 

dự sa sút có thể liên quan đến việc tiếp xúc cá 

nhân thiếu sót hoặc bất cập chăng ? Có rất nhiều 

nguyên nhân dẫn đến tình trạng trì trệ, nhưng tôi 

tin rằng chính việc tiếp xúc cá nhân là giải pháp 

chủ yếu. […] Chúng ta có nên nhảy vào thế giới 

tiếp thị internet hay là cứ bám vào đặc sủng nền 

tảng ? Như một lời nhắc nhở : không có cách nào 

tốt hơn cho kẻ ác muốn đạp đổ Phong Trào Cur-

sillo cho bằng đánh ngay vào cốt lõi của đặc sủng 

PT chúng ta ngay trước mắt chúng ta. Phương-

Pháp Tiếp-Xúc-Cá-Nhân vẫn là bí quyết cho việc 

loan báo Tin Mừng, do đó không nên giữ gìn 

phương pháp này như một bí mật.  

Đây là một danh sách các phương thức Tiếp-

Xúc-Cá-Nhân tuyệt vời mà tôi chú ý : 

 hãy nói chuyện với tôi sau hội nhóm hay 

đến thăm tôi tại nhà 

 hãy gọi điện thoại cho tôi 

 hãy lắng nghe trong khi tôi 

chia sẻ với bạn những biến 

cố trong cuộc đời tôi 

 hãy học thuộc và nhớ tên của 

các con và các cháu tôi 

 hãy đón tôi và đưa tôi đến Hội Ultreya 

 hãy đãi tôi một bữa ăn trưa sau Thánh Lễ 

 hãy gửi cho tôi một lá thư viết tay 

 hãy chỉ cho tôi thấy rằng tôi không phải chỉ là 

một người nào khác, nhưng là một cá nhân 

được bạn mến và được Chúa thương nữa.  

Dưới đây là các phương thức tiếp xúc liên lạc như 

người dưng nước lã (KHÔNG NÊN LÀM) : 

 hãy giới thiệu tôi vào trang web của bạn 

 hãy gửi e-mail cho tôi bản tin hoặc lịch trình 

các sinh hoạt của bạn 

 hãy e-mail cho tôi thư mời hoặc gởi lời nhắn 

qua điện thọại  

 hãy chuyển tiếp một e-mail từ người khác 

 hãy đăng thông tin trên website hoặc face-

book của bạn và tự hỏi tại sao tôi đã không 

tham dự Ultreya và Hội Nhóm 

 hãy gửi cho tôi một tờ thông báo về sinh hoạt 

sắp tới của bạn 

 hãy mong đợi tôi đến tham dự Hội Nhóm mà 

không cần gọi điện thoại nhắc 

Để cho Phương Pháp Cursillo có hiệu quả, chúng ta 

phải trung thành với đặc sủng nền tảng của chúng ta 

trong tất cả mọi điều chúng ta làm, trong mỗi giai 

đoạn của Phong Trào. Sứ điệp của chúng ta phải 

thấm nhập vào mọi cuộc trao đổi tiếp xúc với nhau 

trong cuộc sống và với tất cả mọi người bước vào 

không gian một mét vuông di động của chúng ta. 

Khi vị sáng lập, Ông Eduardo Bonnín, đề nghị 

chúng ta Phúc-Âm-hóa những người xa Chúa, ông 

không có ý ám chỉ những người bên ngoài không 
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gian một mét vuông di động của chúng ta (tức 

là những người được gọi là bạn bè trong face-

book hoặc trong danh sách e-mail liên lạc của 

chúng ta). Ông có ý nói đến bạn bè thân thiết 

của chúng ta là những người xa lìa Chúa Kitô 

và Giáo Hội của Người - những người chúng ta 

có thể gặp gỡ, “tay bắt mặt mừng”. “Internet có 

thể cung cấp những cơ hội tuyệt vời để truyền 

giáo nếu được sử dụng thành thạo và nhận 

thức rõ ràng về những ưu điểm và nhược 

điểm của nó.” (Thánh Giáo Hoàng Gioan 

Phaolô II). Tuy nhiên, Cursillo có một đặc sủng 

và phương pháp rõ rệt, cụ thể để truyền giáo : 

đó là tình bạn chân thật, chỉ có thể đến bằng 

tiếp xúc cá nhân. Một số người tin rằng phổ 

biến một điều gì trên một trang web Cursillo, 

hay truyền đạt một email sẽ thay thế việc tiếp 

xúc cá nhân xa xưa lỗi thời rồi. Thánh Phaolô, 

Bổn Mạng của PT Cursillo, cho chúng ta cái 

nhìn sâu sắc của ông về truyền thông của Thế 

Kỷ Đầu Tiên, “ Đẹp thay bước chân những sứ 

giả loan báo Tin Mừng ! ” (Roma 10:15). 

Chúng ta truyền đạt Tin Mừng một cách hiệu 

quả nhất với bàn chân của chúng ta,  chứ không 

phải với… “ bàn chữ ” của computer.  

 Làm thế nào chúng ta sử dụng các công cụ của 

thế giới này mà vẫn còn trung thực đúng với 

đặc sủng của chúng ta ? Làm thế nào chúng ta 

tìm ra thời giờ cần thiết để tiếp xúc cá nhân, mà 

không sử dụng e-mail ? Tôi không biết. Nhưng 

điều này phải được thực hiện. Dưới đây là một 

số gợi ý. Chúng ta hãy bắt đầu tận gốc rễ. Hãy 

mang theo một người đến Hội Nhóm vào tuần 

tới. Đón họ hoặc đưa họ đến Ultreya. Gọi họ 

trên điện thoại chỉ để trò chuyện. Tập trung vào 

một người, mỗi lần một người. Thật vậy, phải 

“là” một người bạn chân thật. Thông Điệp 

Cursillo thật quan trọng. Thiên Chúa trong 

Đức Kitô yêu thương chúng ta. Và tôi cần 

phải truyền đạt thông điệp này bằng phương 

tiện hiệu quả nhất mà Thiên Chúa đã ban 

cho tôi, qua tình bạn. Các máy computers đôi 

lúc có thể hỗ trợ, nhưng chúng chỉ có thể gửi 

thông tin thô thiển. Đó là công việc của tôi, với 

ân sủng của Thiên Chúa, để truyền đạt thông 

tin. Kỹ thuật thì hấp dẫn, nhưng xin vui lòng 

tránh sử dụng “công cụ đầy quyến rũ này” nếu 

CẦU NGUYỆN 

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

Bà Maria Vũ Thị Lại, thân mẫu của anh Giuse Mai Anh 

Tuấn, cursillista khóa 31 cùng vợ là chị Anna Mai Thị 

Hà Chi, khóa 32, đã được Chúa gọi về ngày 04/09/2015 

tại Nürnberg (Đức quốc), hưởng thọ 84 tuổi. 

Ông Giuse Phạm vân Tính, thân phụ chị Phạm Thị Kim 

Anh (cursillista k.9)  đã từ trần ngày 28/06/2015 tại Việt 

Nam, hưởng thọ 95 tuổi. 

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

hưởng bình an trong Nước Hằng Sống.  

nó làm thay đổi kích thước không gian một mét 

vuông di động của bạn hoặc nó thay thế cho việc tiếp 

xúc cá nhân. Hãy sử dụng phương pháp tiếp xúc cá 

nhân trong không gian một mét vuông di động của 

bạn (không phải 100 dặm vuông đâu) với bất cứ giá 

nào. Và nếu internet trở thành phương cách duy nhất, 

thì có lẽ chúng ta quá bận rộn rồi, không rao truyền 

Tin Mừng được. 

De Colores ! 

Trích : Dale  Plattete   

« Bản Tin Liên Lạc Toàn Quốc » (Hoa Kỳ) 

Tháng 6/ 2015. www.natl-cursillo.org 

Chúc mừng 

BĐH xin góp lời chúc mừng Anh Chị cursillistas 

Trần Khắc Đạt vừa kỉ niệm 50 năm hôn phối. Xin 

Chúa luôn ban niềm vui và hạnh phúc cho Anh Chị 

cùng con cháu trong suốt hành trình đời sống. 

