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SINH HOẠT HÀNG THÁNG 

Trường huấn luyện : 

Chúa nhật 10/01/2016 : 14g30—17g00 

Ultreya 

Chúa nhật 24/01/2016 : 14g30—17g00 

Thưa Quý Anh Chị Cursillistas thân mến, 

Thứ sáu 13 tháng 11 năm 2015 : Những thân người đã đổ xuống, bất động trên bàn 

ăn, trên vỉa hè, trên thảm đỏ của hí trường… Máu đã đổ tràn ly cà phê, đỏ đĩa rau 

xanh, vãi vương tung tóe… Tiếng súng tiểu liên đã át tiếng trống tiếng đàn, những 

tiếng thét hận thù đã thay giọng ca, điệu nhạc… Những khóc than, kêu cứu, rên xiết 

đã thế pháo tay cổ vũ… Trái tim Paris của nước Pháp và Châu Âu đã bị tấn công gây 

bàng hoàng cho toàn thế giới. Những bông hoa, những ngọn nến đã được thắp lên ở 

những hiện trường tội ác và trong lòng mọi người dân lương thiện. Vác cộng đoàn 

công giáo khắp nơi đều có thánh lễ cầu cho linh hồn các nạn nhân và những người bị 

thương tích thể xác cũng như tinh thần theo tiếng đại hồng chung báo tử của Nhà 

Thờ Đức Bà Paris. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện để chấm dứt những cảnh giết 

chó vô tội và như lời Đức Thánh Cha Phanxicô để "những kẻ sự dụng vũ khí bất 

chính buông những khí cụ chết chóc xuống". 

Chúng ta ở trong Mùa Vọng, mùa dọn mình để đón chờ Chúa đến. Không phải chỉ là 

chuẩn bị mừng ngày Lễ Giáng Sinh mà còn là dọn mình để sẵn sàng cho ngày Người 

quang lâm trong vinh quang vào ngày sau hết. Những chỉ dấu của bạo lực ở khắp nơi 

và ở Paris vừa qua khiến chúng ta suy ngẫm về những dấu hiệu báo trước trong Tin 

Mừng thánh Luca (x. Lc 21, 8-28). Ngày 08/12/2015, nhân lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 

Nguyên Tội, Đức Giáo Hoàng sẽ khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót. Thầy Chí Thánh của 

chúng ta, Ngôi Hai Thiên Chúa,xuống thế, chịu khổ hình và chịu chết trên cây thập giá để thực 

hiện Lòng Thương Xót vô biên của Thiên Chúa đối với nhân loại. Cụ thể, Lòng Thương Xót 

Chúa đã được người trộm lành bị đóng đinh bên cạnh Chúa Giêsu nhận biết và tin tưởng. 

Trong lúc những người thù ghét Đức Kitô và cả những người qua đường chế diễu Người, anh 

ta đã thốt lên tự đáy lòng : "Ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi" (Lc, 23, 

42). Không ở đâu xa, ngay trong thời đại chúng ta, chúng ta có gương Mẹ Têrêxa Calcutta. Mẹ 

đã sống và hành động làm chứng cho Lòng Thương Xót Chúa. Đó cũng là nhiêm vụ của người 

cursillistas ; sống và làm chứng cho điều mà Thầy Chí Thánh chúng ta mặc khải cho chúng ta 

rằng Thiên Chúa không chỉ là Đấng Công Chính, mà Người còn là Tình Yêu (1 Ga, 4, 8). 

Khi bản tin này đến tay Quý Anh Chị thì cũng là lúc chúng ta mừng Lễ Giáng Sinh và chuẩn bị 

bước sang năm mới 2016 ! Trong niềm vui những ngày lễ cuối năm, chúng ta cần lo âu chuẩn 

bị và tích cực mời gọi anh chị em tín hữu tham gia khóa 35 và 36 Cursillo sẽ được tổ chức với 

sự chấp thuận của Đức Ông Linh Hướng giáo phận vào đầu tháng 8/2016 tại Giáo Xứ Việt 

Nam Paris. Mời gọi bằng cách nào ? Nếu chúng ta thấm nhuần rollo "Nghiên Cứu Môi Trường" 

thì chúng ta sẽ thấy các đối tượng mời gọi ở đâu và phương cách mời gọi họ. Đối tượng của 

chúng ta là những người xa Chúa, những người trẻ, những người có ảnh hưởng trên môi 

trường, những tín hữu giáo dân… Nhưng trước khi mời gọi họ, chúng ta phải làm quen, phải 

trở nên bạn bè với họ, phải sống sao để họ thấy chúng ta như chứng nhân của Thầy Chí 

Thánh. Mời bạn đi dự khóa sẽ dễ hơn là mời người xa lạ, mới gặp đã muốn lôi kéo, tuyên 

truyền… Chúng ta có 7 tháng trước mặt, đủ thời giờ đễ làm quen kết bạn mới hay tìm lại bạn cũ 

hầu mời gọi họ đi dự khóa. Vì phương pháp Cursillo là phương pháp tốt nhất để truyền đi tin tức 

tốt lành nhất : Thiên Chúa thương yêu chúng ta và Lòng Thương Xót Người bao la bất tận bằng 

phương tiện hoàn hảo nhất là tình bạn chân thành. 

Nhân Mùa Noël, Ban Điều Hành kinh chúc Đức Ông Linh Hướng giáo phận, Quý Cha, Quý 

Thầy linh hướng Phong Trào cùng toàn thể Quý Anh Chị Cursillistas một Lễ Giáng Sinh 

tràn đầy ơn Chúa Hài Đồng và Mẹ Thánh Người cùng thánh cả Giuse; và một Năm 2016 

an khang trong Lòng Thương Xót Chúa.  

Văn Phòng Điều Hành 

Lá thư Phong Trào 

Con Người quang lâm
 trong đám

 m
ây 

12 

NỘI DUNG 

 

 Lá Thư Phong Trào 1 

 Chức vụ và Thánh Danh Chúa Giêsu 2 

(THL) 

 Chăm sóc người già, bệnh nhân 3 

(1 người tham dự) 

 Cho & Nhận 4 

(C.H.) 

 Tiếng khóc của mẹ 5 

(K7) 

 Bê Lem xưa 6 

(Trần Nguyên Bình) 

 Chúa gọi 7 

(M. Vũ) 

 Tường thuật mừng lễ Kitô Vua 8 

(Xuân Bích) 

 Đức Tin là bảo hiểm... 9 

(Phạm Bá Nha) 

 Tấm bánh cuộc đời 10 

(Duy Bình) 

 Đi tìm dấu chân xưa 11 

(Trần Nguyên Bình) 

 Tâm tình Giáng Sinh 12 

(Trương Thị Bé Ba) 
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CÁC CHỨC VỤ CỦA CHÚA KITÔ-GIÊSU 

Đức Kitô-Tiên tri. 

Tuy Chúa tự đặt mình vào hàng ngũ các tiên tri, 

nhưng chính các tiên tri, như Êli, Isaia, Giêrêmia, 

Samuen,.. đều loan báo về Người. Tiên tri cuối cùng 

của Cựu Uớc, thánh Gioan Tẩy Giả đã tỏ rõ Chúa 

Gêsu như sau: "Tôi không phải là Đấng Kitô." (..) 

Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông 

không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng 

cởi quai dép cho Người." (Ga 1, 20-27). 

Chúa Giêsu là vị tiên tri tuyệt hảo. Người không nói 

Lời Thiên Chúa, mà chính Người là Lời Thiên 

Chúa. Lời Thiên Chúa chính là Người. Lời Chúa 

Giêsu khác hẳn với lời các tiên tri. Khi lên tiếng, các 

tiên tri thuờng dẫn nhập bằng cách nói: "Có Lời 

Thiên Chúa phán rằng" (xem Lc 3, 2), còn Chúa 

Giêsu, Người tuyên bố : "Còn Thầy, Thầy bảo cho 

anh em biết.. ." (xem Mt 5, 22.. ). 

Lời Chúa làm những phép lạ; Lời Chúa tha tội và 

truyền ban quyền năng của Người (Mt 18, 18; Ga 

20, 23): «Anh em tha tội cho ai, người ấy đuợc 

tha.. ». Lời Chúa lập nên Phép Thánh Thể (Mt 26, 

26-29), làm truờng tồn sự hiện diện không còn bằng 

thể lý, nhưng là sự hiện diện thật của Người, trong 

mọi thời đại, trong mọi nơi, mọi lúc. 

Trong Tin Mừng, danh từ Lời đuợc dùng để nói đến 

Lời của Chúa Giêsu (Mc 4, 14; Cv 8, 25 ). Lời Chúa 

Giêsu và Lời của Thiên Chúa là một. «Tôi với 

Chúa Cha là một.» (Ga 10, 30).  

Lời Chúa Giêsu lay động mọi người nghe, làm họ 

phải chọn lựa, hoặc theo hoặc chống lại. Ngày 

truớc, trong thời Cựu Uớc, con người chia rẽ nhau 

truớc Lời Thiên Chúa, thì ngày nay, con người cũng 

chia rẽ nhau truớc Lời Chúa Giêsu. 

Ngôi Lời. 

Thánh Gioan Tông Đồ xưng gọi Chúa Giêsu là Ngôi 

Lời. Trong « Lời Tựa Sách Tin Mừng theo Thánh 

Gioan », ngài viết: «Ngôi Lời là Thiên Chúa. Ngôi Lời 

đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.» (Ga 

1, 1.14) 

Danh từ Ngôi Lời, (tiếng Pháp, le Verbe) là do Logos 

tiếng Hylạp dịch ra. Nhưng ý nghĩa của Ngôi Lời, theo 

thánh Gioan, khác hẳn ý nghĩa Logos của các nhà triết 

học Hylạp cũng như Dothái vào thời bấy giờ. Người 

Hylạp dùng Logos để chỉ thần trí thế giới, một thần trí 

kiểm soát và điều khiển mọi sự vật. Còn Philon, một triết 

gia Dothái, khi muốn dung hòa tư tưởng Dothái giáo và 

văn minh Hylạp, đã xem Logos của các triết gia Hylạp, 

như một thụ tạo của Thiên Chúa, có ngôi vị nằm giữa 

Thiên Chúa và loài người. 

Còn thánh Gioan, ngài dùng Ngôi Lời để xưng Chúa 

Giêsu là «Lời của sự sống» (1, Ga 1, 1), là «Người có 

danh hiệu là Lời của Thiên Chúa» (Kh 19, 13). Và "Ngôi 

Lời là Thiên Chúa" (Ga 1, 1). Những ý nghĩa linh hứng 

của danh từ Ngôi Lời mà thánh Gioan dùng, phải tìm 

trong Cựu Uớc: Truớc hết, Thánh Kinh nhấn mạnh đến 

''Vai trò'' của Lời Thiên Chúa trong Sáng tạo: Lời Thiên 

Chúa là Lời Sáng Tạo (Kn 9, 1; Tv 33, 9). Thánh 

Phaolô viết : «Trong Người muôn vật đuợc tạo thành, 

trên trời cùng duới đất, hữu hình với vô hình. Dẫu là 

hàng dũng lực thần thiêng hay là bậc quyền năng thuợng 

giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ Người và 

cho Người.» (Cl 1, 16). Kế đến, Khôn Ngoan chính là 

Lời Thiên Chúa ban sự sống. (Gv 24,1; Cn 8, 22-24). 

Mặt khác, trong truyền thống Midrash Dothái, các Rab-

bi (các Bậc Thầy)  khi giảng giải Lề Luật (Xh 20, 1-17), 

đã trình bày rằng Lề Luật đã có truớc sự sáng tạo và 

đuợc dùng làm khuôn mẫu cho sự sáng tạo, và Lề Luật là 

THL 

Biế t đuợ c Chu a Kitô -Giế su la  mô  t mô i lợ i tuyế  t vợ i, la m tha nh Phaôlô  khô ng 

nga n nga i nô i: "Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là đuợc 

biết Đức Kitô-Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như 

rác, để đuợc Đức Kitô và đuợc kết hiệp với Người." (Pl 3, 7-8) 
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Lời Thiên Chúa cứu độ như đuợc 

ca ngợi trong thánh vịnh 118. 

Điều kỳ diệu là thánh Gioan đã lãnh 

hội đuợc các ý nghĩa sâu sắc vừa 

nói trên của Thánh Kinh, tổng hợp 

ba truyền thống lớn lao của Cựu 

Uớc, thành danh hiệu Ngôi Lời để 

giới thiệu khuôn mặt Chúa Giêsu, 

hiện thân của Lời Thiên Chúa là 

Lời Sáng Tạo, Ban Sự Sống và là  

Cứu Độ. 

Đồng thời, Thánh Gioan đã nêu lên 

tính chất thống nhất giữa Thánh 

Kinh Cựu Uớc và Thánh Kinh Tân 

Uớc, điều mà Công Đồng Vaticanô 

II dạy như sau : «Thiên Chúa là 

Đấng linh hứng và là tác giả các 

sách Cựu Uớc cũng như Tân Uớc, 

đã khôn ngoan xếp đặt cho Tân 

Uớc đuợc tiềm ẩn trong Cựu Uớc, 

và Cựu Uớc trở nên sáng tỏ trong 

Tân Uớc. Thật vậy, dù Đức Ktô 

thiết lập Giao Uớc Mới trong Máu 

Ngài, nhưng các sách Cựu Uớc vẫn 

đuợc xữ dụng trọn vẹn trong sứ 

điệp Tin Mừng, đạt đuợc và bày tỏ 

đầy đủ ý nghĩa trong Tân Uớc. 

Nguợc lại, Tân Uớc cũng đuợc sáng 

tỏ và giải thích nhờ Cựu Uớc.» (Vat 

II. Mạc Khải 16) 

Trở lại Lời Tựa, chúng ta thấy 

Thánh Gioan viết : «Ngôi Lời đã 

trở nên người phàm» (1,14). Ngôi 

Lời «đã trở nên người phàm» có 

nghĩa là Ngôi Lời vĩnh viễn là Ngôi 

Lời, Đấng hiện hữu tự đời đời, 

nhưng đã đi vào thời gian, đi vào 

lịch sử loài người, đã lấp đầy vực 

thẳm vời vợi cách biệt Thiên Chúa 

với loài phàm nhân, loài hữu thể 

mỏng dòn, hữu hạn trong mọi chiều 

kích, nhất là trong chiều kích hư 

hoại. Và Ngôi Lời đã nhập thể để 

biến chúng ta, trong thân phận hữu 

hạn, chịu bề hư hoại, thành con cái 

Thiên Chúa, thừa huởng sự sống 

vinh quang đời đời. 

(còn tiếp) 

Chăm sóc người già, bệnh nhân 
Nhân cuối năm, và tháng các linh hồn, 08.11.2015, THL học hỏi về chăm sóc người 

già và bệnh nhân qua hai huấn dụ của Đức Phanxico : 

Luôn trợ giúp, an ủi và gần gũi bệnh nhân (tiếp kiến thứ Tư, 10.06.2015)  

Tăng cường chăm sóc bệnh nhân trong Năm Thánh từ Bi (thông điệp gửi Hiệp Hội 

Á Căn Đình) giúp bệnh nhân nhận các bí tích. 

Tham dự có khoảng 20 anh chị, Ban Điều Hành, Chị Phượng và Thầy Nha (mới thay 

thầy Thạch). 

Tóm lược huấn dụ 

Mở đầu, Anh chị em thay nhau đọc ít dòng huấn dụ. Để nắm giữ nội dung lời Cha 

Chung.  

Năm từ Bi (từ 8.12.2015, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm,  đến 20.11.2016, kỷ niệm 50 năm 

kết thúc Công Đồng Vatican II) là cơ hội để tăng cường hợp tác giữa mục tử và giáo 

dân trong sứ vụ trìu mến, dịu dàng đối với những bệnh nhân và hấp hối. Những 

người đóng góp nhiều cho gia đình, xứ đạo, mà nay già yếu. Giúp bằng lời nói 

khuyên bảo và việc làm bố thí. 

Bệnh tật, già yếu dễ làm con người dòn mỏng. Gia đình là nhà thương gần nhất. 

Con cháu trong nhà là nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mau bình phục.   

Chính Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương đến bệnh nhận : Chúa chữa bệnh cả 

ngày nghỉ (x. Mc 3,1-6). Ban quyền cho  Tông Đồ chữa bệnh (x. Mt 10. 1). Chữa 

người mù từ khi mới chào đời (x. Ga 9, 1-5) 

Không làm gì, thì ít nhất cầu nguyện cho người vừa già, cô đơn, lại thêm bệnh 

hoạn. Xin thêm đức tin mạnh, như : người đàn bà Canaan (x. Mt 15, 21-28).  

Giáo dục nhau, kính tuổi già và đến gần bệnh nhân. 

Làm gì cho người già 

Sau khi nghe hai huấn dụ, anh chị em tham dự chia sẻ thực tế : Làm gì cho người 

già trong gia đình, người quen gặp. Anh chị em, mau mắn trả lời : kinh nghiệm đã 

làm gì cho người già và bệnh nhân. Xin tóm gọn : 

Trong nhà, có cha mẹ già, yếu đau, không gì bẳng ‘‘Con ngựa đau cả tàu chê cỏ’’. 

Hỏi han nâng đỡ. Vì không ai thay thế. Chiếc cầu ai mà qua khỏi : sinh, lão, bệnh, tử. 

Nhắc khéo bệnh nhân xưng tội, nhận bí tích Xức Dầu. Liên lạc với ‘‘ Nhóm Tuyên 

úy nhà thương’’ cho có linh mục, người thăm hay đem Mình Thánh Chúa.  

Tuần Thánh, người lớn tuổi, xin đến GXVN lãnh Bí Tích Xức Dầu.  

Vào giai đoạn cuối, có mặt bên giường để cầu cho bệnh nhân đang ‘‘giao chiến vào 

giây phút cuối, trước khi ra trước mặt Chúa.  

Đừng quên bên cạnh thân nhân, trong hoàn cảnh đau thương nhất đời.  

Cử chỉ đẹp. 

Hưởng ứng người phụ trách THL, dịp Paris bị tấn công tự sát. Anh chị em thực hiện 

cử chỉ rất đẹp là, mỗi người, trong 1 tuần, cuối ngày đọc 10 kinh Kính Mừng, cầu 

cho : 

- Gia đình nạn nhân trong  cuộc khủng bố vừa qua  tại Paris; 

-Tìm kiếm hòa bình, hòa giải, thông cảm giữa các dân tộc; 

- Kitô hữu phân biệt tốt / xấu, thiện / ác. Tránh ‘‘vơ đũa cả nắm’’ đối với người Ả Rập, 

Hồi Giáo. 

Từ nay, đầu giờ THL đọc ‘’Lời cầu của người Cursillista’’, để xin cho hiểu và làm tròn 

nhiệm vụ là Cursillista. 

Trong năm Thánh, giờ chầu kết thúc, THL đọc lời nguyện ngắn : xin có lòng thương 

xót kẻ khác, để được xót thương lại. 

Một người tham dự ■ 
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Ba mượi na m vế  trượ c...  