Anh Phêrô Cao Trọng Nghĩa, cursillista K12 sẽ 

nhận chức Phó tế vĩnh viễn vào ngày 03/10/2015, 

do tay Đức Hồng Y André Vingt-Trois, Tổng Giám 

Mục giáo phận Paris. BĐH mời gọi anh chị em 

cùng tạ ơn Chúa, xin Ngài luôn trợ lực tân Phó tế 

cùng gia quyến trong công tác phục vụ sắp đến. 
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Chúa nhật thứ 14 Thường Niên 

– Năm B 

Tin Mừng: Mc 6,1-6 

1 Đức Giêsu ra khỏi đó và đến nơi quê quán của 

Người, có các môn đệ đi theo. 2 Đến ngày Sabát, 

Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều 

người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: "Bởi đâu 

ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan 

như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được 

những phép lạ như thế, nghĩa là gì? 3 Ông ta 

không phải là bác thợ, con bà Maria, và anh em 

của các ông Giacôbê, Giôxết, Giuđa và Simôn 

sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm 

với chúng ta sao?" Và họ vấp ngã vì Người. 4 Đức 

Giêsu bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ 

là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con 

thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi." 5 

Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; 

Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa 

lành họ. 6 Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi 

Người đi các làng chung quanh mà giảng dạy. 

Suy niệm 

 Ngạn ngữ Việt Nam có câu « Bụt chùa nhà 

không thiêng ». Bên Pháp ngữ cũng có câu tương 

tự : « Nul n'est phophète dans son pays ». Hôm 

nay Đức Giêsu phán : « Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì 

cũng chính là ở quê hương mình, hay giữa đám bà 

con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôỉ. » 

 Tâm lý người đời vẫn thường trọng vọng lời nói 

của kẻ giàu có, quyền thế và có học vấn. Người ta 

thường dựa vào những tiêu chuẩn khôn ngoan của 

loài người đề phân định sự việc. Điều đó có thể 

đúng trong những lãnh vực của thế gian như việc 

làm ăn, buôn án, xây dựng… Nhưng nếu áp dụng 

sự khôn ngoan ấy vào những việc của Thiên 

Chúa, vào đời sống tâm linh và đạo đức thì thật là 

sai lầm. 

 Người làng Nazareth, đồng hương với Đức 

Giêsu, đã mắc phải sai lầm ấy. Họ khó có thế 

chấp nhận một anh thợ mộc 

nghèo, ít học, thuộc loại lao động 

tay chân như anh Giêsu, lại có 

thể hiểu sâu xa vế Thiên Chúa, 

đưa ra những quan niệm mới về 

Thiên Chúa, về cách sống đạo, về đời sống 

thiêng liêng. Nếu có ai đó nói về Thiên Chúa để 

họ đáng nể, đáng tin thì phải xuất thân từ 

trường lớp thần học và có cấp bằng như những 

tư tế, luật sĩ, Pharisêu. 

 Nhưng thật ra, ta thấy :- Đức Giêsu tuy ít 

học, và biết bao người khác tuy ít học (thánh 

Têrêsa Nhỏ) nhưng lại hiểu biết về Thiên Chúa 

sâu sắc hơn người học nhiều. - Các tư tế, luật 

sĩ, Pharisêu hay thần học gia khi xưa, tuy học 

rộng biết nhiều, nhưng họ không biết gì khác 

hơn ngoài trường lớp, sách vở. Những suy tư 

của họ phần lớn là nhưng suy tư dựa trên 

những điếu đã được người khác suy tư sẵn. 

Trong đời sống tâm linh, họ thiếu kinh nghiệm, 

không có tinh thần sáng tạo và thích ứng, để áp 

dụng Lề Luật (Tora) của Thiên Chúa vào đời 

sống thực tế. Họ chỉ biết áp dụng lề luật một 

cách nô lệ, bài bản, cứng nhắt, thiếu công lý, 

tình yêu, chân thật vốn là nền tảng của Lế Luật. 

Chúa Giêsu đã gọi họ là « quân dẫn đường mù 

quáng » (Mt 23,24), là « người mù lại dắt 

người mù ! » (Mt 15,14) 

 Xét người ngày xưa lại nghĩ đến mình ngày 

nay. Rất nhiều khi ta phán đoán giá trị lời nói 

của một người vì ảnh hưởng bởi cấp bằng, sự 

giầu có, uy tín của họ nhiều hơn là sự hợp tình 

hợp lý và độ chính xác của câu nói đó. Hễ ai có 

chức quyền địa vị, bằng cấp thì ta tiên vàng 

cho rằng họ n&i đúng. Còn ai nghèo nàn, ít 

học, thấp cổ bé miệng thì ta tiên vàng cho họ là 

sai hoặc ít giá trị. Thực ra, một điều bản chất 

sai trái, dù kẻ nói ra có quyền thế, học vị hay 

giàu sang tới đâu thì cũng vẫn là sai trái. Còn 

một điều đúng, thì dù là một người nghèo, ít 

học, một đứa trẻ (nhạn ngữ Pháp có câu : « la 

vérité sort de la bouche des enfants ») thì bản 

chất nó vẫn là đúng. 

 Vì thế, nếu chúng ta có tâm lý kiểu đời 

thường đó mà ở vào trường hợp của những 

Hành hương Cursillos – 
Banneux – 04-05/07/.2015 
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người đồng hương của Đức Giêsu xưa, chắc 

chắn ta cũng hành xử không khác gì họ. Nếu 

ta hành xử như vậy thì ta là người coi trọng 

chức quyền, địa vị, của cải, tiền ạc chứ 

không coi trọng công lý và tình thương. Ta 

dù siêng năng, đọc kinh, dâng Lễ, rước Lễ 

cũng không bao giờ gặp gỡ được Thiên 

Chúa. 

 Cuối bài Tin Mừng ta biết được Đức 

Giêsu « đã không thể làm được phép lạ nào 

tại đó  vì họ không tin ». Té ra, Đức Giêsu 

có thực hiện được phép lạ hay không, điều 

đó không chỉ tùy thuộc hoàn toàn vào quyền 

năng linh thiêng của ngài mà còn tùy thuộc 

vào lòng tin của đối tác phép lạ nữa ! Thông 

thường ai cũng yêu nơi chôn nhau cắt rốn 

của mình hơn nhưng nơi khác. Đức Giêsu 

chắc cũng rất muốn ưu tiên rao giảng Tin 

Mừng và làm phép lạ nơi quê nhà, nhưng 

Ngài làm không được vì đồng huơng của 

ngài không tin. Tương tự như vậy, Thiên 

Chúa muốn cứu rỗi ta, muốn thánh hoá ta, 

muốn ta được thật sự bình an và hạnh phúc. 

Nhưng Ngài có thực hiệc được chăng là còn 

tùy thuộc nơi bản thân ta nữa, cho dù Ngài 

rất quyền năng. Thánh Augustin viết : « Để 

dựng nên ta, Thiên Chúa không cần đến ta. 

Nhưng để cứu rỗi ta, Thiên Chúa không làm 

được nếu ta không cộng tác với Ngài ». Ta 

đóng vai trò quyết định cho dù phần cộng 

tác của ta thật nhỏ nhoi. Đó là tin tưởng nơi 

Thiên Chúa và nỗ lực bản thân. Nếu ta 

không làm thì Thiên Chúa có thương ta đến 

mấy, có muốn cứu rổi ta cách mấy, có muốn 

thánh hoá ta cách mấy, Ngài cũng đành bó 

tay. Vậy ta ráng làm hết sức phần nhỏ nhoi 

của ta nhé !  

Ủng hộ Phong Trào 

Anh Nguyễn Xuân Cần 20,00 € 

AC Y et Dương Huỳnh Bá 30,00 € 

Chị Josephine Yagapah 50,00 € 

Chị Mai Huong 30,00 €  

Nhóm Bordeaux 100,00 € 

Tối qua ngủ em nằm mơ, thấy mình được tham dự một 

thánh lễ lớn, ngồi cạnh em là cha Quý. Em đang trò chuyện, 

chăm sóc cha, sau đó bỗng dưng em lại đứng giữa một đám 

đông người - rất nhiều người - và họ muốn em chia sẻ. Không 

cần suy nghĩ, em đã nói thật nhiều về những tâm tư tình cảm 

của mình từ khi được Chúa gọi em vào PT Cursillo. Em tâm sự 

rằng mình được học hỏi để biết Chúa rất nhiều qua sự chăm 

sóc tinh thần của các cha, các thầy, các anh chị cursillistas. Em 

kể về những khó khăn và những cố gắng của em… Em nói và 

nói… Chắc là em cũng có khóc vì sự xúc động được làm con 

của Chúa. Em cũng nói về niềm vui, niềm hạnh phúc vì biết 

Chúa rất yêu thương em, hồi xưa em chưa biết điều này, bây 

giờ biết rồi, em sống hoàn toàn PHÓ THÁC. Em không quên 

nhắc tới hạnh phúc có được những người BẠN rất chân tình 

trong gia đình Cursillo… 

Lúc thức giấc rồi em vẫn còn bàng  hoàng về « Giấc Mộng 

Lành » của em hôm ấy ! 