Sau mô i nga y đi hô c va  la m viế  c nha , tô i 

đạ p xe xuố ng chu ạ gạ n nhạ , đố t nhạng lạ y Phạ  t, 

ca u chô ta t ca  mô i ngượ i trông gia đì nh đượ c 

bì nh an, ma nh khô ế. Tô i da ng lế n Bế  Trế n, lế n 

Trợ i Pha  t như ng ượ c mợ, như ng kha c khôa i cu a 

tô i. Như ng gì  tô i ca u xin đế u trợ  tha nh hiế  n thư c. 

Bế n trông ta m hô n tô i luô n tra n nga  p ta m tì nh 

biế t ợn, vợ i kha c khôa i mì nh pha i la m mô  t viế  c gì  

đố  đe  tạ  ơn. LÀ M GÌ  ĐÀ Y ? Khi tố i cố n nhố , 

như ng na m trượ c 1975, tuy gia đì nh thếô 

đạ ố thơ  ố ng bạ , nhưng bạ me  chố tố i vạ  em trại 

thếô hô c nô  i tru  nha  dô ng ợ  Đô ng Hô a, ga n Thu  

Đư c. Sạu 1975, tố i theố hố c bạ n tru  ơ  Dố ng 

Tha nh Phaô-Lô , Biế n Hô a. Tô i va n khô ng biế t 

ra ng Chu a đa  luô n đô ng ha nh bế n vợ i tô i tư  tuô i 

thợ... 

Ở  tuô i trượ ng tha nh, sang nượ c Đư c, vì  la  p gia 

đì nh vơ i chố ng theố đạ ố Chu ạ mạ  tố i chì nh thư c 

đươ c chạ Bạ ng rư ạ tố  i, đươ c lạ m cốn cu ạ Chu ạ. 

Giợ  đa y ca ng nghì  la i, tô i ca ng  hiế u đượ c, ba ng 

ca ch na y ca ch kha c Chu a va n luô n tì m tô i. Ở  Đư c 

khô ng cô  nhiế u chu a, tô i thếô chô ng đi nha  thợ , 

quan ta m đế n như ng cô ng viế  c ba c a i. La n đa u 

tiế n quay trợ  la i VN, tô i đế n tha m Tra i Phông 

Bế n Sa n, tha m la i trung ta m nuô i ca c ếm khuyế t 

ta  t cu a ca c sôếurs Dô ng Tha nh Phaô-Lô . Qua 

hì nh a nh cha Thua  n va  ca c sôếurs ô m a p như ng 

bế  nh nha n, ô m a p ca c ếm, Chu a đa  cha m va ô 

tim tô i, tô i tha  t sư  nha  n ra Chu a trông cuô  c đợ i 

tô i. Tô i đa  tha  t sư  nha  n tha y CÁ I MÁ  TÔ I THÁ  T 

SỰ  MUÔ N TI M. Va  cu ng kế  tư  đô , tô i khaô kha t 

đi tì m Chu ạ. Tuy tố i nhie u lố i lạ m, sại phạ m 

trông đợ i, Chu a va n chô tô i ca m nha  n đượ c tì nh 

yế u, hô ng a n cu a Nga i da nh chô tô i va  gia đì nh 

tô i. 

Ngay lu c na y đa y, sau khô a hô c na ng caô trì nh đô   

nghế  nghiế  p, suô t hai na m miế  t ma i, cha m chì  va  

khô ng kế m pha n va t va , ngô i ca m ta m ba ng tô t 

nghiế  p vư a mợ i nha  n đượ c ba hô m nay vợ i tuô i sa p 

50 củ a mì nh, tô i va n chưa hôa n hô n để  tin ra ng ta t 

ca  la  sư  tha  t. Tô i tượ ng mì nh va n cô n đang ợ  trông 

gia c mợ. Cô  lế  đô i vợ i như ng ai đế n Đư c đượ c đi hô c 

tiế ng Đư c rô i sau đô  tiế p tu c đi hô c, thì  ta m ba ng 

na y la  chuyế  n cu ng bì nh thượ ng thô i. Nhưng đô i 

vợ i tô i la  chuyế  n khô ng bì nh thượ ng, la  mô  t phế p 

la ! Như ng ai quến tha n tô i mợ i biế t, tô i chưa tư ng đi 

hô c tiế ng Đư c chì nh thư c mô  t nga y na ô ợ  trượ ng. 

Baô nhiế u na m qua tô i chì  cô  mô  t ượ c mợ : đượ c la  

cô ng cu  trông chượng trì nh yế u thượng cu a Chu a. 

Chu a đa  nha  n lợ i ca u xin cu a tô i va  cu a ta t ca  mô i 

ngượ i thượng mế n quan ta m na ng đợ  tô i. Chu a đa  

luô n ợ  cu ng tô i qua ca c anh chi  ếm ợ  xung quanh 

tô i. Mô n qua  Gia ng sinh na m nay tô i nha  n đượ c đế p 

tuyế  t vợ i ! Tô i muô n chia sế  vợ i ta t ca  mô i ngượ i 

lô ng biế t ợn vô  biế n cu a tô i. Tô i tin va ô sư c ma nh 

cu a ca u nguyế  n. Tô i tin Chu a cô  chượng trì nh cu a 

Nga i, Chu a mợ i gô i tô i phô  tha c cuô  c đợ i tô i va ô 

tì nh yế u cu a Nga i. Tô i tin va ô quyế n na ng vô  biế n 

cu a Nga i đế  như ng thư  khô ng thế  trợ  tha nh cô  thế . 

Tô i đượ c ca n da  n : "Lượ ng Va ng" Chu a đa  traô ban, 

tư  nay pha i la m chô nô  sinh lợ i la i nhế ... 

Xin Chu a, Đư c Mế , ca c Tha nh nam nư  đô ng ha nh vợ i 

côn, chô côn biế t sư  du ng kha  na ng Chu a ban đế  trợ  

nế n cô  ì ch lợ i chô xa  hô  i, chô tha nha n, đế  qua 

đố , sư  hie  n hư u Tì nh Ye u cu ạ Chu ạ đươ c ngơ i sạ ng.  

Kì nh chu c như ng ngượ i tha n 

thượng cu a tô i, như ng ngượ i 

luô n quan ta m, thượng mế n, 

na ng đợ  va  ca u nguyế  n chô tô i, 

mô  t mu a vô ng đa y yế u thượng, 

mô  t mu a Gia ng Sinh an bì nh, 

ha nh phu c ! Xin cu ng tô i hiế  p 

lô ng ta  ợn Chu a, ta  ợn Đư c Mế .  

(C.H.-K32) ■ 
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 Mỗi lần nghe tiếng cầu kinh theo Phật giáo, tôi lại 

được dẫn đưa về thời tuổi thơ, lúc bà ngoại tôi còn 

sống. Bà ngoại tôi vốn là Phật tử, thường ăn chay, 

cúng dường, vào chùa nghe Phật pháp, tụng kinh. Sau 

khi tôi qua khỏi cơn bệnh ‘thập tử nhất sinh’ vào năm 

lên hai tuổi, để cho tôi được Trời Phật gìn giữ che 

chở, bà ngoại đã đem tôi vào chùa xin quy y Tam 

bảo, và hay dẫn tôi đi chùa với bà. Bà ngoại dạy mấy 

chị em tôi phải sống tử tế, ‘làm lành lánh giữ’, giúp 

đỡ người hoạn nạn, hiếu thảo với mẹ cha để sau khi 

chết đi không bị xuống ‘mười tầng địa ngục’. Vì 

những kỷ niệm đó, khi nghe lại tiếng cầu kinh trong 

tang lễ em gái của cha Jean-Marie T., tôi thấy nhớ bà 

ngoại nhiều lắm. Tôi đến dự nghi lễ hỏa táng của 

người quá cố với tư cách là bạn học cùng trường với 

cha ngày xưa. Vì cha là linh hướng của PT, nên có sự 

hiện diện của một số anh chị cursillistas. Khi tôi và 

các bạn đến chào cha, cha đã lộ vẻ thật vui mừng xúc 

động. Điều trước tiên tôi nhận thấy ở những người 

thân trong gia đình của cha, đó là sự hiền lành đức 

độ. Trước nỗi đau đớn vì mất mát một người thân, họ 

đều giữ được vẻ trầm tĩnh chấp nhận. Chứng từ của 

đứa con trai lớn, vừa tròn tuổi thành niên, khiến cho 

người nghe chùn lòng cảm phục. Cháu can đảm đối 

diện với sự ra đi của mẹ - ở ngưỡng cửa tuổi năm 

mươi - để sống những ngày còn lại với cha và em gái, 

như mẹ vẫn còn đâu đó, để mẹ được an tâm, và nhất 

là sẽ cháu sẽ « quan tâm nhiều hơn đến người trong 

gia đình, dòng họ, khi có ai đau ốm, tật nguyền ». 

Tới phần chia sẻ chồng của người quá cố, khi hướng 

về người vợ vừa nằm xuống, anh đã bị xúc động 

mạnh, làm cho nhiều người phải khóc theo anh. Lời 

cám ơn người bạn đời đã cùng anh hơn hai mươi năm 

chia bùi sẻ ngọt, đã cho anh hai đứa con xinh đẹp, 

thông minh, lời yêu thương anh không thường thố lộ 

khi chị còn sống, anh đã thốt ra trước linh cửu chị 

trong nghẹn ngào, tức tưởi. Anh đã tiễn vợ về chốn 

an nghỉ cuối cùng qua bài hát « Ngậm Ngùi » mà chị 

yêu thích từ khi lấy anh. Nghe anh hát miên man 

không ngừng, như  thể anh đang ở trong một cơn mơ 

chỉ còn có hai người : « ngủ đi em, ngủ đi em, ngủ đi 

em, ngủ đi em … », ai cũng thấy được trong gia đình 

của anh chị đã chan hòa hạnh phúc, vì họ đã sống 

trọn vai trò làm vợ chồng, cha mẹ, con cái, trong yêu 

thương, chia sẻ, nương tựa vào nhau. Tiếng sụt sùi 

càng lúc càng vang lên nhiều hơn, từ những tâm hồn 

‘ngậm ngùi’ đồng cảm với anh. 

Trước khi đưa quan tài vào lò hỏa táng, ban tổ chức 

mời mọi người lên thắp nhang và rải hoa. Không khí 

chung quanh chợt chùng xuống, ngột ngạt. Ai cũng 

hiểu rằng ‘giây phút cuối cùng’ thật sự đã đến, vì 

chốc lát nữa thôi hình hài yêu thương của con, em, 

vợ, mẹ…sẽ chỉ còn là một nắm tro tàn. Sau vài 

người đầu tiên, chợt có một tiếng khóc cất lên, và 

dần dần bao trùm cả căn phòng. Tôi không đủ chữ 

nghĩa để diễn tả tiếng khóc ấy ! Tiếng khóc dai dẵng 

mà trầm lắng, chịu đựng. Tiếng khóc không gào thét, 

oán than. Tiếng khóc phát ra, không phải từ môi 

miệng, nhưng từ một trái tim tan nát. Trái tim của 

người mẹ già tám mươi tuổi, chiếc lá vàng hiu hắt 

trong cơn gió cuối cùng, chập chờn đuổi theo chiếc 

lá xanh đã rời cành, mà không làm sao mẹ nắm níu 

lại được con mình. Tiếng khóc không hề ngắt quãng, 

người mẹ già nhắm nghiền đôi mắt, ngửa mặt lên 

trời, như muốn hỏi « Tại Sao ? », như muốn cầu xin 

khẩn nguyện. Tiếng khóc ấy xé nát không gian, xé 

nát cả lòng người ! Không ai cầm được nước mắt…

Lạ một điều là không ai dám khóc thành tiếng. Mọi 

người đều cố nén tiếng nấc đau thương, vì nỗi đau 

của ai có thể sánh với nỗi đau của người mẹ già mất 

đứa con gái duy nhất lúc này ? Khi quan tài sắp được 

mang đi thì bà vụt đứng lên, vội vàng với sức lực 

còn sót lại, bước tới ôm choàng lấy di hài của con 

nằm trong mấy mảnh gỗ vô tình… 

Hôm qua, tôi đã tham dự 

thánh lễ mừng kính trọng 

thể một Người-Mẹ. Người 

Mẹ Vô-Nhiễm Nguyên-Tội. 

Người-Mẹ ấy cũng đã khóc 

con nghẹn ngào, nhưng vẫn 

dũng cảm đứng dưới chân 

Thánh-Giá, nhìn Con trút 

hơi thở cuối cùng. Mẹ đã ôm 

Con trong tay, lòng Mẹ sầu 

bi tan nát, nhưng Mẹ tiếp tục đi trọn hành trình « Xin 

Vâng ». Cha J.M. là người tôn kính Người-Mẹ cao 

cả đó. Là trưởng nam trong một gia đình Phật tử, cha 



 

 

6 bản tin cursillo  204 

Ủng hộ Phong Trào 

Anh Hồ Văn Bá Phêrô 20,00 € 

AC Chung Hồng Sơn- Nguyên 50,00 € 

Maria Huỳnh Thị Nguyệt 30,00 € 

Chị Bùi Thị Ninh 20,00 € 

Anh Lợi  (Đức quốc) 50,00 € 

Anh Trần Huynh 30,00 € 

Chị Phạm Thi Hoa 40,00 € 

Chị Kim Rose 30,00 € 

AC Nguyễn Văn Vinh 20,00 € 

Chị Trần Thị Vân 20,00 € 

Chị Nguyễn Thị Việt Ánh 25,00 € 

AC Dương Tôn Bảo 50,00 € 

AC Dương Ngọc Nữ 30,00 € 

AC Dương Ngọc Sáng 20,00 € 

Các anh chị ủng hô ngày Ultreya 

Kitô Vua 

454,50 € 

Bethlem xưa 
Beth- lem còn vọng mãi hững hờ 
Vẫn còn đây mãi nét thờ ơ  

Vẫn còn xa vắng tình nhân thế 
Gía lạnh, hôi tanh ! Chốn đợi chờ 
 
Chúa đến , nguời đời không ai tiếp 
Đêm thâu gía lạnh bước bơ vơ ! 
Tình Ngài , Beth -lem còn vọng mãi 

  Liệu Giáng Sinh về vẫn hoang sơ ?! 
 

Mái ấm hồn ai có đợi chờ  
Có mời Thiên Chúa hiện bơ vơ ? 
Mời Ngài trú ngụ con chờ đón 
Chúa đến cho con hết hoang sơ 
 

Nến nhỏ hồn con xin thắp sáng 
Tối tăm tan biến, hết hững hờ 

  Cho đời lung linh màu Cứu Độ 
Khăp chốn, nơi nơi hết thờ ơ. 

Mùa Giáng Sinh 2015 
Trần nguyên Bình 

đã chọn niềm tin Ki-tô giáo làm lý tưởng đời mình, 

đồng thời tiếp tục sống chan hòa trong tình nghĩa 

với gia đình. Cha đã mời gọi người thân phải 

hướng về « tương lai », vì sự ra đi của em gái mình 

đang thuộc về quá khứ, một quá khứ tốt đẹp. 

Những người thân trong gia đình đã cho nhau tình 

thương, sự kính trọng, nâng đỡ. Tất cả những giá 

trị đạo đức đó sẽ được trau dồi và truyền lại cho 

thế hệ đi sau. Con người không thể chiến thắng 

bệnh tật và cái chết, nhưng Đấng-Cứu-Thế đã chỉ 

cho nhân loại con đường phải theo để tìm thấy sự 

sống đời đời. Vững tin vào Lòng Chúa Thương 

Xót, Đấng sẽ đón nhận con cái mình khi rời khỏi 

cuộc sống ở đời này nếu lòng họ chân thành 

ước ao, và dành chỗ cho họ trên Nhà Cha 

Chung, cha J.M. luôn nhắc đi nhắc lại, xin 

người thân, bạn bè hãy cầu nguyện cho mẹ 

già, vì sợ bà sẽ suy sụp về tinh thần cũng như 

sức khỏe…  

Những dòng chia sẻ đơn sơ này, tôi muốn xin 

dành thay cho lời phân ưu chân thành nhất gửi 

đến cha J.M., trong tâm tình « tay nắm Chúa, tay 

nắm anh chị em ». Từ ngày nhận được tin buồn, tôi 

tin chắc rằng gia đình Cursillo đã và đang tiếp tục 

cầu nguyện cho người quá cố và cho gia đình còn 

ở lại. Trước đó, cũng đã có tin ra đi của em trai chị 

Ph., anh để lại người vợ còn rất trẻ, và đứa con nhỏ 

dại…Những ngày cuối năm, trong không khí 

chuẩn bị rộn rịp cho những ngày lễ vui đoàn tụ gia 

đình, sẽ có những bàn tiệc trống vắng một chỗ 

ngồi, sẽ có những ngôi nhà thiếu vắng một tiếng 

cười tiếng nói. Như trong một bản nhạc, đâu đó 

luôn có những nốt nhạc trầm. Nhưng sau những 

nốt nhạc trầm, người ca sĩ thường lấy hơi để cất 

tiếng hát cao vút hơn bao giờ hết. Đi từ những đau 

khổ tột cùng, con người sẽ hướng về đỉnh cao của 

Niềm-Tin, Tình-Yêu và Hy-Vọng, đó cũng là 

những giá trị của hang đá Bê-lem mà tôi đang 

chiêm ngắm./. 

(09/12/2015 * K7) 
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Bượ c va ô tha ng Mượ i, ghi nha  n 

đạ u tie n cu ạ tố i đạ y lạ  thạ ng 

Ma n Cô i. Mô  t ngượ i yế u mế n Mế  

Maria ta t nhiế n nhợ  đế n ba 

mế  nh lế  nh cu a Mế  ợ  Fatima, 

mô  t trông ba mế  nh lế  nh đô  la  

hãy năng lần hạt Mân Côi. Chì nh mể  nh lể  nh na y va  

tha ng Mượ i nha c tô i nhợ  la i mô  t lợ i hư a cu a mì nh. 

Nhưng ngay đa u tha ng Mượ i na m nay, qua ma ng 

lượ i thư tì n cu a Phông tra ô, tô i đượ c biế t va  tham dư  

va ô hai biế n cô  đa  la m tô i suy tư nhiế u. 

Thếô thô ng ba ô cu a Phông tra ô chô hay chi  Cursillis-

ta Hếnriếttế Ticarrô (Khô a 2) đa  đượ c Chu a gô i vế  

lu c 08giợ 40 nga y 27-09-2015, hượ ng thô  89 tuô i, 

Tha nh Lế  an ta ng sế  đượ c cư  ha nh ta i Gia ô xư  Viế  t 

Nam Paris nga y 02-10-2015. Tin tư c a y đa  la m vợ  

chô ng tô i sư ng sô t, ma  c du  chu ng tô i biế t chi  đa  lợ n 

tuô i va  ma y lu c sau na y thượ ng va ng ma  t ta i ca c buô i 

Đạ i hố  i Ultreyạ cu ạ Phống trạ ố. Vơ  chố ng tố i quye t 

đi nh đi dư  đạ m tạng. Trươ c đạ y, mố i khi Phống trạ ố 

mợ  Khô a, chi  thượ ng ghi tế n la m trợ  ta  va  giu p vợ  tô i 

trông Ban Á m-thư c. Chi  đợn sợ hiế n hô a, khuô n ma  t 

phu c ha  u, nô i chuyế  n nhô  nhế  va  luô n mì m cượ i kì n 

đạ ố. Khi đươ c giạố phu  trạ ch mố  t Ultreyạ, giư ạ đạ m 

đố ng, tố i cu ng nhạ  n rạ khuố n mạ  t cu ạ chi , mố  t lạ n tố i 

đe  nghi  xin chi  chiạ se , chi  mì m cươ i như tư  chố i, 

nhưng rô i chi  đư ng lế n chia sế  như ng lợ i đợn sợ ca m 

đố  ng, đe n nạy tố i vạ n nhơ  nu  cươ i quen thuố  c ạ y. 