Nằm nướng thêm trên giường, em phân 

tích từ đâu mình có giấc mộng đẹp này, vì 

những gì còn đọng lại trong tâm trí em lúc 

ấy sẽ là những giấc mơ cho những ngày 

kế tiếp. Rồi em nhớ ra, đó là vì câu 

chuyện của anh chồng em. Anh chồng em 

số́́́ ng bên Mỹ, trước đây ở trong ngành 

không quân. Sau 10 năm ‘cải tạo’, anh đã 

lãnh nhận bí tích rửa tội, sau này anh 

tham dự một khóa ba ngày của PT Cursil-

lo, và sống rất tích cực ngày thứ tư của người cursillista. Mới 

đây, anh xin em viết một Palanca cho một anh bạn thân, quen 

trong tù cải tạo, anh này mới gia nhập Giáo Hội Công Giáo, và 

sẽ là khóa sinh trong khóa Cursillo ba ngày sắp mở  từ ngày 

20/8/2015 đến 23/8/2015 ở Cali. Anh chồng em sẽ trợ tá trong 

BHT, anh xin các cursillistas nhóm Đức cầu nguyện cho khóa, 

và xin Palanca cầu nguyện cho bạn của anh. Có lẽ vì em chưa 

viết Palanca theo yêu cầu của anh, nên tối qua ngủ mơ mới có 

chuyện em chia sẻ lung tung như thế  

Vài dòng tâm sự với gia đình Cursillo, hy vọng ai cũng bình 

an, khỏe mạnh. Có chuyện gì vui buồn, mình kể cho nhau nhé. 

Mùa hè, em được rảnh rỗi, em sẽ bắt đầu chương trình đi thăm 

viếng bạn bè gần xa. Và nhất là hôm nay phải viết « Thư Tình 

Cursillo » cho người bạn của anh chồng em, chắc là anh ấy sẽ 

cảm động lắm khi có một cô VN không quen biết, sống tại nước 

Đức xa xôi, đang bắt đầu cầu nguyện cho anh để anh biết 

Chúa… Vậy là cánh tay của Chúa ngày càng dài anh chị nhỉ ?  

Mến chúc các cha, các thầy, các tu sĩ nam nữ và các anh 

chị cursillistas mùa hè nghỉ ngơi thoải mái. 

(XB K.28) 



 

 

6 bản tin cursillo  201 

Dưới cái nắng "Nung trời, 

nóng nóng ghê", các chị trong 

bước chân rộn rã cạnh tôi, 

không than nóng bức, nhưng lại 

dí dỏm ngâm nga bài "Hè V" của 

nhạc sĩ Hùng Lân ngày nào: "Trời 

hồng hồng, nắng trong trong …", Tiếng cười 

như đang làm tan nắng nóng trên lối mòn xuyên rừng 

cây, đường nhựa dẫn tới hội trường dài cả trên cây số 

đang hừng hực nóng.  

Gia Đình Cursillo gồm cả một số anh chị em cảm tình 

viên đến từ Pháp, Đức, Bỉ đã vượt khả năng dung nạp 

của hội trường sinh họat. Tôi phỏng đóan diện tích của 

căn nhà mái tôn khỏang 200m2 nằm chơ vơ giữa bãi cỏ 

trống. Vậy mà nó cũng vui vẻ góp phần mình vào ngày 

hội ngộ của gia đình Cursillo dưới bóng Mẹ. Công việc 

"Trợ tá" của nó xem ra chẳng giản đơn chút nào : 

Phía trước là sân khấu, nơi con cái Mẹ, môn đệ Thầy 

chung tay, góp sức chuyển gửi nụ cười, nhịp đập của yêu 

thương tới trên dưới 140 khán giả ngồi san sát, vai kề 

vai. Ngay cửa vào, khoảng 1/5 diện tích, nó đã ưu ái dành 

cho ban ẩm thực. Trong khung cảnh "Trời hồng hồng, 

nắng trong trong đó …", mồ hôi nhỏ giọt không có sức 

làm mờ nổi những khóe mắt long lanh, không thể làm 

nhạt nổi những nụ cười mặn nồng yêu thương luôn tay 

phục vụ. 

"Hàng nước" xem ra khá nhộn nhịp. Nước của nguồn 

suối Mẹ Banneux mát rượi, ngọt ngào đang làm tươi mát 

lại con cái Mẹ không chỉ dưới cái nóng "Nung trời, nóng 

nóng ghê" trước mắt, nhưng nước ngọt ngào của tình 

Thầy, tình Mẹ chuyển gửi qua những "cánh tay nối dài" 

đang vực dậy những bước chân mệt mỏi trên hành trình 

chứng tá tháng ngày qua. 

Thánh lễ, tâm điểm của buổi chiều khai mạc ngày Hội 

Ngộ cử hành trong thánh đường Những Sứ Địệp tọa lạc 

tại trung tâm thánh địa. Sắc màu De Colores của các 

thành viên gia đình Cursillo đến từ muôn phương, con 

trai, con gái Mẹ đủ mọi lứa tuổi. Có những bước chân 

còn thoăn thoắt, bên cạnh 

những đôi chân đã bước thấp 

bước cao. Các linh mục linh 

hướng đồng tế trong thánh lễ 

hôm nay cũng không ngọai lệ. Có 

những bước chân còn dẻo dai như cha 

Tráng, cha Nam, cha Cường thì cha Linh hướng 

Phêrô Nguyễn trọng Quý, với tưổi đời xít xoát cửu 

thập, dù mắt đã mờ, chân đã chậm nhưng trái tim vẫn 

trẻ trung, rộn rã ngập tràn yêu thương gắn bó với nhịp 

chân của Phong Trào. 

Lễ hiến tế của Thầy năm xưa hôm nay lại tái diễn trên 

bàn thờ. Thầy đã trở nên Bánh bẻ ra cho muôn người, 

giờ phút trọng đại chúng con quây quần với Mẹ Ban-

neux quanh bàn thánh, lời nhắn gửi của Thầy mời gọi 

chúng con bẻ tấm bánh cuộc đời trao gửi tới anh em 

mình lại thật rõ nét. 

Vòng tay nối kết, con tim cùng hòa nhịp cầu nguyện 

bằng chính lời kinh Thầy dạy năm xưa : "Lạy Cha 

chúng con ở trên trời …" quyện chặt lấy nhau ; dòng 

chảy của yêu thương bừng bừng luôn chuyển qua 

những bàn tay nối chặt. Châm ngôn "Một tay nắm lấy 

tay Thầy, một tay nắm lấy tay anh em" thật rõ nét giờ 

phút linh thiêng này. 

Thánh Lễ Chúa nhật mở đầu qua bài ca nhập lễ : 

"Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca, 

Chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa …" 

Qua những ngày tháng với dẫy đầy thăng trầm của 

hành trình chứng tá, những con tim vững tin vào Tình 

Thầy "Và con trông cậy vào ân thánh Chúa" từ muôn 

phương tìm về bên nhau quanh Thầy qua Mẹ hôm nay 

không tiếng thở than, nhưng là ngập đầy "ngàn tiếng ca 

…để tạ ơn Thiên Chúa". 

Đường Thánh Giá buổi chiều trước phút chia tay lại 

vang vọng thật rõ nét lời Thầy "HÃY THEO 

THẦY" (Mt. 9, 9). Lời nhắn gửi tới tôi, tới bạn những 

người mơ ước làm môn đệ Chúa Kitô, những chứng 

Hâm nóng t ình nhà  
dưới  bóng  

Mẹ BANNEUX  

" Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho trần gian. 

Thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. 

Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho trần gian. 

Đốt cháy tan niềm đau, xóa bóng đêm từ lâu vây kín quanh cuộc đời …" 



bản tin cursillo 

  

 7 201 

bản thánh ca "Cuộc Sống Là Hồng Ân", cùng giọng ca tru-

yền cảm của chị Nguyễn Vũ thị Loan : 

"Cuộc đời con Chúa ơi là ngàn hồng ân. 