Tô i khô ng rô  như ng nga y giợ  cuô i đợ i cu a chi  đa  diế n 

ra thế  na ô, nhưng trượ c đô , tô i đượ c biế t ượ c nguyế  n 

cu a chi  la  đượ c đa i gia đì nh Cursillô tiế n đưa, va  thếô 

lợ i gia ng trông tang lế , chi  va n nhợ  đế n Cô  ng đôa n, 

muô n côn cha u tô  chư c tang lế  đợn sợ va  sai côn đếm 

tiế n da ng chô Gia ô xư  đế  mua cợ sợ  mợ i. Tô i ca m 

nha  n chi  cô  mô  t ta m lô ng mế n Chu a yế u ngượ i va  

yế u Gia ô hô  i, mô  t ngượ i như thế  sế  thanh tha n đi vế  

vợ i Thiế n Chu a. Tô i đa  dư  nhiế u đa m tang, khi ngượ i 

chế t sô ng đư c tin ma nh mế  va  phô  tha c, hô  đượ c 

Chu a ban chô ợn chế t la nh, cô  ngượ i ra đi ế m a i nhế  

nha ng, như mô  t gia c ngu , cô  ngượ i pha i tra i qua sư  

đạu đơ n cu ạ be  nh tạ  t, nhưng hố  đe u rạ đi bì nh ạn. 

Đạ y lạ  như ng tạ m gương nhạ c tố i số ng vạ  phố  thạ c 

trông tay Chu a va  Mế  Maria. 

Nga y hô m sau, thư  Ba y mô ng ba tha ng Mượ i, tô i la i 

lế n đượ ng lế n Thu -đô  tham dư  Tha nh Lế  phông chư c 

Phô  Tế  Vì nh Viế n chô Tha y Phế rô  Caô Trông Nghì a 

ta i Vượng cung Tha nh đượ ng Đư c Ba  Paris. Tha y 

Phế rô  la  Cursillista khô a 12, la  khô a Nam đa u tiế n 

đươ c tố  chư c vạ ố mu ạ he  nạ m 1998 tạ i đi ạ chì  hie  n 

nay cu a Gia ô xư . Khi tô i đế n Vượng cung Tha nh 

đươ ng, thạ y rạ t đố ng ngươ i  xe p hạ ng dạ i ơ  cuố i nhạ  

thợ , tô i đang dư  tì nh xế p ha ng thếô đuô i thì  ga  p mô  t 

Tha y Sa u va  mô  t Cha cu a Gia ô xư  Viế  t Nam, hai vi  

chô tô i đi thếô nế n tô i đượ c va ô nha  thợ  ba ng cư a 

riế ng va  đượ c ngô i trông khu vư c da nh chô kha ch 

mợ i. 

Tô i tha m ta  ợn Chu a vì  đượ c ngô i ợ  ga n ba n thợ , tô i 

tham dư  va ô ca c nghi thư c va  Tha nh lế  sô t sa ng. Ngay 

tư  đa u, khi xượ ng tế n ba y vi  tiế n chư c, tô i liế n nghì  

đe n bạ y vi  Phố  Te  đạ u tie n cu ạ Giạ ố hố  i ghi trống sạ ch 

Tô ng Đô  Cô ng Vu . Trượ c ma  t tô i, hai da y ghế  da nh chô 

ca c Phô  Tế  Vì nh Viế n, mô i bế n hai mượi la m vi , nế u 

tì nh chung ợ  ca c vi  trì  phu c vu  kha c, cô  lế  Tha nh Lế  

na y qui tu  khôa ng ba y mượi vi  Phô  Tế , nhưng đa y chì  

la  hợn pha n nư a tô ng sô  cu a Tô ng Gia ô pha  n Paris  

Mô  t côn sô  mang nhiế u y  nghì a. Khô ng thế  đô lượ ng 

đươ c sư  cố ng hie n cu ạ hố  chố Giạ ố hố  i. Ngốạ i rạ, khi 

ta i la  p chư c Phô  Tế  Vì nh Viế n, Cô ng đô ng Vatican II đa  

khô n ngôan ta ô điế u kiế  n chô ta ng lợ p ưu tu  na y cu a 

xa  hô  i tha nh nguô n phu c vu  dô i da ô chô Gia ô hô  i va  

gì n giư  hô  trông Ởn Tha nh. 

Trông di p na y, tô i nha m tì nh, chì  riế ng Phông tra ô 

Cursillô Viế  t Nam ta i Pha p, đa  cô  nhiế u Cursillistas 

gia ô da n đa p la i tiế ng gô i cu a Chu a đế  trợ  tha nh Tu sì , 

cô  bô n chi  da ng mì nh va ô dô ng tu, bô n anh tiế n lế n 

chư c Phô  Tế  Vì nh Viế n va  mô  t anh trợ  tha nh Linh Mu c 

cu a dô ng Tế n. Hy vô ng cô n nhiế u ợn gô i trông tượng 

lai. Viế t như va  y, tô i khô ng cô  y  đế  caô Phông tra ô, tô i 

chì  nghì  ra ng vợ i Ởn Tha nh nha  n đượ c trông Khô a Ba 

Nga y va  sau đô  trông đợ i sô ng Nga y Thư  Tư, hô  mau 

ma n tra  lợ i Xin Vâng mô  t ca ch dể  da ng hơn.   

Tu y thếô ca ch suy nghì  cu a mô i ngượ i, riế ng tô i, na m 

1993 va  chô tơ i nay, tô i va n ta m niể  m Chủ a đa  thương 

gô i tô i đi dư  Khô a Ba Nga y ta i Rungis. Trông khô a hô c, 

lu c đa u, tô i chô ra ng mì nh bi  rợi va ô « ô  phu c kì ch » 

cu a ma y anh trợ  ta  đa ô đư c đế n tư  Hôa Ky , thô i thì  

nha m ma t đưa cha n, sau đô  đượ ng ai na y đi... Sa ng 

sợ m Chu a nha  t, trông sư  thợ  ợ cu a mì nh, ba t chợ t mô  t 

y  nghì  lô ế lế n trông đa u cha t va n tô i, mô  t lợ i cha t va n 

ma nh mế  ba m sa t tô i chô tợ i giợ  cư  ha nh Tha nh Lế , va  

hô m đô  ghi da u mô  t cuô  c thay đô i. Chu a gô i mô i 

ngượ i mô  t ca ch. Sau khô a hô c, dư a va ô ba la nh vư c 

Sùng đạo, Học đạo và Hành đạo, tư ng bượ c, da n da n 

tô i nha  n ra mô i nga y rô  nế t hợn sư  mế  nh cu a ngượ i 

Cursillista la  Thánh hóa bản thân và phúc âm hóa môi 

trường. Xin Tha y Chì  Tha nh va  Mế  Maria giư  gì n côn 

va  ca c anh chi  Cursillistas luô n trung tha nh vợ i ợn gô i 

cu a mì nh. 

M. Vũ ■ 
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Mến thăm các anh chị, 

Liên nhóm miền Nam nước Đức đã mừng 

kính Bổn mạng PT Cursillo thứ bẩy vừa qua, 

với sự góp mặt của 40 cursillistas và một anh 

cảm tình viên được mời vì anh muốn tham 

dự khóa ba ngày năm 2016 sắp đến. 

Chúng tôi mừng rỡ gặp nhau sau hai tháng 

hè dài, những ly café, dĩa xôi lạp xưởng, xôi 

lạc đã làm tăng thêm không khí vui nhộn 

chào đón nhau hơn. Tôi bị chạnh lòng, khi 

nghe tin vài người bịnh nặng không đến 

được, nhìn quanh một vòng, thêm nhiều tóc 

bạc, những cái lưng còng, nhưng tiếng cười 

vẫn rộn ràng và ánh mắt thì vẫn đầy vui tươi, 

thương mến. 

Sau tin tức PT, cha Stephanô hướng dẫn 

vào trọng tâm của ngày Ultreya, cha chọn đề 

tài Lòng Chúa Thương Xót để chuẩn bị cho 

Năm Thánh Lòng Thương Xót được bắt đầu 

từ ngày 08/12/2015 đến ngày 20/11/2016. 