Hồng ân Chúa trào tuôn như mưa tưới mát đời con, 

Bao nhiêu ân tình Chúa dành cho con, 

Bao nhiêu ngọt ngào tình yêu ấp ủ …" 

(Đinh công Huỳnh) 

Cảm nghiệm của một số anh em chị em cảm tình viên đã 

mời gọi tôi nhìn lại mình, suy gẫm LỜI THẦY : "Người ta 

cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các 

con thương yêu nhau ". 

Môi trường quanh tôi đang đợi chờ chiêm ngắm những 

dung mạo đó. Quả như Đức Thánh Cha Phaolô VI đã trải 

nghiệm rằng con người hôm nay thích chứng nhân hơn 

thầy dạy. 

Trần nguyên Bình ■ 

nhân Tin Mừng thiềt tưởng đã quá  đủ cho hành 

trang từng người chúng ta khi chiêm ngắm hành 

trình của Thầy trĩu nặng thập tự trên vai với ngập 

tràn khổ nhục, roi vọt trên dốc đồi khổ nạn ngày nào. 

Hai ngày dưới "cái nóng nung trời nóng nóng ghê" 

sao vẫn trôi lẹ quá  ! Giờ phút chia tay vẫn cứ bịn rịn 

chẳng muốn xa nhau ! 

Cảm tạ Thầy, cảm tạ Mẹ, cám ơn những cánh tay nối 

dài của Thầy đã hâm nóng lại TÌNH BẠN, tình bạn 

hữu của Thầy nơi từng thành viên gia đình Cursillo, 

và các anh chị cảm tình viên. 

Trên đường về, xe phái đoàn Đức vừa ra khỏi biên 

giới Bỉ, giông gió cuốn theo mưa nặng hạt pha cả 

mưa đá đổ xuống mù mịt. Tôi liên tưởng tới lời cha 

linh hướng Dominique Trần mạnh Nam chia sẻ cảm 

nghiệm của ngài sau cơn mưa nhẹ tại Banneux vào 

đêm thứ Bảy rạng sáng Chúa nhật : "Hồng ân Chúa 

như mưa, như mưa ; rơi xuống đời con luôn luôn 

không thôi : Ôi tình tuyệt vời …" Cha bảo cơn mưa 

dù nhỏ và ngắn lại gợi lên trong cha tâm tình đầy 

cảm mến đó …và nhắn tới cha điều ngài phải làm 

trong ngày Chúa nhật. 

"Dù là người chưa biết Cursillo là gì, chẳng quen 

biết ai trong những thành viên của Phong Trào ; 

nhưng điều gây ngỡ ngàng cho cháu là mọi người 

đã tươi cười, niềm nở đón tiếp cháu như người từng 

quen biết đã lâu : Không hề thấy có dấu hiệu phân 

biệt trong cư xử, dù cháu đeo trên ngực bảng tên có 

ghi hàng chữ "Cảm Tình Viên". Hai cảm tình viên đã 

chia sẻ trong xe trên đường về khi được mời. Và tất 

cả cùng hứa sẽ sẵn sàng lên đường khi có Khóa Ba 

Ngày. 

Chị Dung (cảm tình viên) đã sung sướng bày tỏ tâm 

tình tri ân Chúa và Mẹ Banneux đã ban tặng chị 

trong hai ngày sánh bước với gia đình Cursillo, qua 

Lễ Đức Mẹ lên trời 

 
 
 
 

 

Kính mừng lễ Mẹ lên trời 
Thiên cung nhã nhạc muôn lời ngợi ca 

Trắng trong tinh khiết ngọc ngà      
Pha lê kiều diễm một tòa cao sang 
Vinh quang trên chốn thiên đàng 

Hương trầm thơm ngát thế gian rộn ràng 
Hào quang Mẹ chiếu dịu dàng 

Hoa lòng ban phát bình an tâm người 
Kính dâng ngàn cánh hoa tươi 

Tỏa hương thơm ngát tạ ơn Đức Bà 
Muôn lòng khắp chốn gần xa 

Dâng lời kính tạ chan hòa ơn thiêng 
Mẹ ơi bao nỗi niềm riêng 

Kính dâng lên Mẹ xin yên thế trần 
Mẹ ban ơn phước muôn phần 

Cho lòng nhân thế trong ngần tin yêu. 

Marie Therese Lx-15/08  
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HÀNH  HƯƠNG  

BANNEUX 

qua nhiều cuộc xét nghiệm và thử máu, nhưng ngài 

vẫn phấn đấu và phó thác trong tay Chúa, cố gắng 

không bỏ lỡ một học kỳ nào. Ngài kể : sau khi giải 

phẫu xong, bệnh viện cho một bữa ăn, thực sự 

ngài không muốn ăn, nhưng tự nghĩ là có lợi 

cho sức khỏe nên ngài đã ăn hết, điều ấy làm 

người y tá phải ngạc nhiên và thán phục. Một 

chi tiết nữa là sau đó ngài không thể phát âm 

được, như người câm, kéo dài trong nhiều 

tháng, nhưng ngài không lo lắng về điều ấy, 

vẫn an tâm học hành.  

Nhờ vị Linh mục chỉ dạy những thắc mắc về 

giáo lý, kể lại các ứng xử khó khăn của ngài 

đối với nhà cầm quyền khi làm mục vụ, cũng 

như các bài hát và những câu chuyện vui đã 

làm mọi người vui vẻ, quên đường dài. Khi đến 

Banneux, thấy đã có đông người, chúng tôi 

được Ban Tổ chức tiếp đón và sắp xếp phòng 

ngủ chu đáo. Trời đẹp nhưng nóng nực, nghe nói 

nhiệt độ khoảng 33°C. Sau khi nhận phòng, tôi mở 

tung cửa sổ và vội vàng xối nước tắm cho mát. Khi 

lên Hội trường, người đến trước kẻ đến 

sau, chúng tôi vồn vã chào nhau.  Ban 

Tổ chức phát cho mỗi người một xấp tài 

liệu, một khăn quàng ba màu và nhất là  

còn được thưởng thức một ly hột é rất lạnh, uống tới đâu 

mát tới đó... Phải công nhận các anh chị bên Bỉ đã điều 

hành và phục vụ rất chu đáo, trong suốt hai ngày hành 

hương, không chê vào đâu được. 

Trong phần khai mạc, chúng tôi được nghe giải thích ý 

nghiã của tấm khăn quàng, màu đỏ tượng trưng ngày 

Đức Tin, màu trắng là ngày Đức Ái và màu xanh ngày Hy 

vọng của Khóa Ba Ngày. Chúng tôi cũng được biết số 

người tham dự là một trăm ba mươi ba, gồm bốn Linh 

mục, các anh chị ở Bỉ, Đức và Pháp, trong đó, các anh 

chị ở Bordeaux đã vượt hàng ngàn cây số để đến đây 

bằng xe hơi ! Chuyện khó tin mà có thật, mỗi khi PT tổ 

chức một lần gặp gỡ đặc biệt nào, dù xa xôi như Fatima 

năm 2008, đều có rất đông các anh chị Cursillistas 

hưởng ứng đến với nhau từ khắp Âu châu, gần đây, năm 

2013 tại Lisieux, qui tụ gần hai trăm người. Do động cơ 

nào ? Tôi dám xác tín đó là nhờ Tình yêu của Thày Chí 

Thánh và tình huynh đệ trong gia đình Cursillo « Một tay 

nắm lấy Chúa, một tay nắm anh em ». Lần nào cũng vậy, 

chúng tôi gặp nhau thì tay bắt mặt mừng, lòng đầy vui 

mừng hớn hở, sống với nhau những ngày thân thương 

ngắn ngủi, rồi ngậm ngùi chia tay, bịn rịn chẳng muốn rời, 

ánh mắt trìu mến nhìn nhau như thầm hẹn lần gặp gỡ tới. 

M. Vũ ■ 

N gười Cursillista lúc nào cũng quan tâm thực hành 

ba lãnh vực Sùng đạo, Học đạo và Hành đạo, 

đem áp dụng vào đời sống thiêng liêng của mình 

trong mọi hoàn cảnh và đồng thời khuyến khích 

nhau sống đạo tốt hơn. Trong năm sinh hoạt hay 

mùa hè, chúng ta đều không quên điều đó, nhưng 

kỳ nghỉ hè vừa qua, tôi còn làm thêm được ba 

việc, mà theo tôi, rất có ý nghĩa cho mình và gia 

đình, đó là tôi đã đi hành hương tại Banneux, đi 

thăm họ hàng và đọc sách. 