Cha giải thích lý do Đức Thánh Cha Phan-

xicô thiết lập Năm Thánh ngoại thường Lòng 

Thương Xót. Vì nền tảng đức tin bị truy thoái, 

bị chao đảo, nhiều trí khôn bị trần tục hóa, 

làm nhiều người nghi ngờ Thiên Chúa là 

Đấng yêu thương ta hết lòng, nên khắp nơi 

xảy ra giết chóc, hận thù, con người xa lánh 

Thiên Chúa. Sau đó cha linh hướng mời gọi 

mọi người tái khám phá Lòng Xót Thương 

của Chúa qua một Giáo Hội mới. GH xưa kia 

nghiêng về quyền bính như một người cha 

xử phạt con cái. GH mới đang thay đổi là 

hình ảnh yêu thương của người mẹ, luôn 

rộng mở vòng tay cứu độ con cái mình cưu 

mang. Căn bản, phẩm tính của Thiên Chúa 

là Lòng Thương Xót, điều này là vĩnh cửu 

không bao giờ thay đổi. Cha mời gọi cursillis-

tas đổi mới theo GH, không lên án, xử phạt, 

luôn tha thứ - tha thứ hoàn toàn, tha nợ anh 

em như Chúa tha nợ cho ta -, yêu thương 

như Chúa yêu chúng ta, cố gắng đi hành 

hương, đào sâu về Bí tích hòa giải để mở 

cửa lòng ra vì Chúa vẫn gõ cửa và đứng đợi. 

Có  bốn nhóm chia sẻ về hai điểm chính : 

1. Nhận ra dấu chỉ và khí cụ của Lòng Chúa Thương Xót. 

2. Làm thế nào để sống Năm Thánh một cách tốt đẹp nhất ? 

 một anh nhận ra dấu chỉ khi gặp thử thách khi gần kề cái chết, anh 

vững tâm tin vào tình yêu của Chúa, và anh đã được thoát chết. 

Trong suốt cuộc đời trải qua bao cơn bịnh hoạn, Chúa luôn xót 

thương nâng đỡ anh từng ngày,  

 một chị cố gắng sống tốt dù khó khăn mỗi ngày, chu toàn bổn phận 

làm vợ làm mẹ 

 một chị ưu tư không biết dạy con thế nào tiếp tục, khi chúng chỉ đi lễ 

chúa nhật một tuần một lần cho qua bổn phận chứ không đi lễ vì tin 

yêu Chúa, chị buồn vì nói chúng không nghe.  

 hai chị tín thác vào Lòng Chúa Thương Xót, và cố gắng truyền đạt 

Chúa Thương Xót cho con cái qua cầu nguyện 

 một chị nhắc đến gương  bà thánh Monica, bà đã khóc và  cầu 

nguyện với Chúa mỗi ngày ròng rã 25 năm, dâng nỗi đau khổ trong 

ngày, và tin tưởng Chúa kiên trì, rằng ngày mai nỗi khổ sẽ vơi đi, và 

qua đó lịch sử có Thánh Augustinô được làm thánh nhờ ơn cầu 

nguyện của mẹ mình 

Để sống Năm Thánh cho tốt đẹp : 

 cursillistas cố gắng đi hành hương, dấn thân hơn, hy sinh hơn, 

tha  thứ nhiều hơn, tha thứ hoàn toàn với tấm lòng. 

 không phê phán nói xấu nhau, như ĐTC ví dụ về tật nói xấu như 

sau, những người nói xấu về người khác nguy hiểm hơn quân 

khủng bố, họ bỏ lại một trái bom rồi bỏ chạy, hậu quả tai hại ghê 

gớm hơn một vụ nổ bom. 

 cursillistas quan tâm hơn đến những anh chị em bị tước đoạt phẩm 

giá, lắng nghe những tiếng kêu, giúp đỡ, làm gương cho những 

người đang lãnh đạm, dửng dưng. 

 vui mừng thực hiện bác ái và tăng sáng kiến cầu nguyện thống hối, 

hòa giải  với Chúa. 

Sau giờ chầu Thánh Thể là nghi thức cử hành lại giây phút tuyên thệ 

lúc nhận Sự Vụ Lệnh. Khi cha đọc : « Chúa Giêsu Kitô tin tưởng nơi 

con », tất cả quì gối một lần nữa đồng thanh tuyên thệ : « và con trông 

cậy vào Ơn Thánh Chúa ». Sau mỗi Ultreya là một quyết tâm, các cur-

sillistas liên nhóm miền Nam nước Đức lần này quyết tâm tha thứ và 

hòa giải với Chúa và tha nhân. 

Một sự bình an chợt đến trong tâm hồn tôi, bình an hoàn toàn, bình an 
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CẦU NGUYỆN 

 Cursillista Maria Nguyễn Thị Thay (k.4) đã được 

Chúa gọi về ngày 19/11/2015, hưởng thọ 80 tuổi. 

 Cụ bà  Maria Nguyễn Thị Dươc, thân mẫu của chị 

Theresa Trần Thị Hương (cursillista k.32), liên 

nhóm Đức, vừa qua đời, hưởng thọ 88 tuổi.  

 Anh Antôn Trần Đức Dũng, em trai của chị Anna 

Trần Thị Phúc (cursillista k.25, vùng Paris),được 

Chúa gọi về tại Việt Nam, hưởng dương 53 tuổi. 

 Ông  Vincentê Nguyễn Vân Sổ (70 tuổi), em trai của 

cursillista Nguyễn Văn Sách (k.27 Đức) 

 Em gái của cha Jean-Marie Bùi Phạm Tráng (k.3 và 

là linh hướng liên nhóm Bỉ) là chị Nguyễn Chantal 

vừa từ trần tại Pháp, hưởng dương 49 tuổi. 

 Cụ Anna Phạm Thị Thủy, thân mẫu của anh Phêrô 

Nguyễn Ngọc Long (k.10 - nhóm Reims), từ trần tại 

Việt Nam, hưởng thọ 90 tuổi,  

PT xin chân thành phân ưu cùng các gia quyến và xin 

chung lời nguyện cùng Thiên Chúa của Lòng Thương 

Xót, xin Ngài sớm đón những linh hồn người thân vừa 

qua đời vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu. 

lắm lắm, tôi không thể diễn tả cái cảm xúc bình an tuyệt vời 

này. Tôi cảm thấy thật yên tâm sống khi được sống trong 

đại gia đình Cursillo đầy yêu thương ! Tôi sẽ có một Giáo 

Hội mới, không lên án, không trừng phạt, một GH băng bó 

vết thương, tha thứ hoàn toàn, một GH đang mở rộng vòng 

tay để tôi được xà vào Người, để được chia sẻ khó khăn, 

vui buồn, được ủi an. Dù cuộc sống vẫn tiếp tục còn thử 

thách đau khổ mọi nơi mọi lúc, nhưng tôi luôn tín thác vào 

lòng nhân hậu của Chúa thương xót yêu nhân loại tồn tại 

vĩnh cửu. Tôi vững tin vào tình yêu Chúa cao cả. Tôi xin 

hiệp lòng với tất cả các cursillistas xa gần để  liên lĩ cầu 

nguyện cho những người khủng bố đang làm hại những 

người anh em của tôi khắp mọi nơi../  

De Colores. 

(21/11/2015 * Xuân Bích ghi chép) 

Đức Tin là bảo hiểm  

sức khỏe và nhân Thọ  
Càng lớn tuổi người ta càng tìm cách bỏ tiền ra mua bảo hiểm 

sức khỏe. Vì sức khỏe càng ngày càng bị đe dọa bởi nhiều 

bệnh, đến bất ngờ và rất tốn kém.  

Người công giáo quên rằng : Đức Tin là bảo hiểm sức khỏe và 

nhân thọ tốt, hữu hiệu nhất. Không tốn kém, có sẵn ngay bên 

mình,  

Sức khỏe là ân huệ Chúa ban. Sống khỏe thể xác, ăn được 

ngủ được sẽ dồi dào sinh lực cho việc đạo đức, phụng vụ 

Chúa.  Hồn an xác mạnh là quà tặng Chúa cho để chịu đựng 

an phận tuổi già và ra đi bình an.  

Nếu chỉ trau dồi sức khỏe cho tránh bệnh hơn là phục vụ thì 

chưa đủ. Khác nào như nén bạc đem giấu kín, không sinh lợi 

(x. Mt 25, 26-27). 

Người thanh niên giàu có, trai trẻ, có thể có sức khỏe, nhưng vì 

tham tiền của, đã không nghe đề nghị của Chúa và vì không có 

đức tin (x. Lc 18, 18-23). 

Đức Tin Bảo hiểm cho Sức khỏe 

Nhờ Đức Tin con người luôn sống khỏe mạnh. Ở Lời Chúa là 

sự sống, dưỡng nuôi tâm hồn, chỉ đường cho lẽ sống bình 

thản, không lo lắng bon chen danh lợi.  

Ước gì mỗi gia đình đọc và sống tinh thần Phúc Âm, mỗi phần 

tử trong nhà hâm mộ, sách Thánh. Đọc lại trong Phúc Âm, 

Chúa chữa lành : người mù ở Betsaida (Mc 8,22). Hai người 

mù (Mt. 9,27). Người mù và què trong đền thờ (Mt 21, 14). Mẹ 

của Thánh Phêrô ((Mt 8,15)..  mới thấy chúng ta còn là người 

còn có phúc vì thân xác còn nguyên vẹn lành lặn. 

Thánh Gioan (chương 17) trình thuật lời nguyện của Chúa 

Giêsu thưa với Chúa Cha, có  4 lần Chúa nhắc tới những 

người Chúa gặp gỡ đã có đức tin đầy đủ :  

Sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất 

và chân thật và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô 

(c.3) 

Con đã cho họ biết danh Cha (c. 6 ; 26) 

Xin thánh hóa họ (c. 17-19) 

Để họ nên một (c. 20) 

(x. ĐGH Bênêdictô XVI, Đức Giêsu Thành Nazareth. Bản dịch 

Việt ngữ, tr. 106-130) 

Thánh Thể là nguồn mạch sự sống đời này và đời sau 

Trong lúc lập phép Thánh thể, Chúa bẻ bánh và trao cho các 

môn đệ, đồng bàn.  

Bẻ bánh là cử chỉ hiếu khách của chủ nhà, để cho người ngoài 

được chia sẻ phần riêng của mình. Bẻ và chia là : Chính chia là 

hành vi tạo ra cộng đoàn. Cho, chia và kết hợp là một. (Sđd 

Tr.  162)  

- Thánh Padre Pio  (1887-1968), những năm còn sống, "ăn 

uống như chim" là nhờ Thánh Thể. Ngài được phúc chịu "Năm 
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Dấu Thánh". Thánh lễ ngài dâng kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ. 

Nhìn Ngài say đắm trong Thánh Thể, giáo dân thêm  lửa mến 

yêu. 

- Chị Marthe Robin (1902-1981), 51 năm không ăn uống gì, chỉ 

chịu Mình Thánh Chúa, vẫn thông minh sáng suốt. Dòng Chari-

té theo tinh thần giúp đỡ người nghèo, do chị sáng lập có mặt 

trên khắp thế giới. 

- Ngày  30.01.1938, cha Phênisê, dòng thánh Gioan, sau khi 

dâng lễ,  trên chuyến xe lửa  trong tai nạn xe lửa ở  nam Colum-

bia, bị thương nặng. Cha  cứ nhét ruột vào trong bụng chạy đi 

để cứu nạn nhân. Kiệt sức cha chết trong nhà thương giữa bao 

nạn nhân khác. Trước khi nhắm mắt cha nguyện : Cảm tạ chúa, 

cho con có thời gian lo cho anh em con (La Giang. LC. 231, 4/ 

2002, Tr. 14)    

Nhờ Đức Tin con người khỏe mạnh khi mang bệnh nan y. 

Những người sau khi Chúa chữa lành, đều được ngài xác nhận, 

như : 

Người đàn bà 12 năm khỏi bệnh rối loạn máu, đi lại bình 

thường. 

Người phong cùi, khỏi, mình sạch sẽ đứng lên, bước đi thẳng 

thắn. (Mt 8,1) 

Nhờ Đức Tin con người bệnh hoạn hay chết vẫn hồi sinh 

- Phép Xức dầu bệnh nhân đôi khi bệnh nhân tỉnh khỏe lại.  

- Đức tin của người cha, là quan lớn, mà con gái được khỏi. 

- Nhờ đức tin của hai chị em mà Lazaro chết 3 ngày đã sống lại 

(Ga 11, 1- 42). Trọng tâm việc cho Lazarô sống lại qua lời tuyên 

xưng đức tin của Matta. Cô Matta tin tưởng vào quyền năng của 

Chúa : Thưa thày có, con vẫn tin, Thày là Đức Kitô Con Thiên 

Chúa, Đấng phải đến thế gian (c. 27).  

Sau khi làm phép lạ, Chúa tạ ơn Chúa Cha và nói tới đức tin 

của dân chúng chứng kiến phép lạ vừa xảy ra : Lạy Cha, con 

cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con, Phần con, con biết Cha 

hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên 

con nói để họ tin Cha đã sai con (c. 42). 

Mới đây, tương tựa, trong chuyến tông du của Đức Phanxico tại 

Hoa Kỳ, thứ bảy, 26.9.2015, sự kiện mà người trong cuộc phải 

tin mãnh liệt, mới có thể xẩy ra : Em bé gái Gioanna Mascianto-

nio, từ Washington, bị bướu não, được ĐGH hôn lên chính chỗ 

bướu. Khi xeze ĐGH đi qua. Ông bà kể lại vô cùng xúc động, 

như phép lạ. Con ông bà Masciantonio vừa sinh ra, qua siêu 

âm, cho biết bé bị bướu trên đầu. Bà mẹ liền đặt tên cho con là 

Gianna bà chọn thánh Gioanna Beretta Molla làm bổn mạng 

cho con. Cầu mong cho con được thánh nữ che chở bảo trợ. Bà 

mơ ước có ngày gặp được ĐGH Phanxico. Tại Philadelphia, khi 

xe ĐGH đi qua, bà Kristen đang đẩy con trên xe lăn cho người 

tàn tật. Bà văng vẳng nghe nhân viên an ninh nói rất tiếc không 

ai nói gì với ĐGH. Giấc mơ tan biến. Nhưng bà kiên trì. Nào 

ngờ, nhân viên an ninh chạy đến ôm bé trao cho ĐGH hôn. Bà 

mẹ cảm động như được ĐGH hôn và chúc phúc cho cả nhà, 

nói : Giấc mơ đã thành sự thực. chúng tôi cảm thấy được chúc 

phúc bởi cái hôn của ĐGH và lời cầu nguyện của Ngài cho bé 

và gia đình. Nó ra đời và tôi chọn thánh Gioanna Beretta Molla 

làm quan thầy cho nó. Ngày 24.11.2015, cha mẹ bé cho giới truyền 

thông hay, em đã cười, vui tươi và cho xem hình MRI tháng 8 với 

tháng 11, ung bướu nhỏ lại. Bác sỹ y khoa không đưa ra lời giải 

thích nào về hiện tượng này (Vietcatholic New, 24.11.2015) 

Thánh Gioanna Beretta Molla là nữ bác sỹ Ý, sinh 1922, chấp nhận 

chết, lúc 40 tuổi, năm 1962, vì bướu tử cung, để cứu đứa con trong 

bụng. Đứa con được mẹ cứu sống là nữ bác sỹ Gioanna Eman-

uela, có mặt trong lễ hội gia đình tại Philadelphia vừa qua. Mẹ bà 

được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II phong thánh, 16.5. 2004, 

gương hy sinh vì con. (HN 11.2015, số 275, tr. 77). 

Qua lời Đức Mẹ chuyển cầu, nhờ Đức tin bệnh nhân được lành hay 

chấp nhận vui sống. 

Từ ngày Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức (1858), Giáo Hội công nhận 68 

phép lạ vì đức tin của bệnh nhân, qua lời bầu cử của Đức Mẹ. 

Sứ vụ của bệnh nhân có Đức Tin 

Động lòng vì đức tin quá mạnh của anh mù ở Giêricô, Chúa chữa 

lành. Sau khi được Chúa chữa lành, đã theo Chúa. Dân chúng đã 

thấy phép lạ và cất tiếng ca ngợi Thiên Chúa. (Lc 18, 35-43) 

Anh mù từ mới sinh được Chúa chữa lành đã nói với mọi người 

người ấy tên là Giêsu, đã trộn bùn xức vào mắt tôi và bảo đến hồ 

Siloac mà rửa. Tôi đã đi sau khi rửa tôi nhìn thấy được. .. Người là 

Thiên Sứ (Ga 9, 1-17).                                           

Phạm Bá Nha ■ 

Tấm bánh cuộc đời 

Sáng sớm mùa thu như đổi màu, 
Nắng vàng – sắc lá cuốn quyện nhau. 
Đang thu sao như xuân vừa tới 
Bởi tận trong tôi lóng lánh màu. 

Chúa đến nơi nơi lung linh nắng 
Dù đời sương gió nối tiếp nhau. 
Nơi Ngài, vui chân tôi bước tiếp 
Nối kết yêu thương Chúa gửi trao. 

Nguyện ước nơi nơi mãi đẹp màu, 
Sẻ chia, sánh bước mãi bên nhau. 
Người người vơi đi đời cay đắng, 
Có thế đời ta mãi đẹp màu. 

Đếm bước thời gian dù ngắn ngủi 
Ta mong để lại mãi cho nhau : 
Hương Trời, yêu thương, vòng tay thắm 
Dấu ấn Ngài trao : sắc Trời cao. 

Mùa Cứu Độ  

Duy Bình  
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Tô i đang đư ng trế n nế n đa  cu a mô  t hang 
nu i, nế u đư ng sa t khì t bế n nhau chì  đu  chô  
chô na m sa u chu c ngượ i. Riế ng hô c đa  
chì nh nợi Chu a Cư u Thế  gia ng sinh la i chì  
đu  chố  chố hại bạ n thơ  nhố  : mố  t thuố  c 
quyế n qua n tri  cu a Gia ô Hô  i Chì nh Thô ng, 
va  đô i diế  n la  Ma ng Cô  thuô  c Gia ô Hô  i 
Cô ng Gia ô. 

Đạ i thạ nh đươ ng bạố tru m hại di tì ch 
tha nh na y thuô  c quyế n qua n tri  cu a Gia ô 
Hô  i Chì nh Thô ng. Muô n tợ i kì nh viế ng, 
hôa  c da ng lế  ợ  đa y khô ng đợn gia n vì  ga  p 
như ng cha ng chế ô quyế n ha n qua n tri  ! 

Thợ i gian chô mô  t Tha nh Lế  chì  giợ i ha n 
hai mượi la m phu t. Khô ng đượ c ha t tha nh 
ca, ngay ca  xượ ng thưa thếô cung giô ng 
thượ ng tha y trông ca c Tha nh Lế  Viế  t Nam 
cu ng dế  bi  hiế u la m la  ha t, vì  cung giô ng 
lế n xuô ng cu a tiế ng Viế  t. Mô  t la n nô , mô  t 
linh mu c Viế  t Nam da ng lế  ta i đa y đa  bi  
anh ếm Chì nh Thô ng khiế n tra ch vì  đa  
xượ ng lợ i chu c bì nh an thếô cung giô ng 
bì nh thượ ng như va n la m khi da ng lế  vợ i 
ngượ i Viế  t ! 

Xin đượ c hế n, xế p đượ c giợ  đế  da ng lế , 
kì nh viế ng nợi đa y cu ng ra t ca n kinh 
nghiế  m, va  liế n hế   tô t vợ i ngượ i cô  tra ch 
nhiế  m trông qua n tri  nợi đa y. 