Về sách, tôi đã đọc cuốn Con Đường Chẳng 

Mấy Ai Đi. Nhờ các phân tích và những thí dụ cụ 

thể của tác giả, người đọc có thể rút ra một số 

nhận định hữu ích về giáo dục con cái và về tình 

yêu. Sách rất dễ đọc, anh chị nào tò mò muốn 

đọc thử, có thể tìm tên sách trên máy vi tính rồi 

vào trang Xuân Bích VN. Việc làm thứ hai là vợ 

chồng tôi chia nhau đi thăm người thân sống ở 

ngoài nước Pháp. Bà xã tôi sang Na-uy thăm ông anh 

ruột, 83 tuổi, nay sức khỏe đã suy yếu. Còn tôi sang 

nước Đức cũng thăm anh ruột, 89 tuổi. Đi thăm họ hàng 

chỉ là chuyện riêng trong gia đình, nhưng quả 

thật chuyến đi ấy cũng để lại trong tâm hồn 

tôi những tâm tình, những suy tư đặc biệt. 

Tiếp theo đây, tôi xin ghi lại cảm nhận của mình 

nhân chuyến hành hương tại Banneux do Phong trào tổ chức 

từ ngày 04 - 05/07/2015. Trong một buổi họp THL, anh Chủ 

tịch đưa ra thăm dò về chuyến đi ấy. Khi ra  về, nhận thấy tôi 

không bày tỏ ý kiến gì trong cuộc họp, anh bạn ngỏ lời đề nghị 

vợ chồng anh sẽ cùng đi với chúng tôi đến Banneux bằng xe 

hơi. Tôi cám ơn nhã ý của anh và hứa về bàn với vợ. Bà xã 

tôi rất thích nhưng tỏ ý chờ đề nghị của PT, vì muốn đi chung 

cho vui. 

Sau khi liên lạc với bên Bỉ, vào hạ tuần tháng Tư, Ban Thư ký 

PT phổ biến chương trình hành hương bằng xe ca. Vợ chồng 

tôi quyết định ghi tên và báo cho anh bạn biết, anh ấy cũng 

muốn đi chung, thế là ba chúng tôi ghi danh và đóng tiền ngay 

vì sợ hết chỗ. Quả nhiên, chỉ mười ngày sau, Ban Thư ký ra 

thông báo « ngưng nhận ghi danh đi xe ca » ! Đến giờ hẹn, 

mọi người đã tề tựu và xe ca khởi hành đúng giờ dự định. 

Trên xe, sau khi cầu nguyện cho chuyến đi, chúng tôi được 

các anh chị thay nhau ban tặng lời ca tiếng hát, anh bạn của 

tôi được mệnh danh là người « nhiều chuyện », ngụ ý là anh 

có nhiều chuyện vui, có chuyện nghe anh kể, mọi người cười 

muốn bể bụng ! 

Trong đoàn hành hương, có một Linh mục VN được cử sang 

Pháp du học. Câu chuyện của ngài, do chính ngài kể, cũng 

nhiều gian truân thử thách, với nhiều chi tiết, nhưng tôi không 

nhớ hết. Đang học hành thì phát hiện có bệnh nan y, phải trải 
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đớ n lắ m. Nhiề u lu c vớ  tô i nghi ngớ  bắ c sĩ  du ng mĩ nh 

là m…và  t thí  nghiệ  m ! Tuy nhiệ n ô ng là  bà c sí  rà t tô t mà  

trông cô  ng đôà n Việ  t nàm ài cu ng mệ n. Nhữ ng cơn đàu 

khu ng khiệ p khiệ n vơ  tô i phà i du ng gà  y đi trông nhà  

và  đi rà t chà  m. Và ô mô  t đệ m khuyà, khi di chuyệ n dữơ i 

à nh sà ng đệ n mơ , nhơ  đi gà  y, vơ  tô i cà m thà y cô  nữơ c 

trệ n nệ n nhà . Vơ  tô i liệ n bà ô đô  ng. Quà  thà  t nệ n nhà  lài 

là ng nữơ c dô ô ng nữơ c bi  hữ. Vơ  tô i đà  trà nh đữơ c tài 

nà n khô ng bi  trơ t tệ  (rà t nguy hiệ m chô ngữơ i lơ n 

tuô i). Quà là n vơ  tô i trà nh đữơ c tài nà n, tô i nhà  n thà y 

rà ng, thơ i xà xữà khi côn ngữơ i chữà biệ t nguyệ n dô 

cu à bệ  nh thà p khơ p đà  gô i đô  “bệ  nh cu à ngữơ i già ”. 

Bệ  nh cu ng là  mô  t dà u chí , mô  t ơn Chu à sôi sà ng gữ i 

chô tà đệ  tà biệ t ki p thơ i sữ à đô i cuô  c sô ng sàô chô phu  

hơ p vơ i hôà n cà nh mơ i. Khi bệ  nh là  phà i chi u đữ ng 

cơn đàu, mà  c dà u cô  thuô c những đệ n lu c nà ô đô  thí  

thuô c mện cu ng hệ t tà c du ng. Trông trữơ ng hơ p nà y, 

nệ u cô  Niệ m Tin và ô quyệ n nà ng Thiệ n Chu à thí  sệ  cô  

Chu à àn u i nà ng đơ  và  chữ à là nh. 

Biệ t cà u nguyệ  n và  phô  thà c : và ô thà ng bà y nà m này, 

vơ  chô ng tô i cô  di p đi Hà nh hữơng ơ  Lô   Đữ c vơ i đi à 

phà  n Mệàux. Và ô giữ à đệ m khuyà, vơ  tô i bi  tệ  trông 

nhà  tà m, sàu đô  kệ u đàu ơ  lô ng ngữ c. Đô  cô  thệ  là  mô  t 

triệ  u chữ ng đàu tim hôà  c tài biệ n mà ch nà ô (AVC). Tô i 

là  p tữ c nhơ  khà ch sà n gô i cữ u hô à đữà đi cà p cà p cữ u. 

Sàu bà giơ  xệ t nghiệ  m, bà c sí  bệ  nh việ  n chô biệ t kệ t 

quà  tà m thơ i, vơ  tô i khô ng cô  triệ  u chữ ng bệ  nh tim, 

những ô ng nghi ngơ  cô  xữơng gà y ơ  lô ng ngữ c, phà i 

chơ  sà ng hô m sàu là m scànnệr mơ i xà c đi nh. Vơ  tô i 

đướ c đưắ vắ ô phô ng nắ m nghĩ . Tô i trớ  về  khắ ch sắ n vắ  

bà ô chô già đí nh biệ t hung tin. Và ô giơ  à n sà ng hô m 

sàu, cà c bà n trông khà ch sà n đệ u đà  biệ t tin vơ  tô i đệ m 

quà phà i và ô cà p cữ u ví  sữ  càn thiệ  p cu à tôà n cữ u hô à. 

Bà  trữơ ng đôà n cu ng đệ n thà m hô i và  trà n àn tô i. Tà t 

cà  mô i ngữơ i đệ u cà u nguyệ  n chô vơ  tô i. Đệ n chiệ u, 

bà c sí  chô biệ t kệ t quà  khà  quàn, vơ  tô i khô ng cô  triệ  u 

chữ ng bệ  nh tim, khô ng gà y xữơng, những cô  nhữ ng 

vệ t mà u bà m ơ  ngữ c và  vài. Ô ng chô vơ  tô i xuà t việ  n 

vơ i tôà thuô c già m đàu. Cu ng lu c à y cà c côn tô i cu ng 

vữ à đệ n Lô   Đữ c và  đô n nhà  n đữơ c tin 

vui. Tô i đệ n đi kiệ  u đệ m, chu ng tô i 

rà hàng đà  cà u nguyệ  n tà  ơn Chu à và  

Đư c Mề . Khi gắ  p trướ ng hớ p nguy 

Nhữ đà  chià sệ   là n trữơ c, sàu khi 

tà m piscinệ cà nh hàng đà  Đữ c Mệ  

và  đữơ c biệ t đà  cô  ngữơ i giu p tô i 

thữ c hiệ  n lơ i khuyệ n cu à Mệ  “ hà y đệ n đà y làu mà  t và  

tà m rữ à ”, hài vơ  chô ng tô i liệ n trơ  là i hàng đà  cà u 

nguyệ  n và  tà  ơn Đữ c Mệ . Ví  cô n nhiệ u thí  giơ  rà nh rô i, 

chu ng tô i và ô nhà  sà ch và  nơi đà y chu ng tô i đà  chô n 

muà quyệ n “ L’Ônctiôn dệs Màlàdệs ” (Ansệlm Gru n - 

Mệ diàspàul Ed., 48 ruệ du Fôur 75006 Pàris). Nhơ  

quyệ n sà ch nà y, chu ng tô i hiệ u đữơ c Bí  Tí ch mà  trữơ c 

đắ y gô i lắ  “ Bĩ  Tĩ ch Xư c Dắ u Thắ nh ” chĩ  dắ nh chô bề  nh 

nhà n đàu nà  ng đàng trông tí nh trà ng hà p hô i mà  thô i. 

Những sàu CĐ Vàticàn II, Bí  tí ch nà y đữơ c nơ i rô  ng rà 

dà nh chô cà c bệ  nh nhà n đàu đơ n vệ  thệ  xà c hày suy su p 

tinh thà n. Và ô thơ i điệ m nà y, trông vu ng tô i cữ ngu  sệ  

cô  nhà  thơ  cữ  hà nh bí  tí ch dà nh chô bệ  nh nhà n, vơ i 

điề u kiề  n phắ i ghi tề n trướ c vắ  thắm dư  mô  t buô i hô p. 

Chu ng tô i khô ng hô  i đu  điệ u kiệ  n nà y ví  ly  dô và ng mà  t 

tà i đi à phữơng. Mày thày sàu Thà nh Lệ , tô i đệ n gà  p chà 

sơ  trí nh bà y trữơ ng hơ p đà  c biệ  t đệ  xin chà chô chu ng 

tô i đữơ c nhà  n “ Bí  tí ch Xữ c Dà u Thà nh ” và ô chu à nhà  t 

tuà n sàu, và  chà sơ  đà  chà p thuà  n lơ i chu ng tô i yệ u cà u ! 

Quà sữ  kiệ  n nà y, tô i cô  cà m nghiệ  m mí nh đà  đữơ c ơn 

đề  lắ nh nhắ  n bĩ  tĩ ch dắ nh chô bề  nh nhắ n, vĩ  khi vắ ô tắ m 

Piscinệ, tô i cô  lơ i nguyệ  n “ xin Đức Mẹ giúp con được 

sạch tội để bước theo chân Chúa vì có lời Chúa phán : “… 

ai muốn theo Ta thì từ bỏ mình, vác Thánh giá và theo 

Ta ”. Nhơ  ơn Đữ c Mệ  sôi đữơ ng dà n lô i, sàu đô  chu ng 

tô i đà  tí m đữơ c quyệ n sà ch “ L’Ônctiôn dệs Màlàdệs - 

tệndrệssệ ệt rệ cônfôrt ”, hiệ u đữơ c lơ i í ch cu à bí  tí ch 

nà y vệ  quyệ n nà ng cu à Chu à dà nh chô  bệ  nh nhà n. Cu ng 

chí nh nhơ  ơn Đữ c Mệ , chu ng tô i đà  gà  p đữơ c chà sơ  rà t 

tô t, chà p nhà  n chô chu ng tô i nhà  n là nh Bí  Tí ch mà  c du  

chu ng tô i khô ng đu  điệ u kiệ  n. Chà ng nhữ ng thệ , tô i cô n 

thà y rô  ữ ng nghiệ  m cu à bí  tí ch dà nh chô bệ  nh nhà n quà 

hài chuyệ  n xà y rà chô vơ  chô ng tô i : 

Trà nh mô  t tài nà n  : Vơ  tô i đàu đà u gô i kinh niệ n, và  

đắ  đề n thớ i ky  phắ i tiề m thuô c giắ m đắu. Trướ c đắ y, vớ  

tô i đà  nhiệ u là n sữ  du ng thuô c côrtisônệ, nệ n là n nà y 

bà c sí  bà t buô  c phà i du ng lôà i thuô c khà c vữ à mà c tiệ n 

vữ à khô ng đữơ c Sệ cu bô i hôà n. Những sàu khi chí ch 

lôà i thuô c mơ i, ví  thuô c chữà tàn nệ n vơ  tô i kệ u đàu 

Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân 
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ki ch, lô ng trí  tô i bô i rô i sơ  sệ  t vô  

cu ng. Đệ n bệ  nh việ  n cà p cữ u, nhơ  

và ng ngữơ i, vơ  tô i liệ n đữơ c cà c y 

tà  và  bà c sí  sà n sô c. Bệ  nh việ  n vệ  

khuyà và ng vệ  im là  ng. Tô i ngô i 

mô  t mí nh ơ  phô ng chơ  đơ i. Dữơ i 

à nh đệ n mơ , tô i cà m thà y cô  đơn 

và  nhô  bệ  bà t lữ c. Tô i bà t đà u cà u 

nguyệ  n. Đàng ơ  Thà nh đi à Lô   Đữ c 

nệ n tô i đà  t hệ t lô ng tin và ô ơn 

phu  trơ  cu à Mệ  dà nh chô vơ  tô i. 

Tô i cà u xin Chu à ơn sôi sà ng chô 

tô i biệ t phà i là m gí  trông hôà n 

cà nh khô  khà n nà y. Tô i đệ  đà u ô c 

thành thà n, phô  thà c mô i sữ  và ô 

ơn Chu à và  Đữ c Mệ . Tinh thà n tô i 

trơ  nệ n àn bí nh và  tô i cà m 

nghiệ  m mí nh ơ  rà t gà n Chu à và  

Đư c Mề . 

« Sành Là ô Bệ  nh Tữ  » là  quy luà  t 

cu à trơ i đà t. Trông mô i giài đôà n, 

Già ô hô  i đệ u cô  cà c bí  tí ch đệ  giu p 

cà c tí n hữ u trà i quà nhữ ng khô  

khà n, đệm là i hà nh phu c chô cuô  c 

sô ng. Trữơ c đà y trông giài đôà n 

côn ngữơ i gà  p bệ  nh hôà n thà  p tữ  

nhà t sinh, Già ô hô  i cô  Bí  Tí ch Xữ c 

Dà u Thà nh. Những ngà y này ky  

thuà  t y khôà tiệ n bô  , tuô i thô  lôà i 

ngữơ i đữơ c kệ ô dà i, nệ n sô  bệ  nh 

nhà n cu ng tà ng thệ m kệ m thệô 

nhiệ u bệ  nh nàn y. Dô đô , Già ô hô  i 

phà i nơ i rô  ng việ  c à p du ng Bí  Tí ch 

Xữ c Dà u Thà nh chô tà t cà  bệ  nh 

nhà n, đệ  nô i lệ n lô ng thữơng xô t 

Chu à khi côn ngữơ i bi  đàu khô . 

Nhiệ u ành chi   ệm trông chu ng tà 

hôà  c đàng bệ  nh hôà n, nuô i bệ  nh 

nhà n, thữơ ng cô  nhiệ  m vu  thà m 

việ ng bệ  nh nhà n hà n phà i cô  

nhiệ u kinh nghiệ  m vệ  Bí  Tí ch  Xữ c 

Dà u Thà nh. Rà t mông đữơ c cà c 

ành chi  ệm chià sệ  cu ng mô i 

ngữơ i…./.   

DE COLORES (NLN * K3)  

Niềm vui hội ngộ 
Ngày Đại Hội của phong trào Cursillo tại Âu châu năm nay được các anh chị 

Cursillistas Bỉ tổ chức vào thứ bẩy và chúa nhật 4-5 tháng 7 năm 2015 tại linh 

địa Đức Mẹ Banneux.  

Gần 150 anh chị em cursillistas đến từ Pháp, Đức và các tỉnh Bruxelles, 

Liège - Bỉ, đã cùng nhau hội ngộ bên  Mẹ Banneux  " Mẹ là Đức Trinh Nữ của 

người nghèo khó ".  