Nhợ  kinh nghiế  m nhiế u na m, va  sư  khô n 
ngôan khế ô lế ô cu a linh mu c hượ ng da n 
nế n ta t ca  mô i điế m đế n trế n Tha nh Đi a, 
mô i nguyế  n ượ c cu a chượng trì nh ha nh 
hượng chu ng tô i đế u xuô i thua  n tô t đế p. 

Ba i tha nh ca " Đế m Đô ng " cu a nha c sì  Ha i 
Linh đa  trợ  tha nh nha c pha m ba t hu  khô ng 
thế  thiế u mô i đô   Gia ng Sinh vế  : 

" Để m đô ng la nh lể ô Chủ a sinh ra đơ i, 
Chu a sinh ra đợ i na m trông hang đa , nợi ma ng lư a…" 

Bếthlếm na m trông vu ng sa ma c. Ban nga y na ng nô ng gay ga t, nhưng 
đe m ve  lạ i rạ t lạ nh. Ne u vạ ố tie t đố ng, nơi hạng đạ  nạ y Hạ i Nhi Gie su 
chì  cô  ta m kha n cu a Mế  qua n đợ  trế n tha n thế , thì  lợ i ca trông ba i 
tha nh ca "Đế m đô ng" ai đô  đa  sư a la i tha nh "Ha t khến mư ng Chu a 
Gia ng Sinh ra đợ i…" sế  cha ng phu  hợ p vợ i hôa n ca nh nợi đa y chu t 
na ô ! 

Cô  đế n ta  n nợi đa y, cô  tiế p ca  n, sợ  đu ng va  chiế m nga m nợi Thiế n 
Chu a Nha  p Thế  chô n đế n vợ i thế  nha n, hay côn ngượ i tra n thế  đa  
"hiể n ta  ng" Nga i, đa  da nh chô Nga i nơi trủ  ngủ  củ a đa n va  t, tô i mơ i 
pha n na ô ca m nghiế  m đượ c Tì nh Yế u Chu a da nh chô tô i caô vợ i khô n 
vì . 

Tợ i pha n Rượ c Chu a trông Tha nh Lế , linh mu c hượ ng da n nha c nhợ  
chu ng tô i, giư  Tha nh Thế  Chu a la u hợn trông lô ng ba n tay đế   trô  
truyế  n, ta m sư  vợ i Chu a… 

Hai ba n tay tô i ô m cha  t la y Chu a. Tô i lu i xa la i phì a sau, tì m mô  t 
khôa ng khô ng gian cô n côn trông hang đa  chì  vô n vế n ma y thượ c 
vuô ng đang cha  t cư ng ngượ i.  

Lô ng tô i khô ng biế t cô  rô  ng hợn hang đa  na y, cô  a m a p hợn, cô  bợ t 
hô i tanh hợn, va  cô  pha i la  chô n Chu a tì m tha y chu t bì nh an trế n cô i 
tra n, giư a ngượ i thế  đang da y đa y ca nh tranh da nh, kế n cư a nha n 
danh Đa ng la  nguô n ma ch bì nh an, nha n danh Đa ng la  Tì nh Yế u đa  
quế n ngô i vi  Thiế n Chu a vì  yế u thượng, đế  xa y ra ô ca n, đế  la m mợ  
nha t Ma u Nhiế  m Nha  p Thế  ! 

Đố i lu c tố i đạ  bạ n khốạ n tư  vạ n lố ng. Cạ m nghie  m, bạ n khốạ n đe n vơ i 
tô i cha ng pha i dô ma t tô i nhì n tha y, dô lô ng tô i suy tượ ng đượ c, ma  
la  Tì nh Yế u Chu a đu ng cha m đế n tô i. Tô i kha t khaô đượ c nhì n tha y, 
đươ c hố n kì nh, đu ng chạ m tơ i như ng Thạ nh Tì ch, như ng nơi đạ  ghi 
DÁ U CHÁ N Nga i, nhưng nế u tô i chì  dư ng la i ợ  đô , cha ng hô a ra tô i đa  
biế n Phượng Tiế  n tha nh Cu ng Đì ch. Đa ng gia ng sinh ợ  đa y mợ i la  ta t 
ca .  

Hang đa  na y, nợi tô i đang đư ng giợ  đa y xếm ra khô ng cô n la  như ng 
phiế n đa  la nh vô  tri, nhưng chô n tô i ta m, la nh gia , hô i tanh na y đang 
đố i die  n vơ i tố i, đạng nố i vơ i tố i ve  TÌ NH NGÀ Ì, mố  t Tì nh Ye u chì  bie t 
chô đi, chô đi ta t ca . Cô  vi  đa i đế , qua n vượng na ô đa  da m chô n ca ch 
thế  na y đế  thế  hiế  n tì nh yế u đô i vợ i tha n da n, lợ p da n ba n cu ng dô t 
na t, trông đô  cô  tô i?! 

Hang Bếthlếm đa  ghi la i trông tô i, đa  nha c nhợ  tô i mô i la n tô i lế n 
rượ c Tha nh Thế  Chu a. 

Như ng phiế n đa  như va n đếô đuô i nha c nhợ  tô i : liế  u lô ng tô i, tra i 
tim tô i cô  a m a p hợn hang bô  lư a xưa, hay cu ng ca nh huô ng tô i ta m, 
la nh gia , thợ  ợ , vô  ca m ?! Nế u ba n khôa n na y khô ng lợ i đa p tra , thì  
qua  thư c Thiế n Chu a va n chì  tì m tha y nợi tô i, nợi ba n mô  t khôa ng 
trô ng va ng khô ng hợn, khô ng kế m hang đa  la nh lế ô nga y na ô, va  
Tì nh Nga i khô ng tì m tha y vô ng dô  i tư  côn tim như ng ngượ i Nga i ra t 
mư c yế u thượng., va  tư ng gô i tô i, gô i ba n la  ba n hư u ! 

Bethlem, nơi tôi đến TÌM DẤU CHÂN XƯA 

Trần nguyên Bình  ■ 

( Máng cỏ, " Giường " Hài Nhi Giêsu từng nằm )  
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Một Hài Nhi xinh xắn  
Ngự giữa làn Ánh Sáng 
Một Hài Nhi yêu thương  
Giữa sóng nhạc du dương 
Ta nhìn ngắm đê mê  
Ta quên cả lối về 
… 
Vài lời mượn từ một bản thánh ca gửi đến quí 
anh chị cùng gia quyến, mong gợi lại nơi từng 
người những hình ảnh đầm ấm và cảm xúc êm 
đềm, hoa quả của Ơn bình an mà Thiên Chúa 
huy hoàng trao ban cho nhân loại qua Màu 
Nhiệm Nhập Thể. 

Ước rằng lối về của mỗi người trong chúng ta 
mãi luôn là một hành trình Yêu Thương giữa đời, 
trong ta và theo chân Vị Vua Thái Bình. 

Ban biên tập Bản tin Cursillo xin chân thành cầu 
chúc quí cha, quí tu sĩ nam nữ, tất cả anh chị em 
cursillistas và gia quyến Một Mùa Giáng Sinh 
2015 thánh đức cùng Một Năm Mới 2016 an 
lành, chan hòa ánh sáng tỏa ra từ Lòng Từ Bi 
nơi Người Cha Muôn Thuở. 

Chắc chắn năm nào vào Mùa Vọng, ở các  giáo 

xứ đều phải có chuẩn bị một hang đá thật lớn, thật 

đẹp. Trong các gia đình, nhất là gia đình công 

giáo, cũng có một ‘máng cỏ‘ được trang hoàng 

không kém phần rực rỡ (năm nay nghe tin ở Giáo 

Xứ VN tại Paris lại có kỳ thi hang đá giữa các hội 

đoàn, phong trào, cá nhân !). Máng cỏ là biểu 

tượng mạnh mẽ nhất của mùa Giáng Sinh. Nhìn 

vào đó, dù tâm hồn ai có cứng cỏi đến đâu cũng 

thấy lắng dịu vì sự bình an tỏa ra từ chính Hài Nhi 

Giêsu và cha mẹ ngài, những con người nhỏ bé, 

đơn sơ, thanh bần, đang cần chút hơi ấm tình 

người… Tưởng chừng như họ đang chờ đợi điều 

này ở  chính mỗi người chúng ta. Kỳ thật chính 

Chúa Hài Đồng mới là Đấng đến để dọn cho 

chúng một nơi cư ngụ xứng đáng, và mang lại cho 

chúng ta hơi ấm đích thực của Bình An, của sự 

thanh thản, của niềm hân hoan. Bên cạnh Ngài, 

chúng ta sẽ tìm được một nơi cư ngụ an toàn và 

hạnh phúc mà không gì trên trần gian này có thể 

mang lại. 

  

 

 

 

 

Lạy Chúa Hài Đồng Giêsu, xin hãy đến. Xin Chúa hãy 

phá tan mọi giá lạnh cô đơn trong tâm hồn chúng con. 

Xin Chúa hãy đến để dẹp bỏ mọi tâm tình nhỏ nhen và 

bao thứ hàng rào ích kỷ trong chúng con. Xin cho con 

cảm nhận được sự hiện diện nâng đỡ của Chúa, để giữa 

những thử thách của cuộc đời chúng con vẫn luôn tiến 

bước trong hân hoan và cậy trông. 

 Lạy Chúa Hài Đồng Giêsu, xin hãy đến để bày tỏ 

phẩm giá con người của chúng con. Xin cho chúng con 

luôn ý thức phẩm giá con người của chúng con, cũng 

như tôn trọng và yêu thương Chúa trong mỗi phận đời 

khốn khó mà con gặp gỡ hàng ngày. Amen. 

(Trương Thị Bé Ba * K19 – Bordeaux)■ 