Ở xã hội Âu châu này,người nghèo không chỉ là người thiếu cơm ăn áo mặc 

nhưng còn là người nghèo Đức Tin, sống ích kỷ, không biết yêu thương, hoặc 

là giầu có nhưng thiếu vắng an bình nội tâm. Chính qua hai ngày hành hương 

này,  tôi đã học được bài học của tình liên đới hiệp thông huynh đệ ; bài học 

của sự cảm thông, chia sẻ ; bài  học về tinh thần phục vụ qua cách đón tiếp 

của các anh chị cursillistas Bỉ … Cuộc hành hương bên Mẹ Banneux mãi mãi 

là những kỷ niệm thân thương... Mọi sự rồi sẽ qua đi, nhưng những kỷ niệm 

thánh thiêng trong Chúa, bên Mẹ Banneux, đã  làm tôi thấy hành trình Ngày 

Thứ Tư của mình dù có lúc mỏi mệt ,có lúc chán nản nhưng đã được hâm 

nóng trong những lần hội ngộ gặp gỡ,  để tôi thấy cuộc đời vẫn còn có niềm 

vui vì được sống trong tâm tình "một tay nắm Chúa và một tay nắm lấy anh chị 

em". Niềm vui có sức lan tỏa kỳ lạ khi  được chứng kiến gia đình Cursillo hội 

ngộ từ muôn phương cùng nhau sánh vai về hành hương bên Mẹ. Tất cả đã 

hòa vào nhau bởi những nụ cười ấm áp, những cử chỉ yêu thương đầy tình 

Chúa, đượm thắm tình người. Về nơi đây, các anh chị  đã từ giã việc đời, vứt 

bỏ sau lưng tất cả những lo toan, bộn bề của cuộc sống thường nhật, để cùng 

sống tinh thần sẻ chia, tinh thần hiệp thông huynh đệ cách chân thành. Có lẽ, 

chẳng có ai khi tham dự ngày Đại Hội hành hương  này mà lại không cảm 

nhận được một điều gì đó từ sâu thẳm tâm hồn mình. Qua những giờ phút 

cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau vui chơi xem văn nghệ 

"cây nhà  lá vườn" do các liên nhóm Đức, Pháp, Bỉ trình diễn, các anh chị cur-

sillistas có cơ hội nhìn lại hành trình Ngày Thứ  Tư  theo Thầy của bản thân 

mình. Mọi người cùng nhau vui sống và kết thân với nhau, với Chúa Kitô và 

trong Chúa Kitô, chúng ta sống Tình Bạn, mối tình hiệp thông của những người 

cùng chung Lý Tưởng bước theo Thầy Chí Thánh. Hai ngày hành hương  kết 

thúc bằng 14 chặng đàng Thánh Giá thật sốt sắng và cảm động, sẽ là một dấu 

ấn đậm nét, một kỷ niệm còn lưu lại mãi trong tâm hồn mỗi người.  

Xin chân thành cám ơn các cha linh hướng JM Tráng, cha Quý, cha Nam và 

cha Cường, cùng các anh chị  cursillistas Bỉ đã  chu đáo lo toan từ chỗ ăn 

uống nghỉ ngơi , từ những khăn quàng đồng phục, sách hát, chương trình, kinh 

nguyện, và còn cả tặng quà cho PT Cursillo Pháp và Đức mang về nữa. Thật 

đúng với câu .." được ăn được nói, còn được gói mang về." ! Lạy Chúa, chúng 

con cảm tạ Chúa đã cho chúng con có cơ hội được gặp gỡ nhau trong tình yêu 

thương huynh đệ qua  chương trình hành hương bên linh địa Đức Mẹ Banneux 

này. Xin cho chúng con biết nỗ lực làm cho tinh thần Phúc Âm thấm nhuần sâu 

đậm vào Tình Bạn mà chúng con muốn chân thành dành cho nhau trong 

Phong Trào Cursillo. Chúng con cầu nguyện cho các anh chị cursillistas già 

yếu, đau ốm, bệnh hoạn về thể xác cũng như tinh thần được vững Đức Tin 

trông cậy vào ơn Thánh Chúa, cùng tất cả các anh chị đang gặp hoàn cảnh 

khó khăn. Xin Chúa cho các anh chị đã hoàn tất Ngày thứ Tư được vào hưởng 

Thánh Nhan Chúa trên Nước Trời. Amen./. 

Maria Hoàng Lan ■ 
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xin đặc ơn hoặc để cảm tạ Thiên Chúa vì những ơn 

lành họ đã được. Chính Chúa Giêsu cũng đã từng 

thường xuyên lên Giêrusalem vào các dịp lễ lớn. 

Nhưng chuyến du hành cũng diễn tả một hình thức 

cầu nguyện, đó là một khoảng thời gian mà ta dành 

cho Chúa. Các chuyến hành hương đều có một đích 

duy nhất, đó là giúp mỗi người nhận rõ, vững tin và 

trông cậy vào tình yêu cao cả của Chúa ngay từ trong 

thâm tâm con người của mình. Chúa Giêsu cũng đã 

từng khuyên các tông đồ vào nơi vắng vẻ, hoang địa 

mà nghỉ ngơi. Hình ảnh hoang địa, vùng đất khô cằn 

hoang vu, hoang dã, làm sao an tâm tĩnh dưỡng, tìm 

Chúa ?  

Giáo Hội cũng hành hương  

Thánh Vịnh 118, 53 có viết :  

« Thánh chỉ Ngài là khúc nhạc của con, giữa cảnh 

đời tha hương lữ thứ. » 

Giáo Hội vốn chính là một cộng đồng tín hữu và là 

thân thể Chúa Kitô, luôn nhận mình đang trên đường 

hành hương. Trên con đường này, Lời Chúa là lương 

thực chính, như manna trong sa mạc, như ánh sáng 

soi đường, như bảng chỉ lối. Cộng đồng Kitô hữu như 

vậy cũng là một cộng đồng đang hành hương.  

Lời mở đầu của Hiến chế Mục Vụ về Giáo hội trong 

thế giới ngày nay (Vui Mừng và Hy Vọng, 1) như sau : 

« Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con 

người ngày nay, nhất là của người nghèo và những ai 

đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo 

lắng của các môn đệ Chúa Kitô và không có gì thực 

sự là của con người mà lại không gieo âm hưởng 

trong lòng họ. » . 

Qua đó, Công Đồng Vaticano II đã chỉ rõ sự gần gũi, 

và tính cách huynh đệ trong tương quan giữa  mọi 

Kitô hữu và thế giới, cũng như với toàn nhân loại. Vậy 

thì người hành hương Kitô cần phải mang tâm tình 

hoàn toàn cởi mở với người lân cận, giúp nhau tiến 

lên, sống một cách thực sự hành trình thiêng liêng về 

với Thiên Chúa. 

Những cuộc hành hương của tôi, của bạn bè, của PT 

trong những năm đã qua nhắc nhở tôi điều này : đã 

đến lúc tôi phải thay đổi cách nhìn, để hiểu rằng đời 

sống của tôi không còn là một chuyến đò dẫn từ đời 

này qua đời sau, nhưng là một hành trình quan trọng 

mà trên suốt đường đi, tôi có dịp tìm hiểu chính mình, 

học biết rõ hơn những người chung quanh đang cùng 

tôi tiến bước đến gặp Chúa. Nhờ thế, tôi hiểu được 

sự cần thiết của ba ý lực bắt gặp ngay từ những giây 

phút đầu tiên bước vào khóa ba ngày : “ Lý tưởng – 

Phó Thác – Bác Ái “./. 

PTH ■ 

Nói đến hành hương là nghĩ đến một con đường và sự 

tiến về một nơi « cao trọng ». Đúng vậy, đây là một tiến 

trình có ngoài và có trong : NGOÀI vì một chuyến 

hành hương thường phải có điều kiện không gian, đến 

một nơi thánh nào đó. Mặt khác, vì là đi nên phải rời bỏ 

những cái gì vốn là thường nhật, cố định, rời nhà cửa, 

tài sản để bước theo một con đường hướng về một 

mục đích thiêng liêng, đó chính là cái TRONG. Khi đó 

người hành hương không chỉ tìm về cái gì sâu thẳm 

trong tâm hồn mình mà cũng tìm gặp những người 

khác. Và vì vậy cuộc hành hương không phải là một 

chuyến đi du thủ du thực, lang thang vô định. Những 

cuộc hành hương chính là những cơ hội tu chỉnh, nắn 

nót đời sống Kitô hữu với cảm nghiệm có tính cách vừa 

cá nhân, vừa cộng đồng. Cuộc đời của người Kitô hữu-

cursillista có lẽ cũng chính là một chuyến hành hương 

đi tìm kiếm Thiên Chúa, xuyên qua những bước tiến 

chậm chạp, qua nhiều giai đoạn và nhiều cuộc gặp gỡ. 

Hành hương : hành trình gặp gỡ Thiên Chúa  

Các Kitô hữu xưa nay vẫn lên đường hành hương. 

Trước hết việc lên đường đưa ra hình ảnh một cuộc 

đời, và đặc biệt hơn nữa là cuộc đời của Kitô hữu trong 

hành trình về Nước Trời. Trước khi lên đường, ta phải 

chuẩn bị. Đi một mình hay cùng với nhiều người khác. 

Trên đường đời, nhiều lúc ta cảm thấy vui và ấm lòng 

khi có bạn đồng hành, tương thân, ... Đường hành 

hương cũng vậy. Mặt khác cũng không cần phải đi xa 

vài trăm cây số, nhưng quan trọng hơn cả là cuộc hành 

hương nội tâm. Một tấm gương : trong niềm tin tưởng 

tuyệt đối, tổ phụ Abraham đã lên đường như một cuộc 

hành hương theo tiếng gọi của Chúa. Sách Sáng Thế 

kế lại :  

Thiên Chúa gọi ông Áp-ram (ST 12,1-4)  

ĐỨC CHÚA phán với ông Áp-ram: "Hãy rời bỏ xứ sở, 

họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho 

ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc 

phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lẫy 

lừng, và ngươi sẽ là một mối phúc lành. Ta sẽ chúc 

phúc cho những ai chúc phúc cho ngươi; 

Ai nhục mạ ngươi, Ta sẽ nguyền rủa. Nhờ ngươi, mọi 

gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc." 

Ông Áp-ram ra đi, như ĐỨC CHÚA đã phán với ông.  

Hành hương, con đường tìm chính mình 

Một cuộc hành hương vốn không phải là một chuyến đi 

bình thường. Như đã viết trên, từ đã rất xưa, nhiều Kitô 

hữu đã làm những chuyến đi đến những thánh địa để 

Chút suy tư về ý nghĩa « Hành hương » 
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là u nà m, nhữ ng ngữơ i đàng và t và  mà  khô ng 
kiệ m đu  thữ c phà m nuô i bà n thà n và  già đí nh hô  
… nhữ ng ngữơ i mà  Đữ c Thà nh Chà thữơ ng nhà c 
đề n trông mô i quắn tắ m cu ắ Ngắ i, như ng ngướ i 
mà  quà đô  ngữơ i tà cô  thệ  nhà  n rà hí nh à nh cu à 
Thiệ n Chu à, hí nh à nh ngữơ i ành ệm cu à mí nh.  

Khà ch đà  bà t đà u và n dà n lu c 6 giơ  chiệ u, tô i 
chuà n bi  rà vệ , lô ng bô i hô i xu c đô  ng  khi phà t 
tu i thữ c à n chô cà  p vơ  chô ng  ngữơ i khà ch cuô i 
cu ng cu à bà n tô i, giu p hô  xệ p hài tu i thữ c à n và ô 
giô , mà  miệ  ng tô i là p bà p điệ u gí  bà y giơ  tô i 
cu ng khô ng nhơ  rô . Khôà ng cà ch giữ à tô i và  hô  
thà  t gà n, và  hí nh nhữ chu ng tô i cô  mô  t cà i gí  đô  
cô n gà n hơn thệ  nữ à, tô i chơ t cô  y  nghí  : liệ  u cô  
mô  t ngà y nà ô đô  tô i sệ  ngô i và ô chô  cu à hô  hô m 
này ; và  chí à tơ  già y chữ ng nhà  n cu à mí nh rà đệ  
đô i lắ y tu i thư c ắ n khô ng !? Sắô lắ i khô ng nhĩ  ! vĩ  
đắ  cô  bắô giớ  hô  nghĩ  rắ ng cuô  c đớ i hô  lắ i cô  
ngà y cà n đệ n tơ  già y chữ ng nhà  n nà y đà u? Khi 
đi, tô i nắô nư c hắ m hớ  bắô nhiề u, mắ  sắô khi về  
lô ng là i buô n chi là … Chữà bàô giơ  tô i cà m nhà  n 
y  nghí à cà u ĐTC thữơ ng nhà c nhơ  « hô  là  nhữ ng 
ngữơ i ành ệm cu à chu ng tà » mô  t cà ch thà m thí à 
nhữ hô m này. Và ng, hô  là  nhữ ng ngữơ i ành ệm 
cu à tô i. 

Annà P ■ 

Giữ à buô i trữà nà ng gà t cu à Pàris, và ô mô  t buô i 
chiệ u thữ  bà y cuô i thà ng tà m, GPS hữơ ng dà n tô i 
đề n mô  t đi ắ chĩ  tắ i Pắntin, nới mắ  tô i nghĩ  mĩ nh 
cô  thệ  là m mô  t điệ u gí  đô  cô  y  nghí à trông mu à hệ  
nà m này, đô  là  cơ quàn thiệ  n nguyệ  n « Aôut-
sệcôurs-àlimệntàirệ ».  

Tô i hà m hơ  khi tơ i nơi, gà  p ngữơ i bà n tữ ng à m 
thà m là m việ  c tà i đà y đà  nhiệ u nà m, đàng đà y 
nhữ ng thu ng rà c và ô vi  trí  cu à nô  rô i dà n tô i đi 
mô  t vô ng giơ i thiệ  u và  già i thí ch nhữ ng việ  c cà n 
là m hô m này. Thữ c sữ  ành đà  già i thí ch vơ i tô i 
mô  t là n rô i quà điệ  n thôà i, nệ n tô i khô ng ngà c 
nhiệ n chu t nà ô khi thà y mô  t nhô m ngữơ i đàng đi 
vô ng quành nhữ ng chiệ c bà n lơ n đệ  đà y nhữ ng 
bôitệs dệ cônsệrvệ vơ i mô  t tu i plàstiquệ trông 
tày, là n lữơ t bô  nhữ ng hô  p thữ c à n đu  lôà i và ô 
đô  . Tô i nhắ  p vắ ô dô ng ngướ i nắ y rô i lắ m y như 
hô ... Khôà ng hơn mô  t tiệ ng đô ng hô  sàu, nhữ ng 
chiệ c tu i mà u trà ng, xành, hô ng, đà  chà t thà nh 
tữ ng lô ,  sà n sà ng đệ  phà t chô nhữ ng ngữơ i sệ  
màng « già y chữ ng nhà  n » cu à hô  đệ n đệ  nhà  n. 

Tô i vữ à là m vữ à quàn sà t nhữ ng ngữơ i là m việ  c ơ  
đắ y, tuô i hô  chắ c cu ng xắ p xĩ  tô i hôắ  c trề  hớn , 
mô  t sô  ngữơ i trô ng khô ng cô  vệ  gí  khô ệ mà nh 
là m, thà  m chí  cô  bà  cô n đi đữ ng mô  t cà ch rà t khô  
nhô c, những hô  là m việ  c và  nô i cữơ i thà  t vui vệ . 
Tô i mí m cữơ i khi lô ng tữ  hô i : Hô  cô  phà i là  
nhữ ng cursillistà khô ng nhí  ? Cô  và i đữ à bệ   
khôà ng 7-8 tuô i cu ng đữơ c bô  mệ  hày ô ng bà  dà t 
thệô và  tà  p chô chu ng là m việ  c. Tô i liệ n tữơ ng 
đề n chắ n phướ c Lôuis vắ  Zề liề Mắrtin đắ  dắ y 
Thà nh Nữ  Tệ rệ sà Hà i Đô ng Giệ su là m nhữ ng việ  c 
là nh ngày tữ  thuơ  nhô .  Sàu đô  chu ng tô i đi muà 
bà nh mí  vệ  rô i cà t thà nh tữ ng khu c vữ à mô  t phà n 
ắ n. Mô  t sô  trắ i cắ y,  trư ng, vắ  cắ c thư c ắ n khắ c 
cu ng sệ  đữơ c thệ m và ô nhữ ng tu i thữ c à n khô  lu c 
nà y khi ài đô  cô  nhu cà u. Khi mô i việ  c đà  sà n sà ng, 
vi  truơ ng nhô m tà  p hơ p chu ng tô i thà nh mô  t vô ng 
trô n, nghệ ành đô c đôà n kinh thà nh cu à ngà y chu  
nhà  t hô m sàu, cà u nguyệ  n, rô i chu ng tô i cu ng nà m 
tày nhàu đô c Kinh Là y Chà, cu ng vữ à lu c giơ  mơ  
cữ à đô n tiệ p bà t đà u. 

Đôắ n nguớ i lắ n lướ t vắ ô trĩ nh giắ y chư ng nhắ  n 
cu à hô  đà  ghi rô  sô   tu i thữ c phà m đữơ c phà t  
du ng chô già đí nh bàô nhiệ u ngữơ i, rô i đệ n mô  t 
trông bà bà n phà t thữ c phà m đệ  nhà  n. Hô  là  
nhữ ng ngữơ i vô  già cữ, nhữ ng ngữơ i thà t nghiệ  p 

Một chiều ngày thứ bảy … 


